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Zprávy Obce Borovnice
Záznam z ve ejného zasedání
Dne 21. ervna 2012 od 18 hodin se v klubovn SDH Borovnice konalo t etí letošní
ve ejné zasedání zastupitelstva, v jehož úvodu byl jako obvykle p ednesen souhrn usnesení z minulého zasedání a poté bylo p istoupeno k projednávání jednotlivých bod
programu, z nichž zde p inášíme to podstatné.
Schválení zprávy o p ezkoumání hospoda ení obce Borovnice za rok 2011
Královéhradecký kraj vydal dne 16.4.2012 „Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení
Obce Borovnice za rok 2011“, které se uskute nilo ve dnech 29.11.2011 a 16.4.2012. P i
ezkoumání hospoda ení naší obce pracovnicemi krajského ú adu nebyly zjišt ny žádné
chyby a nedostatky. Zpráva byla vyv šena na ú edních deskách obce od 17.4.2012,
zastupitelé s ní byli seznámeni a zprávu schválili bez p ipomínek.
Schválení záv re ného ú tu obce Borovnice za rok 2011
Na základ auditu hospoda ení, který dne 16. dubna 2012 provedly pracovnice Královéhradeckého kraje, vypracovala paní Milena Sládková, ú etní obce Borovnice, a p. So a
Rojková, starostka obce, „Záv re ný ú et obce Borovnice za rok 2011“. Záv re ný ú et
byl vyv šen na ú edních deskách obce od 2.5.2012, zastupitelé s ním byli seznámeni a po
projednání byl záv re ný ú et schválen bez výhrad.
Seznámení s aktuálním stavem rozpo tu k 31.5.2012
Starostka obce p. Rojková seznámila zastupitele se stavem rozpo tu k datu 31.5.2012,
kdy na stran p íjm byla ástka 2.374.005,- K a na stran výdaj ástka 2.793.343,- K .
Zastupitelka p. Kaplanová vznesla n kolik dotaz k r zným položkám a starostka obce
vše zodpov
la.
Schválení upraveného rozpo tu na rok 2012 . 1
Starostka obce p ednesla návrh první úpravy rozpo tu pro tento rok. Rozpo et je nutné
upravit na stran p íjm z d vodu p ijetí dotací, p efakturace elekt iny a vodného a
vypo ádání z minulých let, týkající se voleb. Na stran výdaj pak úpravy oproti
schválenému rozpo tu na konci roku 2011 obsahují p edevším vyšší ástku za
dokon enou komunikaci v Rájci (300 tis. K ), vyty ování pozemk , cest a chodník (100
tis. K ), výdaje za zam stnance (75.100,- K ) a dále nákup dvoukolky a další menší výdaje
za materiál a DKP. Na stran p íjm byl rozpo et navýšen o 886.219,- K , na stran
výdaj o 546.146,- K plus 99.996,- za úv r na stavební zónu Rájec. Zastupitelé úpravy
rozpo tu odsouhlasili.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Schválení návrhu zadání územního plánu Borovnice
Starostka obce p. Rojková dále informovala o tom, že M stský ú ad Kostelec nad Orlicí,
odbor územního plánu - stavební ú ad, oznámil projednávání zadání "Územního plánu
Borovnice". Návrh zadání ÚP Borovnice byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 1.6.2012
po dobu 30 dn na ú ední desce obce Borovnice a m sta Kostelec nad Orlicí. Po odsouhlasení bude nyní vyhlášeno výb rové ízení na zpracovatele nového územního plánu.
Schválení cenové kalkulace geometrického plánu - chodník Borovnice
Ing. Ji í N mec ze Zem
ické kancelá e zaslal obci cenovou nabídku na zam ení
chodník v obci Borovnice ve výši 27.500,- K . Královéhradecký kraj poté tyto pozemky
s chodníky bezplatn p evede na obec Borovnici.
Schválení žádosti o bezúplatný p evod pozemk z vlastnictví Královéhradeckého kraje
do vlastnictví Obce Borovnice na základ zam ení chodník
V návaznosti na p edchozí bod zastupitelé projednali a odsouhlasili p evod pozemk
s chodníky v obecní ásti Borovnice od Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce.
Schválení nového ešení zamrzlého vodovodu u p. 53 - Ing. Netík
Na minulém zasedání se zastupitelé rozhodli pro ešení zamrzajícího vodovodu v Borovnici u p. 53 formou zateplení stávajícího vedení. Na tomto základ byl osloven Ing. Netík, aby posoudil stav a t eba navrhl materiál k použití a odhadl cenu, kterou obec za tyto
