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Zprávy Obce Borovnice
Záznam z ve ejného zasedání
Dne 25. íjna 2012 se v obecní ásti Rájec konalo 6. ve ejné zasedání v tomto roce,
kterého se zú astnilo 8 zastupitel a 14 ob an obce. Po obvyklém souhrnu usnesení
z minulého ve ejného zasedání bylo p ikro eno k projednávání 11 bod tohoto zasedání.
Stav rozpo tu obce k 30.9.2012
Starostka obce p ítomné podrobn seznámila s „Výkazem pro hodnocení pln ní rozpo tu“, sestaveným k datu 30.9.2012, jehož výsledek je následující:
íjmy: schváleno – 3.920.600,- po úpravách – 4.806.819,- skute nost – 3.582.746,Výdaje: schváleno – 4.520.600,- po úpravách – 5.066.746,- skute nost – 3.779.319,erpání úv ru bylo v letošním roce ve výši 900.004,- K , splátky úv ru inily 159.667,- K .
Na b žném ú tu obce je 1.153.450,- K a stav úv ru na zónu Rájec iní 3.768.333,- K ,
úv r je splácen m sí
ástkou 31.668,- K . P edchozí úv r na plynofikaci byl v tomto
roce již doplacen. Zastupitelka Marie Kaplanová se informovala na n které položky a
poukázala na nesoulad skute nosti oproti p vodnímu plánu rozpo tu.
Úpravy rozpo tu na rok 2012 . 2
Starostka obce p edložila návrh úpravy rozpo tu na rok 2012 . 2 a seznámila p ítomné
s jednotlivými položkami, které jsou pot eba do upraveného rozpo tu zahrnout.
V p íjmové ásti se jedná mimo jiné nap . o navýšení v oblasti odvod z výt žku
provozování loterií, p íjmu dotace pro volby do zastupitelstva kraje a p íjm za výkon
státní správy, naopak je p íjem rozpo tu snížen p edevším v oblasti p íjmu z prodeje
pozemk , kdy bylo po ítáno s prodejem parcel ve stavební zón v Rájci, které prodány
dosud nebyly.
Ve výdajové ásti byly navýšeny nap . položky týkající se vnit ního obchodu, pozemních
komunikací, vodovodu (vým na vodom
a zateplení vodovodu), ve ejné osv tlení,
zam stnance v komunálních službách apod. Výdaje byly ale naopak sníženy v oblasti
dopravy a likvidace odpad , dopravy ob an do Lidlu, splátek úv ru a p edevším
upušt ním od realizace isti ky odpadních vod v Rájci v hodnot 989.000,- K , což bylo
vy ešeno vlastními septiky majitel parcel s p epadem p es filtraci do splaškové
kanalizace. Zastupitelé zm nu . 2 rozpo tu obce pro rok 2012 schválili.
Smlouva o z ízení v cného b emene s p. F. Kinským z Kostelce n. Orl.
V návaznosti na p edchozí bod starostka obce seznámila p ítomné se smlouvou s p. Kinským z Kostelce nad Orlicí, který po dohod souhlasí s odvád ním p ed išt né odpadní
vody (deš ové i splaškové) z oblasti stavební zóny v Rájci do Novorájeckého rybníka
v jeho majetku s tím, že obec bude zajiš ovat pr to nost vodote e a p ed zaúst ním do
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rybníka bude 2x ro
provád t laboratorní rozbor vypoušt ných vod, kter é musí
odpovídat na ízení vlády . 61/2003 Sb. v platném zn ní. Jednorázová náhrada za z ízení
cného b emene byla stanovena ve výši 10.000,- K . Pan Kinský smlouvu podepsal a
nyní byla p edložena k odsouhlasení obecnímu zastupitelstvu, aby mohla vstoupit
v platnost. Zastupitelé smlouvu odsouhlasili.
Úv r DSO Orlice na dokon ení výst avby cyklostezky
Na základ jednání Shromážd ní starost DSO Orlice ze dne 4 .10.2012 byly všechny
lenské obce požádány o odsouhlasení p ijetí úv ru na dokon ení výstavby cyklostezky.
Protahováním schvalovacího ízení o dotacích byl výbor DSO Orlice nucen p ipravit
nouzovou variantu a do vy ízení a p ijetí dotací vy ešit financování výstavby cyklostezky
ijetím úv ru ve výši 12 mil. K od SOB na p edfinancování výstavby. SOB úv r
poskytne s t mi podmínkami, že ze úv r musí ru it ty obce, na jejichž území je
