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ležité informace 

ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE 

Záznam z ve ejného zasedání 

Dne 27. února 2014 se ve spole enské 
místnosti obecního ú adu v P estavlkách 
konalo ve ejné zasedání zastupitelstva, kte- 
rého se zú astnilo 8 zastupitel  a 5 ob an  
obce. 

ezkoumání hospoda ení obce  
a záv re ný ú et za rok 2013 
Pracovnice Krajského ú adu Královéhradec- 
kého kraje, odbor ekonomický - odd lení 
kontroly obcí a analýz, provedly p ezkou-
mání hospoda ení obce, které se uskute ni-
lo ve dnech 6. zá í 2013 a 16. ledna 2014.  
Starostka obce s touto zprávou, která byla 
v úplném zn ní zve ejn na na internetové 

ední desce dne 3. února 2014, seznámila 
ítomné  a  konstatovala,  že  p i  kontrole  

nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. Zastupi-
telé zprávu schválili bez p ipomínek. 
Na základ  auditu hospoda ení vypracovala 

etní  obce  p.  Milena  Sládková  se  starost-
kou obce p. So ou Rojkovou záv re ný 

et Obce Borovnice za rok 2013. Záv -
re ný ú et byl vyv šen na ú edních deskách 
(v etn  internetové) dne 3. února 2014 a 
zastupitelé i  ob ané m li možnost se s ním 
podrobn  seznámit. Starostka obce uvedla 
hlavní položky p íjm  a výdaj .  

íjmy:  
plán rozpo tu  3.906.200,- K  
skute nost  4.811.473,- K  
Výdaje: 
plán rozpo tu  3.525.200,- K   
skute nost  3.816.910,- K   
 + splátky úv ru  380.004,- K  
Bankovní ú et u S:  
po átek roku  1.098.742,68 K  
konec roku  1.703.676,83 K  
Bankovní ú et u NB: 
po átek roku  0,00 K  
konec roku  9.624,44 K  
Starostka obce poté požádala zastupitele o 
schválení a záv re ný ú et byl schválen bez 
výhrad. 

Vnitroorganiza ní sm rnice 
k zadávání ve ejných zakázek 
Starostka obce seznámila s vnitroorganiza - 
ní sm rnicí . 1/2014 k zadávání ve ejných 
zakázek obcí Borovnice. Sm rnice byla dle 
slov starostky obce p ipravena dle p edlohy 
poskytnuté Královéhradeckým krajem tak, 
aby odpovídala zn ní zákona a nov  stano-
veným limit m, platným od 1.1.2014. 
Zastupitel m byla p edem poskytnuta k pro- 
studování. Dle ásti A, l. 9, o uzav ení 
smlouvy i vystavení objednávky na zakáz-
ku nep esahující  100 tis.  K  musí být p ed 
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podpisem starosty obce informováno zastu-
pitelstvo, u závazk  p esahujících 100 tis. 

 musí o podpisu smlouvy rozhodnout 
zastupitelstvo obce. V l.  11 se pak uvádí, 
že dle zákona o obcích o p ijetí a poskytnu- 
tí úv ru a záruk rozhoduje zastupitelstvo 
obce. Zakázky s p edpokládanou hodnotou 
nad  500  tis.  K  musí  být  zve ej ovány  na  
internetovém profilu zadavatele. Petr Kote-
ra k tomu uvedl, že by tento profil využíval 
i pro zakázky s menší hodnotou, jelikož je 
to pom cka pro získání nabídek od dodava-
tel , kte í zde sami zakázky vyhledávají. 
Zastupitelé sm rnici odsouhlasili. 

Žádosti ob an  a organizací 
Firma Energomontáže Votroubek s.r.o. 
Rychnov n. Kn. podala žádost o vydání 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
komunikace – umíst ní inženýrských sítí 
v silni ním pozemku. Investorem stavby je 

EZ Distribuce, a.s. a jedná se o uložení 
elektro  p ípojky  pro  parcelu  .  106/2  (p.  
Plachecký) do místní asfaltové komunikace 
a  do  zeleného  pásu  podél  ní  na  parc.  .  
366/2  v  k.ú.  Borovnice  u  Potštejna.  Dle  
vyjád ení starostky obce by m l být prove-
den  podvrt  komunikace,  p ípadný  p ekop  
bude  uveden  do  p vodního  stavu  a  bude  
smluvn  zajišt na doba pro možnost uplat-

ní p ípadné reklamace.  
RWE GasNet, s.r.o. Ústí  nad  Labem,  
zastoupená firmou RWE Distribu ní služby, 
s.r.o. Brno, p edložila obci k odsouhlasení 
smlouvu o z ízení v cného b emene, týkají-
cí se plynovodního za ízení na obecním po- 
zemku p. . 126/26 a 126/1 v k.ú. Rájec k 
plynové p ípojce pro p. Omilákovou z Ráj- 
ce. Zastupitelé se smlouvou souhlasí.  
Paní Mgr.  Marcela  Hušková z P estavlk 
p.12 op tovn  p edložila zastupitelstvu žá- 

dost o odkoupení obecních zbytkových po- 
zemk  v  k.ú.  Rájec  p. .  353/3  o  vým e   

6  m2 a  354/3  o  vým e  92  m2 z d vodu 
využívání a obhospoda ování tohoto po-
zemku a jeho scelení s parcelou . 300/1, 
které je vlastníkem. Zastupitelé sice odpro-
dej t chto pozemk  již odsouhlasili na VZ 
dne 12.12.2013, ovšem kv li omylem ne- 
správn  uvedené vým e nyní odsouhlasili 
prodej  pozemk  znovu  se  správnou  celko-
vou  vým rou  98  m2. Pozemky budou od- 
prodány za odhadní cenu. 