práce bude muset zaplatit. Ing. Netík se ovšem stejn jako VAK p iklonil spíše k variant
3., tedy p eložce vodovodního potrubí do zeleného pásu u kraje vozovky pod zámrznou
hloubku s tím, že tyto práce se dají provést za mnohem mén pen z, než VAKem uvád ných 120 tis. K . Zastupitelé souhlasí se zm nou ešení a bude t eba jednat s dodavateli.
Schválení smlouvy s EZ o z ízení v cného b emene
Dne 6.10.2010 podepsal bývalý starosta obce p. Urbanec s firmou EZ Distribuce, a.s.
smlouvu o smlouv budoucí, týkající se z ízení v cného b emene pro stavbu Rájec 9xRD.
Na základ této smlouvy o smlouv budoucí byla nyní obci p edložena Smlouva o z ízení
cného b emene, kterou obec na základ zmín né d ív jší smlouvy nyní uzavírá. V cné
emeno se týká energetických sítí na parcelách v nové stavební zón v Rájci.
Schválení žádostí ob an a organizací
a) Ing. Miloš Koutný z Kdyn zaslal obci žádost o schválení umíst ní stavby rodinného
domu, schválení stavby domácí OV a souhlas s napojením na splaškovou kanalizaci.
Obec vydá vyjád ení k existenci sítí a ke stavb domu a OV nemá žádné p ipomínky.
b) Paní Anna Podhorníková z Koldína – Hradišt p. 108 žádá obec o schválení za azení
její žádosti o p evod zem lských pozemk p. . 43/4, 47/7 a 5423 v k.ú. Rájec na
stavební parcely do zpracování a projednávání nového územního plánu. Zastupitelé
souhlasí s dalším projednáváním v rámci tvorby nového územního plánu.
c) Paní Jitka Bedná ová z Borovnice p. 62 také žádá obec o schválení za azení její
žádosti o p evod zatravn né plochy p. . 249/4 a 249/30 v k.ú. Borovnice u Potštejna
na zónu bydlení smíšeného venkovského do zpracování a projednávání nového
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územního plánu. Zastupitelé souhlasí s dalším projednáváním v rámci tvorby nového
územního plánu.
d) Pan Zden k Bedná z Borovnice p. 62 dále žádá obec o schválení za azení jeho
žádosti o p evod zatravn né plochy p. . 82/4, 99/1, 100/1 a 100/2 v k.ú. Borovnice u
Potštejna na zónu bydlení smíšeného venkovského do zpracování a projednávání
nového územního plánu. Zastupitelé souhlasí s dalším projednáváním v rámci tvorby
územního plánu.
Ke všem žádostem o zm ny do nov zpracovávaného územního plánu se samoz ejm
budou vyjad ovat krom zpracovávajícího architekta odpov dné ú ady – stavební ú ad,
odbor životního prost edí atd. Do územního plánu budou po projednání zapracovány ty
požadavky, které projdou nad ízenými ú ady a potom teprve bude obecní zastupitelstvo
hlasovat o nov zpracovaném územním plánu jako celku.
e) Projek ní kancelá K energo s.r.o. zaslala obci žádost o souhlas se zám rem výstavby
kabelové p ípojky a rekonstrukce vedení NN u stavby p. Be ky v Borovnici na p. .
161/2. Zastupitelé souhlasí s tím, že chodníky a obecní pozemky musí být poté znovu
uvedeny do p vodního stavu.
Diskuse
a) Paní Marie Kaplanová upozornila na chyb jící istící prost edky ve spole enské
místnosti v Rájci a poté seznámila všechny p ítomné s inností sociální komise
v poslední dob a plánem do nejbližší budoucnosti, p emž byl p iblížen i zám r
dalšího plánovaného zájezdu pro d ti.
b) Starostka obce informovala zastupitele o tom, že paní Bradá ová, která zakoupila
pozemek v Rájci v první vln za p vodních 90,- K /m2, neplánuje v dohledné dob
stav t (možná n kdy za 10 let) a po upozorn ní, že stavba by m la zapo ít do t í let,
se rozhodla pozemek obci vrátit. Obec jí tedy bude muset vrátit ástku zaplacenou za
nákup této parcely a poté pozemek znovu prodat za nyn jší cenu 300,- K /m2.
Poté starostka obce všem p ítomným pod kovala a zasedání ukon ila.
íští ve ejné zasedání by se m lo konat poslední tvrtek v m síci srpnu v místní ásti
estavlky (v p ípad pot eby m že být svoláno d íve). Pozvánka bude v as vyv šena na
edních deskách obce.
Petr Kotera

