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Vážení občané obce Borovnice.

Zprávy Obce Borovnice

Vánoční svátky utekly jako voda a oslavy přelomu Silvestra a Nového roku jsou také již za 

námi. Jménem redakce obecního zpravodaje bych chtěl při příležitosti vstupu do nového 

roku 2011 všem občanům popřát především pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních 

i pracovních úspěchů. 

Máme tu tedy rok 2011. Tento rok bude pro nás, občany obce Borovnice, zvláště 

významný, jelikož brzy dojde po mnoha letech k zásadním změnám ve vedení naší obce. 

Za necelý měsíc si budeme moci v dodatečných volbách zvolit nové zastupitele, z jejichž řad 

vzejde také nový starosta obce. Protože většina nově zvolených zastupitelů bude vyko-

návat tuto činnost poprvé, je pravděpodobné, že ke změnám nejspíše dojde v mnoha 

ohledech, proto bude tento rok jistě velmi důležitý.

Po marném uplynutí lhůty pro podání kandidátních listin v řádném termínu budeme 

v dodatečných volbách moci vybírat 9 nových zastupitelů z jistě rekordního počtu 27 kan-

didátů. Při příležitosti nadcházejících voleb bych Vám tedy zároveň chtěl také popřát (bez 

jakéhokoli ohledu na mou kandidaturu) šťastnou ruku při výběru, aby se Vaše představy 

o fungování naší společné obce vyplnily a ve vedení obce byli pracovití, odpovědní, rozumní 

a spravedliví lidé. 

Těm, kteří při volbách do nového zastupitelstva obce Vaši podporu dostanou, pak do 

roku 2011 patří navíc přání hodně zdaru při vykonávání této velmi zodpovědné a záslužné 

činnosti. Přeji jim také tolerantnost občanů, protože vzhledem k tomu, že většina kandidátů 

v zastupitelstvu ještě nikdy nepracovala, se zpočátku jistě nevyhnou tápání, vždyť nikdo 

není dokonalý...

Jménem redakce obecního zpravodaje ještě jednou přeji všem občanům obce Borov-

nice, aby rok 2011 byl dobrým rokem. Přeji Vám, aby změny, ke kterým dojde, byly pro Vás 

pozitivní, aby Vaše potřeby byly novým vedením obce vždy vyslechnuty s respektem a po-

suzovány spravedlivě a s rozvážností, a závěrem aby se nikdo z Vás necítil osamocen jak 

v osobním životě, tak při vykonávání jakékoli veřejné činnosti v rámci celé naší obce.
Petr Kotera
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Dodatečné volby do obecního zastupitelstva

Dodatečné volby do obecního zastupitelstva se nebudou konat ve dvou dnech, jak tomu bylo u 

řádných voleb, ale pouze v jednom dni, a to v sobotu dne 5. února 2011 po celý den (více se dozvíte 

po zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb). Pro dodatečné volby byl na stránkách 

Ministerstva vnitra zveřejněn harmonogram úkolů a lhůt. Z termínů, které zbývají pro následující 

dny, by mohly naše občany zajímat tyto informace:

     - do 21.1.2011 Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb (sledujte úřední desky v obci 

a na internetových stránkách).

     - do 26.1.2011 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.

     - do 2.2.2011 Dodání hlasovacích lístků voličům.

     - v den voleb Zákaz volební agitace a propagace v objektu, kde je volební místnost a v jeho 

bezprostředním okolí.

V současné době byl zadán tisk hlasovacích lístků, které byly před tiskem volebním stranám a 

sdružením kandidátů zaslány ke kontrole.