Starostka obce p edložila zastupitel m k od- 
souhlasení žádosti o nákup ástí pozemku 
p. . 69/31 v k.ú. Borovnice u P. – podílu 
8/10  z  vým ry  pozemku  od  p.  Františka  
Kinského z Kostelce n.Orl., podílu 1/10 
z vým ry pozemku od p. Františka Sládka 
z Borovnice a podílu 1/10 z vým ry pozem- 
ku od p. Marie Nedvídkové z Chocn . Cena 
pozemk  bude stanovena dle znaleckého 
posudku. Starostka obce uvedla, že se jedná 
o pozemky za adovkami v Borovnici, které 
budou následn  odprodány majitel m p i-
lehlých pozemk . 

Paní Marcela Smutná z  Borovnice  p.  70  
podala žádost o p evedení žádosti p. Miro-
slava Smutného o odkup obecních pozemk  
na  její  osobu.  Pan  Ond ej Nová ek z Bo- 
rovnice p. 66 dále podal žádost o zrušení 
odkupu obecních pozemk  p. . 69/53, 
69/47, ásti p. . 69/74 a ásti p. . 69/31 
v k.ú. Borovnice u P. Ob  p vodní žádosti 
byly odsouhlaseny na VZ dne 22.9.2011 a 
zastupitelstvo se zm nami souhlasí. 

Cenová nabídka na opravu kanálu 

Na minulém VZ zastupitelé odsouhlasili ce- 
novou nabídku p. Kamila Mat jky z Rájce 
na  opravu  kanálu  v  Borovnici  u  Jireš  v  
celkové výši 25.000,- K  v etn  DPH. 
Jelikož ale došlo k nedorozum ní a nabíze-
ná cena byla bez DPH, byla cenová nabídka 
zastupitel m p edložena znovu ve správném 
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zn ní 25.000,- K  bez DPH. Zastupitelé 
nabídku znovu odsouhlasili. 

Pravidla pro vydávání obecního 
zpravodaje Brodík 

Zastupitel Petr Kotera seznámil p ítomné 
s novými Pravidly pro vydávání obecního 
zpravodaje Brodík, zpracovanými dle p ed-
lohy m sta Kostelec n.Orl. a upravenými 
pro podmínky naší obce. K pravidl m jako 
celku nebyly vzneseny výhrady, pouze bude 
nutné do ešit situaci okolo registrace perio-
dika na Ministerstvu kultury a upravit lá-
nek, pojednávající o p ijímání p ísp vk  ob- 
an , resp. provád ní jejich úprav. 

Diskuse o zápisu ze zasedání 

Ob anka obce vyzvala zastupitele, aby vyjá- 
ili nesouhlas s minulým zápisem ze zase-

dání a požádala, aby do zápisu byla uvád -
na pouze fakta a nikoli osobní úvahy. Zapi-
sovatel Petr Kotera ji upozornil, že v úvodu 
jednání bylo p edneseno usnesení z minulé- 
ho zasedání a zastupitelé byli vyzváni, aby 
vyjád ili p ípadné námitky k zápisu a usne-
sení, ehož nikdo nevyužil a všichni zastupi- 
telé hlasováním již vyjád ili se zápisem sou- 
hlas. Dále uvedl, že v zápise nevidí žádné 
osobní úvahy. Uvedená ob anka, nep ející 
si zve ej ování jména, poukázala na pasáž 
v diskusi,  kde byl do zápisu uveden její  po-  
žadavek na anonymitu a text pojednávající 
o tom, že pokud nemají být uvád na jména 
autor  názor , pak není d ležité uvád t ani 
doslovn  onen názor a je podstatné pouze 
shrnout diskusi slovy zapisovatele tak, jak 
celkov  prob hla a jaký m la výsledek. Petr 
Kotera onen záv r diskuse z minulého zase- 
dání p etl a trval na tom, že to nevyjad u-
je ni í  názor (ani jeho), ale prost  shrnuje 
diskusi tak, jak prob hla a obsahuje pouze 
to, co na zasedání skute  prob hlo a co 
ob ané opravdu ekli. Stejný názor vyjád ili 

i další zastupitelé, podle nichž zápis vyjad u-
je skute ný pr h daného jednání. Dále 

kte í zastupitelé uvedli, že zápis nem že 
být naprosto doslovný, jelikož na zasedání 
nelze ihned zapisovat p esn  každé slovo, 
lze ale uvést, jaký názor ob ané i zastupite-
lé vyjád ili a k emu se p iklán li. 

