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Zprávy Obce Borovnice
Záznam z ve ejného zasedání
Dne 29. prosince se ve spole enské místnosti SDH v Borovnici konalo 6. ve ejné zasedání
zastupitelstva, kterého se zú astnilo všech 9 zastupitel , 7 ob an a 1 host - Ing. Netík.
Na ve ejném zasedání byly projednány tyto body:
Schválení rozpo tu obce Borovnice na rok 2012
Starostka obce seznámila p ítomné s hlavními položkami návrhu rozpo tu obce Borovnice na rok 2012, který byl zve ejn n na ú edních deskách obce dne 12.12.2011:
- celková ástka p íjm rozpo tu
3.920.600,- K
- celková ástka výdaj rozpo tu
4.520.600,- K
ijatý úv r na dofinancování stavební zóny Rájec
1.000.000,- K
- úroky z úv ru
600.000,- K
- rozdíl p íjm a výdaj po zapo tení úv ru
0,- K
- celková ástka p íjm a výdaj po zapo tení úv ru
4.520.600,- K
Ohledn úv ru starostka obce informovala p ítomné, že dle usnesení zastupitelstva ze
dne 3.11.2011 byla uzav ena smlouva o úv ru pro dofinancování stavební zóny v Rájci, a
to v celkové výši 3,8 mil. K s tím, že tímto zp sobem bude v lednu 2012 p eúv rován
statek 1,8 mil. K z p vodního úv ru ve výši 2 mil. K z roku 2010, dále 1,1 mil. K bylo
vyplaceno hned po konání tohoto zasedání na konci roku 2011 firm Strabag jako ást
platby za komunikaci ve stavební zón v Rájci a zbylých 0,9 mil. K z tohoto úv ru bude
firm Strabag vyplaceno po kolaudaci komunikace (do konce ervna 2012).
V rámci informací o tomto úv ru ob ané podali dotaz, jak je to s tím p vodním úv rem a
dalšími nesrovnalostmi a zda to bude n jak právn ešeno. Starostka obce odpov
la,
že o tom bude jednáno pozd ji p i diskusi.
Do podrobn jšího rozpo tu je možno nahlédnout na internetových stránkách obce, do
úplného podrobného rozpo tu, sestaveného dle jednotlivých kapitol, pak mohou všichni
ob ané nahlédnout v ú adovn obce kdykoli v ú edních hodinách.
Schválení úprav rozpo tu na rok 2011 .3
Starostka obce dále seznámila s položkami p íjm a výdaj , které bylo t eba zahrnout do
rozpo tu obce Borovnice na rok 2011 provedením úpravy rozpo tu. V p íjmové ásti byly
navýšeny položky dan z p íjm , DPH a p íjmu za t íd ní odpad v celkové výši 199.500,. Ve výdajové ásti pak byl snížen výdaj za komunikaci v Rájci o 267.000,- K a navýšeny
výdaje za opravy vodovodu, p ísp vky ZŠ a inženýrskou a stavební innost v Rájci o
ástku celkem 131.800,- K . Sou ástí zm ny úpravy rozpo tu za rok 2011 je položkový
výpis p íjm a výdaj výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragraf a položek uvedené
ástky zm n.
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Plán inventariza ní komise, vy azení starého majetku a zp sob odpisování majetku
V dalších bodech byli p ítomní seznámeni s vydaným plánem inventarizace ze dne
9.12.2011 a se složením inventariza ní komise, jejíž p edsedkyní byla jmenována p.
Marie Kaplanová (Sejkorová), která pak p ítomné zastupitele a ob any obce seznámila
s provád ním kontrol dle tohoto plánu a s návrhem na vy azení n kterého starého a
nefunk ního drobného majetku obce z evidence. Jedná se nap . o nefunk ní prosklenou
lednici z bývalého obchodu v P estavlkách, která bude zlikvidována p i jarním svozu
velkoobjemového odpadu, dále starých zpuch elých hasi ských hadic i vysloužilých
hasi ských stejnokroj apod., které jsou v evidenci desítky let a dávno již byly vym