cyklostezka budována a úv r musí být schválen zastupitelstvy všech lenských obcí.
Zastupitel Petr Kotera se dotázal, zda má DSO Orlice n jaký plán, co bude d lat
v p ípad , že by dotace v bec nebyly ud leny a úv r nebude pouze na p edfinancování
do doby p ijetí dotace, ale bude muset být splacen jiným zp sobem. Starostka obce
uvedla, že s tímto se nepo ítá, jelikož jde pouze o zdržení a dotace by m ly být proplaceny. Za úv r dle zápisu z jednání DSO Orlice budou ru it obce, na jejichž území
cyklostezka je stav na, tedy Kostelec nad Orlicí, astolovice a estice. Ostatní obce musí
jako lenové DSO dát souhlas zastupitelstev. Zastupitelé po diskusi vyslovili souhlas.
Posouzení a hodnocení nabídek na ÚP Borovnice
Starostka obce seznámila p ítomné s p ijatými nabídkami na zpracování Územního plánu
Borovnice a jejich výší. Nabídky p edložily firmy REGIO projektový ateliér s.r.o. Hradec
Králové (294.000,- K ), Ing. arch. Tomáš Slavík Brandýs nad Orlicí (210.000,- K ), Ateliér
AURUM s.r.o. Pardubice (196.920,- K ), Ing. arch. Karel Novotný Hradec Králové
(189.600,- K ) a Ing. Eduard Žaluda Praha (163.200,- K ).
Nejnižší nabídka tedy byla podána Ing. Eduardem Žaludou z Prahy ve výši 163 tis. K ,
emž tento dodavatel má kladné referenc e mj. ze sousedních Lhot u Potštejna a
zpracovával již pozemky okolo Homole. Z tohoto d vodu se k výb ru tohoto dodavatele
iklonila i starostka obce a zastupitelé výb r tohoto dodavatele odsouhlasili.
Zm ny obecn závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
Starostka obce p edložila ke schválení provedení zm n v obecn závazné vyhlášce o
místním poplatku za provoz komunálních odpad , týkající se zavedení nové legislativy
v oblasti složení ástek tohoto poplatku, zm n kategorií poplatník atd. Výše poplatku
dle rozhodnutí zastupitel pro rok 2013 z stává v nezm
né výši jako v roce 2012.
Pan Skalický upozornil, že na webu u vyhlášky chybí jako p íloha rozpo et skute ných
náklad a že výdaje obce za svoz odpad se jeví jako dosti vysoké, oproti jiným obcím.
ešení zamrzajícího vodovodu v Borovnici u p. 53
V zamýšleném míst , kam m l být dle minulého rozhodnutí zastupitelstva p eložen
zamrzající vodovod u p. 53 v Borovnici, jsou ve skute nosti sít uloženy jinak, než
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vyplývalo z dokumentace a plán , a proto p. Zá ecký p eložení do tohoto místa provád t
nebude. Jelikož nelze p eložku vodovodu provést do zamýšleného pruhu zelen vedle
silnice a p eložka p ímo do silnice by byla finan
velmi nákladná, bude z tohoto
vodu nutné vrátit se k p vodnímu zám ru zastupitelstva provést pouze zateplení
stávajícího vedení.
Paní Jitka Bedná ová uvedla, že na možnost existence t chto sítí upozor ovala a že as
ží a stále se nic ned je. Bylo vysv tleno, že podle dokumentace zde m l být dostate ný
prostor pro provedení p eložky, ovšem skute nost je jiná. Vzhledem k blížícímu se
období mraz bude zateplení provedeno neprodlen .
Jednání s VAK Jablonné n. Orl. ohledn rekonstrukce vodovodu
Starostka obce seznámila p ítomné s výsledkem jednání s p. Fiedlerem z VAKu Jablonné
n. Orl., kterého se zú astnili n kte í zastupitelé a p. Bulí , kterého obec oslovila s žádostí
o pomoc s ešením situace okolo obecního vodovodu. Na tomto jednání dle slov starostky obce a zastupitelky p. Witczakové p. Bulí vyslovil názor, že za sou asného stavu by
pro obec nebylo výhodné, aby se o vodovod starala sama a doporu il ponechat zatím
jako provozovatele VAK. Pan Fiedler na této sch zce p ednesl nejd ležit jší opravy, které
je t eba provést velmi rychle. Jedná se o nákup nové nautily do vrtu, rekonstrukce
elektroinstalace (výtky revizí na hrozící úrazy) a vým na tlakové nádoby (došlo k úniku