Dále tato ob anka obce uvedla, že ve zpra-
vodaji je na konci zápisu uvedena informa-
ce o jednání zastupitel  ohledn  pravidel 
zpravodaje, zatímco v samotném zápise ze 
zasedání toto chybí. Na to zapisovatel Petr 
Kotera odpov l, že v zápise ze zasedání 
nem že být informace o jednání, které se 
v tu dobu ješt  nekonalo, proto zápis kon í 
tím, že se bude jednání konat. Ve zpravoda-
ji je ovšem dopln na informace o konání to- 
hoto jednání, jelikož mezitím již prob hlo. 
Ve zpravodaji je podávána informace o in- 
nosti  obce  a  výpis  je  upraven  pro  pot eby  
tohoto periodika. Nejde o doslovný p epis 
zápisu, jednotlivé body bývají spojovány 
dohromady apod. Proto se lánek nejmenu-
je „zápis“, ale „záznam“ ze zasedání. 

Obecní rozhlas 

Další ob anka obce upozornila na nevyuží-
vání obecního rozhlasu a ptala se, pro  se 
nedává na v domí nap . uzáv rka silnice, 

istavení pojízdné prodejny apod. Starost-
ka obce k tomu uvedla, že obecní rozhlas je 
neustále nefunk ní a nelze provád t hláše-
ní. M l by ale už brzy být kone  opraven. 

Ve ejná sch zka s architektem  
ohledn  homolského schodišt  

Starostka obce pozvala ve ejnost na sch z-
ku  zastupitel  Lhot  u  P.  a  Borovnice  s  ar-  
chitektem Ing. arch. Filipem epkou, která 
se koná ve tvrtek 6.3.2014 v pohostin- 
ství  ve  Lhotách  u  P. a  bude  se  týkat  re-
konstrukce barokního schodišt  Homole. 
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Kdy na p íští ve ejné zasedání? 
íští  ve ejné  zasedání  by  se  m lo  konat  

v  obvyklém  termínu  ve  tvrtek  24.  dubna  
v místní ásti Rájec. V p ípad  pot eby m - 
že být svoláno mimo ádné zasedání d íve. 
Pozvánka bude vyv šena na ú edních des- 
kách obce týden p ed konáním zasedání. 

Petr Kotera 

Prohlídka vodovodního vrtu 

Vodovodní vrt v P estavlkách eká v b eznu 
provedení  kamerové  prohlídky.  Na  tomto  
základ  bude vypracován návrh opat ení 
pro provoz na další roky. Provozovatel 
vodovodu VAK Jablonné nad Orlicí v rámci 
této  prohlídky  plánuje  vyjmutí  a  po  prove-
dení kontroly následné vrácení erpadla, 
což by vzhledem k zásob  na erpané vody 
v nádržích na Vrbici nem lo zp sobit žádný 
problém s dodávkami pitné vody. V p ípad  

nenadálých problém  je však VAK p ipra-
ven  po  dobu  nutných  prací  na  vrtu  zajistit  
zásobování externí vodou. -pk- 

Komplexní pozemkové úpravy 

Již delší dobu probíhají v katastrálním úze-
mí Borovnice u Potštejna p ípravy komplex- 
ních pozemkových úprav. Dne 20. února 
2014 se v pohostinství ve Chlenech konalo 
úvodní jednání, na které byli pozváni ú ast- 
níci ízení, vlastníci pozemk  a dot ené or- 
ganizace a orgány státní správy.  
Zjiš ování pr hu hranic pozemk  v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Borovnice u Potštejna a ásti k.ú. Rájec a 
Lhoty u Potštejna bude probíhat ve dnech 
12., 13., 20., 26. a 27. b ezna 2014. 
Záložní termín na šet ení staveb je 3. dubna 
2014.  Vlastníci  jsou  zváni  písemn  na  
konkrétní termín, který se jich týká. -pk- 

 
 

DALŠÍ INFORMACE 

Stomatologická léka ská pohotovost 

Stomatologická léka ská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kn žnou má ordina ní 
hodiny v sobotu, ned li a o svátcích od 8 do 12 hodin. 
 

08.03. MUDr. Bergmanová Dita Záhumenská 445, eské Mezi í 603 252 766 
09.03. MUDr. apková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
15.03. MUDr. Domá ová Iva Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 694 
16.03. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 693 
22.03. MUDr. Handl Jind ich Panská 24, Rychnov nad Kn žnou 494 531 955 
23.03. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou 494 539 225 
29.03. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
30.03. MDDr. Holcová Lucie Poliklinika, Mírové nám.88, Týništ  nad Orlicí 494 371 783 
05.04. MUDr. Hrbá ová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn žnou 494 532 330 
06.04. MDDr. Ka erová Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114 
 

 

Vzhledem k neustálým vým nám služeb je vhodné p ed návšt vou pohotovosti rad ji zkontrolovat platnost 
služby na www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský ú ad - Zdravotnictví, poté v levém sloupci zvolit Léka ská 
pohotovost - Stomatologická léka ská pohotovost a nakonec v hlavním okn  vybrat okres Rychnov nad Kn žnou 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
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Živnostensko-pr myslová a  
hospodá ská výstava v Chocni 

Letos uplyne 100 let od konání významné 
Živnostensko-pr myslové a hospodá ské vý- 
stavy,  která  se  v  Chocni  konala  ve  dnech  
27. ervna až 27. ervence 1914. Výstavu 
navštívilo  více  než  84  000  návšt vník  -  
bylo to v dob , kdy nejrychlejší spojení 
s okolím reprezentoval vlak tažený parní 
lokomotivou, informace o výstav  bylo 
možné zve ejnit jen na plakátech nebo v no- 
vinách a Choce  m la asi 5 000 obyvatel.  

