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Redakce úvodem...
Vážení občané obce Borovnice,
Dovolte mi, abych toto místo tentokráte věnovala
jednomu přání. Přání k nejhezčím svátkům v roce, kdy
by ve Vašich domovech měl vládnout klid, pohoda a
dobrá a příjemně navozená nálada. Přeji Vám k těm
letošním svátkům (kromě sněhové nadílky, které se
zřejmě nedočkáme) příjemné chvíle u vánočního
stromečku s rodinou a blízkými, pohodu a spokojenost.
Do roku 2010 pak hodně úspěchů jak v osobním životě,
tak v zaměstnání, mnoho lásky a porozumění, naplnění
všech Vašich předsevzetí, plánů a hlavně to nejdůležitější – pevné zdraví. Přivítejte další rok a vykročte do
něho tou správnou nohou. Přeji Vám v něm hodně
štěstí.
Barbora Čermáková

Omluva a přání
Omlouvám se za pozdní vydání tohoto čísla zpravodaje,
způsobené nemocí.
I já se připojuji k přání příjemného prožití vánočních
svátků a přeji všem mnoho štěstí v novém roce 2010.
Petr Kotera

Uzávěrka příštího čísla
Příspěvky do příštího vydání zpravodaje Brodík redakce
přijímá do pondělí 21. prosince. Poté se zpracovávají články
tak, aby následující pondělí byl zpravodaj připraven k tisku.
U příspěvků dodaných po uzávěrce není zaručeno, že se
stihnou zařadit do právě připravovaného aktuálního čísla.
Způsob příjmu příspěvků je popsán v tiráži vedle tohoto
článku.
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Zprávy Obce Borovnice
Vážení občané obce Borovnice,

PF 2010
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jako každý rok přichází doba svátků vánočních,
které jsou pro většinu z nás nejkrásnější v roce.
Jsou to dny adventu, čas klidu, pokoje a sladce
vonícího cukroví, čas ozdobených vánočních
stromečků, rozzářených dětských očí, čas dárků a
radosti, čas pohody.
Ne každý z nás však může připravit Vánoce
podle svých představ a přání. Snažme se o to, aby
pro nás takovými byly. Pokusme se darovat lásku,
pochopení, vzájemnou úctu a takt. Takový dárek
nevyvolá sice okamžité nadšení, ale jeho působení
je dlouhodobé. Vnímejte dění kolem sebe s pochopením, naučte se přijímat nové věci, vždyť vaše
okolí se neustále vyvíjí a některé věci jsou k lepšímu. Dopřejte i Vy sami sobě klid a pohodu.
Příjemné prožití vánočních svátků v klidu a
spokojenosti a v novém roce 2010 mnoho štěstí,
zdraví, osobních i pracovních úspěchů přejí
zastupitelé.
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Zápis z veřejného zasedání
Dne 19. listopadu 2009 se ve společenské místnosti SDH Borovnice konalo veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Po zahájení, při kterém starosta obce p. Karel Urbanec přivítal všechny
přítomné, následoval první bod jednání, kterým byl jako obvykle stav rozpočtu. Příjmy k 31. 10. 2009
činily 3.813.000,- Kč, přičemž bylo konstatováno, že byly dobře odhadnuty příjmy daňové.
Ve výdajové části rozpočet nebude překročen a stav činil 2.969.000,- Kč.
V dalším bodě byl projednáván rozpočet obce na rok 2010. Rozpočet byl navržen opět jako
vyrovnaný a oproti roku 2009 o 200.000,- Kč snížen na celkovou výši 3.710.300,- Kč. Pro dosažení
těchto příjmů byla daň z pozemků navýšena o 100 %, v oblasti kapitálových příjmů je počítáno
s příjmy za prodej pozemků v roce 2010 a dotace na rok 2010 by měly činit přes 100.000,- Kč.
V rozpočtu je počítáno s rezervou ve výši 700.000,- Kč. Zastupitelstvo navržený rozpočet na rok
2010 schválilo.
Třetí bod jednání se týkal poplatků za odpady a psy v roce 2010. Zastupitelé odsouhlasili
ponechání poplatků ve stejné výši jako v roce 2009. Poplatek za komunální odpad za rok 2009
nemá stále zaplacen 1 rodina z Rájce, 1 rodina z Homole a pololetní poplatek neuhradila 1 rodina
z Borovnice.
Poté byly předneseny žádosti občanů. O přidělení parcely v Rájci požádala p. Hezoučká
z Přestavlk a p. Provazník ze Lhot u Potštejna. Další žádost se týkala sponzorského příspěvku TTC
Lhoty u Potštejna, který zastupitelé schválili ve výši 10 tisíc Kč.
Zastupitelstvo dále doporučuje uzavření smlouvy s žadatelkou o přidělení bytu se sociální
službou s tím, že vzniklé náklady si žadatelka uhradí v plné výši sama.
Posledním bodem byla tradičně diskuse, při které starosta obce p. Urbanec informoval o stavu
prodeje zbytkových pozemků v Borovnici. Paní Zálohová vyjádřila nesouhlas s prodejem pozemků,
který zastupitelstvo schválilo na zasedání v Přestavlkách. Zastupitelstvo rozhodlo, že prodej bude
uskutečněn uživatelům současným.
Poté starosta obce přítomným poděkoval za účast a zasedání ukončil.

