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Zprávy Obce Borovnice 

Záznam z veřejného zasedání 
Dne 22. září se v Rájci konalo 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice, kterého 
se zúčastnilo všech 9 zastupitelů, 18 občanů a 1 host - Ing. Netík. V úvodu jednání 
starostka obce všem přítomným přednesla souhrn usnesení z minulého veřejného 
zasedání a zastupitelé byli vyzváni k podání případných námitek proti zápisu z minulého 
zasedání, čehož žádný ze zastupitelů nevyužil. Poté byl přednesen program jednání, který 
byl spolu s pozvánkou zveřejněn na úředních deskách obce ode dne 15.9.2011. Všichni 
přítomní s programem jednání souhlasili a nikdo nepožadoval doplnění programu.  
O jednotlivých bodech tohoto programu již zastupitelé jednali předem na svých pravidel- 
ných schůzkách, které se konají každých 14 dní, a při nichž došlo mezi zastupiteli ke 
shodě ohledně nutnosti přijetí těchto bodů. Kvůli časové tísni, způsobené blížící se zimou, 
bylo po dokončení smluv svoláno veřejné zasedání alespoň o týden dříve, aby bylo 
možné smlouvy odsouhlasit na veřejném zasedání a stavbu konečně dokončit. 
 

1) Schválení dohody o zániku smlouvy s firmou Vaspo Vamberk, s.r.o. – „Inženýrské 
sítě pro stavební zónu v Rájci“ 
Starostka obce p. Rojková požádala hosta p. Netíka, který pro naši obec zabezpečuje 
technický dozor investora (TDI) na stavbě v Rájci, aby přítomným přiblížil situaci se 
stavbou. Pan Netík vysvětlil stav jednání s firmou Vaspo a bylo konstatováno, že při 
posledním jednání ze dne 16. září došlo k dohodě o ukončení smlouvy. Firma Vaspo se 
v dohodě o zániku smlouvy zavazuje obci vrátit přeplatek ve výši 155.000,- Kč a dovézt na 
stavbu materiál pro dokončení stavby, který byl obcí již zaplacen a dosud byl skladován 
v prostorách firmy Vaspo. Všichni zastupitelé s dohodou souhlasí. 
 

2) Schválení smlouvy s firmou Strabag a.s. – dokončení stavební zóny Rájec 
TDI p. Netík na žádost starostky obce vysvětlil průběh jednání s firmou Strabag. Celková 
částka za dokončení přístupových komunikací po změně projektu, týkající se zvýšení 
úrovně kvůli možnosti odvedení vody dešťovou kanalizací, činí 2.734.949,- Kč. Protože 
obec nemá jak dokončení stavby financovat, vyšla firma Strabag obci vstříc tak, že platbu 
je ochotna rozložit na dvě poloviny. Splatnost první části bude do konce roku 2011 a 
druhá část bude splatná do konce června 2012, s čímž bude v rozpočtu pro rok 2012 již 
počítáno. Dokončení stavby má být provedeno v průběhu října a do poloviny listopadu by 
měla být stavba hotova, zkolaudována a poté předána do užívání. Všichni zastupitelé 
smlouvu schválili. 
 

3) Schválení smlouvy s Telefónica Czech Republic, a.s. (O2) – st. zóna Rájec 
Pan Netík vysvětlil, že se jedná o přeložku vedení telefonních kabelů, která měla být 
provedena původně přes firmu Vaspo v rámci smlouvy. Firma Vaspo to objednávala u 



Strana 4 • Říjen 2011 BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice 

firmy Telefónica O2. Protože byla spolupráce s firmou Vaspo ukončena, přeložku vyřizuje 
obec  přímo  s  firmou  Telefónica  O2,  která  cenu  za  provedení  přeložky  vyčíslila  ve  výši  
29.934,-  Kč bez  DPH,  což  je  částka  nižší,  než  jaká  měla  být  původně vyúčtována  firmou 
Vaspo, dodal pan Netík. Všichni zastupitelé smlouvu odsouhlasili. 
 

4) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na projekt pro akci „Splašková kanalizace a 
ČOV Rájec“ s firmou EVČ, s.r.o. 
Starostka obce seznámila přítomné s žádostí firmy EVČ o prodloužení termínu dokončení 
projektové dokumentace pro „Splaškovou kanalizaci a ČOV Rájec“ o jeden měsíc. Na 
dotaz Petra Kotery bylo uvedeno, že tento projekt se týká celé obecní části Rájec, pokud 
jde o samotnou stavební zónu, pro tu je již hotov a je možné dle něho stavět. Všichni 
zastupitelé dodatek smlouvy odsouhlasili. 
 