V následujících článcích budete seznámeni s kandidátními listinami, hlasovacím lístkem a mož-

nými způsoby provedení volby.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - ZA ROZVOJ OBCE
Vylosované číslo:  1

1. Kamil MATĚJKA 32 let Rájec
OSVČ bez politické příslušnosti

2. Marie SEJKOROVÁ 57 let Rájec
nezaměstnaná Komunistická strana Čech a Moravy

3. Martin KAPLAN 25 let Rájec
zaměstnanec bez politické příslušnosti

4. Kamil MEJTSKÝ 29 let Rájec
mistr bez politické příslušnosti

5. JUDr. Karel SKALICKÝ 58 let Borovnice
OSVČ Komunistická strana Čech a Moravy

6. Petr KAFKA 48 let Rájec
zaměstnanec bez politické příslušnosti

7. Jana HOLUBCOVÁ 42 let Přestavlky
veterinární technik bez politické příslušnosti

8. Ing. Radka KAPUCIÁNOVÁ 32 let Rájec
zaměstnanec bez politické příslušnosti

9. Mgr. Jitka CHARVÁTOVÁ 29 let Rájec
THP bez politické příslušnosti

VOLEBNÍ PROGRAM:
Sdružení nezávislých kandidátů - za rozvoj obce Vás seznámí se svým volebním programem během 
měsíce ledna. Do Vašich domovů ho osobně každé rodině doručíme.
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ  „ZA KVALITNÍ SPOLEČNOU OBEC”
Vylosované číslo:  2

1. Petr KOTERA 41 let Přestavlky
živnostník - tisk a reklama bez politické příslušnosti

2. Vladimír SMOLA 45 let Přestavlky
zaměstnanec - řidič bez politické příslušnosti

3. Jaroslav ŠEDA 48 let Přestavlky
zaměstnanec - strojník bez politické příslušnosti

4. Jiří ČERNÝ 20 let Přestavlky
student vysoké školy bez politické příslušnosti

5. Pavlína WITCZAKOVÁ 41 let Přestavlky
zaměstnanec - THP bez politické příslušnosti

6. Adolf PAPÁČEK 50 let Přestavlky
zaměstnanec - hajný bez politické příslušnosti

7. Jana ČERNÁ 37 let Přestavlky
zaměstnanec - dělnice bez politické příslušnosti

8. Tomáš ČERNÝ 19 let Přestavlky
zaměstnanec - automechanik bez politické příslušnosti

9. Zdeněk JANEČEK 58 let Přestavlky
živnostník - obráběč kovů bez politické příslušnosti

VOLEBNÍ PROGRAM:
Při volbách do zastupitelstva naší obce budeme volit 9 zástupců, kteří se budou starat o náš 

společný obecní majetek a rozhodovat o žádostech a potřebách občanů. Jeden ze zvolených 
zastupitelů se poté také ujme funkce starosty obce. Je to funkce velmi zodpovědná, která vyžaduje 
rozhled, ovládání úředních úkonů, znalost povinností stanovených zákony a předpokládá ochotu 
věnovat se potřebám občanů. A co tedy tento program nabízí? 

   • Zajištění dostupnosti starosty obce na úřadě  (stanovení pevných úředních hodin včetně  
CzechPOINTu, který by měl umět ovládat starosta obce, namísto placení další pracovní síly)

   • Zlepšení komunikace s občany  (s občany obce jednat s úctou a respektem)
   • Starost o obecní majetek, komunikace a zeleň, pořádek v obci, odpadové hospodářství
   • Šetření s obecními financemi  (výběrová řízení, samostatný výkon prací, vypínání počítačů, 

které běžely nepřetržitě a zbytečně odebíraly z našeho rozpočtu mnohatisícové částky ročně)
   • Správné využívání rozpočtu  (podpora projektů, které v budoucnu ušetří náklady obce)
   • Zajišťování dotací a grantů  (využívání nabízených možností, které byly ignorovány)
   • Podpora kulturně-společenských a sportovních akcí a jejich pořadatelů
   • Důsledné plnění povinností stanovených zákonem  (el. úřední deska, podávání informací)
   • Požární ochrana obce  (plnění zákonem daných povinností obce v této oblasti)
   • Spravedlivé jednání s občany a organizacemi