Spolupráce s polským Przewornem
Dne 17. listopadu 2009 se v polském Převornu konala pracovní schůzka, které se za českou
stranu zúčastnili předseda Mikroregionu Brodec p. Karel Urbanec, p. Kuběnková z Vrbice, p. Kotera
z Přestavlk a tlumočník p. Piotr Smólka z Borovnice.
Uplynulý rok se česko-polská spolupráce nesla ve znamení projektu „Prázdniny u souseda“.
Poslední aktivitou české strany v rámci tohoto projektu bylo vydání nástěnného kalendáře na rok
2010, který kromě ústředních fotografií z české i polské strany na každý měsíc obsahuje množství
menších fotografií z jednotlivých akcí zařazených do projektu a konaných zrcadlově na obou
stranách, jako byl pobyt české mládeže v Polsku a naopak polské mládeže u nás, návštěva českých
hasičů na soutěži v Polsku a polských hasičů na soutěži našeho okrsku, nebo polské dožínky, které
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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byly protipólem naší Letní slavnosti v Brumbárově. Česká delegace na schůzce část vydaného
nákladu těchto nástěnných kalendářů předala polským přátelům, společně s menšími kalendárii
2010, vydanými k letošnímu ukončení sezóny na cyklotrase Brodec.
Spolupráce obou regionů v právě končícím roce byla oboustranně hodnocena velmi kladně
a v dalším roce by měla nejen pokračovat, ale měla by se nadále prohlubovat. Ve všeobecné rovině
byly upřesněny podmínky smlouvy a nastíněny představy o vzájemné spolupráci na další období.
V oblasti hasičství pak starosta Převorna p. Bek projevil zájem o nové možnosti vzájemné
spolupráce a navštěvování se nejen na úrovni hasičských soutěží. Velmi pozitivně byla hodnocena
letošní výměna mládeže a na další období byla vyjádřena představa o uspořádání česko-polského
tábora s výukou polského a českého jazyka.
Obě strany si při příležitosti poslední schůzky v tomto roce popřály mnoho úspěchů a projevily
odhodlání realizovat další společné projekty i v následujících letech.
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.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
01.01.
02.01.
03.01.

MUDr. Eva Hrbáčová
MUDr. Marie Ježková
MUDr. Blanka Kahlerová
MUDr. Kateřina Kašková
MUDr. Dagmar Kašparová
MUDr. Helena Kašparová
MUDr. Jana Laubová
MUDr. Pavla Valešová
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková
MUDr. Eva Nentvichová
MUDr. Ivona Plšková
MUDr. Jaroslava Pokorná

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Potštejn 317

494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 371 783
494 622 114
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 546 544

Služby na další období nebyly v době tisku zpravodaje ještě zveřejněny, proto jsme nemohli
zveřejnit jako obvykle služby alespoň do poloviny následujícího měsíce.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Prosinec 2009 • Strana 5

Informace o dani z nemovitostí
Informace k zákonu č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, v oblasti majetkových daní.
Daň z nemovitostí:
Daň je upravená zákonem č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “zákon o dani z nemovitostí“).
=
zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí – tj.

zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto zvýšení se nevztahuje na
sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí – pro ornou půdu, chmelnice, vinice,
zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky, tedy převážně zemědělskou půdu,
=
zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní

podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst.1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.
Nedojde-li u poplatníků k jiným změnám rozhodným pro daňovou povinnost, nemusí zvýšení
sazeb oznamovat v daňovém přiznání. Vyměření daně je v tom případě povinností místně
příslušných správců daně, kteří daň vyměří v nové výši a výsledek vyměření sdělí poplatníkům
platebními výměry nebo hromadnými předpisnými seznamy.
=
Obce mají možnost upravit daň z nemovitostí tak, že stanoví obecně závaznou vyhláškou

koeficienty podle § 6, § 11 a § 12 zákona o dani z nemovitostí, přičemž tato vyhláška musí nabýt
účinnosti do 1. srpna předcházejícího roku. Pro zdaňovací období roku 2010 je, s ohledem na
zvýšení uvedených sazeb daně z nemovitostí, obcím umožněno vydat vyhlášku v pozdějším
termínu a to do 30. listopadu 2009. Účinnost vyhláška musí nabýt nejpozději od 1. ledna 2010. Ve
stejném termínu mohou obce případně přehodnotit osvobození zemědělské půdy od daně
z pozemků podle § 4 odst. 1 písmeno v) zákona o dani z nemovitostí. Obce mají možnost
v případě dotazů ohledně vydání obecně závazných vyhlášek obrátit se na příslušná krajská
pracoviště Ministerstva vnitra.
Případné informace o uvedených změnách poskytnou poplatníkům obce, které obecně
závazné vyhlášky vydaly. Místně příslušné finanční úřady budou mít nové vyhlášky k dispozici až
v průběhu prosince a do té doby nebudou o změnách vědět.
Aktuální hodnoty koeficientů daně z nemovitostí, stejně jako nové sazby daně, budou
k dispozici také v programu pro elektronické podání přiznání k dani z nemovitostí na internetových
stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz.
Daň z převodu nemovitostí:
Návrh na zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí nebyl zapracován do konečné verze
návrhu k projednání v Parlamentu. Nadále tedy zůstává daň z převodu nemovitostí se sazbou 3%.
Česká daňová správa
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Novoroční přání
Vážení a milí spoluobčané,
přichází nový rok 2010 – a nastává tedy i čas ohlédnutí se za minulým rokem, kdy jsem již působil
coby Váš nový senátor.
V loňském svém novoročním přání jsem Vám poděkoval za projevenou důvěru a zároveň slíbil,
že se ze všech sil budu snažit plnit svůj volební program. Je tedy ten správný čas, abych udělal
krátkou rekapitulaci za rokem 2009.
V průběhu roku jsem pro Vás otevřel senátní kancelář nejenom v Rychnově nad Kněžnou, ale i
v Chocni a v Holicích. Navíc jsem nechal předělat našeho "Antlona" na „Pojízdnou senátorskou
kancelář“, v níž jsme v průběhu roku najezdili tisíce kilometrů po našem senátním obvodě. Založil
jsem „Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu“, který již rozdělil více než 30-ti spolkovým,
sportovním a kulturním subjektům téměř 200 000,- Kč. Naši odborníci pomáhali starostům a
školám zdarma zpracovávat projekty na získání dotací a grantů z fondů. V Senátu Parlamentu ČR
jsem jako místopředseda ústavně-právního výboru zúročil své třicetileté (trestně) právní
zkušenosti při prosazení výrazného zpřísnění nového trestního zákoníku, a to v trestních sazbách
za nejzávažnější násilnou, mravnostní, ale i drogovou trestnou činnost. Byl jsem dále i zpravodajem
novel trestního řádu, ale i občanského soudního řádu, občanského a obchodního zákoníku.
V našich kancelářích jsem se setkal s desítkami občanů, kterým jsem se snažil pomoci vyřešit
jejich problémy - a pokud mi čas dovolil, snažil jsem se účastnit společenských akcí v našem regionu,
na které jsem byl pozván. S některými z Vás jsem se setkal i na svých besedách, přednáškách a
seminářích k problematice kriminality, domácího násilí, využívání internetu ke zneužívání dětí
apod. Za důležitou a stále aktuálnější považuji spolupráci v boji proti předlužení, a to v důsledku
ekonomické krize, která zasáhla také naší republiku a vede k vyšší nezaměstnanosti a ke snižování
finančních příjmů občanů a jejich životní úrovně. Veškeré zmíněné aktivity najdete i na našich
webových stránkách: www.miroslavantl.cz.
V novém roce Vám všem přeji zejména pevné zdraví, úspěchy, radost a optimismus - i tolik
potřebné štěstí…! Těším se, že se budeme potkávat v našem regionu v (aspoň relativní) pohodě.
Váš senátor
JUDr. Miroslav Antl
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Orlické cyklo & in-line království
1. prosince se v Žamberku konalo letošní poslední jednání Správní rady destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko. Na tomto jednání správní rada schválila podporu jednomu z hlavních
témat destinace pro nadcházející rok 2010 - projektu s názvem Orlické cyklo&in-line království.
Jednou z mnoha forem současné aktivní turistiky je cykloturistika a stále oblíbenější in-line
bruslení. Obě tyto aktivity jsou podpořeny v celém území destinace hustou sítí cyklotras a zejména
– a to jinde nemají – unikátní sítí téměř 60 km asfaltových stezek vhodných pro in-line v krásném
prostředí údolí Tiché Orlice. K tomu přidáme nabídku kvalitních doplňkových služeb, jako jsou
in-line školičky či ubytování a doprovodnou nabídku turistických atraktivit a pamětihodností
a máme zde Orlické cyklo & in-line království.