ny
za nové. Soupis vy azeného majetku je sou ástí zápisu inventariza ní komise.
Starostka obce poté ješt seznámila p ítomné s novelou eského ú etního standardu
.708 o odpisování dlouhodobého majetku, o které obec informovalo Ministerstvo
financí ve Finan ním zpravodaji .5 ze dne 20.10.2011. Obec Borovnice si na jeho základ
stanovila zp sob odpisování dlouhodobého majetku rovnom rným zp sobem.
Žádosti o dotace
Starostka obce požádala zastupitele o odsouhlasení podání žádostí o poskytnutí finan ní
podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. První dotace by m la být
na dostavbu komunikace pro stavební zónu v Rájci a výše podpory je plánována v ástce
800.000,- K . O p ípadném ud lení dotace by m l kraj rozhodnout do konce b ezna 2012.
Druhá žádost o dotaci z POV se týká úrok z úv ru poskytnutého na technickou
infrastrukturu v Rájci. Podíl žádané podpory je ve výši 50 % úrok z poskytnutého úv ru,
zaplacených v roce 2012.
Další žádost o dotaci bude podána p es MAS Nad Orlicí z Programu rozvoje venkova, a to
na „Oživení památek a tradic regionu“. Tato dotace bude využita na opravu a obnovu
soch homolského schodišt a bude o ní žádáno ve spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna, se
kterou naše obec historické schodišt vlastní. Výše dotace m že init až 90 % náklad .
Poslední žádost o dotaci bude podána v rámci DSO Brodec a týká se plánované
rekonstrukce ve ejného rozhlasu DSO Brodec, spo ívající ve vým
nevhodného
stávajícího za ízení za výkonn jší a dopln ní za ízení v místech, kde dosud chybí. Dotace
je ve výši 90 % z celkových náklad a podíl naší obce by m l init cca 50 tisíc K . Pro tuto
rekonstrukci je již p ipravena smlouva s firmou Enviom servis, s.r.o. Zapo etí prací a první
platba bude až po zpracování žádosti a v p ípad p id lení dota ního titulu.
Prodeje pozemk
Petr a Renata Kadochovi z Koldína požádali obec Borovnici o prodej stavební parcely
.126/45 v katastru Rájec (stavební zóna). Prodejní cena je stanovena na 200,- K /m2.
Pan František Sládek z Borovnice p.36 požádal obec o odprodej pozemku .416/1 v k.ú.
Borovnice u Potštejna, vedeného na LV 10001, o celkové vým e 654 m2. Ú ední cena,
stanovená dle BPJ 56811, je 1,20 K /m2. Tento pozemek v minulosti sloužil jako vodní
náhon pro mlýn, náhon byl v padesátých letech 20. stol. zrušen a v sou asné dob je
zavezen a rozd luje pozemek p. Sládka na dv ásti. Zastupitelé s prodejem souhlasí.
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Zvýšení prodejní ceny parcel ve stavební zón v Rájci
Protože stavební zóna v Rájci nabývá své kone né podoby a náklady na stavbu byly velmi
vysoké, p emž budoucí stavebníci mají veškeré inženýrské sít na svých pozemcích a
byly pro n vytvo eny i další doklady pot ebné ke stavb (hydrogeologický pr zkum,
radonový index apod.), rozhodlo se zastupitelstvo znovu p ehodnotit cenu prodávaných
parcel, která je p es vysoké náklady stále dosti podpr
rná. Zastupitelé proto rozhodli
2
2
o zvýšení ceny od 1.1.2012 ze sou asných 200,- K /m na 300,- K /m s tím, že v prvním
tvrtletí roku 2012 (tedy do 31.3.2012) budou pozemky nabízeny za ak ní cenu 250,2
/m . Tímto se zastupitelé snaží p im t p ípadné zájemce o co nejd ív jší rozhodnutí
pro nákup parcely a získat tak urychlen finance na další pot ebné investice (nap . OV).
