Červen 2010

6

Redakce úvodem...
Z obsahu...
Z veřejného zasedání zastupitelstva
str.3-4
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
str.5
Dluhy za odpady
str.6-7
Povinné očkování psů
str.7
Soutěž zpravodajů Rychnovska
str.8
Stomatologická lékařská pohotovost
str.9
Jednotný integrovaný dopravní systém IREDO
str.9-12
Cyklobusy do Orlických hor
str.12-13
Společenská kronika
str.14
Mše a koncert na Homoli
str.14
Kalendář zajímavých akcí v okolí
str.15-16
Pozvánka na dětský den v Přestavlkách
str.17
Pozvánka na soutěž o Pohár SDH Přestavlky
str.17
Pozvánka na soutěž o Pohár SDH Rájec
str.18
Okrskové cvičení v Borovnici
str.19-22
Svěcení sochy Panny Marie v borovnické kapličce str.22-23
Oprava
str.23
Pozvánka na Letní slavnost v Brumbárově
str.24

Fotografie do zpravodaje i na web
Protože jeden člověk nemůže být vždy přítomen u všech
událostí a vidět je ze všech stran, velmi bych uvítal pomoc
všech, kteří fotí při různých příležitostech a mají fotografie
v digitální podobě. Jistě by neměl být problém některé
vybrané fotografie zaslat na mailové adresy Brodíku, ať již
brodik@centrum.cz, nebo brodik@kotera.info. Pokud zakládáte nějakou fotogalerii z akcí v obci a okolí na internetu
(např. Rajče), byl bych vděčen za zaslání informace o této
galerii s tím, zda je možno některé fotografie použít do
zpravodaje. Nemohu fotografie, které na internet ukládáte,
použít bez svolení autora. Odkazy na tyto fotogalerie by
bylo možné, budete-li chtít, dát také na stránky obce.
Děkuji všem přispívajícím a přeji hezký, snad již brzy také
slunečný červen.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Zprávy Obce Borovnice
Z veřejného zasedání zastupitelstva
Dne 27. května proběhlo od 18 hod. ve společenské místnosti klubu hasičů v Borovnici další
pravidelné veřejné zasedání zastupitelstva. Zasedání se zúčastnilo 6 zastupitelů a 4 hosté z řad
občanů obce Borovnice. V úvodu starosta obce p. Urbanec všechny přítomné přivítal a seznámil
zastupitele s programem jednání, který byl beze změny schválen.
První bod patřil tradičně stavu rozpočtu. Rozpočet na rok 2010 byl schválen jako vyrovnaný ve
výši 3.710 tisíc Kč. Ke dni 30. dubna 2010 je evidován příjem vy výši 1.207.029,- Kč a výdaje vy výši
813.285,- Kč. Zůstatek úvěru na plynofikaci, který se splácí 4x ročně částkou 52 tis. Kč, činí 492 tis. Kč.
Na běžném účtu obce je evidována částka 1.168 tis. Kč.
V druhém bodě jednání seznámil starosta obce přítomné s možnostmi dotací. Program obnovy
venkova by mohl v letošním roce přinést dotaci na vodovod a kanalizaci, jelikož jsou informace
o tom, že naše žádost byla předběžně vybrána ke schválení. Pomocí dotačního titulu Vesnice pro
život 2 obec dále žádala přes DSO Brodec o dotaci na opravy komunikací v Borovnici a Rájci.
Z celkových nákladů 850 tis. Kč měla dotace činit 500 tis. Kč. Pro celý svazek Brodec byla ale
přidělena dotace ve výši 227 tis. Kč a po rozdělení dotace jednotlivým obcím dle počtu obyvatel
zbývá pro obec Borovnici pouze 55 tis. Kč, ke kterým obec dodá jako spoluúčast 37 tis. Kč. Jelikož na
plánované opravy komunikací tyto finance zdaleka nestačí, jednalo zastupitelstvo o změně využití
této dotace v rámci možností, které tento dotační titul nabízí. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo
o investičním využití dotace ke zřízení malého hřiště v Borovnici s houpačkami apod. pro nejmenší
občánky této části obce.
Třetí bod se týkal prodeje potravin v obci. Starosta obce seznámil přítomné se záměrem
provozovatele pojízdné prodejny ukončit provoz této pojízdné prodejny i prodejny ve Chlenech od
1. června. Jsme tedy ve stejné situaci jako před nedávnem a opět nemáme v obci zajištěn žádný
prodej potravin. Jednání se společností Orlický konzum Kostelec nad Orlicí v minulých letech (jak
jsme tehdy občany informovali) nepřinesla žádné ovoce. Podmínky, které si tato společnost pro
zřízení prodeje v naší obci kladla, byly pro nás neakceptovatelné.
V současné době je starosta obce v jednání se společností Konzum Ústí nad Orlicí, která kromě
