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Zprávy Obce Borovnice 

Pozvánka na ve ejné zasedání 
Zastupitelstvo obce Borovnice zve všechny ob any obce na pravidelné ve ejné zasedání, 
které se koná ve spole enské místnosti obecního ú adu v P estavlkách dne 23. února 
2012 od 18 hodin.  
 

Pozvánka s programem jednání bude zve ejn na jako obvykle nejpozd ji týden p ed 
konáním zasedání ve všech výv sních sk kách a na elektronické ú ední desce. Všichni 
jste srde  zváni.  

Platba poplatk  za odpady a psy 
Upozor ujeme ob any, že dle nového zn ní obecn  závazných vyhlášek o poplatcích za 
odpady a psy je splatnost poplatk  na rok 2012 do konce m síce února. Pokud výše 
poplatku p esahuje 1.000,- K , je možné platbu rozd lit na dv ásti – nyní zaplatit 
polovinu a druhou polovinu do konce m síce ervence. 
 

Platbu poplatku je možno provést:  
• v P estavlkách na obecním ú ad  kdykoli v dob  ú edních hodin  
• v místní ásti Rájec v pohostinství „Zastávka“ dne 14.2.2012 od 16 do 18 hod.  
• v místní ásti Borovnice v Klubu hasi  dne 16.2.2012 od 16 do 18 hod. 
 

Výše poplatk  za odpady:  
• každá osoba s trvalým pobytem 500,- K  za rok 
• rekrea ní chalupa 500,- K  za rok 
 

Výše poplatku za psy z stala nezm na:  
• za 1 psa 50,- K  za rok 
• u starobních d chodc  je cena za 1 psa 30,- K  za rok 
• za každého dalšího psa se platí poplatek 100,- K  za rok 

Informace k pozemkovým úpravám a digitalizaci map 
Jak  jsme informovali  v  minulém ísle  zpravodaje,  dne  17.  ledna  2012 od  16  hod.  se  ve  
spole enské místnosti SDH Borovnice konala sch zka s ob any Borovnice, kde pracovníci 
Pozemkového ú adu Rychnov nad Kn žnou informovali ob any o plánovaném provád ní 
pozemkových úprav v katastrálním území Borovnice u Potštejna. 
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V eské republice v sou asné dob  probíhá obnova katastrálních map. Tato obnova 
že mít n kolik podob. Nejrozší en jší je tzv. digitalizace, provád ná katastrálními 

ady, která je v podstat  prostým p evodem historických map do digitální podoby, bez 
jejich up esn ní na základ  sou asného m ení. 
 

Druhým zp sobem jsou pozemkové úpravy provád né pozemkovými ú ady. Tento 
zp sob je p esn jší, nebo  pracuje na základ  zam ení skute ného stavu pozemk . 
Pozemková úprava umož uje i úpravu tvar  a umíst ní pozemk  na základ  dohody 
vlastník . Obnova map pozemkovými úpravami se provádí p ednostn  tam, kde o to 
projeví zájem vlastníci pozemk  a obce. 
 

Pozemkové úpravy znamenají vnesení po ádku do pozemkové evidence, zarovnání hranic 
pozemk  a možnost slou ení rozt íšt né držby vlastníka do v tších celk . Odstraní se 
sou asný nevyhovující stav, kdy pozemky vlastník  jsou evidovány ve t ech r zných 
mapových dílech (mapa katastru nemovitostí, mapa pozemkového katastru, grafický 

íd lový plán). Výsledkem pozemkové úpravy je p esná jednovrstvá digitální katastrální 
mapa, kde veškeré vým ry uvedené na listech vlastnictví odpovídají skute ným vým rám 
v terénu. Vznik digitální katastrální mapy je p ínosem jak pro vlastníky pozemk , tak i pro 
obce a veškeré správní orgány. 
 

Proces pozemkové úpravy zahrnuje rovn ž p ípravu a realizaci opat ení sloužících ke 
zp ístupn ní pozemk , zlepšení životního prost edí, ochran  a zúrodn ní p dního fondu, 
zlepšení vodního hospodá ství a zvýšení ekologické stability krajiny. Tato p íprava spo ívá 
v geodetickém a majetkovém vymezení pozemk  pro tato za ízení. P i vlastní stavb , 
nap . cesty, pak není problém s výkupem pozemk  ani s vyn tím ze zem lského 

dního fondu. 
 