To jsou sliby Vám, voličům obce Borovnice i ostatním kandidátům do zastupitelstva. Ti, kteří se 
nespokojí s pouhými hesly, najdou podrobnější informace a detailní vysvětlení postojů a řešení 
situací v podrobném programu, který Vám bude doručen do schránek. Najdete v něm mnohem více 
informací o potřebách změn, vhodných projektech, důvodech postojů a způsobech řešení.
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOROVNICE
Vylosované číslo:  3

Vážení občané obce Borovnice, vážení voliči, dovoluji si představit kandidátní listinu č. 903 části 

obce Borovnice, pro volby do zastupitelstva obce Borovnice konané 5. února 2011.

Za část obce Borovnice kandidují:

1. Soňa ROJKOVÁ 45 let

účetní Borovnice členkou zastupitelstva  2002 – 2010

2. Piotr SMÓ KA 37 let bez politické příslušnosti

dělník Borovnice v zastupitelstvu ještě nepracoval

3. Lukáš BEČIČKA 27 let bez politické příslušnosti

automechanik Borovnice v zastupitelstvu ještě nepracoval

4. Jaroslav LÉDR 28 let bez politické příslušnosti

státní zaměstnanec Borovnice v zastupitelstvu ještě nepracoval

5. Stanislava ČERVINKOVÁ 48 let bez politické příslušnosti

dělnice Borovnice v zastupitelstvu ještě nepracovala

6. Miloslav JIREŠ 38 let bez politické příslušnosti

dělník Borovnice v zastupitelstvu ještě nepracoval

7. Leoš MATĚJUS 40 let bez politické příslušnosti

státní zaměstnanec Borovnice v zastupitelstvu ještě nepracoval

8. Miloš TSCHÖPL 49 let bez politické příslušnosti

mistr Přestavlky členem zastupitelstva  2002 – 2006

9. Marcela JAKUBCOVÁ 31 let bez politické příslušnosti

dělnice Borovnice v zastupitelstvu ještě nepracovala

VOLEBNÍ PROGRAM:

Bylo by dobré pokračovat a rozvíjet to, co se jevilo v předchozích obdobích jako úspěšné a 

vyvarovat se opakování chyb. Kdo chce doopravdy pracovat především ve prospěch občanů, pak 

musí znát jejich přání a problémy. Nelze tedy pokračovat ve snaze o izolaci vedení obce od občanů.

Častější kontakt s občany bývá občas pro někoho i nepříjemný, ale pro řádný chod řízení obce je 

nezbytný. 

1) Podpora kultury, sportu a společenského života v obci pro seniory, děti a mládež.

2) Pečovat ve vytváření zdravého životního prostředí a spolupráci s organizacemi, které tomu 

napomáhají.

3) Stávající obecní majetek budeme chránit a udržovat.

4) Pokračovat v opravě a rekonstrukci místních komunikací a infrastruktury.

5) Posílíme systém vyhledávání a získávání grantových dotací pro obec.

6) V případě konání místního referenda budeme respektovat názor většiny.

 Přejeme vám šťastnou ruku. 

 Zvolte ty správné lidi a přijďte k volbám vyjádřit svůj názor.

bez politické příslušnosti

Ł
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ZPŮSOBY PROVEDENÍ VOLBY

Způsob provedení volby je stejný, jako při minulých volbách do obecního zastupitelstva v roce 

2006. Proto lze použít upravený návod, který byl otištěn ve zpravodaji v říjnu 2006:

1. způsob hlasování:

Označíte křížkem ve velkém čtverečku v záhlaví 

sloupce před názvem sdružení kandidátů pouze 

jedno sdružení kandidátů. 

Co tato volba znamená? Touto volbou dáváte 

hlas všem kandidátům tohoto sdružení, danému 

volebnímu programu a do funkce starosty pod-

porujete lídra sdružení, který je na 1. místě. 

Pokud by bylo tímto způsobem označeno více 

než jedno sdružení kandidátů, byl by takový hlas 

neplatný!