Zm ny do územního plánu
Pan Jan Jiroušek z Borovnice podal zastupitelstvu návrh na dopln ní územního plánu,
týkající se omezení rozsahu chovu hospodá ského zví ectva s ohledem na vzdálenost
k okolní zástavb . Dle vyjád ení stavebního odboru není chovatelská innost nijak
omezena vzdáleností od obytných budov. Pan Jiroušek proto žádá zastupitelstvo, aby
územní plán byl dopln n o formulaci v tom smyslu, aby p ípadná výstavba za ízení
ur eného pro chov dobytka v po tu v tším než 2 kusy byla možná ve vzdálenosti
nejmén 300 m od nejbližších obytných stavení. Obdobn by podle n ho m la být
omezena vzdálenost nov budovaných za ízení pro drobnou výrobu a služby, která by
svou inností nep ízniv ovliv ovala své okolí (autovrakovišt apod.). Okolo tohoto bodu
vznikla diskuse, p i níž n kte í upozor ovali na to, že jsme na venkov a chov
hospodá ských zví at sem nesporn pat í, jiní zase vyjád ili názor, že sice jsme na
venkov , ale také se zde bydlí a takovýto chov by m l být provozován v okrajových
ástech obce a ne uprost ed obytné zástavby na malém prostoru mezi rodinnými domky.
Protože ob strany mají v jistém ohledu pravdu a tento problém by mohl mít v r zných
ípadech r zná ešení, navrhl zastupitel Petr Kotera zavést úpravu vzdálenosti do
územního plánu s tím, aby obec prost ednictvím rozhodnutí zastupitelstva m la možnost
ud lit výjimku v takových p ípadech, kdy by vzdálenost byla sice t eba o n kolik desítek
metr menší, ovšem soused m by tato innost nevadila. Jinak totiž, p estože by s tím
majitelé okolních pozemk souhlasili (sta ila by jim vzdálenost nap . 250 m namísto 300
m) a obci by to také nevadilo, doty ný by p esto nemohl tuto innost provozovat, jelikož
by to stavební ú ad na základ územního plánu nepovolil. Takovýto definitivní zákaz
považoval Petr Kotera za zbyte ný. Zastupitelé nakonec souhlasili se zavedením omezení
do územního plánu, p esné zn ní bude ješt projednáno p i tvorb územního plánu a
nakonec odsouhlaseno p i kone ném hlasování o p ijetí nového územního plánu.
Paní Hana
ová z P estavlk požádala o p evedení pozemk , které jsou v jejím vlastnictví, z louky na stavební parcelu. Jedná se o pozemky v k.ú. Rájec (u výjezdu z P estavlk
sm rem na Rájec). ísla parcel jsou sou ástí žádosti a zastupitelé souhlasí s dalším
projednáváním této žádosti v rámci tvorby nového územního plánu. Bude ale t eba dohodnout s žadatelkou podrobnosti, jelikož celková vým ra uvedených pozemk je na
stavební parcelu p íliš velká.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Prodloužení smlouvy s Ú adem práce o zam stnání p. Hlavá ka
Starostka obce informovala o stavu zam stnanc z Ú adu práce a p edložila ke schválení
prodloužení smlouvy pro p. Hlavá ka. Smlouva bude prodloužena do konce února 2012.
Vykácení vykotlaných lip v Borovnici
Miloslav Jireš na žádost starostky obce informoval o stavu lip v Borovnici vedle sochy sv.
Antonína a u autobusové zastávky, které je t eba vzhledem k jejich stavu a nebezpe nosti
skácet a budou nahrazeny novou výsadbou.
Diskuse:
– Nové kontaktní pracovišt Ú adu práce
Starostka obce informovala o zahájení p sobnosti odd lení zam stnanosti na kontaktním
pracovišti v Kostelci nad Orlicí. Od 1. ledna 2012 tedy nov uchaze i o zam stnání budou
moci využívat kontaktní pracovišt v Kostelci n.Orl. (p ízemí staré budovy MÚ).