Společenská kronika
Životní jubilea
V tomto měsíci oslaví své významné životní jubileum
60 let
70 let
70 let
81 let
83 let
84 let
89 let
90 let

paní Věra Málková z Borovnice
paní Božena Jakubcová z Borovnice
paní Ludmila Sládková z Přestavlk
pan Josef Částek z Rájce
paní Marie Skálová z Přestavlk
paní Marie Diblíková z Homole
paní Božena Myšáková z Borovnice
paní Antonie Podstávková z Přestavlk

Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalších let.

Poutní místo Homol
Mše v homolském kostele
Bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v tomto měsíci konají ve dnech
13. prosince a 27. prosince, vždy od 14:30 hodin (pouze v případě příznivého počasí).
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
10.12. čtvrtek - 18:00 hod.

ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA
(divadlo)
Choceň - ČCE - Blahoslavův sál Tři známé pohádky spojené do jednoho příběhu, hrají Čmukaři, R. Zemenová a D. Weissová.
11.12. pátek - 20:00 hod.
BLADEX
(hudba/zábava)
Vamberk - MK Sokolovna
Rocková taneční zábava.
11.-30.12. 9-12 / 13-17 hod.
BETLÉMY Z KRAJE ORLICKÝCH HOR
(výstava)
Rychnov n.Kn. - Spol. centrum 13. regionální výstava betlémů, kde milou a příjemnou vánoční náladu
vytvoří reprezentativní kolekce stovky betlémů zapůjčených z východočeských muzeí, od soukromých sbratelů a současných tvůrců spolu s podvečerními koncerty vánoční hudby a poezie.
12.12. sobota - 19:00 hod.
SVĚT PODLE KLOBOUČKA
(divadlo)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Repríza divadelní hry Josefa Tejkla v podání divadelního souboru ČERNÍ
ŠVIHÁCI Kostelec nad Orlicí.
12.12. sobota - 20:30 hod.
TEREZKA
(divadlo)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Divadelní hra Jany Micenkové, hr. pražský divadelní soubor Žízeň po životě.
19.12. sobota - 20:00 hod.
G POINT FUNKCTION
(koncert)
Kostelec n.Orl. - koupaliště
Ochutnávka z nového alba OSPALÝ SNÁŘ + křest alba. Na této akci je
možnost získat nové CD kapely zcela ZDARMA!!!
20.12. neděle - 19:30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
(koncert)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Účinkují: Jan SMIGMATOR, čerstvý absolvent konzervatoře, který
účinkoval v muzikálech Golem a J.Rozparovač, bude nejen zpívat, ale i celý
program konferovat. Veronika SAVICOVÁ – studentka populárního zpěvu
na Pražské státní konzervatoři, dále studuje skladbu a aranžování hudby,
vystupuje s různými orchestry na naší i zahraniční scéně. Nejmladším
účinkujícím letošního turné je 16 letá Barbora MOCHOVÁ, studentka zpěvu
a hry na housle, která při své výšce 152 cm vzbuzuje údiv svým sametovým
altem, a Martin RŮŽA, zpěvák – student pražské státní konzervatoře s
neobyčejným hlasem, o kterém se mluví jako o zázraku přírody. Hlavním
hostem vánočního koncertu je Luděk SOBOTA.
23.12. středa - 17:00 hod.
ZPÍVÁNÍ KOLED + BETLÉM
(společenská akce)
Choceň - Tyršovo náměstí
Pod vánočním stromem.
25.12. pátek - 20:00 hod.
MASTER BLASTER NA ŠTĚPÁNSKÝ V ROXETU
(hudba/zábava)
Skořenice - RoXet Club
Na Štěpánskou jízdu do domečku zavítá deejay a producent Mike De Ville
známý jako Master Blaster. Tento neuvěřitelný hit maker se představí ve
svém naprosto dokonalém dj setu, který na jeho vystoupeních dostává do
varu lidi z celého světa!!!
26.12. sobota - 18:00 hod.
ROZMARNÝ DUCH
(divadlo)
Vamberk - MK Sokolovna
Líbezná anglická komedie N. Cowarda. Hraje Zdobničan Vamberk.
30.12. středa - 17:30 hod.
VAMBERECKÁ DECHOVKA
(koncert/zábava)
Vamberk - MK Sokolovna
V 18 hodin předsilvestrovský ohňostroj na náměstí.
31.12. čtvrtek - 9:30 hod.
SILVESTROVSKÁ DOPOLEDNÍ VESELICE
(koncert/zábava)
Choceň - Tyršovo náměstí
Zahraje Kantorský dixieland a Choceňačka.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Z dění v obci a okolí
Vánoční dílna