2. způsob hlasování:

Označíte pouze v malých rámečcích před jmény 

kandidátů křížkem ty kandidáty, pro které hlasu-

jete, a to z kteréhokoliv sdružení kandidátů. Mů-

žete tedy vybrat devítičlenné zastupitelstvo tak, 

že označíte křížkem např. po 3 z každého sdru-

žení kandidátů nebo např. 4 kandidáty z jednoho, 

2 kandidáty z druhého a 3 kandidáty z třetího 

sdružení kandidátů. Počet vybraných kandidátů 

v jednotlivých sdruženích je libovolný, celkový 

počet však nesmí přesáhnout 9.

Co tato volba znamená? Takto dáte hlas vybra-

ným kandidátům do zastupitelstva, kteří poté ze 

svých řad zvolí starostu obce. Nedáváte hlas žád-

nému volebnímu programu, ale podporujete vše-

chny. Pravděpodobné ve všech obecních volbách 

je, že starostou obce bude lídr toho sdružení kan-

didátů, které bude mít v zastupitelstvu nejvíce 

členů. Proto z kterého sdružení kandidátů vybe-

rete nejvíce kandidátů, z toho sdružení by dle vaší 

volby měl být pravděpodobně zvolen starostou 

lídr kandidátky, i když přímo jeho třeba vůbec 

nevolíte.

Pokud by bylo tímto způsobem označeno více 

kandidátů, než je stanovený počet 9, byl by 

hlasovací lístek neplatný! 

Příklady použití druhého způsobu:
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3. způsob hlasování:

V tomto způsobu hlasování lze předchozí dva 

kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem 

jedno sdružení kandidátů v jednom rámečku a 

dále v dalších sdruženích kandidátů před jménem 

kandidáta označit další kandidáty, pro které hla-

sujete. V tomto případě je dán hlas označenému 

sdružení kandidátů a jednotlivě označeným 

kandidátům z dalších sdružení, kteří nahradí kan-

didáty označeného sdružení kandidátů od konce. 

Zvolíte-li tedy jedno sdružení kandidátů a k tomu 

např. 4 kandidáty z ostatních sdružení, nahradí 

tito 4 kandidáti poslední 4 kandidáty toho sdru-

žení kandidátů, které jste označili celé.

Co tato volba znamená? Touto volbou dáváte 

hlas označenému sdružení kandidátů, danému 

volebnímu programu a do funkce starosty pod-

poříte lídra tohoto sdružení, který je na 1. místě, 

ale kandidáty z posledních míst tohoto sdružení 

vyměníte za kandidáty z jiných sdružení.

Pokud by bylo tímto způsobem označeno více 

kandidátů, než je stanovený počet nebo více než 

jedno sdružení kandidátů, byl by hlasovací lístek 

neplatný! Nevybírejte ale jednotlivé kandidáty 

uvnitř sdružení kandidátů, které jste označili 

velkým křížkem celé, preference se nepočítají.

Snad je to podáno dostatečně srozumitelně, aby každý věděl, jaké jsou možnosti provedení 

volby a co vlastně který způsob volby ve výsledku může ovlivnit. Zjednodušeně můžeme shrnout, 

že způsoby provedení volby jsou 3:

1) Pouze jeden velký křížek u jednoho sdružení kandidátů.

2) Žádný velký křížek u sdružení kandidátů a označení 9 volených kandidátů jednotlivě ze všech 

sdružení kandidátů.

3) Kombinace - jeden velký křížek u jednoho sdružení kandidátů + označení několika jednotli-

vých kandidátů z ostatních sdružení kandidátů.

