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Zprávy Obce Borovnice 

O dění v obci na veřejném zasedání 
Dne 26. května se od 18 hodin konalo ve společenské místnosti SDH Borovnice 2. veřejné 
zasedání zastupitelstva obce Borovnice, kterého se kromě 8 zastupitelů zúčastnilo 13 
občanů obce. V úvodu jednání byl přednesen souhrn usnesení z minulého zasedání a 
zastupitelé byli vyzváni k podání případných námitek proti zápisu z minulého zasedání, 
čehož žádný ze zastupitelů nevyužil. Poté se přistoupilo k jednotlivým bodům programu. 
Vzhledem k tomu, že na zasedání bylo projednáváno celkem 16 bodů a jedná se o infor- 
mace, které se v minulosti běžně zveřejňovaly ve zpravodaji jako samostatné články, byl 
rozsáhlý zápis z průběhu tohoto jednání rozdělen do následujících jednotlivých článků. 
 
Audit hospodaření obce Borovnice za rok 2010 
Starostka obce oznámila výsledek auditu hospodaření obce Borovnice za rok 2010, který 
provedly pracovnice Královéhradeckého kraje. V účetnictví obce Borovnice nebyly 
nalezeny žádné závažné chyby, pouze méně závažné nedostatky, způsobené změnou 
zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která začala platit 
od roku 2010 a kde nově měla být provedena úprava schváleného rozpočtu na skuteč- 
nost hospodaření obce v roce 2010. Úprava rozpočtu se provádí k poslednímu měsíci 
roku, kdy obec Borovnice neměla zastupitelský orgán. 
 
Závěrečný účet obce Borovnice za rok 2010 
Dne 8. dubna 2011 byl po provedeném auditu hospodaření na všech úředních deskách 
obce vyvěšen „Závěrečný účet obce za rok 2010“. Zastupitelstvo bylo s tímto dokumen- 
tem včas seznámeno a byly konstatovány nesrovnalosti, kvůli nimž bude závěrečný účet 
schvalován s výhradami.  
Předsedkyně kontrolní komise Pavlína Witczaková přednesla zprávu o provedené kon- 
trole a o činnosti současného zastupitelstva od jeho zvolení, která je přílohou zápisu ze 
zasedání zastupitelstva. Zpráva obsahuje také výčet nesrovnalostí okolo stavební zóny 
v Rájci při projednávání této stavby a výdajů na ni předchozím zastupitelstvem. Některé 
vyplacené částky nebyly zastupitelstvem odsouhlaseny.  
Zastupitel Petr Kotera se hlasování zdržel, jelikož pro odsouhlasení závěrečného účtu 
s výhradami by hlasoval až ve chvíli, kdy budou výhrady nejen vyjmenovány, ale určen 
také způsob nápravy a ti, kteří za to budou zodpovědní, a bude jim dle zákona stanovena 
povinnost uvést nesrovnalosti do pořádku. Na projednání tohoto dokumentu byl čas až 
do konce června a mohl být projednán na mimořádném zasedání.  
Závěrečný účet za rok 2010 byl schválen s výhradami. 
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Stav rozpočtu na rok 2011 a jeho úprava 
Starostka obce dle podkladů od účetní obce p. Sládkové oznámila stav rozpočtu 
k 30.4.2011. Rozpočet pro letošní rok byl přijat jako vyrovnaný ve výši 3.410.000,- Kč. 
Současný stav k danému datu je na straně příjmové 1.145.134,- Kč a na straně výdajové 
798.872,- Kč. Na bankovním účtu máme 1.075.316,- Kč. 
Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu z důvodu potřeby zaúčtování přijatých dotací. Jedná 
se o dotaci na výkon státní správy v přenesené působnosti ve výši 63.295,16 Kč a o dotaci 
na sčítání lidu ve výši 2.046,- Kč. 
 
Navýšení příspěvku pro DSO Brodec 
Zastupitelé opět jednali o navýšení příspěvku pro DSO Brodec z 25,- Kč na 40,- Kč za 
občana ročně. Na minulém veřejném zasedání se většina zastupitelů zdržela hlasování 
z důvodu vyžádání více informací. S důvody a potřebou navýšení příspěvku byli již 
seznámeni a nyní bylo zvýšení příspěvku schváleno. Z projektů DSO Brodec získala naše 
obec v minulosti několik významných dotací a bude tomu tak i do budoucna. 
 