– Informace o nových cenách vodného
Starostka obce dále informovala o nové cen vodného na rok 2012, kterou nám zaslala
firma VAK Jablonné n.Orl. po odmítnutí podpisu zm ny smlouvy. Cena vodného byla
3
firmou VAK zvýšena na 36,48 K /m . Obec se bude snažit zm nit provozovatele.
– Omezení pr jezdu t žkých vozidel p es Borovnici
Pan Milan Mišák seznámil zastupitele se svým návrhem na omezení jízdy t žkých
nákladních vozidel po silnici íslo III/3167 p es Borovnici. Pravideln tudy projížd jí
vozidla p evážející kámen z kamenolomu erná Skála a v opa ném sm ru písek z písníku
Kostelecké Horky. Okolo tohoto bodu prob hla delší diskuse a padlo n kolik návrh , mj.
i možnost omezení vjezdu t chto t žkých vozidel alespo v jednom sm ru. Starostka
obce p islíbila, že se tím bude obec dále zabývat a p. Mišák p islíbil pomoc.
– Informace o pr
hu stavby v Rájci
Pan Netík, který vykonával pro obec technický dozor investora na stavební zón v Rájci,
i ukon ení své innosti p ednesl souhrn vykonaných prací a jejich ohodnocení. Vyzdvihl
krátkou dobu, za jakou byla stavba od jeho nástupu dotažena do sou asného stavu,
emž v p edešlé dob stavba n kolik let tém stála. Za nep íjemnou v c ozna il
vysokou cenu, která byla zp sobena z ejm neš astným zadáním výb rového ízení a
umíst ním této stavby do nevhodné lokality, která musela být pro využitelnost ke stavb
obytných budov upravena zvýšením terénu a vytvo ením deš ové kanalizace, a to až po
zapo etí stavby komunikace, která musela být vyvýšena a tím se stavba op t prodražila.
– Jak je to s právním ešením nesrovnalostí se zónou v Rájci?
Paní Drahošová se dotázala, jak pokra uje jednání s právníkem a zda bude n jaké právní
ešení nesrovnalostí, ke kterým došlo ve stavební zón v Rájci. Starostka obce uvedla, že
právník má p ipraveno trestní oznámení a zda bude podáno obcí, resp. zastupitelstvem,
o tom budou jednat zastupitelé na své pracovní sch zce v m síci lednu 2012. Pan Koleš
z P estavlk k tomu vyjád il názor, že pokud obec ví o tom, že byl spáchán trestný in, pak
by m la mít povinnost podat trestní oznámení, jelikož tuto povinnost jí dává zákon a
v opa ném p ípad se tak vystavuje také nebezpe í porušení zákona.
Strana 6 • Leden 2012
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– Kontrolní zpráva .3
edsedkyn kontrolního výboru paní Witczaková seznámila všechny p ítomné s úplným
zn ním Kontrolní zprávy .3, ve které byla zhodnocena innost zastupitelstva, pln ní
usnesení ze zasedání a další kontrolní innost výboru.
– Jak je to se zaoranou polní cestou v Borovnici u skály?
V posledním diskusním p ísp vku pan Koleš vznesl dotaz na již v minulosti probíranou
zaoranou polní cestu z Borovnice do Lhot u P. Starostka obce odpov
la, že u firmy
Zopos neusp la a že tato cesta je na katastru Lhot u P., proto je t eba jednat s obcí Lhoty
u Potštejna, jejíž starosta se k tomu dosud také zcela nevyjád il. Možnost obnovení by
mohla nastat v rámci provád ní digitalizace katastru.
Na záv r starostka obce všem p ítomným pod kovala a poté zasedání ukon ila. P íští
ve ejné zasedání by se m lo konat poslední tvrtek v m síci únoru v místní ásti
estavlky, nebo v p ípad pot eby m že být svoláno d íve. Pozvánka bude v každém
ípad v as vyv šena na všech ú edních deskách obce.
Petr Kotera