Zájezd pro d ti
Na den 8. zá í p ipravuje obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí pravidelný
zájezd pro d ti. Tentokrát se vydáme do Starých Hrad u Ji ína a okolí. Bližší informace
podáme v p íštím zpravodaji.
ti do 10 let musí mít dosp lý doprovod, p ípadn lze zajistit dohled n které z lenek
sociální komise. Zájemci o zájezd se mohou hlásit u lenek sociální komise v jednotlivých
ástech obce.
sociální komise
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Borovnice má další íslo popisné
Dne 19. ervna 2012 prob hla kolaudace nového domu p. Romana Placheckého v Borovnici, kterému bylo poté dle rozhodnutí zastupitelstva ud leno íslo popisné 79.
V sou asnosti má tedy obecní ást Borovnice 79 dom , obecní ást P estavlky má 51 ísel
popisných, Rájec má 35 dom (tento po et by se ale m l rozr st o novou zástavbu ve
stavební zón ) a osada Homol má 9 dom , ale v íselné ad chybí p. 5, proto nejvyšší
p. je zde 10. Celkem je tedy nyní v celé obci Borovnice 174 ísel popisných.
Pokud jde o po et obyvatel, pak k 1.1.2012 eský statistický ú ad eviduje 382 obyvatel,
z toho 195 muž a 187 žen. Pr
rný v k obyvatel obce je 41,0 let, mužská populace je
mladší s pr
rným v kem 38,6 roku, zatímco pr
rný v k žen je 43,4 roku.
-pk-