Prodej pozemků ve stavební zóně Rájec a zvýšení jejich ceny 
Zastupitelé schválili smlouvy o prodeji pozemků ve stavební zóně Rájec. Prodej parcel se 
do 31.5.2011 uskutečnil za již v minulosti dohodnutou cenu 90,- Kč/m2. 
Dále zastupitelé projednali minulým vedením obce velmi nízko nastavenou prodejní cenu 
nově budovaných parcel a vzhledem ke skutečnosti, že nebyly zajištěny zřejmě plánova- 
né dotace a cena stavby je několikanásobně vyšší, než bylo prezentováno na zasedá- 
ních minulého zastupitelstva, dohodli se na zvýšení prodejní ceny stavebních parcel na 
200,- Kč/m2, což je stále nejnižší cena oproti parcelám, prodávaným v okolí. Bylo konsta- 
továno,  že  prodej  parcel  v  okolí  se  pohybuje  od  250,-  do  350,-  Kč/m2. Zvýšená cena je 
platná pro kupní smlouvy, uzavřené po 1.6.2011. 
 
Zajištění technického dozoru investora pro stavební zónu Rájec 
Zastupitelé schválili plnou moc pro zastupování obce při jednáních ohledně stavební zóny 
v Rájci Ing. Miroslavem Netíkem, který bude provádět kontrolní inženýrské činnosti – 
stavební dozor investora na stavbě. Bude proveden soupis a zaměření již zhotovených 
inženýrských sítí, kontrola stavebního deníku, hutnících zkoušek pláně, zkoušek 
vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních řadů, jejich technických parametrů, prohlášení 
o shodě, předání revizních zpráv, provedení kontroly fakturace s ohledem na dosud 
provedené stavební práce atd. Obec očekává prokázání oprávněnosti nákladů a jejich 
snížení.  
Provedení výše uvedených kontrol by mělo být dokončeno do konce tohoto roku. Ing. 
Netíkovi  za  tuto  práci  má  být  vyplacena  odměna  ve  výši  105.000,-  Kč.  Mělo  by  ovšem  
díky tomu dojít ke snížení nákladů na stavbu, které by mělo tuto částku převyšovat.  
Po prvním kontaktu se zástupci Vaspa a zastupiteli obce dne 20.5.2011 se další jednání 
s firmou Vaspo konalo již následující den po veřejném zasedání, v pátek 27.5.2011. 
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Nastavení třídění komunálního odpadu a provedená inspekce ČIŽP 
Zastupitelé se shodli, že třídění odpadu je nastaveno dobře, pouze padlo několik 
připomínek. Petr Kotera měl dotaz na počet předávaných pytlů na plasty a tetrapaky 
zpět za odevzdané plné pytle. Koncem minulého volebního období a v době před doda- 
tečnými volbami se běžně stávalo, že občané přistavili třeba 4 pytle s plasty, ale zpět 
obdrželi pouze 1 prázdný pytel s tím, že každá rodina má nárok na 1 pytel. Můžeme být 
rádi, že lidé odpad třídí a nemůžeme po nich ještě chtít, aby si kvůli tomu sami sháněli a 
kupovali pytle. V takovém případě se nemůžeme divit, když občané přestanou plasty 
třídit a obec pak nemůže očekávat příjmy za vytříděný odpad. Starostka obce přítomné 
ujistila, že nyní jsou prázdné pytle vyměňovány za plné ve stejném počtu, což bylo přijato 
jako správné.  
Starostka obce informovala zastupitele a občany o provedené kontrole České inspekce 
životního prostředí ohledně provádění zákona o odpadech, která neshledala žádné 
porušení zákona. Došlo ovšem také k některým připomínkám. 
Jedna připomínka se týkala sběru železného odpadu. V části obce Rájec je pravidelně 
pořádán předem ohlášený svoz železného šrotu, který provádí SDH Rájec. V obecních 
částech Borovnice a Přestavlky také provádí jednotlivé SDH svozy, ovšem k tomu jsou 
v těchto obecních částech trvale umístěny kontejnery, kam občané průběžně železný šrot 
ukládají. Problematické je, že v těchto kontejnerech se shromažďuje i odpad, který do 
nich nepatří. Jelikož kromě toho neustále dochází k vykrádání těžších kusů železa, bylo 
dohodnuto úplné zrušení těchto kontejnerů. Občané budou moci železný šrot předávat 
jednotlivým SDH v každé obecní části 2x ročně při ohlášených svozech. 
Další připomínka se týkala potřeby zavedení dalšího druhu tříděného odpadu do vyhlášky 
obce - bioodpadu. Tento druh odpadu zahrnuje např. posekanou trávu, listí ze stromů atd., 
a bude likvidován buď samostatně jednotlivými občany na vlastních skládkách (kompos- 
tech), nebo může být shromažďován na skládkách zemědělských podniků či družstev. 
Tento odpad nemohou občané vyvážet někde k lesu, zavážet s ním příkopy apod. 
 