Podávání žádostí ke zm

územního plánu

Stále upozor ujeme ob any, že v tomto roce bude schvalován nový územní plán pro naši
obec. Máte-li n kdo n jaký požadavek na zm nu zp sobu užívání svého pozemku
(p evod ze zahrady na stavební parcelu i naopak apod.), a to nyní nebo i na základ
vašich plán do budoucna, obra te se na obec se svým požadavkem v as. Po schválení
nového územního plánu již nebude možné jej v blízké dob op t m nit.
K podání žádosti není pot eba shán t žádný tiskopis. Vaše žádosti podávejte v písemné
podob , obsahující textový popis požadované zm ny s p esným ozna ením pozemku a
ípadn k ní p ipojte další dokumenty (doložení vlastnictví k danému pozemku výpisem
z katastru nebo máte-li již ohledn plánované zm ny užívání pozemku nap . n jaké
vyjád ení majitel sousedních pozemk i n jakých ú ad ). Žádosti m žete stále podávat
na ú adovn obce v P estavlkách v dob ú edních hodin.
Nový územní plán by m l být zpracován a odsouhlasen n kdy v polovin roku.

Nové jízdní ády
V dob , kdy vycházel minulý zpravodaj obce, byly zve ej ovány nové jízdní ády, platné
od 11.12.2011. V minulém ísle byl otišt n jízdní ád pro linky Iredo 203 a 227, nyní
inášíme další jízdní ád pro linku Iredo 222, který byl zve ejn n až po vytišt ní minulého ísla zpravodaje.
Pozoruhodné je, že okolo 13 hod. jezdí d ti ze školy ze Lhot autobusem Audisu pouze do
Borovnice, kde pak p esedají na autobus SAD, který ovšem ale jede také ze Lhot, takže o
t minut pozd ji mohou d ti jet p ímo ze Lhot do P estavlk rovnou bez p esedání…
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Stomatologická léka ská pohotovost
Stomatologická léka ská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kn žnou má ordina ní
hodiny v sobotu, ned li a o svátcích od 8 do 12 hodin.
14. 01.
15. 01.
21. 01.
22. 01.
28.01.
29. 01.
04. 02.
05.02.
11. 02.
12. 02.

MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbá ová Eva
MUDr. Ježková Marie
MDDr. Ka erová Veronika
MUDr. Kašková Kate ina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Nentvichová Eva

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn žnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Vo íškova 169, Vamberk
Smetanovo náb . 334, Vamberk
Komenského 127, Opo no
K. Michla 942, Dobruška

494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 622 114
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 623 775

Vzhledem k neustálým vým nám služeb je vhodné p ed návšt vou pohotovosti rad ji zkontrolovat platnost
služby na www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský ú ad - Zdravotnictví, poté v levém sloupci zvolit Léka ská
pohotovost - Stomatologická léka ská pohotovost a nakonec v hlavním okn vybrat okres Rychnov nad Kn žnou

Nové kontaktní pracovišt Ú adu práce
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Svozový plán odpad na rok 2012
Firma Ekola eské Libchavy p edkládá plán svozu jednotlivých odpad v naší obci pro rok
2012. Plasty a tetrapaky budou obcí nadále sváženy vždy poslední pátek v m síci a o svozu nebezpe ného odpadu Vás 2x ro
v as informujeme, jak jste již zvyklí.
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Pozemkové úpravy a digitalizace
Pracovnice Pozemkového ú adu Rychnov n. Kn. informovaly naši obec o plánovaném
provád ní pozemkových úprav v katastrálním území Borovnice u Potštejna. Starostka
obce proto žádá majitele pozemk , nacházejících se v katastru Borovnice u Potštejna,
aby se dostavili na sch zku, týkající se t chto pozemkových úprav a digitalizace.

Sch zka se koná v úterý dne 17. ledna 2012 od 16 hodin
ve spole enské místnosti SDH Borovnice.
Na sch zce se od pracovnic Pozemkového ú adu dozvíte všechny podrobnosti k této
problematice a další pot ebné informace.