Na po átku ízení o pozemkových úpravách jsou za ú asti vlastník  vyšet eny a zam eny 
hranice pozemk  na obvodech pozemkové úpravy. Následn  je vytvo en soupis pozemk  
sou asného stavu pro jednotlivé vlastníky. Na jeho podklad  je zpracován návrh 
pozemkové úpravy. Tento návrh je s vlastníky pr žn  projednáván, nebo  úsp šné 
dokon ení pozemkové úpravy je podmín no souhlasem vlastník  75% vým ry ešené 

dy. 
 

Po ukon ení pozemkové úpravy mají vlastníci nárok na bezplatné vyty ení pozemk . 
Doba trvání pozemkové úpravy je cca 3 roky. Realizace navržených opat ení je provád na 
postupn , dle aktuálních pot eb vlastník  a finan ních možností pozemkového ú adu. 
 

Veškeré náklady na pozemkové úpravy jsou hrazeny státem, p ípadn  z prost edk  fond  
EU. Vlastníci pozemk  se na t chto nákladech nepodílejí. 
 

Pokud máte o zahájení pozemkových úprav zájem, je k tomu t eba vyplnit žádost. 
Kontaktujte proto starostku obce p. Rojkovou. 
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Užívání nového chodníku v Rájci 
V nové stavební zón  v Rájci byl krom  asfaltové komunikace vybudován také chodník ze 
zámkové dlažby. Upozor ujeme ob any, že tento chodník je ur en pouze pro p ší a nap . 
ko árky, není ovšem uzp soben pro zatížení vozidly. Žádáme proto ob any, aby na tento 
chodník nevjížd li žádnými motorovými i jinými t žkými vozidly, jak je tomu nyní. Na 
tento chodník z ejm  bude muset být umíst n n jaký zátaras v podob  kv tiná e apod. 

Budou zm ny nové jízdní ády? 
V minulých íslech zpravodaje byly otišt ny nové jízdní ády, ke kterým bylo podáno 
velké množství p ipomínek. Nové jízdní ády jsou nevyhovující jak pro školáky dojížd jící 
do školy ve Lhotách u Potštejna, kdy musí malé d ti p i cest  zp t z 3 km vzdálené školy 
nepochopiteln  p esedat v Borovnici, tak nap . pro dojížd jící do škol v Rychnov  n.Kn., 
kdy kv li nedodržování p esného asu p íjezdu dle jízdního ádu o pár minut není možné 
stihnout p ípoj v Kostelci nad Orlicí, který ne eká, a tak nelze dorazit do školy v as. 
 

Kv li velké nespokojenosti ob an  s t mito jízdními ády se v polovin  ledna sešli 
zástupci firmy Oredo s p edstaviteli obcí Lhoty u Potštejna, Borovnice a dalších. Firm  
Oredo byly p edány písemné p ipomínky ob an  s požadavkem na nápravu. P estože 

které linky již byly mimo ádn  zm ny, u linek, týkajících se naší obce, ke zm nám 
zatím ješt  nedošlo. Protože stížností je mnoho po celé R, je možné, že n kdy v dubnu 
budou vydány jízdní ády op t nové, což nedávno prob hlo televizním zpravodajstvím. 
Jakmile budeme v t více informací nebo p ímo dojde k jakýmkoli zm nám v jízdních 
ádech, budeme vás informovat. 

Podávání žádostí ke zm  územního plánu 
Stále upozor ujeme ob any, že v tomto roce bude schvalován nový územní plán pro naši 
obec. Máte-li n kdo n jaký požadavek na zm nu zp sobu užívání svého pozemku 
(p evod ze zahrady na stavební parcelu i naopak apod.), a to nyní nebo i na základ  
vašich plán  do budoucna, obra te se na obec se svým požadavkem v as. Po schválení 
nového územního plánu již nebude možné jej v blízké dob  op t m nit.  
 