vody vlivem prorezav ní plášt , do asn opraveno zava ením).
Žádost o odkoupení pozemku - manželé Fialovi, Borovnice 74, p. . 69/119
Manželé Jana a Petr Fialovi z Borovnice p. 74 žádají obec o odkoupení nov vytvo ené
pozemkové parcely v katastrálním území Borovnice u Potštejna. Jedná se o pozemek .
2
69/119 s vým rou 27 m . Zastupitelé s prodejem souhlasí. Tím by m lo být dokon eno
ešení problém s pozemky okolo adovek, které se ešily již n kolik let.
Plán a složení inventariza ní komise
Starostka obce p ednesla návrh složení inventariza ní komise a plán inventarizace, která
bude provedena do konc e roku 2012. P edsedkyní inventariza ní komise byla navržena
Pavlína Witczaková a leny Marie Kaplanová, So a Rojková, Adolf Papá ek a Milena
Sládková. Fyzické inventury budou provedeny u všech hospodá ských prost edk
s o íslováním k 31.12.2012. Dokladová inventura bude provedena do 18.1.2013.
Smlouva o z ízení v cného b emene kv li p ípojce nízkého nap tí pro p. Buriána
Spole nost EZ Distribuce, a.s., p edložila obci k odsouhlasení smlouvu o z ízení v cného
emene na provedení p ípojky nízkého nap tí zemním kabelovým vedením pro p.
Buriána, Rájec, p es pozemek p. . 126/55 v k.ú. Rájec, který je v majetku Obce Borovnice.
Za z ízení v cného b emene obec obdrží jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- K . Po
provedení p ípojky bude pozemek op t uveden do p vodního stavu.
Diskuse na záv r ve ejného zasedání
Zastupitelka Marie Kaplanová z Rájce vznesla dotaz na ešení propadající se nové
komunikace ve stavební zón v Rájci, na což již byla podána reklamace firm Strabag.
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Dále upozornila na projížd ní vozidel na novou stavební zónu po chodníku ze zámkové
dlažby a byly probrány možnosti zamezení vjezdu vozidel na tento chodník.
Pan ermák z Rájce se dotázal starostky, v jaké fázi je projekt kanalizace obecní ásti
Rájec a zda jsou uzavírána v cná b emena. Starostka obce odpov la, že projekt je
vyhotoven, na realizaci kanalizace ale nejsou dotace, takže zatím to bude stát. V cná
emena nejsou dokon ena a budou se ešit v p ípad , že by se rýsovala možnost
realizace projektu. Pan ermák vyslovil názor, že když už se daly peníze do vyhotovení
projektové dokumentace, bylo by vhodné dokon it v cná b emena již nyní.
Paní Drahošová z Borovnice poukázala na dotace na išt ní koryta potoka, a že by možná
i v rámci tohoto bylo t eba vy istit rybník a jeho okolí. Navrhla také zkusit podat žádost p.
Kinskému. Již byli osloveni majitelé dot ených pozemk ohledn ešení této situace.
Paní ermáková z Rájce upozornila na neexistenci úložišt bioodpadu v Rájci, když
vodní místo firma Zopos zrušila. Starostka obce uvedla, že po domluv s firmou Zopos
je možné bioodpad vyvážet na pole p ed jeho zrytím. Spadané listí, jablka i drobn
posekanou trávu je tedy možné p ed oráním vyvézt na pole. Tento bioodpad je ale t eba
rozhrnout a nenechávat na kup , aby mohl být zaorán.
Paní Skalická z Klu e pod kovala za uspo ádání zájezdu do divadla, který se všem velmi
líbil, a zastupitel Petr Kotera na záv r vznesl dotaz, v jaké fázi je nyní ešení problém
s isti kou v P estavlkách a zda nehrozí n jaká pokuta od odboru životního prost edí.
Starostka obce informovala, že s p. Bulí em na odboru životního prost edí byl vyhotoven
zápis o ešení situace a pokuta proto nehrozí. isti ka je v sou asnosti ucpaná, nic z ní
nevytéká a vyváží se. Situace se dále eší.
Po skon ení diskuse bylo zasedání ukon eno. Následující ve ejné zasedání se bude konat
v Borovnici dne 13. prosince 2012.
zapsal Petr Kotera