Vystavovateli byli drobní rolníci, živnostní-
ci, školy a spolky, ale i velké strojírenské 
firmy. Taková historická událost si zaslouží 

ipomenutí. 
sto Choce  ve spolupráci s Pardubickým 

krajem se rozhodlo uspo ádat v roce výro í 
výstavu novodobou. I dnes má náš region 

co ukázat. Stále zde žijí pracovití a nápadití 
lidé, pracují zde úsp šní podnikatelé i fir-
my. Práv  t m chce letošní p ipomínka 
nabídnout možnost pochlubit se svou prací. 
Výstava nebude tak dlouhá a patrn  ani ne 
tak rozsáhlá jako v roce 1914, p esto dou-
fáme, že zaujme.  
MAS  NAD  ORLICÍ,  o.p.s.  se  zapojila  do  

íprav této výstavy a ráda by oslovila své 
leny i všechny v našem území, aby se 

zapojili do této výstavy a využili tak mož-
nost se p edstavit i setkat na ojedin lé akci 
s regionálním významem.  
Podmínky  budou  zajišt ny  p átelské:  ná-
jemné vystavovatelé platit nebudou, lze 

ijet na jeden i více dní, MAS nabízí 
k zap ení stánek v omezeném množství.  
V p ípad  zájmu nás neváhejte kontaktovat 
na e-mailu mas@nadorlici.cz nebo na na-
šich telefonních íslech 733 351 657 nebo 
604 201 113. 

Petr Kulíšek, MAS Nad Orlicí 

Strategie rozvoje  
Královéhradeckého kraje 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 
2014 – 2020 (dále též „SR KHK“) je jed-
ním z významných koncep ních dokument  
strategického zam ení ur ující hlavní sm -
ry rozvoje Královéhradeckého kraje na ob- 
dobí sedmi let.  
Podstatou strategického plánování v kraji je 
stanovování rozvojových priorit a cíl  ve 
vazb  na další koncep ní a rozvojové aktivi-
ty v regionu. Stanovení krajské rozvojové 
strategie je základní fundament pro p ípra-
vu Královéhradeckého kraje na nové pro-
gramové období 2014 – 2020.  
SR  KHK  má  stanoveno  p t  strategických  
oblastí, jejichž ešení jako celku je d ležité 
pro napln ní vize a globálního cíle. Každá 

mailto:mas@nadorlici.cz
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strategická oblast má vydefinováno n kolik 
strategických cíl  (3 až 5) popisující žádou-
cí  stav, kterého je t eba dosáhnout v dané 
strategické oblasti. 
Ministerstvo životního prost edí sd luje, že 
návrh koncepce „Strategie rozvoje Králové-
hradeckého kraje 2014 – 2020“ byl podro- 
ben posouzení vliv  na životní prost edí a 
na základ  návrhu koncepce, vyjád ení dot- 
ených správních ú ad , dot ených územn  

samosprávných  celk  a  ve ejnosti,  zpraco-
vaného vyhodnocení a výsledk  ve ejného 
projednání vydalo souhlasné stanovisko. 

Ing. Jaroslava Honová, MŽP R 

Zápis d tí do MŠ Chleny 

Dne 15. dubna 2014 od 15 do 17 hodin se 
v  Mate ské  škole  Chleny  koná  zápis  d tí  
pro školní rok 2014-15. Samotný zápis 
spo ívá v tom, že na míst  obdržíte formu-
lá  pro p ihlášení dít te, který vyplníte. 
K zápisu si p ineste sv j ob anský pr kaz 
nebo rodný list dít te. 
Na za átku p edškolního období by dít  

lo zpravidla um t najíst se a napít, umýt 
si  ruce  a  ut ít  se  do  ru níku,  alespo ás-
te  se obléknout, používat záchod (ohlá-
sit),  p i  jídle  sed t,  reagovat  na  pokyny  a  
vysmrkat se do kapesníku. 

ihlášku  si  m žete  vzít  p edem  a  v  den  
zápisu ji donést, p ípadn  ji p edat editelce 
MŠ d íve, nejpozd ji však v den zápisu. 
Více informací na internetových stránkách 
školky http://mschleny.webnode.cz. 

Pozor na podvodné e-shopy! 

Po íta ová kriminalita rok od roku roste, za 
poslední m síce p ibyly internetových pod-
vod  stovky!  Lidé  by  p i  nákupech  p es  
internet m li vybírat ov ené e-shopy a vo-
lit platbu na dobírku, nikoliv p edem. 

Kriminalisté také upozor ují na p ípady, u 
kterých nic netušící lidé figurují jako tzv. 
bílí kon . Pachatelé na inzertních serverech 
nabízejí práci administrativního charakteru, 
spravování stránek apod. Zájemci pak zaklá- 
dají  ú ty podle instrukcí pachatel ,  kte í je 
používají p i fungování e-shopu. Tito „zá-
jemci o práci“ se tím však mohou dopoušt t 
legalizace výnos  z trestné innosti, p ípad-

 páchají trestné iny formou podílnictví. 
mjr. Ing. Jana Macalíková, 

tisková mluv í, Policejní prezidium R 

Po así v únoru 2014 

Pravideln  p inášíme informace z amatérské 
meteostanice, která je v provozu od konce 
roku 2011 a je umíst na v Rájci p.5:  
Pr rná teplota za m síc 3,5°C 
Minimální teplota za m síc -4,2°C 
Maximální teplota za m síc 10,8°C 
Pr rná vlhkost za m síc 82 % 
Minimální vlhkost za m síc 50 % 
Maximální vlhkost za m síc 97 % 
Pr rná rychlost v tru 2,4 m/s   
  (1 m/s = 3,6 km/h) 
Srážky celkem za m síc   9 mm  
Chladné dny (<10°C) 23 dní 
Mrazivé dny (<0°C)  16 dní 