sítě marketů Coop provozuje také menší obchody v mnoha obcích, mimo jiné např. v blízkých
Skořenicích nebo Běstovicích. Zástupce této společnosti informoval starostu obce o jejich
případném zájmu provozovat obchod v obci Borovnice a dále také o jejich snaze získání dotací pro
provoz obchodů v malých obcích, jelikož v podobné situaci se nachází mnoho obcí. Z našich
prodejen společnost Konzum uvažuje o prodejně v části obce Borovnice, kde by měla budova
obchodu být nejvíce vyhovující jejich potřebám. Nejprve si ale budou chtít budovu prohlédnout
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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a zvážit potřebu rekonstrukce. Dohledávají se také nějaké dokumenty ohledně stavby budovy
(projekt apod.), které měla mít Jednota, od níž obec budovu odkoupila bez dokumentace.
O případném zájmu o prodej potravin v této prodejně budou zástupci firmy starostu obce
informovat po poradě jejich společnosti, která se koná 8. června. Zastupitelé nejsou proti
případnému přizpůsobení prodejny a prodej potravin v tomto obchodě by uvítali, rozhodující ale
budou případné finanční podmínky, za kterých bude tato společnost ochotna prodej potravin
v naší obci provozovat.
Dalším zájemcem o prodej potravin v naší obci je p. Provazníková, která provozuje obchod
v Bošíně. Ta projevila zájem o provozování pojízdné prodejny, která by mimo jiné zajišťovala prodej
také v naší obci. Tento prodej by probíhal samozřejmě ve všech částech obce. Dle posledních
informací p. Provazníková shání vhodný dodávkový automobil. Zastupitelé jsou ochotni tuto
pojízdnou prodejnu také podpořit.
O dalším vývoji v oblasti prodeje potravin v obci a jednáních s p. Provazníkovou i společností
Konzum Ústí nad Orlicí budeme občany nadále informovat.
Ve čtvrtém bodě jednání starosta obce informoval všechny přítomné o konání slavnostního
svěcení kapličky v Borovnici dne 30. května od 15 hod. Protože v uplynulém roce byla kaplička
i socha Panny Marie Lurdské kompletně zrestaurována, požádala obecní veřejnost o její nové
vysvěcení. Při jednání byly domluveny podrobnosti a technické zabezpečení konání této akce
a starosta obce všechny přítomné na nedělní svěcení kapličky pozval. (O akci čtěte na str.22-23)
Posledním bodem byla jako obvykle diskuse, na jejímž počátku požádal pan Bečička z Borovnice o opravu dvířek do půdního prostoru nad společenskou místností klubu hasičů v Borovnici.
Zhotovení nových dvířek přislíbil pan Dvořáček z Borovnice. Pan Čermák z Rájce informoval o neutěšeném stavu okének kapličky v Rájci a po domluvě se opravy ujme opět pan Dvořáček. Pan
František Junek přednesl zastupitelstvu dotaz p. Hlavsy z Borovnice, týkající se vodovodní přípojky.
K vodovodnímu řadu se v tomto místě bude napojovat více uživatelů, se kterými již bylo a stále je
jednáno a na zhotovení vodovodní přípojky se bude pracovat, jakmile k tomu budou vhodné
podmínky. Starosta obce p. Urbanec poté jednal se zástupci Borovnice o možnosti sekání trávy
v této obecní části a na závěr seznámil zastupitele s doručením pozvánky na úřad do Kostelce nad
Orlicí, kam byl starosta obce pozván na základě dopisu p. Matějusové, jíž se nelíbí rozhodnutí
našeho zastupitelstva ohledně jejího umístění v domě s pečovatelskou službou, resp. proplácení
těchto služeb. Obec není schopna hodnotit zdravotní stav p. Matějusové, která má navíc možnost
bydlet v domě v Borovnici, u kterého je v katastru nemovitostí zřízeno věcné břemeno o doživotním užívání, přesto žádala o umístění v domě s pečovatelskou službou. Obec žadatelce vyšla vstříc
a umístění v Kostelci nad Orlicí zařídila. Kostelec nad Orlicí fakturuje služby obci Borovnice a obec
musí mít smlouvu s uživatelem resp. uživatelkou služeb o hrazení těchto služeb. Pokud nedojde
k podpisu smlouvy a uhrazení dlužné částky za pečovatelskou službu, bude tato služba ukončena.
Poté starosta poděkoval všem přítomným za účast, pozval zastupitele na příští pracovní
jednání a veřejné zasedání ukončil.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Červen 2010 • Strana 4