Krajské volby 2012
Ve dnech 12. a 13. íjna 2012 prob hly v naší obci, tak jako v celé naší republice, volby do
krajských zastupitelstev. V Královéhradeckém kraji kandidovalo do krajského zastupitelstva celkem 19 politických stran, hnutí, koalic a uskupení. V naší obci se ze 315 ob an
zapsaných v seznamu voli dostavilo k volebním urnám a odvolilo celkem 120 voli , tj.
38,1 % . Podle jednotlivých ástí obce byla ú ast ve volbách následující:
Borovnice
estavlky
Rájec
Homol

124 zapsaných voli
124 zapsaných voli
62 zapsaných voli
5 zapsaných voli

ast 48 voli
ast 45 voli
ast 23 voli
ast 4 voli i

38,71%
36,29%
37,10%
80,00%

Ze 120 odevzdaných hlas bylo 115 hlas platných (95,833%) a 5 hlas bylo neplatných
(4,166%), v t chto p ípadech do volební urny byly vloženy prázdné ú ední obálky.
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Pro jednotlivé politické subjekty byly odevzdány následující po ty hlas :
. 47 KS M - 32 hlas , . 60 SSD - 19 hlas , . 70 ODS - 14 hlas , . 71 VÝCHODO EŠI - 13
hlas , . 47 PATRIOTI - 12 hlas , . 18 Koalice pro královéhradecký kraj KDU- SL-HDKVPM - 6 hlas , . 16 Strana soukromník
eské republiky - 4 hlasy, . 11 TOP 09 a
Starostové pro Královéhradecký kraj - 3 hlasy, rovn ž tak . 77 Strana svobodných
ob an a . 93 eská pirátská strana - 3 hlasy, po 2 hlasech obdržely . 53 DSSS - stop
nep izp sobivým a . 74 Zm na pro Královéhradecký kraj a 1 hlas dostaly strana . 85
SNK Evropští demokraté a . 7 Volte pravý blok.
V zastupitelstvu Královéhradeckého kraje budou na základ výsledk voleb zastoupeny
tyto politické subjekty (zastupitelstvo má celkem 45 mandát ):
SSD
zisk 19,93% hlas
12 mandát
KS M
zisk 19,39% hlas
11 mandát
Koalice pro Královéhradecký kraj
zisk 12,07% hlas
7 mandát
ODS
zisk 10,62% hlas
6 mandát
TOP 09
zisk 8,25% hlas
5 mandát
Východo eši
zisk 7,69% hlas
4 mandáty
Ze zápisu o pr
hu a výsledku voleb volebního okrsku .1 Borovnice a z ve ejného
zdroje (internetu) zpracoval místop edseda volební komise:
JUDr. Karel Skalický