K podání žádosti není pot eba shán t žádný tiskopis. Vaše žádosti podávejte v písemné 
podob , obsahující textový popis požadované zm ny s p esným ozna ením pozemku a 

ípadn  k ní p ipojte další dokumenty (doložení vlastnictví k danému pozemku výpisem 
z katastru nebo máte-li již ohledn  plánované zm ny užívání pozemku nap . n jaké 
vyjád ení majitel  sousedních pozemk i n jakých ú ad ). Žádosti m žete stále podávat 
na ú adovn  obce v P estavlkách v dob  ú edních hodin. 
 

Nový územní plán by m l být zpracován a odsouhlasen n kdy v polovin  roku. 
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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. 
 

11. 02. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška 494 623 775 
12. 02. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opo no 494 621 665 
18. 02. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 696 
19. 02. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn žnou 494 534 841 
25. 02. MUDr. Podolská Jana Poliklinika Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 783 
26. 02. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 697 
03. 03. MUDr. Pokorná V ra J. Pitry 448, Opo no 494 667 628 
04. 03. MUDr. P ibylová Marta Komenského 209, astolovice 494 322 706 
 

 

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  

Nové kontaktní pracovišt  Ú adu práce 
  

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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Spole enská kronika 

Životní jubilea 
  

V m síci únoru slaví své významné životní jubileum  
 

87 let   paní BOŽENA SEJKOROVÁ  z Borovnice p. 18. 
 

Všechno nejlepší, hodn  zdraví a spokojenosti do dalších let  
eje sociální komise 

 
 
 

Kultura a volný as 

ší putování na vep ové hody 
Dne 18. února 2012 se koná v obci Vrbice veselice a vep ové hody. Již po n kolik let jste 
zváni na tuto akci a s tím spojenou vycházku, kterou zapo neme v P estavkách na 
autobusové zastávce. Dále se vydáme na Chleny a po zna eném okruhu p es Chlínky na 
Vrbici. Zde akci zakon íme p i jídle a pití v obecní hosp dce. 
 

Sraz ú astník  v sobotu 18. 2. 2012 v 9:30 hod na zastávce P estavlkách. Délka trasy asi 
6 km. Každý jde na vlastní nebezpe í. Zm na trasy dle po así možná. 

zve Králik Pavel 

Sjezd na emkoliv v Rájci 
Jak jste byli informováni již v prosincovém ísle zpravodaje, SDH Rájec i letos plánuje 
po ádat SJEZD NA EMKOLIV. Letošní zima byla dosud bez sn hové pokrývky. P estože 
nyní n jaký sníh napadl, stále jej ješt  není dostate né množství. Mrazivé po así, lámající 
mnohaleté rekordy, ale z ejm  zajistí udržení sou asné sn hové pokrývky a když sn hu 
ješt  p ibude, budeme informovat o termínu konání akce pomocí ve ejného rozhlasu 
v  obci  i  okolí.  P ipravujte  si  již  svá  vozidla,  abyste  nebyli  potom  zasko eni  a  mohli  se  
zú astnit. Sjezd bude samoz ejm  na VLASTNÍ NEBEZPE Í, každý podepíše papír, že to 
bere na v domí. Už nyní se t šíme na vaši ú ast. 

Martin Kaplan 
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Borovnice Cup 2012 

ÍZNIVCI STOLNÍHO TENISU 
PO ÁDAJÍ 
IV.RO NÍK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro ob any obce Borovnice, kte í nejsou registrováni 
v sout žích stolního tenisu a pro zvané hosty. 

 
 

Termín konání: 3. b ezna 2012 od 13.00 hodin 
Místo konání: Jídelna ZOPOS P estavlky a.s. 

ihlášky: do 29. února 2012  
 p. Sládek František tel. 603 178 297 
Systém: bude stanoven p ed zahájením  
 turnaje podle po tu p ihlášených 
Ob erstvení: zajišt no v míst  
Motto  :     Co neuhraješ – neukecáš ! 
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Knihovna Borovnice 

innost knihovny v roce 2011 
Vážení tená i Brodíku, chci vás informovat o práci naší knihovny v uplynulém roce 2011. 
2. dubna to bude už 10 let, co jsem p evzala knihovnu od paní Drahošové. Za celou dobu 
se služby pro ve ejnost p íliš nem ní. Jednou týdn , a to vždy v úterý od 16:00 do 18:00 
hodin, se p ují knihy. Knižní fond se obohatil o 7 nových výtisk . P evažuje krásná 
literatura. Op t p ibylo 30 knih od dárc , za které tímto d kuji. 
 