Komplexní pozemkové úpravy v Borovnici
Upozor ujeme všechny ob any a majitele pozemk , že do konce srpna 2012 je poslední
možnost podat žádost o provedení komplexních pozemkových úprav (digitalizace) v katastrálním území Borovnice u Potštejna.
So a Rojková

Sb r plast
Žádáme ob any, aby plastové lahve dávali do pytl sešlapané a VŽDY BEZ VÍ KA. Ví ko
samoz ejm také pat í do pytle, ale NESMÍ BÝT NAŠROUBOVÁNO, jelikož pak lahve
nejdou lisovat!!! Nesešlapané lahve dále pouze zv tšují objem pytl s nízkou váhou.

Upozorn ní ob an m
Vzhledem k situaci, že zem
lský podnik ZOPOS P estavlky a.s. zrušil
hnojišt u kravína v Rájci a danou plochu chce p em nit v louku,

RUŠÍ SE S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ VYVÁŽENÍ BIOODPADU
A VEŠKERÝCH ROSTLINNÝCH ZBYTK NA TOTO MÍSTO!!!
Pro uložení bioodpadu je v Rájci možné využít
polní hnojišt u lesa – sm r Kostelecké Horky.
Informace pro všechny obecní ásti obce Borovnice:
Dlouhou trávu a rostliny nelze ukládat na hnojištích, jen zkompostovat doma.
Strana 6 • ervenec 2012
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Další informace
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. 07.
15. 07.
21. 07.
22. 07.
28. 07.
29. 07.
04. 08.
05. 08.
11. 08.
12. 08.
18. 08.
19. 08.
25. 08.
26. 08.

MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Sk ková Zdena
MUDr. Stejskalová V ra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Š astná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. T mová V ra
MUDr. Sv tlík Filip
MUDr. Vav ková Hana
MUDr. Podolská Jana

Skuhrov nad B lou 17
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
ZS Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ
J. Pitry 344, Opo no
Tyršova 515, Opo no
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ
Poliklinika Mírové nám. 88, Týništ

nad Orlicí

nad Orlicí

nad Orlicí
nad Orlicí

494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 123
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 667 553
494 371 782
494 371 783