Další informace
Vysílání nové regionální TV
Vážení ob ané, na Vašich televizích je pomocí digitálního pozemního vysílání dostupný
nový televizní program se zpravodajstvím z našeho kraje. Tato televize s názvem V1 je
plná dokument o p írod i technice a naladíte ji na klasickou televizní anténu. Pokud si
tuto televizi naladíte, m žete vyhrát i hodnotné ceny.
Roman Švec
generální editel Východo eské televize V1
K tomuto oznámení dodáváme, že dle internetových stránek této televize www.vctv.cz
lze V1 na pokrytém území snadno p ijímat pomocí b žné spole né nebo pokojové
antény, a to na kanále 60 z erné hory a Ješt du a na kanále 34 z vysíla e Krásné v rámci
3. multiplexu eských radiokomunikací (CDG). Televize V1 vysílá živ také na internetu,
ovšem nevysílá na satelitu, a to vzhledem k r egionální povaze svého programu.
V p ípad problém volejte horkou linku V TV tel.: 734 177 284 (všední dny 8-18h).
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Obchodní ve ejná sout ž - prodej zem

lských pozemk

Pozemkový fond eské republiky vyhlašuje obchodní ve ejnou sout ž na prodej
zem
lských pozemk ve vlastnictví státu a ve správ PF R.
edm tem obchodní ve ejné sout že je ur ení osoby, která bude mít právo na uzav ení
smlouvy, jejímž p edm tem bude pozemek ve vlastnictví státu a ve správ Pozemkového
fondu R, specifikovaný níže ve vymezení v jednotlivých sout žích.
astníkem sout že mohou být:
a)

fyzická osoba, která je ob anem eské republiky nebo ob anem jiného
lenského státu Evropské unie, ob anem státu, který je smluvní stranou Dohody
o Evropském hospodá ském prostoru nebo ob anem Švýcarské konfederace;
b) obec;
c) oprávn ná osoba, která má právo na p evod jiného pozemku podle § 11a
zákona . 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k p
a jinému
zem
lskému majetku, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "zákon o p
"),
pokud nárok této oprávn né osoby (fyzické i právnické, na kterou nárok p ešel
nebo byl p eveden) vyjád ený v korunách iní nejmén 50 % z ceny pozemku
podle cenového p edpisu platného k poslednímu dni kalendá ního roku
edcházejícího vyhlášení prodeje.
astníkem sout že nem že být:
a)
b)

zam stnanec a len orgán PF R;
osoba, která ve vztahu k pozemku, který je p edm tem sout že, nabyla po dni
6. srpna 2003 právo na uzav ení smlouvy podle § 7 nebo § 8 zákona a kupní
smlouvu neuzav ela;
c) osoba, která je ke dni konání sout že vedena v databázi PF R jako dlužník.
Pokud taková osoba tvrdí, že není ke dni konání sout že dlužníkem v i PF R,
bude ú astníkem sout že pou ze v p ípad , že p íslušné pracovišt PF R
potvrdí, že dluh této osoby v i PF R je ke dni konání sout že uhrazen.
Jestliže bude chtít nabýt nabízený pozemek do spoluvlastnictví více osob, budou považovány za jednoho ú astníka s tím, že podmínky pro ú ast v sout ži musí spl ovat každá
z nich.
Kritéria sout že: nabídnutá kupní cena, vyjád ená v K , a to bez jakýchkoli podmínek.
Pro ú ast v sout ži m že být stanovena povinnost složit kauci za podmínek zve ejn ných
v oznámení o vyhlášení sout že. V p ípad uzav ení kupní smlouvy vrací PF R ostatním
osobám, které se zú astnily sout že, složenkou kauci nejpozd ji do 10 dn ode dne
uzav ení kupní smlouvy.
Více informací o podmínkách sout že najdete v dokumentu, který byl vyv šen na všech
edních deskách obce, v etn ú ední desky na internetových stránkách naší obce
www.borovnice.info, nebo p ímo na obecním ú ad .
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Seznam vyhlášených sout ží na prode j pozemk v katastrálních územích naší obce:

Sout že na výše uvedené pozemky se konají v sídle pr acovišt PF
Královéhr adecký kr aj, Haškova 357, 50002 Hradec Kr álové, dne 27.11.2012.