ízemní mráz (<0°C)  23 dní 
Deštivé dny  5 dní 

Více informací najdete na internetových 
stránkách (www.pocasirajec.unas.cz/meteo 
a www.facebook.com/PocasiRajec), nebo 
je poskytnu mailem: kaplanm2@seznam.cz, 
pop ípad  osobní návšt vou. 

Martin Kaplan 

Zm na jízdního ádu 

Od 2. b ezna platí zm ný jízdní ád u 
linky Kostelec nad Orlicí - Choce : 

http://mschleny.webnode.cz/
http://www.pocasirajec.unas.cz/meteo
http://www.facebook.com/PocasiRajec
mailto:kaplanm2@seznam.cz
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Kultura a volný as 

POZVÁNKY NA AKCE 

Zv inové hody 

8. b ezna – sobota od 11:30 hod. 
Obecní d m Vrbice 

eský ervený k íž Vrbice 
srde  zve na zv inové 
speciality, které p ipraví 
pan Karel Martinec.  

47. Zahrádká ský ples 

8. b ezna – sobota od 20:00 hod. 
SK Rabštejn Kostelec n. Orl. 
Zve  eský  zahrádká ský  svaz  ZO  Kostelec  
n.O. Hraje skupina SONG. Vstup 120 K . 

tský karneval 

9. b ezna – ned le od 15:00 hod. 
Pohostinství Chleny 
Pro d ti je p ipraven program a sout že. 

Setkání v perníkové chaloupce 

15. b ezna – sobota od 15:00 hod. 
Obecní d m Vrbice 

 
 

eský ervený k íž Vrbice srde  zve d ti i 
rodi e na karnevalový program. Masky na 
téma pohádky O perníkové chaloupce jsou 
vítány.  

Dobový ples na Sklená ce 

15. b ezna – sobota od 18:00 hod. 
Vila Sklená ka Kostelec nad Orlicí 
Dobové kostýmy jsou vítány. Vstupné: 140 

 (s  možností  zakoupit  ob erstvení  na  
míst ),  390  K  (VIP  –  v  cen  konzumace  
jídla v pr hu celého ve era) P edprodej 
vstupenek probíhá od 17. února v infocent-
ru v Kostelci nad Orlicí, nebo si místo 
rezervujte na e-mailu tereza@sklenarka.cz. 

mailto:tereza@sklenarka.cz
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15. rybá ský ples 

15. b ezna – sobota od 20:00 hod. 
Sokolovna Kostelec nad Orlicí 
Po ádá  Spolek  p átel  rybá ského  cechu.  
Hraje skupina SONG z Kostelce nad Orlicí. 
Dv  bohaté tomboly (slosovatelné místenky 
+ svitkové výherní losy). Vstupné 150,- K  

etn  místenky. POZOR - OMEZENÝ PO- 
ET MÍST! Rezervace tel.: 605 521 202. 

i muži na špatné adrese 

19. b ezna – st eda od 19:00 hod. 
SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí 

edstavení divadla Bez Zábradlí Praha. 
V italské komedii hrají Karel He mánek, 
Bohumil Klepl, Zden k Žák a další. Vstupné 
240 K  v p edprodeji a 260 K  na míst . 

Vzpomínky z stanou 

19. b ezna – st eda od 19:30 hod. 
Pelclovo divadlo Rychnov nad Kn žnou 
Divadelní hra uznávaného kanadského dra- 
matika Bernarda Sladea o lásce, rodinných 
poutech  a  genera ním  st etu  hodnot  na  
hran  komedie,  ur itých  ho kostí  a  tragic-
kých podtext , který se m že dotknout kaž-  
dého z nás. Hrají: Z. Adamovská, P. Št pá-
nek, L. Št pánová / J. Stryková, V. Udatný. 

Shirley Valentine 

21. b ezna – pátek od 19:00 hod. 
Panský d m Choce  
Bravurní herecký koncert Simony Stašové, 
která p edstavuje v této h e všechny posta-
vy. Simona Stašová nám Shirley Valentine 
nehraje. Ona jí je! Vstupné: 310 K . Prodej 
zbylých vstupenek od 10. 3. 2014 v Info-
centru Choce . 

Vítání jara 

22. b ezna – sobota od 10:00 hod. 
stský Podorlický pivovar RK 

 
 

Staro eská zabija ka, hudební produkce, 
rychnovská piva v etn  zahájení prodeje 
velikono ní várky speciál  15° Habrováka 
a 14°Kvardiana, ob erstvení alko i nealko, 

tský koutek, sout ž ve va ení kotlíkového 
guláše a další program. Vstupné 10 K , d ti 
za polovic. 
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Smokie Revival, Suzi & Tina 

22. b ezna – sobota od 20:00 hod. 
Spole enské centrum Rychnov n.Kn. 
Jeden z divácky nejúsp šn jších a nejoblí-
ben jších revival  u nás, složený z profesio- 
nálních muzikant  a zp vák  (ú inkujících 
v muzikálech Tajemství, Bídníci, Vlasy).  