5) Schválení provedení územní studie pro stavební zónu Rájec Ing. arch. Danielem 
Daňkovským 
Ke stavební zóně v Rájci bylo nutné vytvořit územní studii, jejíž návrh byl na tomto 
zasedání předložen k nahlédnutí a důvod potřeby této studie byl vysvětlen p. Netíkem. 
Předběžně má cena za provedení této studie činit maximálně 15 tisíc Kč. Všichni 
zastupitelé provedení územní studie odsouhlasili. 
 

6) Schválení provedení dešťové kanalizace firmou Pavel Zářecký – stavební zóna Rájec 
Jak bylo již uvedeno v předchozích bodech (i na minulém veřejném zasedání), bylo nutné 
změnit výstavbu komunikace zvýšením úrovně kvůli dešťové vodě, kterou bude nutné 
odvést dešťovou kanalizací. Tato kanalizace bude pod komunikací, kterou bude stavět 
firma Strabag. Protože původní nabídka firmy Strabag, zahrnující i dešťovou kanalizaci, 
byla příliš vysoká, byla s firmou Strabag uzavřena smlouva na provedení komunikace bez 
dešťové kanalizace. Byl vyhledáván jiný výhodný dodavatel a nejvýhodnější nabídku 
necelých 388 tisíc Kč bez DPH obec nakonec obdržela od místní firmy Pavel Zářecký, který 
tuto dešťovou kanalizaci provede před předáním stavby firmě Strabag, aby bylo možné 
ihned navázat se stavbou komunikace. Všichni zastupitelé provedení dešťové kanalizace 
firmou p. Zářeckého odsouhlasili. 
 

7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene – vedení el. 
přípojky přes pozemek obce Borovnice pod Homolí – ČEZ Distribuce, a.s. a p. Horáček 
Starostka obce seznámila přítomné s novými poznatky ohledně žádosti p. Horáčka 
k povolení vedení elektrické přípojky přes pozemek obce Borovnice, o čemž se jednalo již 
několikrát. Petr Kotera sdělil přítomným výsledek společného jednání se zastupiteli obce 
Lhoty u Potštejna, na kterém bylo společně dohodnuto, že proti přivedení elektrické 
přípojky na okraj pozemku není žádných námitek, obec Lhoty u Potštejna povolila p. 
Horáčkovi na pozemku postavit dočasnou dřevěnou stavbu, která bude mimo jakýkoli 
výhled na poutní místo Homol a pozemek není stavební parcelou, proto žádná stavba 
trvalejšího charakteru zde stát nebude. Zastupitelé obou obcí se dohodli na společném 
postupu při posuzování povolení ke stavbám a různým aktivitám ve vymezeném území, 
které bezprostředně ovlivňuje poutní místo Homol a jeho historické schodiště, jehož jsou 
tyto dvě obce majiteli. Všichni zastupitelé smlouvu odsouhlasili. 
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8) Schválení žádosti o sponzorský příspěvek – TTC Lhoty u Potštejna 
TTC Lhoty u Potštejna, který úspěšně reprezentuje celý náš region ve stolním tenise a 
v němž jsou členy také občané a děti z naší obce, požádal obec o sponzorský příspěvek, 
který má být určen především na výchovu mladých hráčů. Přítomní členové tohoto 
sportovního klubu vyzdvihli úspěchy dosažené při své činnosti, především jednu z hráček 
jejich klubu, která dokázala vyhrát mistrovství ČR. Zastupitelé po předchozí dohodě 
odsouhlasili příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Všichni zastupitelé příspěvek odsouhlasili. 
 

9) Schválení zaměstnance z Úřadu práce 
Starostka obce seznámila se stavem zaměstnanců z Úřadu práce. Paní Vytlačilové 
zaměstnání stále ještě trvá, panu Hlaváčkovi smlouva skončila a Úřadem práce bylo 
nabídnuto prodloužení jeho zaměstnání v naší obci na další 3 měsíce. Do konce roku tedy 
bude p. Hlaváček v práci pro naši obec pokračovat a náklady budou hrazeny z prostředků 
EU. Všichni zastupitelé s prodloužením pracovní smlouvy s p. Hlaváčkem odsouhlasili. 
 