R pro

Prezence ú astník sout ží se koná od 8:00 hod. do 8:30 hod.
asy zahájení sout ží na jednotlivé pozemky budou ú astník m sout ží sd leny
bezprost edn po prezenci s tím, že budou vyv šeny na výv sní desce výše uvedeného
pracovišt PF R.
Opakování sout že:
V p ípad , že sout ž nebude mít vít ze, vyhlašuje se opakovaná sout ž na den
6.12.2012, a to za stejných podmínek, v etn doby prezenc e a stanovené kauce.
Informace o opakované sout ži na prodej jednotlivých pozemk se zve ejní na výv sní
desce výše uvedeného pracovišt PF R.
Upozorn ní:
V p ípad , že sout ž bude mít protokolem ur eného vít ze, opakovaná sout ž vyhlášená
tímto inzerátem se nekoná.
Pozemkový fond R,
Krajské p racovišt p ro Královéh radecký kraj,
Ho ická 283, 50002 Hradec Králové,
tel.: 495 000 620
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.
10. 11.
11. 11.
17. 11.
18. 11.
24. 11.
25. 11.
01. 12.
02. 12.
08. 12.
09. 12.
15. 12.
16. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. 12.
30. 12.
05. 01.
06. 01.

MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Ja roslava
MUDr. Pokorná V ra
MUDr. P i bylová Ma rta
MUDr. Hla vsová Lenka
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Sk ková Zdena
MUDr. Stejskalová V ra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Sv tl ík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štul ík Ri cha rd
MUDr. Š astná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. T mová V ra
MUDr. Valešová Pa vla
MUDr. Va v ková Ha na
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vy ítalová Ma rie
MUDr. Zde ka Ji í

Poli klinika Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
Poli klinika Rychnov nad Kn žnou
J. Pi try 448, Opo no
Komens kého 209, as tolovi ce
Komens kého 259, Kos telec nad Orlicí
Skuhrov nad B lou 17
Poli klinika Rychnov nad Kn žnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poli klinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
Tyršova 515, Opo no
Poli klinika, Pulická 99, Dobruš ka
Poli klinika Rychnov nad Kn žnou
ZS Rokytni ce v Orli ckých horá ch
ná m. Dr. Lützowa 345, Vamberk
Poli klinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
J. Pi try 344, Opo no
Poli klinika, Pulická 99, Dobruš ka
Poli klinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
Poli klinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
dr. Lützova 244, Va mberk
Kvasinská 129, Solnice

494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 667 123
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732

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

Z obecní kroniky
Pam tní kniha obce Borovnice
Vážení tená i, další pokra ování výpisk z "Pam tní knihy" obce Borovnice pokra uje
roky 1924 až 1928:
Dne 4. února 1924 koupila obec skálu od Josefa a Anny Votavových è. 14 za 700 Kor. a
výlohy s koupí spojené hradila obec. Ve skále té bylo sta vozù drobného kamene a
odpadkù, co v e se odvezlo naturálnì dle výmìry pozemkù na cestu od skály ke dvoru
v roce 1924, 25, 26 a 1927. Za pøíèinou by se mohlo lámati kámen vymìnila obec od
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Sládkové Bo eny è. 15 pole nad uvedenou skálou o celkové výmìøe cca 35 arù, za co
obec dala pozemky o výmìøe cca 48 arù. Je to obec pøedala pozemky ve vìt í výmìøe a
lep ím hodnocení pøidala Sládková obci louku na "Ohrádce" (která byla kdysi obecní a
byla prodána roku 1856) o výmìøe 19 arù. Získáním pozemkù nad skálou je mo no
dlouhá léta ve skále kámen lámati.
V tomto roce do lo k parcelaci pozemkù zdej ích dvorù Borovnice a Závr . Zvolen
poradní sbor dne 28. února zvoleni: Kaplan Fr. starosta za obec, Jetleb Jan poklasný za
zamìstnance dvora, Hubálek Josef za Domovinu, Komárek Fr. za invalidy, Hájek Fr. co
praktický hospodáø. Pøi poèáteèních jednáních lo v ecko tì kopádnì neb velkostatek
v zastoupení vrchním radou Vilémem Valdekem dával pozemky ty nej patnìj í, tak e
muselo být zakroèeno u Státního pozemkového úøadu v Praze tam byl vyslán za Borovnici Kaplan Fr. a za Chleny Plocek Fr. kde mìli svého pøítele ze Suché Rybné ing.
Josefa Bolehovského, vr chního ministerského radu, který mìl na starosti parcelaci
dvorù na Kostelecku. Byla v Praze uèinìna ihned dohoda, a dáno do pøídìlu u Borovnice: pozemky na Kluèi v echny mimo 1 ha, který zùstane u panské hájovny è.p. 37.
Tolik úvodem dohody a dále následuje vý et dalších pro obec výhodných pozemk
podrobn popsaných, který zabírá skoro dv strany kroniky jak pro Borovnici, tak pro
Chleny od dvor Borovnice a Závrš (pozn. autora výpisu).