Bezúplatný převod pozemků a schodiště Homol na obec Borovnici 
Zastupitelé opětovně odhlasovali bezúplatný převod pozemků v katastru Borovnice u 
Potštejna, na kterých se nachází polní cesta od Závrší směrem k odbočce na Homol, na 
obec Borovnici s tím, že tyto pozemky budou zařazeny do sítě místních komunikací. Tuto 
podmínku si vyžádal převádějící Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Odsouhlasena byla také smlouva o bezúplatném převodu schodiště Homol. Tento pře- 
vod již byl v zastupitelstvu také několikrát projednáván. Obec byla nyní vyzvána k odsou- 
hlasení konečné smlouvy o bezúplatném převodu z vlastnictví Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do spoluvlastnictví Obce Borovnice a Obce Lhoty u Potštej- 
na, se kterou se budeme společně o toto historické schodiště starat a žádat o dotace na 
opravy. Zastupitelka Marie Sejkorová vyjádřila nesouhlas s převodem této historické 
památky na naši obec s tím, že by se o ni měl starat stát, a proto hlasovala proti, většina 
zastupitelů tuto smlouvu ale odsouhlasila. 
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Žádost p. Horáčka o elektrifikaci pozemku pod Homolí 
Zastupitelé opětovně projednali žádost p. Horáčka ze Lhot u Potštejna, týkající se 
elektrifikace jeho pozemku pod Homolí. Na minulém veřejném zasedání se většina 
zastupitelů zdržela hlasování ohledně této žádosti, po dalším zvážení se však zastupitelé 
rozhodli žadateli vyhovět s tím, že jej vyzývají k udržování pořádku v okolí svého pozem- 
ku  a  aby  nebyl  v  rámci  jeho  aktivit  nijak  ohrožován  či  devastován  majetek  naší  obce.  
Kabel povede dle projektu zemí, práce provede firma ČEZ na náklady žadatele a pozemek 
bude uveden do původního stavu. 
 
Stavba čističky v Rájci - jak to s ní vlastně je a kdy bude? 
Minulým vedením obce byla mnohokrát zmíněna stavba ČOV v Rájci, veřejným zasedá- 
ním (dle zápisů) i zpravodajem Brodík prošlo také to, že čistička bude stát do konce roku 
2010. Jak bylo ovšem zjištěno, nejenže očividně nestojí, ale není ani projektová doku- 
mentace, stavební povolení, nebyl vybrán typ a dodavatel čističky, a nebylo vydáno ani 
územní rozhodnutí, bez čehož samozřejmě nemůže stavba ani započít. Čistička také není 
vůbec zahrnuta do stavby s názvem „Inženýrské sítě pro stavební zónu v Rájci“ (tedy ani 
do její ceny) a budou to další výdaje obce do stavební zóny v Rájci.  
Starostka obce informovala zastupitele a občany o připravené smlouvě s firmou EVČ 
s.r.o., která má pro obec zajistit projektovou přípravu pro územní řízení, vypracování 
smluv a návrhu na zahájení územního řízení. Za tyto práce má obec zaplatit 253.800,- Kč 
a mají být hotové do konce září 2011. Projekt bude zpracován na odvedení splaškové 
vody kanalizací z celé obecní části Rájec, tedy nejen z nové výstavby. Na zpracování 
projektu i samotnou výstavbu ČOV lze získat dotaci až do výše 95 % z celkových nákladů.  
Zastupitel Petr Kotera projevil pochybnost o výši ceny za pouhou dokumentaci tohoto 
díla a opakovaně se ujišťoval, že i na tuto částku, která má být vynaložena na projekto- 
vou dokumentaci a podklady k územnímu řízení, bude možné získat dotaci, ze které bude 
téměř celá částka zaplacena. Zastupitelka Marie Sejkorová také vyjádřila pochybnosti, 
nelíbil se jí způsob zajištění těchto prací, a ptala se proč není dokumentace dělána pouze 
pro novou zástavbu, nýbrž pro celou obecní část Rájec. Jeden z přítomných občanů, p. 
Koleš z Přestavlk, vyjádřil názor, že když se již dělá projekt na kanalizaci, tak by určitě měl 
být pro celou vesnici a ne jen pro její malou část, protože bude moci být v budoucnu 
využit. Stejně by se podle něho mělo počítat s kanalizací ve všech částech obce.  
Vzhledem k již uzavřeným a proplaceným kupním smlouvám k některým parcelám a již 
stojící novostavbě na jedné z nich ovšem ani není možné tuto stavební akci zastavit a 
v zajištění kanalizace a ČOV pro tyto pozemky nepokračovat. Pro nutnost dát stav 
rozpracované  stavební  zóny  v  Rájci  co  nejdříve  do  pořádku  byla  smlouva  s  EVČ s.r.o.  
odsouhlasena a je předpokládáno zajištění dotace. 
Nemůžeme opět slibovat, že do konce roku bude stát čistička, jelikož to nelze. Do konce 
tohoto roku je reálné, aby byly ukončeny veškeré úřední procedury ohledně územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, prozkoumání nabídek a odsouhlasení výběru z nabíze- 
ných čističek atd. Čističku tak bude možné stavět až příští rok, je ale třeba zajistit finance. 
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Změna vyhlášky č.2/2007 o místních poplatcích 
Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu vyhlášky č.2/2007 o místních poplatcích, ve které se 
text článku 31, týkající se poplatku za komunální odpad, mění takto: 

