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Zprávy Obce Borovnice
Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 15. a 16. října 2010 budou organizovány volby do zastupitelstev obcí. Dle ust. §68 odst.
4 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že na volební období
2010 až 2014 bude voleno 9 členů zastupitelstva obce Borovnice.
Karel Urbanec, starosta obce

Záznam z veřejného zasedání zastupitelstva
Dne 29. července se ve společenské místnosti obecního úřadu v Přestavlkách konalo poslední
veřejné zasedání současného zastupitelstva před komunálními volbami. Na tomto zasedání bylo
přítomno 6 zastupitelů a 7 občanů obce.
V úvodu starosta obce navrhl program jednání, který byl odsouhlasen a žádný ze zastupitelů jej
nedoplnil, a poté shrnul usnesení z minulého zasedání.
Prvním bodem jednání byl tradičně stav rozpočtu k 30. červnu 2010. Rozpočet byl stanoven
v příjmech i výdajích jako vyrovnaný ve výši 3.710.300,- Kč. Současný stav v příjmové části je
2.046.071,- Kč a ve výdajové části 1.479.428,- Kč. Zastupitelé vzali stav rozpočtu na vědomí.
V druhém bodě starosta obce seznámil přítomné s konáním voleb do zastupitelstev obcí. Volby
se budou konat ve dnech 15. a 16. října a do zastupitelstva obce Borovnice bude voleno opět
9 zastupitelů.
Třetí bod jednání se týkal projednání možnosti realizace vrtu k požární nádrži v Rájci. Jelikož
je tato nádrž jediným místem v obci, které lze užívat ke koupání (i když pouze na vlastní nebezpečí),
je tato nádrž napouštěna z vodovodního řadu. Realizací vlastního vrtu by byly ušetřeny finance za
napouštění této nádrže a v případě havárie na vodovodním řadu by tento vrt mohl sloužit jako
náhradní zdroj pitné vody. Provedení vrtu by stálo 120.000,- Kč a zastupitelstvo obce nakonec
provedení tohoto vrtu neschválilo (1 zastupitel byl pro, 3 proti a 2 se zdrželi).
Ve čtvrtém bodě se projednával návrh smlouvy na přeložení elektrifikačního vedení v Rájci.
Jednalo se o přeložení přívodu elektřiny do obecní budovy do kabelu a zrušení „nástřešáku“. Firma
ČEZ za tuto přeložku požaduje 197.935,- Kč. Zastupitelé tento výdaj také neodsouhlasili (1 zastupitel byl pro, 3 proti a 2 se zdrželi).
Pátý bod se týkal dotace z Programu obnovy venkova, která byla při minulém veřejném
zasedání zastupitelstvem umístěna do místní části Borovnice na vytvoření malého dětského hřiště.
Částka dotace činí 54.674,- Kč a obec se musí účastnit částkou 36.449,- Kč, celková částka dotace
včetně účasti obce tedy činí 91.123,- Kč. Pro realizaci projektu byla vybrána firma Tomovy parky a
dětské hřiště i s fotbalovými brankami bude zhotoveno za částku 113.580,- Kč.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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V šestém bodě jednání starosta obce seznámil zastupitele se stavem výběru poplatků za
odpady a poté přešel k poslednímu bodu jednání, kterým byla jako obvykle diskuse. Starosta obce
v prvním příspěvku seznámil přítomné s výsledkem jednání ohledně prodeje potravin v obci a
informoval o nové službě, kdy budou občané obce moci využít dopravy do města speciálními
autobusy firmy Audis. Služba je zprovozněna prozatím na zkušební dobu 3 měsíců. Více o této
službě se dozvíte v dalším samostatném článku.
Druhým příspěvkem do diskuse byl dotaz Petra Kotery, který se týkal povinnosti platby
poplatků za odpady za osoby s trvalým pobytem, které zde nežijí. Otec p. Kotery zde nežije již 2 roky
a již zde nikdy žít nebude. Pokud se ale on sám nepřihlásí k trvalému pobytu jinde, nelze trvalý
pobyt zrušit a musí za něj být placen poplatek. Starosta obce souhlasil, že jistou možností je
dočasné přihlášení trvalého bydliště na obecní úřad (do doby, než si dotyčný přihlásí trvalý pobyt
jinde), zastupitelé také připustili možnost individuálního posuzování povinnosti platit poplatek za
osoby, které zde prokazatelně dlouho nežijí a již se sem nebudou vracet. O této možnosti by ale
měli případně rozhodnout zastupitelé na některém z příštích veřejných zasedání.
Třetí příspěvek do diskuse se týkal pracoviště CzechPOINT, kdy obsluha nemá zajištěn přístup
k tomuto pracovišti a nejsou k dispozici potřebné pomůcky. Starosta obce sdělil, že pokud jde o
razítko, existuje sada razítek a potřebná část bude obsluze k dispozici. Pokud jde o uzamčení
pracoviště, Petr Kotera, který pracoviště obsluhuje, na místě obdržel klíče pro přístup na toto
pracoviště od zástupce starosty p. Králika.
Posledním příspěvkem do diskuse byl opět příspěvek Petra Kotery, který se týkal faktury za
elektřinu, spotřebovanou v bývalém obchodě v Přestavlkách. Větší část této budovy v současné
době využívá SDH Přestavlky jako hasičskou zbrojnici a klubovnu, jedna místnost je pronajata