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

Cyklobusy do Orlických hor
Pravidelné CykloBUSové linky jsou v provozu od 26. kv tna do 30. zá í o víkendech a
státních svátcích. Rozpis cyklobus k dostání v informa ním centru v Kostelci nad Orlicí.
Provoz autobus pro turisty a cyklisty do Orlických hor je zajiš ován hned t emi
autobusovými dopravci (AUDIS BUS Rychnov nad Kn žnou, Orlobus Nové m sto nad
Metují a SAD Ústí nad Orlicí).
Linka 660141: Choce – Kostelec nad Orlicí - Týništ n.O., Rychnov n. K. – Šerlich
estavlky
07:15
Kostelec nad Orlicí
07:45
Vamberk
08:00
Rychnov nad Kn žnou
08:33
Skuhrov nad B lou
08:57
Deštné v Orlických horách
12:55
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Spole enská kronika
Životní jubilea
V m síci ervenci slaví své významné životní jubileum
92 let
86 let
60 let
60 let

paní V RA SLÁDKOVÁ z Borovnice
paní MARIE FRYDRYCHOVÁ z Rájce
paní MARIE KODYTKOVÁ z Borovnice
pan KAREL SKALICKÝ z Borovnice

Všechno nejlepší, hodn zdraví a spokojenosti do dalších let

eje sociální komise

Blahop ání k svatb
Dne 23. ervna 2012
na Novém zámku
v Kostelci nad Orlicí
uzav eli s atek

PETRA HEZOU KÁ
a MILOŠ KOUTNÝ
Novomanžel m
gratulujeme, p ejeme
jim mnoho št stí p i
spole né cest životem
a aby se jim brzy
poda ilo postavit domek
v nové zástavb v Rájci,
který bude jejich novým
domovem.
Strana 8 • ervenec 2012
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Z obecní kroniky
Prvovále ná léta v Borovnici - 2.
Pokra ování výpis ze zápis "Pam tní knihy" obce Borovnice pokra uje rokem 1915 a
následujících a to:

27. dubna povoláni dva tesa i k vále ným úkol m a to Marek Jind ich . 47 a
Mahálek Fr. (?) . 3, 3. kv tna soupis dobytka a výzva ku hlášení p ebyte ných
zásob obilí. 15. kv tna na ízen soupis obilí a mlýnských výrobk . Vále ní uprchlíci
v obci ubytovaní dostávali od státu na 20 dn a 21 osob 294 Korun. Podpora pro
rodiny, kterým živitelé narukovali iní v obci na 14 dn 707,06 Korun. 132 osob v
obci dostává mouku na lístky, za átkem ervna p id luje se mouka již kuku ná.
10. ervence na ízení ís. 773 provád jící zákaz prodeje trikolor a podobn ve
všeslovanských barvách (sirky, barevné krabi ky). V m síci ervenci ceny
potravin: 1 kg masa hov zího 3,60 Kor., vep ového 4 Kor., másla 4,40 Kor., tvaroh
60 hal, rýže 2 Kor., hrách 1,20 Kor., brambor 13 hal., 1 l piva 40 hal, 1 vejce 12
hal. 15. íjna soupis obilí za asistence etnictva. V r. 1917 byl p íd l stále na lístky,
kdy však ješt menší, zásoby p ivážel se svým potahem starosta Kaplan Fr.
bezplatn . 6. listopadu zavedeny mlecí výkazy pro samozásobitele, které
vystavoval obecní ú ad na osobu 9 kg obilí m sí . 13. listopadu doporu uje
hejtmanství rákos a listí ze strom co krmivo pro dobytek. 17. listopadu sebrány
mosazné moždí e a dodávány železné. 30. listopadu obci na ízeno dodati 40 q
pšenice, 50q žita, 10 q je mene, 20 q ovsa, na ízeny maximální ceny - máslo 5,50
Kor., tvaroh 80 hal., vejce 14. hal, brambora 12 hal., a na ízeno co krmivo pro
dobytek užívati lesní plody. 9. prosince na ízeno dodati 200 q pšenice, 70q žita,
10 q je mene, 80 q ovsa. V pr hu let 1915 - 1918 byly vydávány rovn ž i
takováto na ízení:
- na ízena rekvizice m