 
Koncert sestává z výb ru nejv tších hit  le- 
gendární skupiny Chrise Normana a Suzi 
Quatro v podání excelentní rockové zp -
va ky  Iny  Urbanové.  Finále  koncertu  zpra-
vidla  oko ení  Tina  Turner  op t  v  podání  
Iny Urbanové, která se skupinou exklusivn  
hostuje.  Tato  90  minutová  show  je  hraná  
100% živ  v etn  vokál  a pódiový projev 
skupiny zvýraz ují stylové kostýmy a ú esy. 

Retropárty 

22. b ezna – sobota od 20:00 hod. 
Stará hospoda Chleny 
Sokol Chleny po ádá první ro ník Retropár-
ty (60. léta). 

Pavel Dobeš 

25. b ezna – úterý od 19:30 hod. 
SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí 
Koncert nezam nitelné osobnosti naší fol-
kové scény Pavla Dobeše v doprovodu vyni- 

kajícího kytaristy Tomáše Kotrby. Vstupné 
iní 150 K . 

 

Hasi ský ples 

28. b ezna – pátek od 20:00 hod. 
Hostinec U Hubálk  Kostelecká Lhota 
SDH Kostelecká Lhota Vás zve na Hasi ský 
bál v Hostinci U Hubálk . Hraje FANTASY 
MUSIC. P edprodej od 14. února v Hostin-
ci U Hubálk . 

Gwyn Ashton Trio  (Austrálie–UK/CZ) 

2. dubna – st eda od 19:00 hod. 
Pelclovo divadlo Rychnov n.Kn., malý sál 
Australsko-britský bluesrock zeppelinského 
st ihu. Gwyn Ashton byl v roce 2001 vy-
hlášen  3.  nejlepším  kytaristou  na  sv !  
Vstupné  120  K ,  p edprodej  od  31.3.  od  
13 hod. 
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átelské neformální posezení 
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Kronika naší obce 

SPOLE ENSKÁ KRONIKA 
Poslední rozlou ení 

 

Dne 19. února 2014 
nás navždy opustil  
náš spoluob an 

 

pan 
 

 

KAREL SLÁDEK  
 

z P estavlk. 
Zem el po dlouhé t žké nemoci  

ve v ku nedožitých 81 let.  
 

Všem poz stalým vyslovujeme  
up ímnou soustrast. 

 

sociální komise 
 

Pod kování 

kujeme všem p átel m, známým a sou-
sed m za projevenou soustrast s úmrtím 
pana Karla Sládka z P estavlk, rovn ž pak 
p. ernému st. z P estavlk za p edání kv ti-
nového daru. rodina a poz stalí 

ání ob an  

Upozor ujeme tená e, že stále je možné do 
této rubriky p ispívat p áními svým blízkým 
k narozeninám, svátk m i jiným výro ím, 
nebo t eba uve ejnit vzpomínku na své ze- 
snulé blízké. Chcete-li zve ejnit n jaký p í-
sp vek do spole enské kroniky, m žete jej 
zaslat  e-mailem,  formou  SMS,  nebo  p edat  

ímo redakci. Kontakty najdete na str. 2. 
 

 

VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE 
Pokra ujeme ve výpisu z kroniky obce Bo- 
rovnice z let 1970 až 1989 a to v té ásti  
kroniky ve které se hovo í o historii obce, 
jak bylo slíbeno v minulém vydání našeho 
zpravodaje. 

Historie Borovnice: 

Psáno podle Sedlá ka "Hrady a tvrze krá-
lovství eského - díl II." 

Ve dvo e Borovnickém spat ují se skrovné 
zbytky bývalé tvrze, jež v minulém století 
zanikla. Vladyky Sudli kové z Borovnice 
vládli v 16. století kolikerými statky po-
zemskými v našem okolí. Mat j Sudli ka 
z Borovnice, rok 1488, hejtman na Liti-
cích,  nebyl  již  v  držení  rodu  svého,  nebo  
již  roku  1487  držel  Beneš  z  Vartenberka  
sed ní na Borovnici, jehož jediná listina 
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ipomíná. Na za átku 16. století drželi 
Borovnici - tvrz Kate ina z Pernštejna, man-
želka Jind icha Staršího ze Švamberka a ta 
prodala Borovnici - tvrz, dv r poplužní, ves 
celou, Skrovnici, Libchau, Kladruby, Pl-
chovi vsi, ve Všestarech dvory k mezí used-
lá i prostá, r. 1530 Václavovi Okrouhlic-
kému z Kn nic za 1530 kop groš eských. 

