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Zprávy Obce Borovnice
Vánoční přání
Vážení občané obce Borovnice.
Rozsvícením vánočních stromů
v jednotlivých částech naší obce
jsme si připomněli, že započal advent
a Vánoce tu budou velmi brzy.
Redakce obecního zpravodaje Vám přeje
klidné a příjemné prožití vánočních svátků
a veselého Silvestra, při kterém přivítáme
Nový rok 2011.

Stanovení počtu členů okrskové volební komise
V důsledku nepodání žádné kandidátní listiny v zákonem stanovené lhůtě se ve dnech 15. a
16. října 2010 v obci Borovnice neuskutečnily řádné volby do zastupitelstva obce. Ministr vnitra
proto podle § 54 odst. 3 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev
obcí”), vyhlásil na den 5. února 2011 dodatečné volby do zastupitelstva obce Borovnice.
Funkce starosty i místostarosty obce Borovnice zanikla s ohledem na výše uvedený fakt spolu se
zánikem jejich mandátů dnem vyhlášených řádných voleb, tj. uplynutím dne 15. října 2010. Dle § 68
odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, neplní-li zastupitelstvo obce nebo starosta úkoly
stanovené tímto zákonem anebo není-li zastupitelstvo obce nebo starosta zvolen, plní v obci úkoly
spojené s tímto zákonem ředitel krajského úřadu, a proto
dle § 15 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev obcí stanovím pro dodatečné volby do
zastupitelstva obce Borovnice, vyhlášené na den 5. února 2011, minimální počet členů okrskové
volební komise v počtu 6.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Každá volební strana, jejíž kandidátní listina bude pro dodatečné volby v obci Borovnice
zaregistrována, může dle § 17 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí delegovat do
okrskové volební komise jednoho člena a jednoho náhradníka, a to nejpozději do 30 dnů přede
dnem voleb, tj. do 6. ledna 2011 do 16:00 hodin (viz § 67 odst.3 zákona o volbách do zastupitelstev
obcí). Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu ředitelce krajského
úřadu Královéhradeckého kraje. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a
místo, kde je člen, popřípadě náhradník, přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce volební
strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta.
Obec Borovnice tvoří pro dodatečné volby vyhlášené na den 5. února 2011 jeden volební obvod.
V souladu s § 15 písm. g) zákona o volbách do zastupitelstev obcí informuji o tom, že pro odevzdání
hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů je v obci Borovnice vytvořen 1 stálý volební okrsek. Místem
konání voleb v tomto volebním okrsku je volební místnost v budově Obecního úřadu Borovnice,
Přestavlky 1, 517 41 Borovnice.
V Hradci Králové dne 1. prosince 2010
JUDr. Ivana Křečková
ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Upozornění pro zájemce o práci člena volební komise
Vyzýváme všechny ty, kteří mají zájem stát se členem okrskové volební komise vytvořené pro
dodatečné volby do zastupitelstva obce Borovnice, které byly vyhlášeny na 5. února 2011, a vědí o
tom, že nebudou delegováni do okrskové volební komise volební stranou (viz níže), aby se do 20.
prosince 2010 přihlásili buď písemně na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní
správy, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
nebo e-mailem na adresu:
sblazkova@kr-kralovehradecky.cz nebo mdymesova@kr-kralovehradecky.cz
Do přihlášky uveďte následující údaje:
1) jméno, příjmení, titul
2) datum a místo narození
3) státní příslušnost
4) zdravotní pojišťovnu, u níž jste registrováni
5) adresu trvalého pobytu
6) adresu pro doručování, není-li shodná s adresou trvalého pobytu
7) telefonický, popř. e-mailový kontakt
Podle § 17 odst. 2 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách”), má každá volební strana, jejíž
kandidátní listina bude pro dodatečné volby v obci Borovnice zaregistrována, právo delegovat do
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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okrskové volební komise jednoho člena a jednoho náhradníka, a to nejpozději do 30 dnů přede
dnem voleb, tj. do 6. ledna 2011 do 16:00 hodin (viz § 67 odst.3 zákona o volbách). Nebude-li takto
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta. Podání přihlášky tedy neznamená automatické zařazení do okrskové volební
komise - přednost mají volebními stranami delegovaní členové. Protože funkce starosty i místostarosty obce Borovnice - s ohledem na skutečnost, že v obci Borovnice neproběhly ve dnech
15. a 16. října 2010 v důsledku nepodání žádné kandidátní listiny řádné volby - zanikla spolu se zánikem jejich mandátů dnem vyhlášených řádných voleb (tj. uplynutím dne 15. října 2010), plní v obci
dle § 68 odst. 1 zákona o volbách úkoly starosty, stanovené tímto zákonem, ředitelka Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, která podle § 15 písm. d) zákona o volbách stanovila pro dodatečné volby do zastupitelstva obce Borovnice minimální počet členů okrskové volební komise 6.
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného
státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území
České republiky a
a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva dle § 4 odst. 2 zákona o volbách, a
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise
vytvořena.
Podle § 1 odst. 1 vyhl.č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší
členovi okrskové volební komise za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1.300,- Kč, zapisovateli
okrskové volební komise ve výši 1.500,- Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1.600,- Kč.
Podle § 15 písm. f) a § 17 odst. 6 ve spojení s § 68 odst. 1 zákona o volbách jmenuje zapisovatele
okrskové volební komise ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do
26. prosince 2010.
Mgr. Štěpánka Blažková
vedoucí oddělení vnitřní správy
odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