Spole enská kronika
Životní jubilea
V tomto m síci oslaví své významné životní jubileum
82 let paní VLASTA LICHTENBERKOVÁ z Rájce p. 24.
Do dalších let všechno nejlepší, hodn zdraví a spokojenosti
eje sociální komise

Kultura a volný as
Plesová sezóna za ala...
Sdružení rodi

a p átel d tí p i ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna
Vás zve na

Tradi ní rodi ovský ples

který se koná dne 20. Ledna 2012 od 20 hod. v pohostinství ve Vrbici.
edtan ení • Bohatá tombola • Hudba Brillandband
edprodej místenek na OÚ Lhoty u Potštejna od 9.1.2012.
Vstupné 70,- K (s místenkou).
Strana 12 • Leden 2012
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HLEDÁ SE ZLATÝ BOXER (chovná fena)
Zlatá, s výraznými bílými znaky na hlav , tlapkách a hrudi
Nekupírované uši, nekupírovaný ocas
Slyší na jméno GRACE [grejsy]
Ztratila se dne 31.12.2011 v dob mezi 16-17 hod. z uzav ené zahrady
v Kostelci nad Orlicí, Komenského 205 a dosud se nám ji bohužel nepoda ilo nalézt.
Nevíme, zda-li se jí poda ilo p ekonat plot (zatím tomu tak nikdy nebylo),
i zda byla zcizena.
Prosíme o Vaši laskavou pomoc v p ípad jejího zahlédnutí
nebo vytipování lokality nového "držitele" apod.
podáním zprávy bu p ímo nám i státní i m stské policii v Kostelci nad Orlicí.

Za nalezení feny vyplatíme odm nu.
kujeme – 602 241 014

Z kroniky a knihovny
Historie divadla v Borovnici
Jak jsem slíbil v p edchozím ísle našeho m sí níku, dovoluji si vás seznámit s historií
divadelních ochotník v obci Borovnice.
ibližn v roce 1927 byla v Borovnici založena místní Jednota republikánského dorostu.
edsedou byl Josef Bezdí ek, místop edsedou František Kaplan a jednatelem František
Komárek. V tšina len byla pro založení divadla. S nadšením za ali shán t prost edky na
vybudování jevišt .
K jejich získání po ádali tane ní zábavy a r zné atrakce. Nejvíce se vyda ily závody v jízd
na kole po prknech asi 15 cm širokých a postavených v 50 m dlouhou trasu p es rybník
naproti Vávrovým. První cenou bylo jízdní kolo (které, jak bylo pozd ji zjišt no, bylo kolo
zánovní, ale opravené a nov nalakované). Druhou cenou bylo obutí na kolo a t etí
sv tlo. Akce se uskute nila v za átku léta 1929. Sešlo se a sjelo na kolech spousta divák
z celého okolí. Na zahájení p ešel po prkenné trase pan Kaplan v saku a plavkách. To aby
ubezpe il p ítomné o pevnosti postavené dráhy. Na zahrad sed la Ka kova koldínská
kapela a jakmile závodník vjel na tra , spustila muziku. To mnohé rozhodilo tak, že p i
prvních taktech ztratili z leknutí rovnováhu a už se i s kolem koupali v rybníku. Jeden
z nezmar dokonce po tvrtém vykoupání prosil kapelu, aby nehrála, ale ta ješt p idala
bouchnutí do bubnu. To vše samoz ejm za ehotu a pok ikování všech divák . Kolo
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vyhrál mladík až z Horního Jelení. Ve er byla tane ní zábava v hostinci u Petrá ku a
finance na jevišt p ibývaly. Sál tohoto hostince, který byl asi 20 x 10 m, nepo ítal se
stabilním jevišt m. Proto se horní ást sálu stala provizorním jevišt m tak, že pro divadlo
se postavily d ev né kozy a nap se položila podlaha.
První kulisy byly d ev né rámy pobité jutou a vymalované malí em panem Hrubeckým
z Kostelce nad Orlicí. Postranní vchod na jevišt byl oknem z pavla e, což vzniklo položením fošny ze schod do dvora na inkriminovanou pavla - a bylo hotovo. V pozd jších
letech se dopl ovaly kulisy, ale malí i již byli pan Jaroslav Mat jka a Stanislav Dvo ek.
Práce alounické vykonával pan Karel Mat jka. Organizátory byli pánové Josef Bezdí ek,
František Kaplan a František Komárek, kte í nabyli zkušenosti svým ú inkováním v ochotnickém divadelním souboru ve Chlenech. Kaplan byl mnoho rok výborným nápov dou.
Skr en pod boudou zachra oval co se dalo. Pan Komárek byl od založení režisérem a
staral se o formality a výb r her. Když se všechno dalo dohromady, byla to velká událost
pro celou vesnici. K úsp chu her p ispívaly kulisy, které se z jevišt i na jevišt podávaly
oknem a to samotnými herci i když to byla po ádná d ina. Co bylo velmi p kné, byla
z lesklého plátna zelinkav vyvedená opona, která byla již stahovací ze st edu ke kraj m.
itom v Malé Lhot m li pouze bidlo a na n m se stá elo plátno nahoru.
V roce 1938 pronajala paní Foglová hostinec, který zd dila, mladým manžel m Hejlovým
z ermné u Lanškrouna, kte í provedli zm ny uvnit hostince a kdyby jim majitelka
hostinec prodala, jak p vodn cht li, tak mohla mít Borovnice hospodu se stabilním
jevišt m. Vše zhatila válka a tak pan Hejl si po ídil obchod v Poli ce. Po Hejlových si
pronajali hostinec rovn ž mladí manželé N mcovi. Paní N mcová ráda s našimi
divadelníky sama hrála.
Takto probíhala innost divadelní až do roku 1946. Výnosem Zemského národního
výboru v Praze ze dne 31.3.1947 byl ustaven spolek divadelních ochotník "Beseda" se
sídlem v Borovnici. V letech 1946-1949 byl jeho p edsedou pan Dostál Josef, jednatelkou
paní Marková V ra a režisérem pan Komárek František.
Hra spolku lze rozd lit do t í asových období:
1929-1938 - celkem asi 15 her, vesm s veseloher a operet
1939-1945 - asi 4 hry s národními motivy a se zp vy
1946-1949 - asi 9 her, rovn ž skoro samé veselohry
O hrách samotných možná p íšt .
Dle zápis v kronice divadelního spolku a na základ dobových dokument zpracoval a
Vám ke vzpomínání a mladým k pou ení o záslužné aktivit jejich p edk p edkládá
JUDr. Karel Skalický, kroniká obce