Na dalších stranách najdete vzor hlasovacího lístku, který před volbami všichni obdržíte, a 

přetisk článku z časopisu Reflex č.40 ze dne 7. října 2010, ve kterém se poměrně trefně snažil 

politolog Petr Sokol vysvětlit voličům úskalí preferenčních hlasů v komunálních volbách a velké 

množství obcí tento článek použilo na svých webových stránkách pro vysvětlení podstaty voleb 

před řádnými komunálními volbami v říjnu. Je ale nutné podotknout, že v tomto článku jsou dosti 

používány výrazy jako volební strana (což v našem případě jsou sdružení kandidátů) nebo primátor 

města (což v našem případě je starosta obce). Každopádně informace v článku platí všeobecně i u 

nás a také ukazují správnost výše uvedených vysvětlení, co jednotlivé možnosti provedení volby 

znamenají. Tato vysvětlení jsem si zkrátka nevymyslel, takto to prostě v komunálních volbách je...

Příklady použití třetího způsobu:
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VZOR HLASOVACÍHO LÍSTKU:
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JAK SE POČÍTAJÍ HLASY

Dalším dotazem, který jsem obdržel a slíbil voličům osvětlit, je otázka postupu kandidátů na 

vyšší místa kandidátní listiny a přepočtu hlasů na mandáty po skončení voleb. 

Nejprve tedy k tomu postupu kandidátů na vyšší místa kandidátní listiny. Český statistický úřad 

po skončení voleb vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu (sdružení kandidátů) 

počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je 

takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině 

na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro 

ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů je rozhodující původní pořadí kandidátů na listině.

No a nyní k tomu přepočtu hlasů na mandáty. Vysvětlení jsem si vypůjčil ze stránek Českého 

statistického úřadu: V ČR se používá od roku 1990 k výpočtu rozdělení mandátů v obecních 

zastupitelstvech tzv. d’Hondtova metoda, která se používá od roku 2000 také ve volbách do 

zastupitelstev krajů, od roku 2002 ve volbách do Poslanecké sněmovny a od roku 2004 ve volbách 

do Evropského parlamentu. Tato metoda je v současnosti nejpoužívanější a má řadu modifikací.
 

Příklad: 

Počet rozdělovaných mandátů:  4   (jde jen o příklad, v našem případě to bude samozřejmě 9)

Počet hlasů pro stranu A:  21529

Počet hlasů pro stranu B:  64583

Počet hlasů pro stranu C:  21527

Počet hlasů pro stranu D:  16124
 

Podstata metody spočívá v tom, že se počet hlasů pro každou stranu jednotlivě dělí postupně 

čísly ze stanovené číselné řady (tzv. „volební dělitel“), počet vypočtených podílů je limitován 

počtem kandidátů této strany. (Tedy součet hlasů pro celou kandidátní listinu děleno 1, děleno 2, 

děleno 3 atd., v našem případě až do 9).
 

Příklad: 

Řada dělitelů – 1,2,3,4   (v našem případě to tedy bude do 9)

Za předpokladu, že každá strana nominovala 4 kandidáty, byly vypočtené podíly následující:

Podíly strany A: 21529, 10765, 7177, 5383

Podíly strany B: 64583, 32292, 21528, 16146

Podíly strany C: 21527, 10764, 7176, 5382

Podíly strany D: 16124, 8062, 5375, 4031
 

Tyto podíly se posléze seřadí od nejvyššího k nejnižšímu a vznikne tak řada tolika podílů, kolik se 

v daném volebním obvodu rozděluje mandátů. Mandáty se přidělí stranám v pořadí, v jakém jsou 

seřazeny hodnoty „jejich“ vypočtených podílů hlasů.
 

Příklad: 

Seřazené podíly podle velikosti a strana, které náleží:

1. 64583 strana B

2. 32292 strana B

3. 21529 strana A

4. 21528 strana B

Petr Kotera
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Platby za komunální odpad na rok 2011

Jelikož se někteří občané dotazují, jak je to s platbou za komunální odpad na tento rok a kdy a 

kde mají tento poplatek zaplatit, zjišťoval jsem situaci u správce obce p. JUDr. Šťastného. Ten mi 

sdělil, že vzhledem k době úředních hodin (pouze středa dopoledne) bude jednat s firmou 

provádějící svoz komunálního odpadu, aby byl komunální odpad odvážen se starými známkami až 

do ustavení nového zastupitelstva, které pak zajistí výběr poplatků a předá nové známky na r.2011. 