Kostelecká m stská knihovna nám poskytuje vým nný fond, a to je 100 knih. Jsou to 
knihy podle zájmu a p ání tená . V tomto roce jsem zajiš ovala povinnou etbu pro d ti 
do školy a stále v této innosti pokra uji. Starám se o pilné tená ky na Homoli, je úžasné 
kolik toho p tou. Registrovaných len  postupn  ubývá, hlavn  d tí. Stálé jádro tvo í 
20 vášnivých tená ek, jsou to hlavn  seniorky, které do knihovny chodí pravideln   
a  p tou  i  60  knih  za  rok.  Do  knihovny  p išlo  v  roce  2011  celkem  531  návšt vník  a  
vyp ilo si celkem 606 knih. Nejvíce se te krásná literatura (556), ostatní je nau ná  
a d tská. 
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Internet byl zaveden na dvou po íta ích 1. íjna 2004. Tato služba byla ze za átku tak 
využívána, že každý den (v etn  sobot a ned lí) se v knihovn  vyst ídalo až 15 zájemc . 

hem let se zájem zmenšoval, ada návšt vník  už m la své po íta e a mládež, která 
nejvíce Internet využívala, odrostla a m la jiné povinnosti. Stále však pár zájemc  
pravideln  Internet do prosince užívalo, ale bohužel, po íta  dosloužil a byl odpojen. 
 

V knihovn  se konají r zné innosti. P ehrávání DVD s r znou tématikou i DVD, které 
inesou tená ky. Skupina seniorek se vydala na p ší výlet do Chlen a okolí. Navštívily 

jsme místní knihovnu, prošli jsme celou vesnici až k hájovn . M ly jsme svoji pr vodkyni, 
která nám p iblížila celou historii i sou asnost vesnice. Výlet byl velmi zda ilý. 

 

Když  se  sejdou  seniorky  v  knihovn ,  vždy  je  o  em  mluvit.  Ráda  poslouchám  jejich  
vzpomínky na mládí, p íb hy ze života, které bývají humorné. Rády se zasm jeme, 
pou íme, roz ílíme na televizní po ady a v poslední dob  hlavn  na politiku. D ležité je, 
že spolu mluvíme, což je pro udržení duševního zdraví starších lidí velmi dobré. 
 

KNIHOVNY JSOU KLIDNÝM A KULTIVOVANÝM MÍSTEM SETKÁVÁNÍ LIDÍ  
A JSOU DOSTUPNÉ KAŽDÉMU. 

IJ TE I VY! B. Kaplanová 
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Od našich dopisovatel  

Trocha zamyšlení 
Dnes p edkládám P.T. tená stvu trochu zamyšlení nad tím, co nám dnes v tom 
neustálém shonu a zmatku nejvíce chybí.  

JUDr. Karel Skalický, kroniká  obce 
 
 

Úsm v 
 
           Úsm v nestojí nic a p ináší mnoho.  
 

                       Obohacuje toho, kdo jej p ijímá,  
                       aniž by ochuzoval toho, který ho dává. 
 

           Trvá jen chvili ku,  
           ale vzpomínka na n j je n kdy v ná. 
 

                       Nikdo není tak bohatý, aby se bez n j obešel  
                       a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. 
 

           Úsm v p ináší št stí do domu, ve starostech je oporou, 
           je citlivým znakem p átelství. 
 

                      V únav  p ináší odpo inek, ve znechucení a smutku  
                      je pot chou a pro každou bolest p irozeným lékem. 
 

           Je dobré, že si ho není možné koupit, ani p it, 
           protože má hodnotu chvíle, kdy se dává. 
 

                      A kdybys n koho potkal a on nem l pro Tebe úsm v, 
                      i když na n j ekáš, bu  velkodušný  
                      a oblaž ho svým úsm vem Ty,  
                      protože nikdo tak nepot ebuje úsm v jako ten, 
                                        kdo ho nemá pro druhé. 
                                                                                                   P.Faber 
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