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Občané naší obce volili ve volební místnosti volebního okrsku Borovnice, která byla
zřízena ve společenské místnosti budovy obecního úřadu na zámečku v Přestavlkách.
Ve volebním okrsku bylo v hlavním seznamu voličů zapsáno celkem 314 voličů. Obecním
úřadem bylo vydáno 5 volebních průkazů pro možnost provedení volby v jiném okrsku, na žádost
voliče byla vydána 1 registrace k volbě v zahraničí a do zvláštního seznamu voličů byli zapsáni 3 voliči
z jiných volebních okrsků. Celkem bylo tedy v našem volebním okrsku oprávněno volit 311 voličů.
Při volbách bylo vydáno celkem 186 úředních obálek a všechny byly řádně odevzdány. Z tohoto
počtu bylo odevzdáno 183 platných hlasů a 3 hlasy neplatné (1x prázdná obálka, 2x vloženy do
jedné obálky 2 volební lístky).
Ze sedmnácti politických stran a uskupení bylo v okrsku hlasováno pro 12 z nich, a to
následovně (dle počtu získaných hlasů):
č.26
č.9
č.6
č.15
č.4
č.13
č.17
č.21
č.23
č.24
č.20
č.1

ODS
ČSSD
KSČM
TOP 09
Věci veřejné
Strana práv občanů – Zemanovci
KDU-ČSL
Suverenita – blok Jany Bobošíkové / Strana zdravého rozumu
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana zelených
Občané CZ

42 hlasy
31 hlas
27 hlasů
24 hlasy
22 hlasy
9 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas

Účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku obce Borovnice
(Borovnice, Přestavlky, Rájec a Homol) byla 59,81 % oprávněných voličů.
V celorepublikovém měřítku byla účast ve volbách 62,6 % voličů a do parlamentních lavic
zasednou poslanci těchto stran:
č.9
č.26
č.15
č.6
č.4

ČSSD
ODS
TOP 09
KSČM
Věci veřejné

1.155.267 hlasů
1.057.792 hlasy
873.833 hlasy
589.765 hlasů
569.127 hlasů

Do Parlamentu se nedostaly strany KDU-ČSL (229.717 hlasů), Strana práv občanů - Zemanovci
(226.527 hlasů), Suverenita - blok Jany Bobošíkové (192.145 hlasů), Strana zelených (127.831 hlas).
Petr Kotera (použity informace ze zápisu JUDr. Karla Skalického)
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Dluhy za odpady
Vážení občané obce Borovnice.
Dnem posledního května 2010 vypršela lhůta na zaplacení poplatku, kterým obec Borovnice
hradí sběr, třídění, svoz a ukládání komunálního a nebezpečného odpadu na územním katastru
obce Borovnice.
Děkuji všem občanům a uživatelům této služby za příkladný postoj v likvidaci odpadů na
území obce Borovnice. Do vymezené časové lhůty (31.5.2010), kdy bylo možné uhradit poplatek
bez ztráty „kytičky“, případně si domluvit individuální splátkový kalendář, se aktivně přihlásila
drtivá většina našich občanů a chalupářů. K 31.4.2010 eviduje obec Borovnice na svém účtu platbu
ve výši 158.138,- Kč na plánovaných 170.000,- Kč, tj. 93%.
Náklady za rok 2009 činily 280.970,- Kč = 741,35 Kč na jednoho občana. Požadovaná finanční
částka za jednoho občana a jednu chalupu za rok představuje 60,7 % celkových nákladů s denním
dopadem na rozpočet jednotlivých domácností 1,23 Kč na 1 osobu.
I přes tato fakta se najdou občané a chalupáři, kteří se do programu likvidace odpadů finančně
nezapojují. Někteří tvrdí, že odpad neprodukují, jiní si ho odvážejí někam, bohužel jsou mezi námi i
takoví, kteří odmítají s obcí komunikovat i přes skutečnost, že se pokoutně snaží přistavovat
popelnice, předávat plasty a využívat kontejnery na sklo, papír a železo.
Obec se rozhodla chránit ty poctivé a zodpovědné. V tomto čísle zpravodaje Brodík uveřejníme
jmenovitě ty občany, kteří se do likvidace odpadů odmítají zapojit a porušují vědomě zákon a
Obecně úplatnou vyhlášku obce Borovnice.
Za obecní část Borovnice:
Občané s trvalým pobytem v obecní části Borovnice:
p. Jaromír Hlavsa, Borovnice čp.7
p. Lenka Grundmanová, Borovnice čp.14
p. Lukáš Plachecký, Borovnice čp.28
p. Roman Plachecký, Borovnice čp.28
rodina Nováčkova, 8x Borovnice čp.66
Občané chalupáři:
p. Charvát, Borovnice čp.52
p. Kudlík, Borovnice čp.9
p. Galen Syjbe, Borovnice čp.44
Celkem za obecní část Borovnice:
Za obecní část Homol:
Občané s trvalým pobytem v obecní části Homol:
rodina Vajrauchova, 4x Homol čp.2
Občané chalupáři:
MUDr. Šimáček, Homol čp.6
Celkem za obecní část Homol:
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

za r.2009

za r.2010
450,- Kč
450,- Kč
450,- Kč
450,- Kč
3.600,- Kč
za r.2010
450,- Kč
450,- Kč
450,- Kč