zvlášť samostatnému subjektu k podnikání. SDH Přestavlky nemělo na zaplacení faktury dostatek
financí a platbu provedlo se zpožděním. Po provedení platby se zjistilo, že drtivá většina
spotřebované energie nebyla spotřebována SDH, ale druhým subjektem, který potřebuje do svého
podnikání fakturu. Petr Kotera upozornil zastupitele na jejich rozhodnutí z veřejného zasedání,
které pro pronájem této budovy dvěma různým subjektům stanovilo podmínku rozdělení měření
elektrické energie. Proto byla do této části budovy z venkovní skříně s hlavním elektroměrem
zavedena nová elektřina se samostatným podružným elektronickým elektroměrem. Bohužel,
tento elektroměr měří pouze celkovou spotřebu, kterou nerozděluje na vysoký a nízký tarif. Nikdo
nedělá odečty a celá spotřeba se automaticky fakturuje SDH. Starosta obce sdělil, že toto je běžná
praxe a že v Borovnici také dostává fakturu SDH, přestože se zde schází i jiné subjekty (jako např.
myslivecké sdružení). Protože v Přestavlkách je ale budova pronajata dvěma samostatným
subjektům, z nichž jeden je podnikáním dle živnostenského zákona, platí zde nájem a potřebuje za
elektrickou energii obdržet fakturu samostatně, trval Petr Kotera na nějakém vyřešení této
situace. Starosta obce vyzval zúčastněné strany ke schůzce na obecním úřadě, kde se tato situace
bude řešit.
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Doprava občanů za nákupy
V měsíci červnu 2010 zahájila obec Borovnice společně s obcí Kostelecké Horky jednání
o možné dopravě zájemců z řad našich občanů do nákupního centra LIDL Choceň.
Tato služba má nahradit chybějící možnost nákupu potravin a běžného průmyslového zboží,
které do naší obce vozila pojízdná prodejna a kterou využívali především senioři.
Je malá pravděpodobnost, že bude v naší obci otevřen stálý obchod. Znovuobnovení služby
pojízdné prodejny je stále v nedohlednu a nabízí pouze okrajový a nedostatečný výběr sortimentu.
Pokud se oslovená veřejnost rozhodne využít této nabídky, tedy dovozu do nákupního centra
LidI, může využít:
• moderní a plně zásobenou prodejnu
• výběr nákupu dle vlastního rozhodnutí
• možnost využití akčních slev velkoobchodu
V bezprostředním dosahu centra je lékárna, prodejna masa, květinové prodejny atd. Při
nepřízni počasí (podzim, zima, jaro) budete obslouženi na úrovni příjemného prostředí moderního
velkoobchodu. Při neúčasti na vlastním nákupu ve velkoobchodu může mobilnější veřejnost využít
služby pošty.
Nástup a výstup osob využívajících této služby bude vyjednán v bezprostředním místě trvalého
bydliště.
Nevýhody:
• nutnost přizpůsobit se dni a hodině nákupu (úterý a čtvrtek), pravděpodobně od 9:00 hodin
• finanční spoluúčast na dopravě (možností levnějšího nákupu se tyto finance vrátí zpět)
• ztráta času nutného na přepravu do a z obchodu
• omezená doba nákupu, pravděpodobně 1 hodina
Služba dopravy seniorů do nákupního centra v Chocni bude zahájena dne 3. srpna 2010 a bude
pokračovat 5. srpna a pak každé další úterý a čtvrtek.
Autobus bude přistaven v 9:10 hod. v Borovnici před horním Mlýnským rybníkem a bude
pokračovat do Přestavlk 9:15 hod, Rájce 9:20 hod., dále pak do Kosteleckých Horek a Chocně.
V Chocni se zdržíme asi 1 hodinu a pojedeme nazpět stejnou trasou. Nákupní dny a časy lze upravit
podle potřeby většiny, ale jednohodinový interval na jeden nákup se nebude prodlužovat. Po třech
měsících provozu bude služba vyhodnocena. Pokud bude ze strany uživatelů služby trvalý zájem,
stane se pravidelnou službou obce. Obec se pokusí vyjednat s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje licenci s možnou dotací na tuto službu. Podmínka udržitelnosti služby je trvalý zájem
veřejnosti ve vztahu k naplnění kapacity obslužného dopravního prostředku. Maximální kapacita
je 30 míst a minimální kapacita výtěžnosti je 14 míst.
Obslužnost cestujících bude zajišťovat AUDIBUS s.r.o. Rychnov nad Kněžnou. Obec bude na
tuto službu doplácet měsíčně asi 4.000,- Kč. Službu minibusu bude současně s námi využívat obec
Kostelecké Horky.
Vážení občané, je jen ve vašich rukou a na vašem rozhodnutí, zdali tuto asi poslední možnou
službu v oblasti dostupnosti potravin v obci Borovnice využijete ku prospěchu, nebo ji odsoudíte
v zatracení. Přeji vám rozhodnout se správně a jsem připraven vám tuto nabídku co nejlépe
připravit a vyjednat.
Každá změna, týkající se nabízené služby, bude včas oznámena prostřednictvím rozhlasu,
vývěsných skříněk, letáků a dvakrát týdně při konkrétní cestě minibusu. Těšíme se na vaši účast.
Karel Urbanec, starosta obce
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.
7.8.
8.8.
14.8.
15.8.
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.
4.9.
5.9.

MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Beránková Lucie
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dušková Helena
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Ježková Marie

Kvasinská 129, Solnice
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 596 732
494 371 783
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 515 694
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511

Muzeum v Kosteleckých Horkách
Vedle Modrého domu dosud stojí regionálně typická roubená podsklepená sýpka z konce
18. století, místně zvaná sroubek, s patrem, půdou, deštěným štítem a pavláčkou. Objekt je navržen
jako kulturní památka. První patro a přízemí sýpky je věnováno expozicí venkovské domácnosti,
venkovského nářadí, nástrojů a předmětů denní potřeby. Vystavené předměty slouží kromě
veřejnosti také výukovým účelům environmentální výchovy a některé jsou experimentálně
využívány při akcích pro veřejnost. Druhá roubená sýpka pak stojí na Řadovech u čp. 10.
Skromná sbírka předmětů selského života vám chce představit některé ze zapomenutých věcí,
nářadí a materiálů a připomenout souvislosti jejich vzniku a užívání. Naše „Muzeum“ je „Malé“
svou rozlohou, je ale zvláštní svým využitím a založením. A proč muzeum „Místa“? Mělo by nám
pomoci vnímat naše místo k životu v hlubších souvislostech vývoje krajiny i lidské kultury. Svět se
sice rychle mění, ale skromný a trvale udržitelný život našich předků zůstává pro nás příkladem a
poučením.
Malé muzeum místa Kostelecké Horky v Modrém domě je otevřeno:
Pondělí
10-13 hod.
Středa
10-13 a 14 - 17 hod.
Pátek
10 - 13 hod.
Sobota
10 - 13 hod.
Neděle
15 -18 hod.
Mimo otevírací dobu je možné domluvit prohlídku i v nočních hodinách alespoň hodinu předem
na tel. číslech 494 547 013, 604 201 113, 739 257 170 nebo alespoň den předem napsat na e-mail
muzeum@kosteleckehorky.cz.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Společenská kronika
Životní jubilea
V tomto měsíci slaví své významné životní jubileum
84 let
75 let
75 let

pan Josef Řehák z Přestavlk
paní Růžena Hájková z Borovnice
pan Václav Prudič z Borovnice

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

Změna bydliště
V měsíci červenci se k trvalému pobytu v naší obci přihlásili:

paní Olga Bečičková s dcerami Olgou a Ivetou

STĚHOVÁNÍ

PŘESTAVLKY

do Přestavlk na čp. 47.
Přejeme, aby se jim v naší obci líbilo a dobře žilo.

Vítání občánků
Dne 19. června se ve společenské místnosti obecního úřadu na zámečku v Přestavlkách konalo
každoroční vítání občánků. Program zahájila předsedkyně sociální komise obce p. Zálohová a poté
po krátkém kulturním programu, při kterém přítomným zahrálo duo Petr a Dana, představila
jednotlivé občánky.