ných sou ástí hromosvod

- s ítání tažných ps
- míchati mouku 30% s je nou
- provolání ke sb ru ostružinového listí pro vojíny
- rekvizice olova a cínu
- zákaz porážení koz
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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- na ízení p idávati brambory do chleba
- zákaz dobývání raných brambor p ed asn , krmiti zeleným obilím
- na ízeny bezmasé dny - pond lí, st eda, pátek
- na ízení o omezení vý epu piva v hostincích, odevzdání konopných provaz a
rekvizice špagát .
I po úmrtí císa e Františka Josefa nadále následovala rekvizice za rekvizicí tak, že
již nebylo co odvád t a hrozila bída. Byly i situace, že po obci chodilo 5 voják ,
etník, komisioná , komisa písa a starosta d m od domu po dobu 9 dn , vše se
evažovalo a odebíralo vše co bylo nad limit. To vše se opakovalo až do žní roku
1918. K va ení piva jako náhražka se užívá koš ál a pý ky. Do 15. íjna zákaz
vytáp ní místností, od 13. kv tna do 31. srpna zákaz prodávání petroleje pro
soukromé ú ely. V období války bylo z obce uznáno vojenské služby celkem 49
muž , z toho 3 padli a 1 z stal nezv stný (jmenný seznam v etn .p. v pam tní
knize uveden - pozn. autora). Koncem války byly na venkov dávány organizací
eské srdce" d ti z Prahy. U starosty Kaplana byl Václav Ctibor, syn školníka z
Nuslí.
Tento lánek je vý atkem ze zápis "Pam tní knihy" obce Borovnice a to dosti stru ný.
Zápisy jsou totiž dosti obsáhlé co do faktografických údaj , ale oproti tomu chronologicky
dosti nep ehledné a opakující se. To proto, že tato "Pam tní kniha" byla psána dle
pam ti tehdejšího starosty p. Kaplana, který ji sepsal i na základ dokument obce.
A p íšt již 28. íjen 1918.
Sestavil a upravil: JUDr. Karel Skalický - kroniká obce

Poutní místo Homol
Mše na Homoli
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají každou 2. a 4. ned li v m síci.
Tento m síc se tedy konají ve dnech 8. a 22. ervence, vždy od 14:30 hod.
Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v letním období otev eny od 7 do 19
hodin a že je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme.
Strana 10 • ervenec 2012

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Kultura a volný as
Rallye povede do Lhot p es Zám l
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Pozvánka na Lhotecký džbán
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Pozvánka na koncert - echomor
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Z innosti SDH
Ráje tí se op t neztratili
V sobotu dne 2. ervna se hasi i z Rájce - veteráni nad 35 let zú astnili okresního kola
v požárním sportu v kategorii požární útok. Zastupovali zde okrsek . 18, nebo se jim
poda ilo zvít zit v okrskové sout ži na Polomi. Narychlo složený tým si ve své kategorii
po ínal úsp šn , nebo obsadil v konkurenci 9 družstev 1. místo a v celkovém po adí
všech družstev bez rozdílu v ku krásné 3. místo.

Za dobrou reprezentaci okrsku a SDH Rájec se všichni odm nili zastávkou na dobré
zmrzlin v Ješt ticích a následovala ve e v esticích. Jelikož po celý den vládla dobrá
nálada, vznikla dokonce i hymna vít , která burcovala borce ke skv lým výkon m:
Kaplani to naberou, do mašiny nalejou
Roman to tam rozto í, Kamil dop edu pak postr í
Michal vodu v proudy rozd lí
David s Dankem st íkají, až se ter e naplní.
Diváci hned tleskají, medajle nám chystají,
všichni jsme pak veselí.
Stako
Strana 14 • ervenec 2012
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Nohejbal pro p íchozí
V sobotu 16. ervna se ve sportovním areálu
v Rájci sešli p íznivci nohejbalového sportu
na turnaji pro p íchozí. Hrálo se celé odpoledne do ve erních hodin, po celkovém
vyhodnocení vedení sout že došlo k záv ru,
že vlastn vyhráli všichni zú astn ní.
Naše d ata nám p ipravila skv lé bramboráky, každý si mohl opéci párek z Chlenské

výrobny a tekutiny zajistila restaurace Zastávka.
Celé akci p edcházela dlouhodobá p íprava
išt a okolí, vy išt ní požární nádrže a
vodního zdroje na potoce. Všem, kte í si ve
svém volnu našli as, p iložili ruku k dílu a
pomohli zlepšit prost edí v naší vesnici,
pat í dík.
Stako

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

ervenec 2012 • Strana 15

Letní slavnost 2012 v Brumbárov a Osvobození 1945
Obec Krchleby spolu s místními dobrovolnými hasi i a p áteli obce Krchleby uspoádala v sobotu 30. ervna desáté Letní
slavnosti. Ty se uskute nily již tradi
u
Brumbárovské studánky v nádherném p írodním areálu. Hlavní akcí celého odpoledne byla bitva osvobození 1945.