Čl. 31  
Osvobození 

Od poplatku nejsou osvobozeny žádné osoby ani firmy. 
se ruší a nově bude znít: 

Čl. 31 
Osvobození 

Od poplatku se osvobozují: 
a) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny trvalého pobytu - Obecní úřad Borovnice, 

pokud tyto osoby se nadále nezdržují v místě trvalého pobytu jiných osob či v 
objektech jiných osob na území obce; 

b) osoby, které se prokazatelně více než rok zdržují v cizině; pokud však taková osoba 
pobývá v místě svého trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku po přerušení 
pobytu v cizině měsíc a více je povinna uhradit alikvotní část poplatku za období, po 
které se v místě trvalého pobytu zdržuje; 

c) osoby, které se více než rok prokazatelně zdržují mimo místa svého trvalého pobytu 
v místě jiného přechodného či dočasného pobytu na území České republiky a prokáží, 
že poplatek za odvoz PDO uhradili v místě přechodného či dočasného pobytu a pokud 
jejich pravidelný či střídavý pobyt v místě svého trvalého pobytu v součtu nepřesáhne 
30 kalendářních dní. 

Nové znění vyhlášky vysvětlil přítomným JUDr. Skalický, který tuto změnu vyhlášky pro 
obec zpracoval a ujistil, že je právně v pořádku i po nových úpravách legislativy v této 
oblasti, na které upozornil Petr Kotera. 
 
Prodej potravin – pojízdná prodejna, autobus nebo vlastní obchod? 
Od června nyní do všech částí obce jezdí pravidelně nová pojízdná prodejna firmy 
MARTA s.r.o. Dobruška, která zásobuje i další okolní obce: Pojízdná prodejna je přista- 
vena na jednotlivých stanovištích každé úterý a čtvrtek v těchto časech:  

12:30 hod. - Přestavlky 
13:00 hod. - Borovnice 
13:30 hod. - Rájec 

Zastupitelé přesto jednali o zachování možnosti využití autobusu do choceňského Lidlu 
z důvodu většího sortimentu a možností dalších služeb. Autobus jezdil pravidelně také 
v úterý a ve čtvrtek. Naše obec dosud za tuto službu dopravci Audis doplácela zhruba 
100.000,- Kč ročně. O náklady jsme se dělili s obcí Kostelecké Horky, která tuto službu 
využívala též, nyní ji ale již nevyužívá a nebude hradit svou část, čímž dojde k navýšení 
ceny. Autobus na druhou stranu již nebude do této obce zajíždět a zkrátí se počet ujetých 
kilometrů, čímž dojde zase ke snížení ceny. Další snížení ceny bude díky redukci počtu jízd 
týdně ze 2 na 1 - autobus bude jezdit již pouze ve čtvrtek v obvyklém čase.  
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Petr Kotera upozornil na to, že když byl v obci obchod, musel být placen ještě nájem a 
obec odmítala prodej jakkoli dotovat. Dnes se vydává okolo 100 tisíc ročně za náhradní 
řešení. Kdyby bylo zajištěno vybavení obchodu (prakticky vše bylo na posledním zasedání 
minulého zastupitelstva odepsáno a zlikvidováno) a obec přispívala na rentalibilitu 
provozování prodejny přímo v naší obci, pak by bylo možné mít opět obchod přímo zde 
v naší obci a za mnohem nižší náklady, než jsou nynější platby za autobus. Prodejna by 
byla ovšem samozřejmě pouze v jedné z obecních částí, což označila zastupitelka Marie 
Sejkorová za nevyhovující a zastupitelé o obnovení prodejny neprojevili zájem. 
Jednalo se také o tom, zda by nebylo možné zajistit jiného, levnějšího dopravce z okolí, 
jelikož autobus k nám jezdí z firmy Audis Rychnov nad Kněžnou a obec musí hradit kilo- 
metry, které jede autobus prázdný sem i zpět. Po nějakou dobu bude zachován souběžně 
prodej potravin přes pojízdnou prodejnu i dojíždění autobusem do Lidlu v Chocni každý 
čtvrtek s tím, že po vyhodnocení zájmu občanů o tyto služby bude dále jednáno o způ- 
sobu zajištění možnosti nákupu potravin. 
 