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Dne 9. prosince 2009
se narodil manželům
Věře a Josefu Knápkovým
z Borovnice čp. 59
syn Josef.

Dne 15. ledna 2010
se narodila manželům
Ivaně a Kamilu Matějkovým
z Rájce čp. 22
dcera Rozálie.

Dne 26. března 2010
se narodil
paní Janě Hezoučké
a panu Janu Buriánovi
z Přestavlk čp. 16
syn Matěj.

Dne 13. května 2010
se narodila
paní Monice Jakubcové
a panu Petru Škeříkovi
z Borovnice čp. 72
dcera Tereza Monika.

Poté starosta obce nové občánky přivítal, rodičům popřál mnoho radosti a po podpisu rodičů
do společenské kroniky obce s celou sociální komisí rodičům pogratuloval a rodiče převzali květiny
a dárky.
Po další krátké kulturní vložce p. Zálohová všem poděkovala za účast a na závěr rodiče pozvala
na slavnostní přípitek a malé pohoštění.

Poutní místo Homol
Mše v homolském kostele
Bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v tomto měsíci konají ve dnech
8. srpna a 22. srpna, vždy od 14:30 hodin.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
6.8. pátek - 21:00 hod.

ŽLUTÝ PES / WALDA GANG
(hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Rocková párty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.8. pátek - 20:30 hod.
NIGHTWORK / UDG / DIRTYWAY
(hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Pollar párty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.8. sobota - 14:00/20:00 hod. II. WESTERNOVÝ DEN RÁDIA OK
(zábava/hudba)
Potštejn - Vochtánka
14:00 hod. - velká show kovbojů a indiánů, ve které se přenesete po dobu
celého odpoledne a večera na Divoký západ. Mnoho zajímavých hostů.
20:00 hod. - country večer - MAKADAM / 22:00 hod. - ohnivá show - AKADA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.8. pátek - 21:00 hod.
HARLEJ / KOMUNÁL
(hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Tequila Arriba párty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.8. sobota - 18:00 hod.
TAXMENI - 40 LET
(koncert/zábava)
Potštejn - Vochtánka
Po skončení koncertu od 21:00 hod. country večer s Pony Expres.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.8. sobota - 21:00 hod.
DIVOKEJ BILL / MEDVĚD 009
(hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Red Bull & Amundsen párty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.9. pátek - 21:00 hod.
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS / SPEKTRUM
(hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Rocková párty.