Podle literiá e z r. 1534 vydaného, byl Vá- 
clav pánem na Borovnici, k dvoru p ikoupil 
r.  1536  od  Anny  z  Bezd kova,  díl  její  za  
obci  Dobšovi,  na  dvoru  Bezd kov ,  všech  
Dubí, Tutlecích, Lhot  Kalšovské, Jedlin . 
Od  Grizeldy  z  ek  koupil  r.  1545  tvrz  
Doudleby se zbožím a mimo to držel vsi 
Járny a Lupenici,  jež však r.  1559 s Bezd -
kovem  prodal.  Též  získal  r.  1559  od  falc-
krab te Arnošta ves Lhotu Lipavskou a díly 
Velké a Malé Skrovnice. Kone  ješt  

ikoupil panství Litické a polovinu Žam-
berka. Tak nabyl zna ného bohatství, ale i 
dluhy na t chto panstvích byly veliké. Po-
sledním po ízením daným v r. 1561, odká-
zal všechno panství d tem svým, nad nimiž 
tak z ídil poru níky. Statek Borovnický od- 
kázal manželce své, aby jej držela až do své 
smrti. Zem el r. 1562. Po její smrti prodali 
poru níci panství Litické a Doudlebské. Po 
smrti Janov  ve správ  statk  Václav Ka-
poun  ze  Svojkova  a  spravoval  je  jménem  
brat í  a  sester  svých.  Roku  1597  dne   
23. února, prodali  komisa i od soudu zem-
ského za ízení, tvrz se dvorem poplužným, 
ves Borovnici a ves Polom Janovi Ji ímu 
Stošovi z Kounic. Jan Ji í zem el kdysi p ed 
rokem 1614. Smlouvou roku 1617 koupil 
tvrz Borovnici s dvorem, rybníkem v tším i 
menším, s p íkopem okolo tvrze, vsí  a ves 
Polom za 12000 kop míšenských Jan mlad-
ší  s  Bubna  a  na  Závrší.  Jak  se  zdá  p ešly  
Borovnice ješt  v pr hu této neš astné 
války v držení Rudolfa Žejdlice ze Šenfeldu, 
pána Choce ského, jehož stihla pokuta za 

zú astn ní se na povstání. Statek Borovnic-
ký,  jemu  vzatý,  prodala  komora  eská  r.  
1623 Albrechtu Václavu Eusebiovi Vald-
štejnovi zárove  s panstvím Choce ským, s 
nímž potom až do r.  1636 spojena z stala. 
V  tomto  roce  byl  statek  Borovnický  s  p i-
vt leným k n mu Závrším prodán Mart  ze 
Seretheim, rozené Schnetterové. Paní ta- 
to  jej  odevzdala  v  r.  1637  synu  Mat jovi  
z Bloenštejna, jež byl zatím plných let do- 
sáhl.  Ten  zem el  r.  1653  a  pochován  je  
v kostele Sudslavském.  

Oželivši manžela svého, pojala v druhém 
loži  Jana  Petra  Hoberka  z  Hennersdorfu  s  
nímž spole  starý kostel v Sudslavi vysta-

la r.1664. Zem ela r. 1686 a je poh be-
na v kostele Sudslavském. Borovnici zd dili 
po ní spole  se sirotkem z prvního man-
želství, manžel její Petr, jenž m l také statek 
Humburský,  roku  1688  prodal  statek  Bo-
rovnice s dvorem Terezii Eleono e ovdov -
lé hrab nce Ugartové, rozené ze Ž áru za 
60 tisíc zl. Nová držitelka p ikoupila Velké 
Lhoty,  zústavila  po  sob  trvalou  hezkou  
památku  posud  zachovalou.  Na  vrchu  Ho-
moli, za onen as pustém, založila roku 
1692 kostelík zasv cený Pann  Marii Bo-
lestné, se dv ma kaplemi a dlouhé schody, 
jež z údolí ke kostelu vedou. Pon vadž pak 
lid okolní, na kostel hodin vzdálený, ke 
kostelu se putovati jali, za ali se lidé pod 
kostelem usazovati a tak vznikla osada 
Podhomolí.  Hrab nka zem ela v r.  1705 a 
pochována je v tomto novém kostele. Dce-
ra její Marie Maxmiliána byla vdána za 
hrab te Františka Karla Zárubu z Hustí an, 
pána na Kostelci,  jemuž také statek sv j  na 
Borovnici odkázala. Tento zem el r. 1714 a 
odkázal kostel i Borovnici synu svému 
Josefovi Antonínovi. Roku 1744 obdržela 
Marie Anna provdaná Rogendorfová statek 
Borovnický a postavše p i kostele Homol-
ském kaplanku, prodala Borovnici roku 
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1756 knížeti Františku Old ichovi z Vchy-
nic. Vchynští p ipojili nap ed Borovnici 
k panství Choce skému, co statek stupný, 
ale poslední v lí Ferdinanda Vchynického 
(zem el  3.  listopadu  1812)  dostali  se  Bo-
rovnice synu jeho mladšímu Josefovi, jenž ji 
roku 1830 s panstvím kosteleckým slou il. 
Tak již tuším z stalo až do posledku (po-
známka kroniká e). 
 