450,- Kč
1.800,- Kč
za r.2009
450,- Kč
450,- Kč
9.900,- Kč
za r.2009
1.800,- Kč
za r.2009
450,- Kč

za r.2010
1.800,- Kč
za r.2010
450,- Kč
4.500,- Kč
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Za obecní část Přestavlky:
Občané chalupáři:
p. Václav Kácl, Přestavlky čp.31
Celkem za obecní část Přestavlky:

za r.2009
450,- Kč

za r.2010
450,- Kč
900,- Kč

Za obecní část Rájec:
Občané s trvalým pobytem v obecní části Rájec:
p. Lucie Moskalová, Rájec čp.4
p. Robert Mucha, Rájec čp.4
Občané chalupáři:
p. Jiří Toman, Rájec čp.27
Celkem za obecní část Rájec:

za r.2009
450,- Kč
450,- Kč
za r.2009

za r.2010
450,- Kč
450,- Kč
za r.2010
450,- Kč
2.250,- Kč

Celkový dluh za roky 2009 až 2010 je u shora jmenovaných 17.550,- Kč a obec může dle platné
vyhlášky uplatnit sankci trojnásobku dlužné částky tj. 52.650,- Kč.
Jsem přesvědčen, že služba na úrovni odpadového hospodářství, organizovaná obcí
Borovnice, je funkční a pomáhá všem zúčastněným pravidelně a systematicky likvidovat téměř
všechny odpady z produkce jednotlivých domácností. Jejich množství má stále narůstající tendenci
a proto jsem přesvědčen, že se na systém napojují různí soukromí podnikatelé, kteří svou činností
produkují odpady a nejsou u obce přihlášeni svými živnostmi do nastaveného systému. I přes tuto
skutečnost drtivá většina občanů se chová zodpovědně a významně tím pomáhá obci naplňovat
heslo „OBEC BOROVNICE NENÍ ŽÁDNÁ POPELNICE“.
Starosta obce zahajuje tímto měsícem správní řízení se shora jmenovanými dlužníky, všichni
budou písemně osloveni a se všemi bude zahájeno jednání o odstranění dlužné částky. Pokud toto
písemné oslovení nebude účinné, obrátí se starosta obce na exekutorskou firmu o pomoc při
vymáhání dluhu se všemi následky, které tento krok přináší.
K osobnímu jednání a možné dohodě je starosta obce připraven s kýmkoliv jednat okamžitě.
Děkuji za pochopení.
Karel Urbanec, starosta obce

Povinné očkování psů
Ve středu dne 9. června 2010 bude v katastru obce Borovnice
provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, psince a paroviróze.
Termín očkování:

Přestavlky

16:00 hod.

Borovnice

16:30 hod.

Rájec

17:00 hod.

Očkování provede pan MVDr. Richard Minařík, cena očkování je 100,- Kč za jednoho psa.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Soutěž zpravodajů Rychnovska
Knihovna U Mokřinky v Mokrém a občanské sdružení ABAKUS, provozovatel informačního
centra v Opočně, pořádají výstavu obecních zpravodajů a soutěž o nejlepší zpravodaj okresu
Rychnov nad Kněžnou. Partnery akce jsou Rychnovský deník, Státní okresní archiv v Rychnově nad
Kněžnou a další osobnosti, mezi nimiž jsou např. senátor JUDr. Miroslav Antl, novinářka Lenka
Tomsová, cestovatel Jiří Mára a spisovatelé Jan Řehounek, Petra Braunová a Vítězslava Klimtová,
kterou můžeme znát z loňské akce „Homolské schody 2010“.

Do soutěže se z celkového počtu 80 obcí okresu Rychnov nad Kněžnou přihlásilo 33 soutěžících, mezi nimiž nechybí ani náš zpravodaj. Na internetových stránkách knihovny obce Mokré
lze nalézt titulní strany všech přihlášených zpravodajů, články z tisku, fotografie z první výstavy
a další informace. Všechny soutěžní zpravodaje budou v elektronické podobě vystaveny také na
internetových stránkách Rychnovského deníku.

První výstava proběhla v Mokrém dne 28. května od 14 do 22 hod. a dle telefonické domluvy lze
výstavu navštívit do 4. června. Druhá výstava pak proběhne v informačním centru Opočno od 8. do
13. června v době jeho otevření (ve všední dny od 8 do 17 hod. a o víkendech od 9 do 16 hod.).
Více informací naleznete na internetových stránkách obce www.borovnice.info.
Petr Kotera (zdroj: web Knihovny u Mokřinky, Mokré)
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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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.
5. 6.
6. 6.
12. 6.
13. 6.
19. 6.
20. 6.
26. 6.
27. 6.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.

MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ladislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Sudová Simona

Komenského 209, Častolovice
Poliklinika Rychnov n.Kn.
Skuhrov nad Bělou 17
Komenského 481, Kostelec n.Orl.
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov n.Kn.
ZS Rokytnice v Orlických horách
Nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.

494 322 706
494 515 695
494 598 205
494 321 740
494 381 263
494 542 102
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 371 031

(Upozorňujeme na změnu oproti minulému vydání zpravodaje u datumů 6.6. a 13.6.)

Jednotný integrovaný dopravní systém IREDO
Všechny vlaky a autobusy v Královéhradeckém kraji budou zapojeny do jednotného dopravního
integrovaného systému IREDO.
V neděli 13. června dochází k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové
dopravě, která se dotkne celého území Královéhradeckého kraje. Do jednotného, neboli integrovaného dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji.
Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní
dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Královéhradeckém kraji.
Systém IREDO, neboli Integrovaná REgionální DOprava, byl prvně zaveden v roce 2005 na
Broumovsku a Hronovsku, od roku 2006 na Rychnovsku a ve východní části Hradecka. V roce 2008
na Červenokostelecku. V současnosti pracuje přibližně na 40% území kraje.
Pojďme si prohlédnout výhody, které integrovaná doprava a její rozšíření občanům nabízí.
Přestupy bez dalšího placení
Od 13. června bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Královéhradeckého
kraje. Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset přestuBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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povat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda
budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO jsou také zapojeni i oba
drážní dopravci. Společnost VIAMONT a.s. a České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí
souběžně s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.
Zvýšení počtu prodejních míst jízdenek
Jízdenky na autobusy nebo vlaky v systému IREDO je možné zakoupit u řidičů autobusů, na
pokladnách Českých drah, nebo případně i u průvodčích ve vlacích. Pro cestující to znamená
podstatné rozšíření prodejní sítě jízdenek. Jak již bylo napsáno výše, České dráhy nabízejí souběžně
s jízdenkami IREDO také své vlastní. Na tyto jízdenky je ale možné cestovat a přestupovat pouze na
vlaky Českých drah. Oproti IREDU však umožňují např. využít slev pro cestující vlastnící zákaznickou
kartu Českých drah nebo čerpání slevy při koupi zpáteční jízdenky.
Slevy na jízdném v podobě časových jízdenek IREDO
Tarif IREDO nabízí cestujícím, kteří denně využívají autobusu nebo vlaku také zajímavé slevy v
podobě sedmidenních a třicetidenních jízdenek. Při jejich pořízení můžete uskutečnit na zvolené
trase libovolný počet jízd a to v obou směrech. Časové jízdenky jsou přenosné. Je tedy možné, aby s
jejich pomocí cestovala ráno, odpoledne a večer vždy jiná osoba. Samozřejmostí je i jejich platnost
o víkendech a státních svátcích. Cena sedmidenních jízdenek je 8-násobkem jednoduchého
jednosměrného jízdného a třicetidenních 30-násobkem.
Zónově relační tarif pro snadnou orientaci v celém systému IREDO
Ač vám tento termín asi moc neříká, je rozdělení celého území systému IREDO do zón a
stanovení cen jízdného (relací) mezi nimi důležitým prvkem celé integrace. Před sjednocením
dopravy byla cena jízdného vypočítávána z počtu ujetých kilometrů, které spoj ujel. Jako cestující
jste tak platili i za různé okliky a zajížďky autobusu, které vykonal při odbočení z hlavní trasy vaší
cesty. Nově bude součástí jízdního řádu na každé zastávce i mapa zón systému IREDO. Pro
cestujícího to znamená možnost snadného zjištění ceny jízdenky. Místo, zastávka, na které se
právě nacházíte, bude na mapce vyznačeno žlutým kolečkem. Číslice v něm je výše základní ceny
obyčejného jízdného v zóně. Modrá kolečka s bílým číslem, znázorňují možné cíle vaší cesty s cenou
obyčejné jízdenky. Čáry mezi nimi vám pomohou se zjištěním jakého spoje, zda autobusového,
vlakového nebo jejich kombinaci, je možné využít.
Vzájemná provázanost autobusů a vlaků v uzlových bodech a doprava v taktu
Samotný pojem „integrace“ má svůj původ v latině. Vyjadřuje spojitost nebo úplnost. A ani ve
spojení s dopravou není význam tohoto slova jiný. Integrace dopravy a nejen té regionální, je reakcí
na poptávku zástupců Kraje. Vzhledem k tomu, že Kraj dopravní obslužnost platí, má zájem na
úsporné, ale i efektivní veřejné dopravě. Na straně druhé reflektuje zájem občanů, cestujících, pro
které je cestování autobusem nebo vlakem důležité. Celkem přirozeně jdou požadavky těchto
dvou skupin proti sobě. Nabídka veřejné dopravy v systému IREDO nebude nikdy schopna
nabídnout podmínky cestování, které se vyrovnají cestě osobním automobilem (odjezd a příjezd
přímo od domu, být naprostým pánem svého času).
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Ukázka tarifní mapy s výchozí zónou Hradec Králové:
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Ano, autobus nebo vlak na vás nepočká, zdržíte-li se v práci. Taktéž v nich nepojede sami a
možná budete nuceni i přestupovat. Ale cílem autorů dopravního systému, společnosti OREDO, je
snaha o maximální provázanost jízdních řádů s důrazem na návaznost spojů, na které je nutno v
uzlových bodech přestoupit. S tím souvisí i plánování dopravy v tak zvaném taktu, kdy jsou odjezdy
autobusu nebo vlaku, v systému IREDO, z dané zastávky, naplánovány v opakujícím se intervalu.
Například každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího to znamená, že nemusí
nosit v hlavě obsáhlé tabulky jízdních řádů a i přesto ví, kdy spoj ze zastávky odjíždí.
Chytré nasazení menších autobusů se odrazí ve zvýšení spojů
Snad posledním doposavad nezmíněným rysem systému IREDO je zvýšení počtu spojů v
dopoledních a večerních hodinách a o víkendech. Tento krok se však nemůže obejít bez odezvy v
podobě nasazení menších autobusů. Zajištění dopravy v těchto málo frekventovaných časech
velkými autobusy by nebylo ekonomické a takto postavený systém by se jistě po pár měsících
provozu zhroutil. Do systému IREDO budou tedy nově ve větší míře nasazovány (samozřejmě tam,
kde to je vhodné) vedle velkých autobusů i jejich menší „bráškové“. Ti se svou nižší spotřebou a
nižší pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz spojů v dopoledních a večerních hodinách.
Snahou společnosti OREDO je zajistit provoz autobusů a vlaků až do 23 hodiny.
Pod pokličkou
Výše jsme se věnovali mnoha změnám v komfortu cestování z hlediska cestujících a jejich
podrobnému vysvětlení. Integrace regionální dopravy na celém území Královéhradeckého kraje je
ale náročným procesem, který má své nemalé nároky na autobusové a drážní dopravce zapojené
do systému. Přeškolení řidičů a personálu na pokladnách, úprava odbavovacích systémů,
provedení změn v plánování turnusů pro řidiče, ale i zajištění výlepu nových jízdních řádů a tarifních
map IREDO. Je toho zkrátka spousta, co se musí udělat, aby se v neděli 13. června 2010 rozběhl nový
systém naplno.
Jen stálý vývoj může zaručit dlouhodobý úspěch
Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně,
bude systém IREDO – integrovaná regionální doprava Královéhradeckého kraje – dobře plnit svůj
účel, tedy sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními
prostředky.