Svoz tedy bude zatím probíhat beze změn se starými známkami a více informací ohledně 

provedení platby poplatku dostanete po volbách od nově zvoleného zastupitelstva. Zaplatit 

poplatek ale samozřejmě můžete i nyní v úředních hodinách (středa 8-11 hod.) u správce obce nebo 

účetní p. Sládkové, do konce doby splatnosti je ale zatím čas.      Petr Kotera

Stomatologická lékařská pohotovost

Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační 
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.

 
15. 01. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511
16. 01. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448, Opočno 494 667 123
22. 01. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174
23.01. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152
29. 01. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334, Vamberk 494 501 711
30. 01. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno 494 621 665
05. 02. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696
06. 02. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika,Pulická 99, Dobruška 494 622 550
12. 02. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou 494 534 841
13. 02. MUDr. Podolská Jana Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 783
19. 02. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 697
20. 02. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno 494 667 628
26. 02. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice 494 322 706
27. 02. MUDr Ptačovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740
05. 03. MUDr Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205
06. 03. MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695

 
Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám (výměnám služeb), je vhodné před návštěvou 

stomatologické pohotovosti raději zkontrolovat platnost služby na daný den, což lze učinit pomocí 
internetových stránek www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský úřad - Zdravotnictví, poté v levém sloupci 
zvolit Lékařská pohotovost - Stomatologická lékařská pohotovost a nakonec v hlavním okně vybrat okres 
Rychnov nad Kněžnou.

Další informace



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Leden 2011 • Strana 13

N
ov

é 
jíz

dn
í ř

ád
y



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Leden 2011 • Strana 14



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Leden 2011 • Strana 15



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Leden 2011 • Strana 16



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Leden 2011 • Strana 17



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Leden 2011 • Strana 18

Společenská kronika

Přání našich spoluobčanů

Poutní místo Homol

Mše na Homoli
Bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají pravidelně každou druhou a 

čtvrtou neděli v měsíci. Nejbližší mše se konají ve dnech 23. ledna a 13. února, vždy od 14:30 hodin.

V měsíci prosinci oslavil své 82. narozeniny

pan  Josef Částek  z Rájce.

Hodně zdraví, štěstí a životní pohody přejí

dcery a rodina

Jménem redakce obecního zpravodaje děkuji všem, kteří přispívají do této rubriky přáními 

svým nejbližším k jejich životnímu jubileu či jiným významným výročím.

Zájemci o uveřejnění přání mohou o zveřejnění ve zpravodaji zažádat například pomocí e-mailu 

brodik@borovnice.info nebo pomocí SMS či telefonické domluvy na tel. č. 724 236 686. Všechny 

příspěvky (nejen do této rubriky) jsou velmi vítány a předem za ně děkuji.

Petr Kotera

V měsíci lednu slaví své 70. narozeniny

pan  Vladislav Smola  z Přestavlk.

Mnoho štěstí, zdraví a pohody přeje

rodina

Příspěvky do společenské kroniky
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Vánoční turnaj ve stolním tenise

V sobotu dne 18. prosince 2010 se konal na sále rastaurace ve Vrbici již tradiční „Vánoční turnaj 

ve stolním tenise” pro pozvané neregistrované hráče. Turnaje se za Borovnici zúčastnili Břetislav 

Kaplan, František Junek a Miroslav Jireš, za Přestavlky to byli Dušan Junek a Vladimír Smola a za 

Rájec Karel Kaplan ml. Na turnaji byly připraveny hodnotné ceny a zajištěno občerstvení. Umístění 

reprezentantů naší obce bylo následující:

1. místo Dušan Junek

2. místo František Junek

7. místo Vladimír Smola

8. místo Miloslav Jireš

12. místo Karel Kaplan

Vítězům blahopřejeme.

Anna Smolová

Z dění v obci a okolí