Pro d ti i dosp lé byl p ipraven bohatý program - Facepainting (malování na obli ej),
nafukovací hrad, d tský koloto , trampolína, rodeo býk a mnoho dalších bezvadných
atrakcí. B hem odpoledne se p edstavily
ti mate ské školy ze Chlen.
Letos si po adatelé p ipravili pro návšt vníky novinku v podob vojenské ukázky
osvobození 1945. Nechyb lo ani vystoupení mažoretek z Kostelce nad Orlicí nebo
dechové hudby Choce ka. O ve erní tane ní zábavu se postarala skupina Plazma
Rock. Orlický.net byl hlavním mediálním
partnerem a celou akci moderoval len
serveru fotoreportér Pavel Vrba.
(p evzato z Orlicky.net, autor Vrbik, foto Roman Jane ek)
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Co se d je okolo nás...
Nová totalita jménem ESM!
V uplynulém m síci se v našem zákonodárném sboru událo cosi, co nemá obdoby a pro každého
z nás to bude mít zásadní d sledky. Odsouhlasením tzv. Evropského stabiliza ního mechanismu se
R zavázala, a je to neuv itelné, že KDYKOLI zaplatí JAKOUKOLI ástku si EU ekne. P edstavte si,
že za vámi n kdo p ijde a nabídne smlouvu, podle které budete lenem jakési organizace, která má
problémy, ale ty nebudou, jelikož na to se p ece tvo í záchranný mechanismus a vy „pouze“ kdykoli
v p ípad pot eby zaplatíte jakoukoli ástku si eknou. Podepsali byste to s tím, že budete možná
muset platit více, než v bec máte a nic vám nezbyde? No a co naši zákonodárci?
Samoz ejm že ano! Za átkem ervna to odsouhlasili svorn TOP09, ODS a "Lidem" spole
s
"opozicí" SSD a NS-LEV 21. Proti nebyla ani KS M, která se jen zdržela hlasování, skute
proti
hlasovalo pár jedinc , a to p evážn z rozpadajících se VV. Zásadn proti jsou jen Svobodní (jako
SAS na Slovensku), ale u nás (oproti Slovensku) nejsou v Parlamentu, protože tém všichni eši
volí parlamentní strany, které jsou financovány banké i a korporacemi, v jejichž zájmu pak rozhodují proti našim zájm m, a nyní nás všechny odsoudily k zániku. Tak tedy budeme všichni platit na
chudáky Špan ly a Italy a eky a Iry a Portugalce a podle prognóz možná velmi brzy i na Francouze,
aby mohli mít tu svou životní úrove , o které se nám ani nezdá, dokud my sami nezbankrotujeme.
Do nebe volající je neinformovanost, laxnost a nekompetentnost našich zákonodárc , když nap .
senátor P emysl Sobotka z ODS t sn p ed hlasováním na dotaz o kolik miliard se jedná, odpov l
„ edpokládám, že je to kolem 5 miliard“ a pak šel klidn hlasovat pro, i když je to ve skute nosti
350 miliard a navíc s tím, že do budoucna je závazek ve form bianko šek na jakoukoli ástku.
Senátor Táborský z SSD po hlasování uvedl, že si nemyslí, že by odhlasovali n jaký závazek a že jen
musíme být v rohodní k EU. N jak z ejm smlouvu ne etl a ani neví, k emu nás všechny zavázal!
Ministr financí Kalousek by jist m l být informován dob e, ale klidn v Parlamentu p ednesl, že
„závazek by byl zhruba 40 miliard cash a na zhruba 100 miliard garancí“. Po upozorn ní p edsedou
vlády Ne asem, že se nejedná o 100, ale 310 miliard, Kalousek odpov
l „pardon, tak 310“. No
tak když ministr financí neví, k emu R zavazuje, pak co to je? Jak sám prohlásil, je mu jedno o
kolik jde miliard, prost EU a Euro musí být za každou cenu... Premiér Ne as zase prohlásil, že se
nás to bezprost edn netýká, jelikož nemáme Euro, stejn jako Velká Británie. Jenže Velká Británie
si vyjednala trvalou výjimku a Euro nikdy nemusí p ijmout, kdežto R se zavázala Euro p ijmout a o
ijetí Eura v R má rozhodnout Rada EU na návrh Evropské komise. Mohlo by pomoci vyhlášení
referenda k p ijetí Eura, ale tomu všemi silami brání Kalousek a mnoho dalších a se vší pravd podobností vyhlášeno nebude, jelikož p ijetí Eura chce i SSD, která nejspíše p íští volby vyhraje a
referendum tedy není v jejich zájmu. P ijetím této smlouvy o ESM nyní naši zákonodárci definitivn
a neodvratn rozhodli o konci svrchovanosti R a o našich financích již bude rozhodovat EU.
Informovala o tom takto média? Ne, to se spíše dozvíte, kde si zp elámal nohy motorká a kolik
bylo na silnicích nehod. P íkladem zmanipulovaných médií je to, když T24 vysílala v den hlasování
v Parlamentu p ímý p enos ze sn movny, ovšem ást, kde se obhajoval MUDr. Rath ohledn
bezvýznamných 7 milion , ale to, že poté na stejné sch zi hlasovali poslanci o stovkách miliard a de
facto o konci svrchovanosti celé naší republiky, to na T24 rad ji již p íliš nerozebírali. Náhoda?
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Dosud platila do asná smlouva o záchranných fondech EFSF, ale nap . Slováci si zcela pochopiteln
dovolili íci NE p ísp vku ek m, aby m li ekové nadále na vyšší d chody atd., než mají sami
Slováci, a tak byla vytvo ena nová diktátorská smlouva na trvalý záchranný fond ESM s tím, že pro
použití pen z daného státu nebude již pot eba souhlas toho daného státu a budou použity, jak si
usmyslí vedení EU a centrální banky. To je konec svobody a demokracie ve státech EU!
Pro za átek máme tedy zaplatit zhruba 40 mld. v hotovosti a k tomu 310 mld. závazek. To znamená, že každý z nás má dát EU cca 35 tis. K , vynecháte-li d ti, d chodce atd., m že to být cca