Cyklobusy do Orlických hor
I v letošním roce provozuje firma Audis Bus s.r.o. tzv. Cyklobus, který převáží turisty a cyklisty i s
jejich jízdními koly. Naší obcí projíždí linka z Chocně do Deštného na Masarykovu chatu na Šerlichu.
Zde otiskujeme aktuální jízdní řád.
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Společenská kronika
Životní jubilea
V tomto měsíci slaví své významné životní jubileum
81 let
paní Ludmila Svobodová z Přestavlk
84 let
paní Marta Sejkorová z Přestavlk
Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Změna bydliště
Trvalý pobyt v naší obci ukončili:
- Tadeáš Jičínský z Borovnice čp. 37
- Josef a Jitka Řehákovi z Přestavlk čp. 34
- Josef Jansa z Rájce čp. 25

STĚHOVÁNÍ

BOROVNICE

Přejeme, aby se jim v novém bydlišti dobře žilo.

Vítání občánků
Nové občánky naší obce přivítáme ve společenské místnosti obecního
úřadu na zámečku v Přestavlkách dne 19. června 2010 od 14 hod.
Srdečně zve sociální komise obce Borovnice.

Poutní místo Homol
Mše v homolském kostele
Bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v tomto měsíci konají ve dnech
13. června a 27. června, vždy od 14:30 hodin.

Koncert „Vítání léta”
Obec Borovnice připravila každoroční koncert na přivítání léta se skupinou GEMMA, který se
koná dne 20. června od 14 hodin. Srdečně zveme všechny příznivce Homole a dobré hudby.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
6.6. neděle - 19:30 hod.