O čem se diskutuje?  O nepořádku, stavební zóně a obavách… 
Pan Skalický v diskusi upozornil zastupitele na stav cesty z Kluče do Borovnice.  Cesta je 
zarostlá a je doslova skládkou všemožného odpadu. Je to s podivem, jelikož když občané 
platí poplatek za komunální odpad, pak mají v této ceně likvidaci prakticky všeho odpa- 
du, včetně např. pneumatik apod., které lze odevzdat při jarním a podzimním svozu vel- 
koobjemového a nebezpečného odpadu zdarma. Častěji jistě nikdo pneumatiky nemění. 
V diskusi bylo upozorněno i na vyvážení bioodpadu (trávy apod.) společně s jiným odpa- 
dem k lesu v Přestavlkách apod. 
 

Zastupitel Petr Kotera oficiálně zpochybnil zápis z veřejného zasedání ze dne 29.7.2010, 
do kterého byly dodatečně doplněny 2 body, které nebyly na zasedání vůbec projedná- 
vány. Jedním z těchto bodů je odsouhlasení úvěru ve výši 2 milionů Kč, který obec 
zadlužil na 10 let, a měli jej odsouhlasit všichni přítomní zastupitelé. Ruční zápis z tohoto 
zasedání v průběhu jednání zhotovila tehdejší zastupitelka Soňa Rojková a svými podpisy 
jej stvrdili ověřovatelé zápisu Jan Nešťák a Josef Dvořáček. Tento ověřený zápis je platný 
a je v něm 6 bodů a diskuse. Stejně tak tomu bylo v zápise, který pro obecní zpravodaj 
Brodík na tomto zasedání provedl Petr Kotera. Přepis zápisu má být dle zákona proveden 
do 10 dnů od konání veřejného zasedání. V počítači obce je nedokončený zápis z tohoto 
zasedání, který byl uložen 23.8.2010, tedy téměř měsíc po konání zasedání, a to ještě 
nebyl dokončen! Na začátku tohoto zápisu je v programu jednání také 6 bodů. Úplný 
vytištěný zápis, který je založen do složky s ostatními zápisy ze zasedání na úřadě obce, 
má ovšem o 2 body více (oba označené číslem 7). Tento přepis byl vytvořen a podepsán 
pouze tehdejším starostou obce Karlem Urbancem, nikoli zapisovatelem ani ověřovateli 
zápisu, proto nemá dle zákona žádnou právní váhu. Na základě tohoto falešného doku- 
mentu byla uzavřena smlouva o úvěru ve výši 2 milionů Kč a obec ji má 10 let splácet. 
Předsedkyní kontrolního výboru Pavlínou Witczakovou, která se již o nesrovnalostech 
zmínila ve své zprávě na začátku jednání, bylo znovu přítomným oznámeno, že skutečně 
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nikdy na žádném zasedání nebyl projednáván ani tento úvěr, ani výběr dodavatele a 
tedy ani celková částka za tuto stavbu, která je (jak zastupitelé nedávno zjistili) 7 milionů 
Kč, a to v ceně ani není zahrnuta čistička odpadních vod! Jak Petr Kotera vyhledal v zá- 
pisech ze zasedání, první informace o tomto projektu je z veřejného zasedání z ledna 
2008, kdy celkové náklady měly činit 1.200.000,- Kč a z toho 450.000,- Kč mělo směřovat 
do infrastruktury (vodovod, kanalizace a plyn) a 750.000,- Kč mělo být na nové přístu- 
pové komunikace. Jediné, co na veřejných zasedáních od ledna 2008 nakonec bylo 
zastupiteli odsouhlaseno ohledně stavební zóny v Rájci, je projekt (stavba) s rozpočtem 
1.400.000,- Kč, z čehož polovinu měla činit dotace (skutečně byla přijata). Na posledním 
zasedání minulého zastupitelstva v září 2010 byl ještě v úpravě rozpočtu odsouhlasen 
výdaj ve výši 500.000,- Kč na kanalizaci. Nic víc. Od ledna 2008 až do poloviny roku 2010 
bylo za tuto stavbu vyplaceno cca 1,7 milionu Kč. V posledních dvou měsících činnosti 
minulého vedení obce ovšem bylo kromě úvěru ve výši 2 mil. Kč vyplaceno dalších cca 1,2 
mil. Kč (z toho 450.000,- Kč byla dotace), což dohromady činilo téměř celý roční rozpočet 
naší obce! V období několika týdnů! Dle informací starostky obce mělo být dosud zapla- 
ceno celkem 4,6 milionu Kč. Co za to máme, mohou všichni na louce u Rájce vidět… 
Z tohoto je patrné, že nejde pouze o chybu ve způsobu projednání úvěru zastupitelstvem 
a následném uzavření smlouvy o úvěru, nýbrž o zatajování údajů a uvádění jak zastupi- 
telů, tak občanů obce v omyl, a to od samého počátku provádění této stavební akce. 
Proč se z původně odsouhlasené částky 1,4 mil. Kč cena několikanásobně vyšplhala na  
7 milionů Kč, proč nikdy zastupitelstvo nerozhodovalo o tom, zda se do takto drahé stav- 
by vůbec pustí, proč nikdy zastupitelstvo nerozhodovalo o výběru dodavatele, proč zastu- 
pitelstvo nikdy nerozhodovalo o úvěru ve výši 2 mil. Kč a proč byly vypláceny další vysoké 
částky, které zastupitelstvo nikdy neodsouhlasilo - to jsou otázky na minulé vedení obce 
a současnému vedení nezbývá nic jiného, než postarat se o uvedení věcí do pořádku 
těmi, kteří nesou za tento stav zodpovědnost - kdo podpisem uzavřel úvěr a kdo nařídil 
vystavit příkazy k úhradě bez rozhodnutí zastupitelů a mimo kontrolu majitelů financí, 
tedy vás – občanů obce. Tyto skutečnosti zřejmě odpovídají skutkové podstatě trestných 
činů porušování povinnosti při správě cizího majetku a podvodu. Vedení obce a zastupi- 
telé mají povinnost chránit finance nás všech a nyní chtě nechtě musí situaci vyřešit v sou- 
ladu se zákony, jinak by totiž v případě prokázání nesli spoluodpovědnost za tyto činy. 
 