10) Schválení žádostí občanů o odkoupení pozemků 
Starostka obce předložila zastupitelstvu ke schválení žádosti o odkoupení pozemků 
v místní části Borovnice, katastr Borovnice u Potštejna. Všem byly předloženy k nahléd- 
nutí katastrální mapy a vysvětleno, o které pozemky se jedná. U všech pozemků, pod 
nimiž vedou jakékoli inženýrské sítě apod., budou zřízena věcná břemena. 
a) Manželé Fialovi,  Borovnice  čp.  74  –  parcela  č.  70/2  o  výměře  109  m2.  Zastupitelé 

souhlasí. Bude třeba zřídit věcné břemeno a nový majitel zajistí odvodnění pozemku. 
b) Miroslav Smutný, Borovnice čp. 70 – parcely č. 69/80, 69/79-69/73 (část k vodnímu 
příkopu). Zastupitelé souhlasí. Bude třeba zřídit věcné břemeno na inženýrské sítě, 
pozemek zůstane neoplocen a průchozí. 

c) Manželé Drahošovi,  Borovnice čp. 68 – parcely č.  69/79-69/73 (část s vodním příko- 
pem) a část pozemku 69/31. Zastupitelé souhlasí. Bude třeba zřídit věcné břemeno, 
pozemek zůstane neoplocen a průchozí, nový majitel vytvoří protipovodňový val. 

d) Barbora Moravcová, Borovnice čp. 64 – parcely č. 69/55, 69/60, část pozemku 69/74 
a část pozemku 69/31. Zastupitelé souhlasí. Bude třeba zřídit věcné břemeno a 
majitel vytvoří protipovodňový val.  

e) Manželé Červinkovi, Borovnice čp. 63 – parcela č. 69/56, 69/61, část pozemku 69/31 
a část pozemku 69/50. Zastupitelé souhlasí. Bude třeba zřídit věcné břemeno a 
majitel vytvoří protipovodňový val.  

f) Marie Kodytková, Borovnice čp. 67 – parcely č. 69/52, 69/58, část pozemku 69/74 a 
část pozemku 69/31. Zastupitelé souhlasí. Bude třeba zřídit věcné břemeno a majitel 
vytvoří protipovodňový val.  

g) Manželé Málkovi, Borovnice čp. 65 – parcely č. 69/54, 69/59, část pozemku 69/74 a 
část pozemku 69/31. Zastupitelé souhlasí. Bude třeba zřídit věcné břemeno a majitel 
vytvoří protipovodňový val.  

h) Ondřej Nováček, Borovnice čp. 66 – parcely č. 69/54, 69/59, část pozemku 69/74 a 
část pozemku 69/31. Zastupitelé souhlasí. Bude třeba zřídit věcné břemeno a majitel 
vytvoří protipovodňový val.  
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Na následující den po tomto veřejném zasedání, tedy 23.9.2011 od 9 hod., bylo připra- 
veno vytyčení těchto pozemků a jednotliví kupující byli k tomuto zaměřování pozemků 
přizváni. Všichni zastupitelé vyjádřili souhlas s odprodejem za podmínek zajištění horní 
části pozemků protipovodňovým valem novými vlastníky a zřízení věcných břemen 
ohledně inženýrských sítí apod. 
 

11) Schválení žádosti o zřízení vodovodní přípojky k objektu čp. 12 v Borovnici 
Paní Červinková žádá obec o zřízení vodovodní přípojky z veřejného vodovodního řadu 
k jejímu objektu čp. 12 v místní části Borovnice. Všichni zastupitelé souhlasí. 
 
12) Diskuse 
a) Starostka obce paní Rojková – informace o neudržování silnic v zimním období.  