Další informace o volbách
Složení kandidátních listin a jejich volební programy najdete v příštím čísle zpravodaje. Znovu
upozorňuji všechny lídry kandidátek na potřebu předat do tisku své volební programy. Já mám
téměř připraven poměrně obšírný program, zabývající se konkrétními problémy a sliby. Nerad bych
po jeho uveřejnění slyšel, že ostatní neměli tuto možnost. Mají ji a já je o to veřejně žádám.
Byl mi také občanem Borovnice sdělen požadavek na uveřejnění způsobu provedení vlastní
volby v den voleb. I toto najdete v příštím čísle zpravodaje, které bude nejspíše posledním před
termínem konání voleb. Únorové číslo pak totiž vyjde zřejmě až po volbách i s výsledky.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Další informace
Upozornění krajského úřadu
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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.
04.12.
05 12.
11.12.
12.12.
18.12.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.
01 01.
02.01.

MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Dušková Helena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Podolská (Laubová) Jana
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Havlová Marie

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Voříškova 169, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Tyršova 464, Dobruška
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

602 514 715
494 596 732
494 323 152
494 661 102
494 371 088
494 371 783
494 383 417
494 531 955
494 531 955
494 622 040
494 539 225
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Společenská kronika
Přání našich občanů
Dne 4. prosince oslavila své 91. narozeniny
paní

ANTONIE PODSTÁVKOVÁ z Přestavlk.

Hodně štěstí, pohody a zdraví přejí
dcera s rodinou

Poutní místo Homol
Mše na Homoli
V tomto měsíci se konají bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli ve dnech
12. prosince a 26. prosince, vždy od 14:30 hodin.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Prosinec 2010 • Strana 8

Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
10.12. pátek - 16:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMŮ
(výstava)
Rychnov n.Kn. - Spol.centrum Výstava končí 30. prosince 2010.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.12. sobota - 10:00-18:00 hod.
ADVENTNÍ DÍLNA
(workshop)
Kostelecké Horky - býv.škola Výroba tradičních vánočních ozdob a dárků. Pořádá INEX-SDA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.12. sobota - 21:00 hod.
4 WATTY
(hudba/zábava)
Vamberk - MK Sokolovna
Rocková zábava.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.12. neděle - 19:30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT: JAKUB SMOLÍK
(koncert)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Vánoční koncert nenapravitelného romantika, plnícího již léta sály celé ČR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.12. středa - 19:00 hod.
JAZZOVÝ PODVEČER S ... TRIO DE JANEIRO
(koncert)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Výbušná sextetová směs latinskoamerických rytmů, funku i lidové hudby.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.12. sobota - 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT: UNI BIG BAND
(koncert)
Vamberk - MK Sokolovna
Hosté: malý detský pevecký sbor a další.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.12. neděle - 19:30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT: ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE
(koncert)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Letošní koncert se ponese v duchu oslav 75. narozenin Václava Hybše a 50.
výročí založení orchestru. Hlavními hosty jsou: přední operetní zpěvačka
Iveta DUFKOVÁ, přední choreograf, tanečník, ale i skvělý herec a zpěvák
Vlastimil HARAPES, zpěvačka Irena KOUSALOVÁ a skvělá houslistka Hana
HLOŽKOVÁ. Stejně jako v minulých letech bude celý program konferovat
vynikající zpěvák Jan SMIGMATOR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.12. pondělí - 19:30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT: OBOROH
(koncert)
Rychnov n.Kn. - kino
Koncert obohacený o nové žalmy, které vyjdou v příštím roce na novém CD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.12. neděle - 16:00 hod.
SWINGOVÝ VÁNOČNÍ KONCERT
(koncert)
Rychnov n.Kn. - divadlo
„CHRISMAS TIME TOUR“ s náchodskou kapelou JAZZ GENERATION & smyčcové kvarteto & vokální kvintet zahrají skladby Den přeslavný, Tichá noc,
White Christmas, Nech spát, Let it snow ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.12. neděle - 18:00 hod.
LUMPACIVAGABUNDUS
(divadlo)
Vamberk - MK Sokolovna
Hraje Divadelní soubor Zdobničan Vamberk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.12. čtvrtek - 18:00 hod.
PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
(spol./hudba)
Vamberk - MK Sokolovna
Posezení s hudbou.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.12. pátek - 9:30 hod.
SILVESTROVSKÁ DOPOLEDNÍ VESELICE
(spol./koncert)
Choceň - Dolní bubny na Orlici Vystoupí Choceňačka a Kantorský Dixieland. Občerstvení zajištěno.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Z dění v obci a okolí
Pěší výlet na zabíjačkové hody
Za podzimního počasí jsme se dne 20. listopadu vydali na výlet po okolí naší obce - z Přestavlk
přes Rájec, Závrší, Homol, pod Homol a okolo lesa Chlum do Borovnice, kde jsme výlet zakončili
na vepřových hodech, pořádaných místním SDH. Když jsme putovali z Přestavlk směrem na
Rájec, jeden příznivec se k nám připojil cestou. Na procházku se vydalo celkem devět dospělých,
dvě děti a jeden pes a v tomto složení jsme došli až do cíle. Počasí bylo pěkné, ale v rozhledu na

Krkonoše, Vrchovinu, Vysoké Mýto a další cíle nám bránila oblačnost. Na Homoli u kostela jsme si
udělali společné foto, podívali jsme se, jak pokračují opravy střechy kostela a pak jsme putovali po
schodech k odpočinkovému místu do altánu. Zpráva o tom, že v Borovnici vyndávají ovar z hrnce,
nás zvedla z laviček a pokračovali jsme dále po trase k cíli. Došli jsme právě včas, byla doba oběda.
S přáním dobré chuti byl výlet zakončen s tím, že budeme dále v těchto akcích pokračovat, jelikož
i v blízkém okolí je vždy něco nového, neznámého, zajímavého, ale i poučného.
Pavel Králik

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Slavnostní rozsvícení vánočních stromů
I letos se na počátku adventu v jednotlivých částech obce slavnostně rozsvěcely vánoční
stromy. Jak již je obvyklé, v Rájci se tak stalo v sobotní podvečer před první adventní nedělí, kdy se
místní lidé sešli na návsi, aby přivítali adventní čas. Připraveno bylo drobné občerstvení a zazpívalo
se i několik vánočních koled. I přesto, že letos nebylo připraveno žádné vystoupení dětí, bylo
setkání u stromku velmi pěkné. Podobně tomu bylo i v Borovnici, kde se vánoční strom poprvé
rozzářil na první adventní neděli a ani zde nechybělo drobné občerstvení.

V Přestavlkách se vánoční strom rozsvítil opět o první adventní neděli - 28. listopadu. Program
započal představením pohádky „O perníkové chaloupce” v podání místní mládeže a po reprodukci
krátkého mluveného slova o putování do Betléma a zrození Krista proloženém adventními písněmi
a koledami byl vánoční strom rozsvícen. Jelikož bylo velmi chladno, účastníci akce se brzy vydali do
tepla klubovny SDH Přestavlky, kde pro všechny bylo připraveno drobné pohoštění ve formě
cukroví, zákusků a teplého čaje s punčem či rumem.

Poděkování patří p. Josefu Černému, který ve svém věku v Přestavlkách stále ve výškách věší
žárovičky, aby bylo co rozsvěcet, stejně jako všem, kteří se jakkoli podílí na zajištění této akce ve
všech částech obce. Poděkování patří samozřejmě aktérům pohádky, kteří si sami připravili scénář,
a nacvičení i tvorbě rekvizit věnovali mnoho času.
Petr Kotera a Barbora Čermáková (foto Jiří Vacek)
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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