Výrobou adventních věnců a ozdob z šustí strávily ženy v Rájci jedno víkendové odpoledne.
Do místní tělocvičny si přinesly větvičky, ze kterých si vázaly věnečky všemožných druhů a velikostí.
Ty pak dále zdobily přírodními materiály a mašlemi. Zajímavých nápadů zde určitě bylo mnoho.

Vznikaly zde hlavně tradiční i netradiční adventní věnce, věnečky na ozdobu dveří a dokonce
ozdoby na vánoční stromečky. Objevil se zde zajímavý nápad na výrobu ozdob ze slaného těsta,
který se stal inspirací pro další tvořivou dílnu. Ta se zde uskuteční v nejbližší době.
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Rozsvícení vánočních stromů

Každá část obce každoročně pořádá na počátku adventu slavnostní rozsvícení vánočních
stromů. Ne jinak tomu bylo poslední listopadový víkend.
I přesto, že počasí nepřipomíná zimní měsíce, občané v Rájci se sešli v sobotu v podvečer na
návsi, aby vánoční strom slavnostně rozzářili. Zastupitel Jan Nešťák svým proslovem připomněl
tradice Vánoc a adventu a popřál všem radostné blížící se svátky.
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Po rozzáření stromku bylo pro všechny připraveno v místní tělocvičně bohaté občerstvení.
Zásluhou místních žen, které připravily nejen bohatou vánoční výzdobu, mohl každý ochutnat
několik druhů cukroví, medových perníčků, ale hlavně se zahřát svařeným vínem, punčem či čajem.
I přesto, že letos nebylo připraveno vystoupení dětí jako v minulém roce, akce se vydařila a nyní už
všichni v Rájci čekají na příchod Ježíška.
(bc)
V Přestavlkách na návsi se vánoční strom slavnostně poprvé rozsvítil jako obvykle na první
adventní neděli dne 29. listopadu. Po úvodním slovu zastupitelky obce p. Řičařové, která tuto
sváteční akci s místní mládeží připravila, následovalo nezapomenutelné představení mládeže. Ta si
v letošním roce namísto loňského živého Betlému připravila svou verzi klasické zimní pohádky
Mrazík. Smích přítomných občanů v řadách diváků svědčil o tom, že představení všechny pobavilo
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Smích přítomných občanů v řadách diváků svědčil o tom, že představení všechny pobavilo a na
závěr sklidilo velký potlesk. Úspěch představení netkvěl jen v hereckých výkonech, ale také ve
velmi pěkných kostýmech a úžasných rekvizitách, mezi nimiž nechyběla ani otočná chaloupka na
„kuří nožce“.

Po skončení představení byli přítomní občané pozváni na malé pohoštění do tepla vyzdobené
klubovny místního hasičského sboru v bývalém obchodu, kde kromě čaje s rumem, punče, kávy a
slaných tyčinek apod. mohli ochutnat také vánoční cukroví, které místní mládež přinesla ze svých
domovů.
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Přestavlcké mládeži patří velké díky nejen za jejich herecký výkon, ale i za přípravu a starost
o průběh této akce. Úklid a výzdoba hasičské klubovny, příprava rekvizit a nastudování představení
- to vše jim, společně s p. Hanou Řičařovou, vzalo hodně času a dalo hodně zabrat. Děkujeme! (pk)
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I letos naši obec navštívil Mikuláš s andělem a čerty...