Pan Koutný, kterému byl (společně s p. Hezoučkou) odsouhlasen prodej parcely v Rájci, 
vyjádřil po vyslechnutí problémů se stavbou inženýrských sítí a čističky v této stavební 
zóně obavy  a  ptal  se,  zda a kdy vlastně budou parcely hotové a připravené k užívání. 
Starostka obce odpověděla, že není schopna sdělit nějaký přesný termín, ale je vyvíjeno 
maximální úsilí k tomu, aby bylo možné tyto parcely plně využívat co nejdříve. 
 

Paní Marie Sejkorová dále v diskusi upozornila na potřebu opravy umyvadla na WC 
v klubu hasičů v Borovnici, starostka obce Soňa Rojková informovala o rušení některých 
autobusových linek ke dni 12.6.2011 a zastupitel Adolf Papáček ještě upozornil na 
provádění prací v obecním lese, kde byly odstraňovány polámané stromy, což bylo s obcí 
předem dohodnuto. Poté starostka obce zasedání ukončila. Petr Kotera 
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Provádění kontrol komínů 
Jak jsme občany informovali v předchozích číslech zpravodaje, od 1. ledna 2011 je 
povinností všech majitelů domů, kteří k vytápění svých domů využívají topidla napojená 
na komíny, nechat provést 1x ročně kontrolu a vyčištění komínů a spalinových cest. 
Všem občanům byla nabídnuta pomoc se zajištěním způsobilého kominíka pro provedení 
povinné  kontroly  a  vyčištění  komínů.  Dosud  se  ozvalo  7  zájemců z  celé  obce,  kterým  
bude tato služba před zahájením topné sezóny včas zajištěna. 
Pokud využíváte při vytápění komín a potřebujete provést tuto povinnou kontrolu, 
můžete si samozřejmě zajistit kominíka vlastními silami, máte ale také stále možnost 
přihlásit se na tel. 724 236 686 (Petr Kotera) nebo e-mail: kotera@borovnice.info a 
samozřejmě také na obecním úřadě. Pro všechny zájemce bude tato služba zajištěna 
hromadně. O termínech provedení kontrol a čištění komínů budete informováni 
v příštím čísle zpravodaje, kde najdete všechny potřebné informace. Petr Kotera 
 
 
 

Další informace 

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. 
 

11. 06. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno 494 621 665 
12. 06. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225 
18. 06. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška 494 623 775 
19. 06. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou 494 534 841 
25. 06. MUDr. Podolská Jana Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 783 
26. 06. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 697 
02. 07. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno 494 667 628 
03. 07. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice 494 322 706 
05. 07. MUDr Ptačovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740 
06. 07. MUDr Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205 
09. 07. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696 
10. 07. MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek 494 381 263 
 

 

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 (v elektronické verzi Brodíku na webu stačí kliknout na odkaz). 
  

mailto:kotera@borovnice.info
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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Společenská kronika 

Přání k jubileu 
Naším přátelům, manželům Čermákovým z Rájce, přejeme k jejich významnému jubileu, 
padesátým narozeninám, hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti. 
 
 

Divadelní spolek Floriánek 
a 

všichni jeho příznivci 
 
 
 

Poslední rozloučení 
Dne 5. června 2011 nás ve věku 85 let navždy opustila 
paní  Marta Sejkorová  z Přestavlk. 
 

Poslední rozloučení se koná v pátek 10. června od 16 hodin 
v kostele sv. Apolináře ve Chlenech. 
 

Upřímnou soustrast. 
 