Ceny pøídìlu byly stanoveny následovnì:
u dvora Borovnice za 1 ha
tøída
pole
luka
zahrady
pastviny
I.
6 300
6 600
4 500
1 000
II.
6 000
6 300
4 200
800
III.
5 700
6 000
3 800
IV.
5 000
V.
4 600
u luk, zahrad a pastvin
VI.
4 200
více tøíd bonitaèních nebylo
VII.
3 700
Ceny pøídìlu u dvora Závr e za 1 ha
tøída
pole
luka
I.
3 500
4 700
II.
3 200
4 400
III.
3 100
4 100
IV.
2 700
3 800
V.
2 400
3 500
VI.
2 000
3 200

zahrady
ádné
u Závr e
nebyly

pastviny
1 000

Bonitní tøídy dìlal místní poradní sbor za pøítomnosti jistého správce Novotného, který
byl pozemkovým úøadem dosazen na komisariát do Kostelce n/Orl. (bývalý správce ze
dvorù pocházel z Koèího u Chrudimi), který byl více pro Kinského ne pro lid, kterého
jsme se pøece zbavili, byl pøelo en na Slovensko do Nových Zámkù (jak bylo stanoveno
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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uvádím pøíklad - 1 ha pole stál v prùmìru cca 6000 Kor. a v r. 1929 byl ji napø od è. p.
14 prodáván za 20 000 Kor. - pozn. autora dle zestruènìlého výpisu).
Proto e ode dvorù bylo vzato vìt í mno ství pozemkù, museli býti nìkteøí deputátníci
propu tìni, kteøí dostali odstupné dle toho, jak dlouhý èas byli zamìstnáni a 8 000
Kor. správcové více. Z Borovnice afáø Motyèka Jan dostal pøídìlem èást budov ze dvora
Velké Lhoty, a 4 ha pozemkù té èeledín Dusílek Josef, dostali odbytné na penìzích a
pøídìl si museli zaplatiti. Deputátní chalupa è. 44 byla pøidìlena dlouholetému
deputátníkovi Voborníkovi a 3 ha pozemkù. Ode dvora Závr e bylo rozparcelováno i
s drobnými pachty 43 ha. Ode dvora Borovnice celkem 85 ha pozemkù. Zbytek dvora
Závr 92 ha byl pøidìlen Jar. Müllerovi dosavadnímu nájemci. Zbytek asi 53 ha u dvora
Borovnice zùstal majiteli Kinskému. Kaplan Fr. 28 dostal od dvora Pøestavlky 1,2 ha
louku. Ve kerá è.p. v Borovnici mimo 33 a 15 dostaly pøídìl tak, e nyní pøestaly býti
odkázány na dvùr a má alespoò ka dý svoje ivobytí, tak i Pod Homolí.