Starostka obce seznámila občany s informací od Údržby silnic, dle níž nebude 
v zimním období udržována silnice III. třídy č. 31611 v Rájci (od kapličky k lesu). Tato 
silnice není v zimním období udržována již dlouho. 

b) Pan Podhorník z Rájce – upozornění na výkop u Tmějových  
Pan Podhorník upozornil na potřebu zasypání a urovnání výkopu u Tmějových v Rájci. 
Tento výkop je tam již velmi dlouho a hrozí nebezpečí pádu starších spoluobčanů do 
tohoto hlubokého výkopu z přilehlých schodů. Starostka obce přislíbila, že se tím 
bude zabývat. 

c) Pan Koleš z Přestavlk – řešila se nějak situace okolo vodovodu a firmy VAK?  
Pan Koleš se dotázal, zda se od minulého zasedání řešilo něco ohledně obecního 
vodovodu a firmy VAK Jablonné nad Orlicí. Seznámil přítomné s tím, že se zeptal 
jednoho člověka a již dostal kontakt na osobu, která by mohla být schopna v tomto 
pomoci. Bylo vysvětleno, jaké předpoklady musí splňovat ten, kdo by byl oprávněn se 
o náš obecní vodovod starat, a starostka obce vyzvala všechny přítomné, pokud vědí 
o  někom vhodném,  nechť dají  vědět.  Oznámila  také,  že  již  je  s  někým v  jednání,  ale  
není jistý výsledek, a dále přislíbila, že bude jednáno se jmenovanými lidmi, kteří by 
mohli v této věci nějak pomoci – p. Fryšem a p. Bulířem. 

d) Zastupitel Leoš Matějus z Borovnice – Jak je to s CzechPOINTem?  
Petr Kotera odpověděl, že platnost přístupových elektronických certifikátů na 
tokenech vypršela v době, kdy zde nebylo zastupitelstvo a nebylo komu certifikáty 
prodlužovat. Na České poště v Rychnově nad Kněžnou byly zjištěny potřebné kroky, 
ale znovuzprovoznění tokenů s uložením nových elektronických certifikátů je odborná 
věc, na kterou by měl být přizván technik z firmy Indigo Kostelec n.Orl., který je 
zprovozňoval i v době jejich pořízení. Firma Indigo byla po zasedání již kontaktována. 

e) Pan Podhorník z Rájce – jak je to s právním řešením situace okolo stavební zóny?  
Starostka obce seznámila přítomné s prvním vyjádřením právníka, který konstatoval, 
že nebyly-li uvedené skutečnosti projednány zastupitelstvem, pak je nutné zvážit 
trestní odpovědnost a v tomto ohledu podání trestního oznámení orgánům činným 
v trestním řízení. S advokátem bude nadále jednáno a věc se bude dále řešit. 
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f) Paní Kaplanová (Sejkorová) – kdy budou v nebezpečných místech zřízeny dopravní 
zrcadla? 
Starostka obce oznámila, že zřízení dopravních zrcadel pro nepřehledná místa se již 
řeší a měly by být zhruba za měsíc. 

g) Zastupitelka Pavlína Witczaková z Přestavlk – 2. zpráva kontrolního výboru  
Zastupitelka Pavlína Witczaková jako předsedkyně kontrolního výboru seznámila pří- 
tomné s výsledky provedené kontroly. Vzhledem k obsáhlosti zápisu pouze přiblížila, 
o čem se v zápise píše a znovu potvrdila nesrovnalosti okolo stavební zóny v Rájci. 
Celá zpráva kontrolní komise je přílohou originálu zápisu z tohoto zasedání a je mož- 
né do ní nahlédnout na úřadovně obce. 

 

Příští veřejné zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 24. listopadu 2011 od 18:00 hod. 
v klubovně SDH Borovnice. 

Petr Kotera 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk pro Vás 
připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních elektrospotřebičů a 
velkoobjemového odpadu, který se koná v pátek 4. listopadu 2011. 
 

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů: 
- znečištěné sklo a keramika  - plechovky od barev  - olejové filtry 
- plast. nádoby od olejů a postřiků  - obaly od sprejů  - upotřebené (vyjeté) oleje 
- zaolejované hadry  - staré barvy a ředidla  - vyřazené chemikálie 
- staré léky, kosmetika  - autobaterie, monočlánky  - zářivky a výbojky 
- ojeté pneumatiky  - autosedačky a čalounění  - rozbitý nábytek, matrace ap. 
- nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče: 
   ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty apod. 
  

VÁŽENÍ OBČANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM. 
NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU TŘETÍ OSOBOU!!! 

 

Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých částech naší obce v těch- 
to časech: 
1.  Rájec náves u hospody  16:00 - 16:20 hod. 
2.  Přestavlky autobusová zastávka  16:30 - 16:50 hod. 
3.  Borovnice u prodejny  17:00 - 17:20 hod. 
4.  Borovnice u rybníka  17:30 - 17:50 hod. 
5.  Homol   18:00 - 18:10 hod. 
 

Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou. Tato akce Vás 
časově ani finančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může pozitivně ovlivnit život Váš, 
Vaší rodiny a hlavně Vašich dětí. Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u 
každého z nás. Pomozte a přispějte ke zlepšení životního prostředí! 
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Svoz železného šrotu v Borovnici 
SDH Borovnice pořádá v rámci svozu odpadů v místní části Borovnice sběr železného 
šrotu. Svoz bude probíhat dne 4. listopadu od 17 hodin. Železný šrot je třeba připravit u 
svých bran a hasiči jej postupně u jednotlivých domů naloží a odvezou. 

Změna územního plánu 
Opět upozorňujeme občany, že v příštím roce bude schvalován nový územní plán pro 
naši obec. Máte-li někdo nějaký požadavek na změnu způsobu užívání svého pozemku 
(převod ze zahrady na stavební parcelu či naopak apod.), a to nyní nebo i na základě 
vašich plánů do budoucna, obraťte se na obec se svým požadavkem včas. Po schválení 
nového územního plánu již nebude možné jej v blízké době opět měnit. 
 
 
 

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. 
 

08. 10. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334, Vamberk 494 501 711 
09. 10. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno 494 621 665 
15. 10. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696 
16. 10. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška 494 623 775 
22. 10. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou 494 534 841 
23. 10. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330 
28. 10. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 697 
29. 10. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno 494 667 628 
30. 10. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice 494 322 706 
05. 11. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740 
06. 11. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205 
12. 11. MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695 
13. 11. MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek 494 381 263 
 

 

Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám (výměnám služeb), je vhodné před návštěvou stomato- 
logické pohotovosti raději zkontrolovat platnost služby na daný den, což lze učinit pomocí internetových 
stránek  www.kr-kralovehradecky.cz,  sekce  Krajský  úřad  -  Zdravotnictví,  poté  v  levém  sloupci  zvolit  Lékařská  
pohotovost - Stomatologická lékařská pohotovost a nakonec v hlavním okně vybrat okres Rychnov nad Kněžnou 
(v elektronické verzi Brodíku na webu stačí kliknout na odkaz). 

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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Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů - ČEZ 
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Společenská kronika 

Životní jubilea 
  

V tomto měsíci oslaví své významné životní jubileum  
 

83 let   paní MARTA BEČIČKOVÁ  z Borovnice čp. 31 
80 let   paní VLASTA ŘEHÁKOVÁ  z Přestavlk čp. 13 
 

Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let  
přeje sociální komise 

 
 
 
 

Svatba na Homoli 
 

Na Homolských schodech se 
dne 9. září 2011 konala 
historicky první svatba, 
při níž byli oddáni 
 

KATEŘINA CEDIDLOVÁ  z Rychnova n. Kn. 
a  KAMIL URBAN  z Chocně. 
 

Novomanželům přejeme mnoho štěstí  
při společné cestě životem.  
 
 
 
 

Poslední rozloučení 
V měsíci září nás ve věku 81 let navždy opustil  
pan  JAROSLAV TSCHÖPL  z Borovnice.  
 

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. 
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Poutní místo Homol 

Mše na Homoli 
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli  se konají  každou 2. a 4.  neděli  v měsíci.  
Tento měsíc se tedy konají ve dnech 9. a 23. října, vždy od 14:30 hod. 
 

Upozorňujeme návštěvníky, že brány hřbitova jsou v letním období (a v období dušiček) 
otevřeny od 7 do 19 hodin a že je zakázáno s sebou na hřbitov vodit psy. Děkujeme. 
 
 
 

Kultura a volný čas 

Zájezd do divadla 
Obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí pořádá v pátek dne 14. října další zájezd 
pro seniory a příznivce divadelní kultury, tentokrát do Východočeského divadla Pardubice.  

Na programu bude představení muzikálu MY FAIR LADY - příběh chudé 
pouliční květinářky Lízy Doolittleové, jejíž životní osudy se staly objektem 
sázky – tedy pouhou hříčkou – dvou zámožných a veskrze bezstarostných 
mužů, profesora Higginse a plukovníka Pickeringa, je oblíbený již přes pa- 
desát let a byl označen za nejlepší muzikál století. 
Odjezdy z autobusových zastávek: 
17:00 hod. – Borovnice 
17:15 hod. – Přestavlky 
17:20 hod. – Rájec  

Po představení bude zastávka s občerstvením v hospůdce, předpokládaný návrat mezi 
23. a 24. hodinou. Zájemci se mohou hlásit u starostky obce a členek sociální komise. 