Vítání občánků 
Dne  29.  května  2011  se  ve  společen-  
ské místnosti obecního úřadu na zámeč- 
ku v Přestavlkách konalo každoroční 
vítání občánků.  
Program zahájila předsedkyně sociální 
komise  obce  p.  Marie  Sejkorová  a  po  
krátkém kulturním programu, při kte- 
rém vystoupily děti z mateřské školy 
Lhoty u Potštejna, představila jednotli- 
vé občánky. 
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 Dne 12. srpna 2010 se manželům  Dne 17. září 2010 se manželům 
 Olze a Josefu Dvořáčkovým z Borovnice Monice a Tomášovi Kolešovým z Přestavlk 
 narodila dcera Nataela narodila dcera Lucie 
 

   
 Dne 30. září 2010 se manželům  Dne 1. února 2011 se  
 Lucii a Lukášovi Staňkovým z Přestavlk p. Miloši Koutnému a p. Petře Hezoučké  
 narodil syn Filip z Přestavlk narodila dcera Haidi 
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Poté starostka obce p. Soňa Rojková nové občánky přivítala, rodičům popřála mnoho 
radosti a po podpisu rodičů do společenské kroniky obce jim s celou sociální komisí 
pogratulovala. Rodiče převzali květiny a dárky a na závěr byli pozváni na slavnostní přípi- 
tek a malé pohoštění. 

Všem novým občánkům a jejich rodičům ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně zdraví 
a štěstí do jejich života. 
 
 
 

Poutní místo Homol 

Mše na Homoli 
V tomto měsíci se mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli konají ve dnech  
12. června a 26. června, vždy od 14:30 hod. 
 

Upozorňujeme návštěvníky, že brány hřbitova jsou v letním období otevřeny od 7 do 19 
hodin a že je zakázáno s sebou na hřbitov vodit psy. Děkujeme. 

Koncert na Homoli - Vítání léta 
Obec Borovnice připravila každoroční koncert na přivítání léta se skupinou GEMMA ze 
Sopotnice, který se bude konat dne 19. června od 14 hodin. Srdečně zveme všechny 
příznivce Homole a dobré hudby. 
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Kultura a volný čas 

Kalendář zajímavých akcí v okolí 
10.06. pátek – 21:00 hod. ALKEHOL, KOMUNÁL (koncert/zábava) 
 Letní parket Výrava Berentzen a Peppermint párty.  

 

 

12.06. neděle – 18:00 hod. NEVĚSTA PRO HASTRMANA (divadlo) 
 Vamberk – MK Sokolovna Pohádka se zpěvy v podání divadelního spolku Zdobničan Vamberk.   

 

 

16.06. čtvrtek – 19:30 hod. KUMŠT (divadlo) 
 Rychnov n.Kn. - divadlo Lehká komedie Divadla Na Jezerce o třech nerozlučných kamarádech, o umění 

a neumění, mužské ješitnosti s excelentním obsazením. Hrají: Jan TŘÍSKA, Jan 
HRUŠINSKÝ a Jan KAČER. Režie: Jan Hřebejk.   
 

 

24.06. pátek – 20:30 hod. HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK (koncert/zábava) 
 Letní parket Výrava Berentzen párty se skupinou Jiřího Dvořáka, Ósaka.   

 

 

26.06. neděle – 14:00 hod. ŘEMESLNÝ JARMARK (společ.) 
 Choceň – Tyršovo nám. Prodejní jarmark s ukázkami různých řemesel.   

 

 

01.07. pátek – 20:15 hod. EWA FARNA, ANETA LANGEROVÁ (koncert/zábava) 
 Letní parket Výrava Berentzen párty.   

 

 

02.07. sobota – 14:00 hod. I. WESTERNOVÝ DEN S KOZLEM (zábava) 
 Potštejn – nádvoří zámku Velká show kovbojů a indiánů. Nenechte si ujít ukázky kovbojského a 

indiánského umění našich nejlepších jezdců rodea. Westernová show, která je 
plná napětí a bitek mezi kovboji a indiány. Westernová show, kterou v ČR 
uvidíte pouze u nás!!!   
20:00 hod. - country bál - skupina MAKADAM.  
22:00 hod. - velká noční ohnivá show KONĚ V OHNI a AKADA a jeho hosté.   
 

 

02.07. sobota – 16:00 hod. VÝRAVSKÁ POUŤ (hudba/divadlo/zábava) 
 Letní parket Výrava Moravěnka, travesti show Screamers.   

 

 

09.07. sobota – 11:00 hod. LHOTECKÝ DŽBÁN (sport/společ.) 
 Kostelecká Lhota - hřiště Sbor dobrovolných hasičů v Kostelecké Lhotě si vás dovoluje pozvat na 11. 

ročník tradičně netradiční soutěže Lhotecký džbán na hřiště „Na Borkách“, 
Kostelecká Lhota – Koryta. Zažijete ojedinělé letecké překvapení, originální 
hasičskou soutěž, pestrý kulturní program, lahůdky a zabijačkové speciality, 
atraktivní a štědrá tombola, taneční zábava se skupinou DYNAMIC od 20:00 
hodin. Podpoříte pokus o rekord ve vypouštění červených balónků.   
 