BLBOUN
(divadlo)
Divadlo Na Fidlovačce uvádí francouzskou komedii o záletech. Zábavný kolotoč pikantních nedorozumění a ztřeštěných záměn roztáčí Tomáš Töpfer
jako donchuán Pontignac. Dále hrají: Eliška Balzerová, Otakar Brousek ml.,
Tereza Bebarová aj.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.-12.6. - čtvrtek až sobota
SKOROFESTIVAL TANCE A HUDBY 2010
(společ./hudba)
čtvrtek 10.6. od 20:00 hod.
Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Choceň, tanečního souboru PROZATÍM a studentů taneční konzervatoře Duncan Centre Praha.
pátek 11.6. od 20:00 hod.
Vystoupení tanečního souboru PROZATÍM, taneční skupina NANOHACH.
sobota 12.6. od 18:00 hod.
Vystoupení hudebních skupin SUNSET BLVD., PITOCHA, LOSHONGOS,
Choceň - nádvoří zámku
W.A.F.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.6. sobota - 13:00 hod.
V. CHOCEŇSKÉ NEBE
(společ.)
Choceň - letiště Dvořisko
Slet ultralehkých letadel spojený s ukázkami další letecké techniky, vystoupení a ukázky činnosti leteckých modelářů. Vstupné 30,- Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.6. neděle - 14:00 hod.
POHÁDKOVÝ LES S KRAKONOŠEM
(zábava pro děti)
Potštejn - Vochtánka
Krakonoš, Anči a sojka Vám představí své Krakonošské království, soutěže.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.6. pondělí - 19:00 hod.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
(divadlo)
Choceň - sál Sokolovny
České nebe aneb Cimrmanův dramatický kšaft v režii L. Smoljaka. Vstupné
330,- / 320,- / 310,- Kč, předprodej IC Choceň.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.6. neděle - 14:00 hod.
POHÁDKOVÁ POPLETENÁ NEDĚLE
(zábava pro děti)
Potštejn - Vochtánka
Pohádka DDM Vamberk, výtvarné dílny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.6. neděle - 18:00 hod.
RICHARD III.
(divadlo)
Kostelec n.O. - koupaliště
Představení Divadla Tichý jelen pro dospělé a starší děti. Komická variace
na zlé téma. Loutkami proti tragédii. Slavný shakespearovský záporák už
zase v akci - vraždí, slídí, pátrá, řádí, intrikuje... Živá hudba, živý humor,
mrtvé loutky. Vstupné 50,- Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.6. pátek - 18:30 hod.
TŘETÍ A POSLEDNÍ BIGBÍTOVÁNÍ
(hudba)
Choceň - nádvoří zámku
Vystoupí Vejvrtka (Choceň), Status Quo (Litomyšl), Nové zboží (Choceň),
Chlapecká 5 (Vých. Čechy).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.6. neděle - 14:00 hod.
INDIÁNSKÁ NEDĚLE
(zábava pro děti)
Potštejn - Vochtánka
Nedělní odpolední program pro děti.
Vamberk - MK Sokolovna
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Z dění v obci a okolí
Okrskové cvičení v Borovnici
Letošní okrskové cvičení proběhlo při příležitosti výročí založení SDH Borovnice na území naší
obce. Konalo se dne 15. května od 12:30 hod. a sv. Florián zřejmě nad námi držel pomyslný deštník,
jelikož mezi samými deštivými dny tento den chvílemi prosvítalo i sluníčko.
Zahájení provedl velitel okrsku Jindřich Sejkora, který přivítal všechny přítomné, poděkoval
organizátorům a seznámil soutěžící s podmínkami cvičení. K přivítání a poděkování se připojil
starosta okrsku František Břečťan a všem popřál zdar v soutěži.

Do soutěže byla zaregistrována 4 družstva dětská, 3 družstva ženská a 13 družstev mužů.
Naší obec na tomto cvičení reprezentovala kromě družstva mužů místního SDH Borovnice také
2 družstva mužů SDH Rájec a SDH Přestavlky vyslal do soutěže 2 družstva mužů, 1 družstvo žen
a 1 družstvo dětí. Toto družstvo dětí bylo složeno z úplných nováčků a většinu družstva tvoří děti
z 1. a 2. tříd ZŠ, 3 děti dokonce ještě navštěvují mateřskou školu. Za trénování těchto malých
začínajících hasičů patří díky Martinu Urbancovi.
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Putovní pohár okrsku si již podruhé odvezlo družstvo mužů z Vrbice s časem 36:00. Na druhém a třetím místě se umístila družstva Kosteleckých Horek s časy 36:22 a 37:52, čtvrté byly Lhoty
u Potštejna s časem 39:25 a na pátém místě se s časem o pouhé 4 setiny vteřiny delším (39:29)
umístilo nejúspěšnější mužské družstvo naší obce, kterým byli starší muži z Přestavlk se starou
stříkačkou Stratílek. Další mužská družstva naší obce se umístila takto: Rájec I na místě šestém