Ukončení cyklosezóny 2011 
Mikroregion Brodec pořádá každoroční akci s názvem „Uzavírání cyklotrasy Brodec“. 
Akce je naplánována na 8. října 2011, start je ve 13 hodin v Brumbárově a cíl ve Lhotách 
u Potštejna. Trasu je jako obvykle možno projet libovolným směrem a na jednotlivých 
stanovištích sbírat razítka. Více informací najdete na plakátu, který otiskujeme na další 
straně. 
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Vepřové hody v Borovnici 
 

  

dne 19. listopadu 2011 od 10:00 h. 
u KLUBU HASIČŮ v Borovnici 
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Z dění v obci a okolí 

Zájezd pro děti 
Dne 10. září naše obec ve spolupráci se sociální komisí 
uspořádala zájezd pro děti ze všech částí naší obce. 
První zastávka byla ve Slatiňanech. Protože prohlídky 
hřebčína začínaly až od 11 hodin, vydali jsme se nejprve 
naučnou stezkou na Kočičí hrádek. Přes nepřehledné 
značení jsme všichni na hrádek šťastně dorazili (foto na 
přední straně obálky).  
Po krátkém odpočinku jsme pokračovali na rozhlednu 
Báru. Děti byly ve svém živlu a ihned vyběhly na roz- 
hlednu.  Všem po té  procházce  vyhládlo,  proto  jsme se  
všichni těšili na oběd, který byl zajištěn v restauraci 
Monako.  

Autobus nás po obědě odvezl zpět do 
Slatiňan, kde jsme si prohlédli hřebčíny a 
zámek.  Při  zpáteční  cestě jsme  se  v  No-  
vých Hradech nejdříve občerstvili v místní 

cukrárně. Při procházce zámec- 
kým parkem se děti pobavily 
v bludišti. Naštěstí všechny našly 
cestu zpět.  
Nakonec jsme navštívili místní 
oboru daňků a potom už byl čas 
na návrat domů. 
Věříme, že se výlet všem dětem 
líbil. K tomu nám přálo i krásné 
počasí. 

sociální komise 
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Vyhodnocení soutěže „Zpravodaje Rychnovska“ 
Dne 20. září od 14 hodin se ve společen- 
ském klubu v Mokrém konalo vyhodno- 
cení soutěže zpravodajů Rychnovska 2011. 
Slavnostního zahájení se ujal recitací 
Karla Jaromíra Erbena recitátor Jaroslav 
Brendl básněmi z jeho známé sbírky 
Kytice, a to básněmi Kytice, Vrba a na 
závěr Vodníka. Dílo K. J. Erbena nebylo 
vybráno náhodou, název obce "Mokré"  
k recitaci těchto básní přímo vybízí. A aby 
vše bylo dokonalé, recitaci Vodníka si při- 
šel poslechnout i živý nefalšovaný moker- 

ský vodník Mokeráček. Recitace Jaro- 
slava Brendla sklidila velký úspěch. 
Zvlášť Vodník byl v jeho podání oprav- 
du nezapomenutelným zážitkem. 
V průběhu prázdnin se na mnoha mís- 
tech konaly výstavy všech přihláše- 
ných zpravodajů. Při těchto výstavách 
bylo nejvíce hlasů (celkem 63) ode- 
vzdáno pro zpravodaj Deštník z Dešt- 
ného v Orlických horách, který získal 
také cenu kronikářů Rychnovska, Orlic- 
ka a Náchodska. Cenu novinářů Rych- 
novského Deníku obdržela obec Ba- 
četín a městys Častolovice. Cen bylo 

rozdáno opravdu mnoho a ani náš Brodík 
nezůstal bez ocenění, když obdržel cenu, 
kterou pro něj vybrala pořadatelská kni- 
hovna „U Mokřinky“ ve spolupráci s novi- 
nářkou Lenkou Tomsovou (stejné ocenění 
získal také zpravodaj obce Bolehošť). 
V dárkovém balíčku s několika publikace- 
mi nechyběla kniha prezidenta ČR Václa- 
va Klause „Zápisky z cest“ s jeho vlastno- 
ručním podpisem. 

dle článků z webu knihovny U Mokřinky 
upravil Petr Kotera 
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