 

Pozn. autora výpisu: Výpis  je  proveden  
autenticky tak, jak je v kronice zapsáno, což 
je vlastn  povinností toho, kdo výpis po i-
zuje, a to se všemi chybami (gramatickými i 

cnými),  které  text  v  kronice  obsahuje.  
Navíc se omlouvám za n které nep esnosti 
v  jednotlivých  výrazech  i  názvech  a  jmé-
nech,  které  mohly  vzniknout  tím,  že  text  
kroniky, který je uchován na disket  je 
mnohde špatn itelný, což je dáno jednak 
rukopisem autora textu a jednak slabou 
viditelností písma. D kuji za pochopení. A 

íšt  již k novodobým "d jinám". 
Autor výpisu: Karel Skalický, 

kroniká  obce 
 

 

Pozn. red.: Vzhledem k pravidl m vydává-
ní zpravodaje byly zjevné p eklepy zp so-
bené p episem a zkomolená jména majitel  

esto opraveny tak, aby výpis z kroniky 
l n jakou historickou hodnotu a nep i-

nášel  matoucí  informace  tená m  a  bu-
doucím generacím, a to z t chto d vod : 

lánek „Hrady, zámky a tvrze okresu RK“ 
s historií a jmény majitel  Borovnice vyšel 
v Brodíku v m síci ervnu 2013 ze spoleh-
livého  tišt ného  zdroje,  proto  byla  jména  
v tomto výpisu z kroniky vym na za tato 
správná, ješt  nyní ov ená pomocí interne-
tového seznamu šlechtických rod . Proto je 
v tomto lánku jméno Korta ze Sevelhein 
vym no za správné Marta ze Seretheim, 

Hubert z Henersdorfu za Hoberk z Hen- 
nersdorfu, Štos z Konic za  Stoš  z  Kounic,  
Kappoun ze Svojtkova za  Kapoun  ze  Svoj-
kova, Okrouhlický z Kn žic za z Kn nic, 
Rudolf  Zejdlic za  Žejdlic i Vchýnští za 
Vchynští nebo Tereziii za Terezii, stejn  
jako byl opraven záznam o Kate in  z Pern- 
štejna,  která  Borovnici  neprovdala, nýbrž 
prodala. Ponechal jsem zde uvedený rok 
1530,  i  když  by  to  m lo  být  r.  1532.  Po-
nechal  jsem  i  to,  že  to  bylo  prodáno  roku  
1530 za 1530 kop groš . Dále v textu 

ejm  chybí celé v ty, jelikož je zde infor-
mace, že Mat j z Bloenštejna zem el a aniž 
by byla zmínka o jeho žen , text pokra uje 
„Oželivši manžela svého, pojala v druhém 
loži...“, což se týká vdovy Maxmiliány, 
která Borovnici zd dila, její jméno ale v tex- 
tu chybí zcela, uvádí se až její druhý s atek 
a text nedává smysl (odd leno odstavcem). 
Je to možná zásah do lánku pana Skalické- 
ho, podle n hož je povinností provést výpis 
autenticky, ovšem zcela z eteln  byl bu  
špatn  p ten originál a proveden opis, 
nebo pokud toto skute  obsahuje origi-
nál,  pak je to sice zásah do textu kroniky, 
ale  v  tom  p ípad  onen  zápis  v  kronice  
nemá žádnou historickou hodnotu a nem -
lo by ani význam jej zve ej ovat bez úprav. 
Zajímavé  je,  že  já  si  p ed  otišt ním  dám  
práci  s  ov ením  správnosti  textu  a  v  n m  
obsažených údaj , zatímco kroniká  nikoli. 
Kdybych n co v originále nemohl p íst, 
zkusím to dohledat. Takto musím hledat 
správnou verzi jakéhosi zkomoleného slova, 
aniž bych vid l originál zápisu. Je samo-

ejm  jednoduché sd lit, že jde o autentic-
ký p epis a že za chyby autor p episu nem -
že, jenomže když si po sob  nep te ani 
množství zjevných do o í bijících p eklep , 
které nemohly být v kronice zcela jist … 
Ale co já vím, ten zdigitalizovaný originál 
jsem nikdy nevid l. Pro ? Petr Kotera 
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li jste, že ... 

SÍC B EZEN 
Popis a h istorie m síce 

vodn  byl b ezen dle ímského kalendá e 
prvním m sícem v roce. eský název m sí-
ce pochází z rašení b íz a za átku b ezosti 
zví at.  B ezen je m sícem knihy a od roku 
1998 byl také m sícem internetu. 

Jarní rovnodennost 

Rovnodennosti nastávají, když den trvá stej- 
 dlouho jako noc. Jarní rovnodennost na- 

stává 20. i  21. b ezna, vzácn  m že být i  
19. b ezna (poslední výskyt roku 1796, 

íští  výskyt  roku  2044).  Slunce  p i  svém  
zdánlivém ro ním pohybu protíná sv tový 
rovník – p echází z jižní polokoule na se-
verní. Vychází tedy p esn  na východ  a 
zapadá na západ  (horizont pohledu by 
ovšem  musel  být  v  nadmo ské  výšce  0  m  
nad St edozemním mo em). Na severním 
pólu Slunce vychází (za íná polární den) a 
na jižním pólu naopak zapadá (za íná po-
lární noc). 
Letos za íná astronomické jaro 20. b ezna 
v 17 hod. 56 min. a 35 vte in. 

ebohaté hodinky vévody z Berry 

Tato kniha bývá nazývána králem ilumino-
vaných rukopis  a je pravd podobn  nejd -

ležit jším iluminovaným rukopisem 15. sto- 
letí. Obsahuje modlitby pro každou liturgic-
kou  hodinu  a  objednal  si  ji  vévoda  Jan  
z Berry okolo roku 1410. U každého m sí-
ce je ilustrace, vztahující se k danému m sí-
ci. Toto je ilustrace k m síci b eznu: 
 

 
 Zdroj: Wikipedie 
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