Zm na provozní doby knihovny v P estavlkách
Po zm
jízdních ád autobus se z d vodu pozd jšího p íjezdu knihovníka z práce
posouvá doba provozu p estavlcké knihovny v pátek na 17:15 až 19:15 hodin.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Vánoce s knihou a výstava fotografií Ji ího Vacka
Dne 26. prosince 2011 prob hla v p estavlcké knihovn akce Vánoce s knihou, kterou navštívilo p ibližn 50 osob.
Návšt vníci knihovny m li št stí a zastihli
kouzelníka, kterým byl místní ob an Ji í

Vacek. Ten zde vykouzlil výstavu fotografií,
kterou zahájil p i tomto váno ním setkání
ob an v knihovn .
Budete-li mít chvilku volnou, nenechte si
ujít tuto výstavu, která pot ší oko, pohladí
duši i p im je k zamyšlení.
Expozice je instalována v prvním pat e
budovy Obecního ú adu v P estavlkách ve
vstupní hale, najdete zde i knihu, do níž
žete vyjád it sv j dojem z výstavy.
Výstava potrvá do Hromnic 2. února 2012
a je zp ístupn na v ú edních hodinách
Obecního ú adu a po dobu otev ení
knihovny. V p ípad zájmu je také možné
dle možností domluvit as individuální prohlídky v knihovn .

Místní knihovna P estavlky d kuje sponzom panu Z. Jane kovi a J. Vackovi za
podporu akce „Vánoce s knihou“ darem na
ob erstvení pro návšt vníky, obci Borovnici a panu P. Koterovi za technické zajišt ní
výstavy.
Ji í Navrátil, knihovník
(foto Ji í Vacek)