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Sport
Letní volejbalová škola 2010 končí
Od 5. července 2010 začal jedenáctý ročník Letní volejbalové školy v Přestavlkách. Každé
pondělí a čtvrtek byli od 17:00 do 19:00 hodin zváni všichni zájemci volejbalového sportu, všichni
milovníci sportovní zábavy. Pod vedením dvou dobrovolných trenérů se zájemci z řad dětí a mládeže seznamovali, učili a herně předváděli základy volejbalového sportu, učili slušnému a tolerantnímu chování.
Po celou dobu prázdnin byla škola podporována obcí Borovnice, a to nejen vybavením (míče,
sítě, hrací kurty atd.), ale také občerstvením v podobě minerálních nápojů.
V každém ročníku byl organizován jeden až dva turnaje, jeden výkonnostní test a při poslední
lekci na konci prázdnin bylo každému účastníkovi vystaveno vysvědčení jako hodnocení
dosaženého stupně výkonnosti. Na závěr byli odměněni všichni zúčastnění sladkým občerstvením
a nejlepší volejbaloví sportovci dostali odměnu v podobě kvalitní čokolády a trika s logem
volejbalové školy a číslem příslušného ročníku. Konečný táborák s opečenou uzeninou byl tečkou
za letní volejbalovou školou.
Rok 2010 je asi vyvrcholením nezájmu obecní veřejnosti o tento druh zábavy. Když škola před
deseti lety zahájila svou činnost, v třídní knize bylo zapsáno až 22 zájemců. Ti nejstarší, kterým je
dnes 20 až 24 let nás navštěvují doposud. Dva nejlepší reprezentují naši obec v družstvech
vrcholového volejbalu.
Noví zájemci nepřišli, a to je hlavní důvod ukončení činnosti, která po deset let smysluplně
vyplňovala program dětí a mládeže o prázdninách. Ve městech se při podobně organizovaném
sportu za tuto činnost platí i několik set Kč. V Borovnici to bylo zadarmo! Každý rodič, který by své
dítě starší deseti let přihlásil, měl minimálně čtyři hodiny týdně postaráno o jeho bezpečnost
a sportovní vzdělání.
Jaký kontrast oproti nabídce je nic nedělající a nudně pokuřující mládež. Otevřete další pivnice,
další diskotéky typu Skořenice, a pak věšme hlavu do klína, až už nebudeme mít v obci nic než
zničené návsi a vybavení určené pro širokou veřejnost.
Volejbalová škola 2010 v Přestavlkách končí, nekončí však úsilí malé skupiny občanů tento
nádherný a společensky vítaný sport podporovat i nadále. Každý čtvrtek až do odvolání bude
připraveno minimálně jedno hřiště pro volejbal a všichni zájemci si mohou přijít zahrát.
Dne 7. srpna 2010 je obcí Borovnice organizován již 12 ročník "Memoriálu Bohumila Bečičky"
v šestkovém volejbalu amatérů smíšených družstev. Na tento turnaj je již nyní přihlášeno
8 mužstev z celého okresu a očekává se minimálně 12 účastníků.
Volejbal zde byl, je a bude, a to je naše nesmírná devíza.
Děkuji všem účastníkům volejbalové školy v Přestavlkách, děkuji všem, kdo nás podporoval jak
fyzicky tak i morálně.
Děkuji především všem dětem a mládeži, která se aktivně účastnila volejbalové školy. Jsem
přesvědčen, že tento sport vám pomůže poznat další přátele, kamarády, životní lásky, že vás
posune o příčku výš při životních rozhodováních. Volejbal je sport vzdělaných lidí. Děkuji.
Karel a Jiří
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Z dění v obci a okolí
Pěší putování na Velešov
Začátkem června se uskutečnil plánovaný a plakátovaný výlet pod názvem Pěší putování na
Velešov. Za krásného počasí jsme vyrazili z Přestavlk na Chleny a okolo hájovny na Nové Litice. Poté
jsme prošli přes lom Černá skála na kopec zvaný Kapraď. Od tohoto místa není daleko nádhernému
výhledu na hrad Potštejn, byla by škoda toto místo nenavštívit. Hrad jak na dlani. Zde nás dělil asi
kilometr od Velešova. Netrvalo dlouho a jsme na Velešově.

Celou cestu s námi putoval pan Kratochvíl z Potštejna, který sepsal brožuru s názvem Potštejn
pod erbem rodu Harbuval Chamaré a podílel se na další brožuře z historie hradu Velešova (Popis
dobývání pokladu na Tempelbergu v letech 1771, 1772 a 1773). Odpočinek v podání historie nejen o
Velešovu, ale i Potštejnu od pana Kratochvíla nás přenesl do doby králů, rytířů, vládců a poddaných.

Krásně napojeni historií opouštíme Velešov a směřujeme na Vrbici, kde se nezapomeneme
zastavit u studánky. Odpočinek v horkém odpoledni přišel vhod. Na Vrbici jsme v penzionu doplnili
energii v podobě jídla a pití. Do cíle v Přestavlkách se vracíme v odpoledních hodinách a v nohou
máme dvacet krásně prožitých kilometrů.
Pavel Králik
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Letní slavnost 2010 v Brumbárově
Poslední červnová sobota patří již tradičně Letní slavnosti v Brumbárově, která je známa také
jako otevírání studánky. Od 13:00 hod. zde mohli návštěvníci shlédnout bohatý program, ve kterém
vystoupily děti z MŠ Chleny, mažoretky, folklórní seskupení Staročeská beseda či dechová hudba
Choceňačka.
Na akci byli pozváni zástupci ze spřáteleného polského Przeworna (Převorno), mezi nimiž opět
nechyběli ani zástupci dobrovolných hasičů.

Pro děti zde tradičně bylo, kromě možnosti využití zdejších stálých herních prvků, zdarma
připraveno mnoho atrakcí jako elektrické čtyřkolky, kolotoč, simulátor jízdy formulí, trampolína či
facepainting (malování na obličej). Těchto akcí si přítomné děti velmi užívaly a u některých atrakcí
stály dlouhé fronty.

Akce byla dobře zajištěna i po stránce občerstvení a lákadlem byla také bohatá tombola. Večer
na pódiu velmi dobře zahrála rocková skupina Barbaři a známé hity se příjemně táhly údolím
Brodce až do pozdních hodin. Letošní ročník se, nejen díky krásnému počasí, opět vydařil.
Petr Kotera
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