 

09.07. pátek – 13:00 hod. REVIVAL FEST (koncert/zábava) 
 Letní parket Výrava Guns’n’Roses  rev.  (SK),  Sepultura  rev.,  Roxette  rev.,  Led  Zeppelin  rev.,  Rolling  

Stones rev., Elvis Presley rev., Motörhead rev., Scorpions rev. 
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Z činnosti SDH 

Okrskové cvičení 
SDH  Rájec  Vás  zve  na  oslavy  výročí  100  let  od  založení  sboru,  které  se  konají  dne   
11. června 2011 Během dne bude probíhat okrskové cvičení, kde se prověří technika 
hasičů. Podrobnější informace najdete na plakátku na zadní straně obálky. 

Martin Kaplan, SDH Rájec 

Pohár SDH Přestavlky 
Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky pořádá dne 18. června 2011 3.  ročník  soutěže  o  
Pohár  SDH Přestavlky.  Pozvánky  s  propozicemi  byly  sborům zaslány  na  jejich  e-mailové  
schránky. Po celou dobu konání akce bude zajištěno bohaté občerstvení. 
Večer od 20 hodin se bude v párty stanu konat taneční zábava se skupinou KAT-A-PULT 
Band. Všichni jste srdečně zváni. Petr Kotera, SDH Přestavlky 
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Dětský den v Přestavlkách 
Dne 4. června uspořádali přestavlčtí hasiči dětský den, na který pozvali děti z celé obce. 
Byly pro ně připraveny různé soutěže, za jejichž absolvování obdržely sladké ceny, každé 
dítě si odneslo také drobnou hračku. 

 

Mezi soutěžemi si dětské druž- 
stvo vyzkoušelo také požární 
útok jako nácvik pro svá vystou- 
pení na okrskové soutěži v Rájci a 
na Poháru SDH Přestavlky. 
 
 
 

(foto Hana Černá) 

 

Za ceny do soutěží a občer- 
stvení v podobě nealkoholic- 
kých nápojů děkujeme obci 
Borovnice. 
 
 Petr Kotera 

Krchlebský Babeta Cup 2011 
V sobotu 14. května se borci z Přestavlk a Rájce dohodli, že vyjedou do Brumbárova na 
první ročník Babeta Cupu, a tak nastalo vytahování strojů z garáží, stodol a kůlen. Trochu 
oprášit, projet, doštelovat a mohlo se vyrazit.  
Do Brumbárova se sjelo něco málo kolem 25 strojů JAWA a ostatních značek, pořadatelé 
byli zaskočeni spoustou přihlášených, a tak vypsali dvě kategorie – první byla Babety a 
mopedy, druhá Pionýr atd.  
Z Přestavlk se jelo ve složení Jiří  Černý na Stadionu S11, Tomáš Černý také na Stadionu 
S11, p. Huška s Babetou 207 a Dušan Králík na stroji Jawa 550 „Pařez“. Dále borci z týmu 
SDH  Rájec  dojeli  ve  složení  Martin  Kaplan  na  Stadionu  S22,  Jiří  Kaplan  s  Jawou  20  
„Pionýr“ a Michal Zaňka též na Jawě 20 „Pionýr“. Někteří opravovali a ladili po cestě, jiní 
měli naladěno z domu.  
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První disciplínou byl sprint od studánky přes Čížkovu ulici až k odpočívadlu nad Brum- 
bárovem. Nejlépe si vedl Jiří Černý, který se probojoval až do finále a zvítězil, ostatní 
nepostoupili už z první rozjížďky, kon- 
kurence byla veliká. Druhou disciplí- 
nou byl slalom a po ní následoval kros 
se společným startem, jelo a skákalo 
se lesem. Zde byla prověřena udržo- 
vanost techniky, všechny stroje pře- 
kvapivě dojely až do cíle.  
Nejlépe ze všech si vedl již zmíněný 
Jiří Černý, který dosáhl na první místo 
celkově, však se můžete podívat na 
fotografii, jak dává odpočinout svému 
stroji.  
Už se všichni těšíme na další ročník a 
podobné akce. 
 Martin Kaplan 

Poděkování 
SDH  Rájec  děkuje  ZOPOSU  Přestavlky,  že  vyčistili  část  potoka  od  nádrže,  ze  které  se  
napouští požární nádrž v Rájci (foto přední strana obálky). Díky tomu se mohla vzít voda 
z potoka a nemusela být použita voda z obecního vodovodu. Děkujeme. 

SDH Rájec 
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