70 tis. K na každého. Totiž samoz ejm , že je stát nemá, ale vybere je od nás všech na zvýšených
daních, takže to zaplatíme MY, nikdo jiný! A budeme platit, dokud nebudeme úpln na mizin .
Podle této smlouvy o ESM (kterou naši zákonodárci odsouhlasili a proto bude závazná pro nás
všechny a všechny budoucí vlády), jsme po p ijetí Eura dále nap . povinni zaplatit do 7 dn (!!!)
JAKOUKOLI ástku si ekne EU, nebo p esn ji lidmi nevolený šéf Evropské centrální banky. Takže
když tento lov k ekne, že je „potenciální nedostatek prost edk “ v ESM a pot ebují n jaké ty miliardy Euro, tak my MUSÍME do 7 dn zaplatit co si eknou, a to i když to nebudeme mít (musíme si
prost p it, samoz ejm u té Evropské centrální banky, která prost jen vytiskne peníze a my pak
z nich za to, že jsme jim je dali, budeme platit úroky a splácet!). Ta ástka by úpln klidn mohla
být t eba ve výši celého ro ního rozpo tu R, nebo i vyšší! Výše sumy není nijak omezena.
Až k tomuto dojde, lidi se teprve za nou bou it a hrozn divit, jak je to možné. Jenže až se probudí,
bude pozd , a již nebude jiná možnost se bránit, než násilím. V této smlouv se totiž lenové ESM
neodvolateln a bezpodmíne
zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který v i nim
bude u in n, do sedmi dn od p ijetí tohoto požadavku“. Smlouva je nevypov ditelná a státy
mohou být za nepln ní souzeny, zatímco všichni p edstavitelé EU a centrální banky jsou zcela
nedotknutelní díky plné imunit a není možné si nijak nikde st žovat na jejich postup i na plýtvání
pen zi, které my musíme kdykoli zaplatit. ESM má ve smlouv dokonce „imunitu v i prohlídce“,
takže se nikdo ani nem že podívat, jak s našimi pen zi je zacházeno! Není podpis této smlouvy
vlastizrada? Splnit závazky tedy podle ESM MUSÍME do 7 dn , ale co když je nesplníme? A Slováci,
Ma i, Poláci a další? Co se stane? EU, N mecko, Francie nebo snad celé NATO nás kv li porušení
smlouvy napadne vojensky? Nebo jak chce EU zajistit to, že MUSÍME, když nebudeme souhlasit ani
s rozhodnutím soudu? Soud vždy rozhodne v náš neprosp ch, protože všech možností vyjád ení
nesouhlasu jsme se v této smlouv p edem vzdali. Blížíme se k systému jak z románu od Orwella.
Celá tahle fraška s EU nakonec nejspíš skon í válkou. Jenže my jsme se jim odevzdali i vojensky a
bez NATO nemáme šanci. NATO bude samoz ejm na stran siln jších proti nám. Jsem p esv en,
že sta í vlastenci a naši d dové a prad dové se musí obracet v hrobech. K emu byl výsledek
2. sv tové války, když jsme se pak N mc m a nevoleným banké m s totalitními na ízeními stejn
odevzdali dobrovoln ? Co tu vlastn ješt N mci nevlastní? Hitler by se asi smál...
Dopadne to tedy nejspíše tak, že naši zákonodárci nás budou odírat na daních tak dlouho, až
nebudou lidé mít na to, aby nakupovali, ímž p jde ke dnu ekonomika, stát již nebude mít finance
pro sv j b h a dojde k bankrotu, protože z našich pen z bude do té doby zachra ována ekonomika
v siln jších státech. Myslíte si, že lidé ve vysp lejších státech se pak uskromní a pošlou peníze zase
na naši záchranu? Budeme muset dát do tohoto fondu další peníze také my, ale my ekneme, že již
žádné prost nemáme, za což se s námi budou soudit, nakonec nás vyhodí z EU pro nepln ní
smluvních povinností, takže zbude jen zbankrotovaný stát mimo EU bez jakékoli pomoci a s obrovskými dluhy za povinné platby EU na splácení dluh jiných stát a úrok z t chto p ek. A to vše za
to, že jsme pomáhali zachra ovat ekonomiky plýtvajících stát , místo abychom se starali o sv j.
žete ješt dát najevo, že to nechcete. T eba podepsat petici proti ESM na www stránkách
Svobodných, aby prezident R smlouvu nepodepsal (http://esm.svobodni.cz/petice). Petr Kotera
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Pro volné chvíle
ížovka
(TAJENKA), jako všechno, kon í únavou. (A. Dumas ml.)
Vodorovn :
A – D ív jší nakladatel (slovník); kovbojská kravata.
B – Okrasný sad; žlutokv tá hájová bylina. C –
Mezinárodní zkratka souhv zdí Velká medv dice;
opak zbab losti. D – Soust ed né inkaso plateb
obyvatelstva; shromaždišt koní p ed závodem.
E – Klapání; a sice. F – Iniciály dramatika
Stroupežnického; vydávat zvuk jako had; i když.
G – Svršková use ; klamání. H – Asijec; nadšení.
I – ást rostliny; domácky Emílie. J – Americká
šelma vyst ikující páchnoucí tekutinu; kyselá
pochutina. K – Juviové o echy; p inlivost.
Svisle:
1 – Hudební dílo; kosod evina; ústav sociální pé e
(zkr.). 2 – Obyvatel jižní Indie; slepi ka. 3 – Trapná
situace; samec divokého prasete. 4 – Orgán zraku;
sklán jící se výb žek návrší; jméno here ky
Polívkové. 5 – TAJENKA. 6 – asa; tvrzení; výkon
fotbalisty. 7 – Kolonie; vlastní telat m. 8 – astý
název slovenských obcí; cizopasná houba na
obilninách. 9 – Severošpan lská eka; vozataj;
nabízecí citoslovce.
Nápov da: BOLO; ELK; OPYŠ.

Sudoku
Zp sob lušt ní: V každém ádku, sloupci a tverci
musí být po jednom ísle od 1 do 9.
Obtížnost: lehká

Prázdninové p ání
ejeme všem d tem hezké prázdniny a
dosp lým p íjemn strávené dovolené,
plné odpo inku a zábavy.
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Zadní strana obálky
Pozvánka na 1. ro ník Traktoriády v P estavlkách