s časem 39:56, dále Rájec II na místě osmém, Přestavlky mladší na místě devátém a Borovnice na
místě desátém.
V kategorii žen vyhrálo družstvo z Kosteleckých Horek a v kategorii dětí družstvo Vrbice. Pokud
jde o družstva z naší obce, přestavlcké ženy se s časem jen o půl vteřiny horším než ženy z Vrbice
umístily na místě třetím a děti, které zde měli svou soutěžní premiéru, na své starší a zkušenější
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protivníky zatím nestačily a skončily na místě čtvrtém. Přesto jejich výkon byl odměněn potleskem
a důležitějším než umístění je jistě to, že tyto malé děti hadice do toho kopce vůbec dotáhly a
zdárně útok dokončily.
Umístění jednotlivých družstev ve všech kategoriích však není až tak příliš důležité, jelikož časy,
dosažené při soutěži, jsou velmi vyrovnané. Mimo obvyklá ocenění (poháry, diplomy a balíčky) byla

v kategorii mužů předána i zvláštní cena za 4. místo, kterou namísto „bramborové medaile“
tektokrát byl dort od velitele okrsku. Při slavnostním vyhodnocení velitel okrsku poděkoval všem
soutěžícím za velmi dobrý průběh soutěže, připomněl další aktivity hasičů v okrsku a cvičení
ukončil.
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Soutěž proběhla za dobré organizace borovnických hasičů, kteří kromě technického
zabezpečení cvičení zajistili obvyklé bohaté občerstvení a ve večerních hodinách připravili zábavu
v párty stanu před hasičskou zbrojnicí.
Petr Kotera (použity informace ze zápisu Fr. Břečťana, foto Jiří Vacek)

Sbor dobrovolných hasičů Borovnice děkuje Zoposu Přestavlky a.s. za sponzorský příspěvek
na okrskové cvičení. Dále by chtěl poděkovat obci Borovnice, SDH Kostelecké Horky, SDH Rájec,
SDH Krchleby, SDH Vrbice a SDH Lhoty u Potštejna za materiální a jinou pomoc a také p. Štieberovi
za zapůjčení auta.
Vřelý dík patří také občanům Borovnice a ostatním za příspěvky věcí do tomboly.
SDH Borovnice

Svěcení sochy Panny Marie v borovnické kapličce
V neděli 30. května se v 15 hod. u borovnické kapličky sešlo větší množství lidí. Starosta obce
p. Urbanec v úvodu nejprve promluvil k přítomným a nastínil důvody, pro které se zde občané sešli.
V uplynulém roce totiž došlo k zrestaurování sochy Panny Marie a celkové opravě kapličky
v Borovnici. Na žádost místní veřejnosti zde byla uspořádána mše svatá ke cti Panny Marie za
obyvatele Borovnice. Mši doprovázeli pan Šimáček s harmonikou a zpěvačkou Danou Sokolovou.
Po závěrečné modlitbě provedl farář p. Mára obřad požehnání soše Panny Marie a na závěr
požehnání přítomným a všem obyvatelům.
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Přes velmi deštivé počasí, které provázelo a stále provází tyto dny, se počasí na chvíli přece jen
umoudřilo a dokonce se objevilo i sluníčko, i když prakticky doslova jen na dobu konání této mše,
jelikož po jejím skončení zase začalo pršet. Slavnostní akt tedy díky dobrému počasí proběhl
v poklidu a borovničtí občané mají sochu Panny Marie vysvěcenu.
Petr Kotera

Oprava
Jak si mnozí možná všimli, v minulém čísle zpravodaje se v tištěné verzi do článku o otevírání
cyklosezóny vloudila chyba, resp. špatný text posledního odstavce, který byl z článku předchozího
čísla zpravodaje o karnevalu v Přestavlkách. Správný text posledního odstavce měl znít takto:
Závěr, během kterého se mohl zapojit kdokoli, byl pouze třešničkou na dortu. Celým dnem
prováděl a stál za hudebním pultem DJ Martin Dohnálek. Díky krásnému počasí a velkému počtu
zúčastněných, kterých se v cílové zastávce v Brumbárově sešlo na 500, se pátý ročník Otevírání
cyklosezóny velmi vydařil. Pořadatelé děkují všem sponzorům.
Petr Kotera (zdroj a foto RTIC Kostelec n.Orl.)
V internetové verzi zpravodaje je text samozřejmě správně. Omlouvám se za toto nedopatření,
které se stává maximálně jednou za 10 let... ☺
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Červen 2010 • Strana 23