Následkem parcelace pøe la honitba obci, tak v r. 1926 byl stanoven pronájem. Honitbu
najmul Kaplan Fr. 28 za roèní nájem 542 Kè (a do té doby mìl honitbu velkostatek, co
enklávu pøidìlenou ke své honitbì, je tì nebyla samostatná, za 100 Kè).
V tomto roce podávaly obce ádosti východoèeské elektrárnì v Hradci Králové by byla
zavedena elektrika do na eho kraje (v tomto èase mlátilo se vìt inou benzinovými
motory, pøed tím ernovy) v roce 1918 byl v obci první motor v è. 28, potom v è. 10 a
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v è.35, kterými se vymlátilo skoro celé obci. Také Borovnice ádala o zavedení elektøiny.
Nebylo penìz, tak se v e protahovalo, lidé z penìz vyèerpáni následkem parcelace
(pøídìlu pùdy). Elektøina uskuteènìna v roce 1928.
Do dvora Závr e byl starý vodovod 4 km dlouhý z farské louky u Sudslavi vedený
døevìnými trubkami, který byl veden pod Homol kde homol tí mìli v trubì zátku a
vodu brali také z tohoto vodovodu. Kdy byla Závr pøidìlena Müllerovi nebylo mo no
tento vodovod pro velký náklad udr ovati, vodovod byl zru en (shnila nìjaká trubka a
voda pøestala téci). Müller si zøídil nový vodovod z pod C hlumu nejdøíve trkaèem,
potom elektøinou pohánìný, a na Homoli si vykopali studnu, kterou vodu na el
proutkaø vrbovými proutky.
Další pokra ování p íšt ! Dle zápis v "Pam tní knize" vybral a sestavil
JUDr. Karel Skalický - kroniká ob ce

Spole enská kronika
Životní jubilea
V m síci listopadu slaví své významné životní jubileum

ALBÍNA HÁJKOVÁ z Borovnice
JOSEF VÁVRA z Borovnice
84 let paní EMÍLIE MIŠÁKOVÁ z Borovnice
80 let pan FRANTIŠEK
z Borovnice
97 let paní
90 let pan

Všem jubilant m p ejeme všechno nejlepší,
hodn zdraví a spokojenosti do dalších let.

Nový ob ánek
Dne 5. íjna 2012 se narodil nový ob ánek naší obce

FILÍPEK manžel m Omilákovým z Rájce p. 13.
Rodi m p ejeme hodn št stí a radosti, Filípkovi
hodn zdraví do života.
sociální komise
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Listopad 2012 • Strana 13

ležité upozorn ní
Sd lujeme všem ob an m , zvlášt senior m, upozorn ní na neznámou osobu, která se
zajímá o je jich zdr avotní stav a nabízí pomoc. Obecní ú ad o žádné akci ze strany sociálních služeb i podobné instituce nic neví a vyzývá naše ob any ke zvýšené opatrnosti.

Pod kování lenkám sociální komise
Využívám našeho zpravodaje k tomu, abych pod kovala všem lenkám sociální komise za
jejich práci p i organizaci všech akcí v tomto roce. A se jednalo o setkání d chodc ,
zájezdy pro d ti, úpravu prost edí pod Homolí p ed svatebním ob adem nebo o návšt vu divadla a v neposlední ad o osobní návšt vy u jubilant – ob an našich obcí.
Za to jim všem up ímn d kuji.
Marie Kaplanová, p edsedkyn so ciální komise

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.
Ten to m síc se tedy konají ve dnech 11. a 25. listopadu, vždy od 14:30 hod.
Upozor ujeme návšt vníky, že b rány h bitova jsou v zimním období otev eny od 8 do
16 hodin a že je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme.

Kultura a volný as
Rozsvícení váno ních strom
Jak se už stalo v našich obcích tradicí, i letos rozsvítíme slavnostn váno ní strom. Datum
první adventní ned le je pohyblivý a letos p ipadne na 2. prosince.
V Rájci se váno ní strom rozsvítí v sobotu 1. prosince v 17 hodin.
Kulturní program a malé pohošt ní bude zajišt no.
V Borovnici a P estavlkách se váno ní strom rozsvítí p i krátkém
kulturním programu v ned li 2. prosince od 16 hodin. I na t chto
místech bude p ipraveno malé pohošt ní.
ij te spole
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Nabídka adventních zájezd
Váno ní as se rychle blíží. Proto pro Vás naše firma JV Transit s.r.o. Choce op t
ipravila nabídku adventních zájezd :

Adventní zájezd do Dráž an
Dráž any jsou nádherným historickým
stem v Sasku. Mohou se pochlubit
nes etným po tem krásných historických památek. Díky tomu jsou váno ní
trhy v tomto m st nezapomenutelné.
Typickými pro zdejší trhy jsou trnáctimetrová váno ní pyramida a bohat
zdobená váno ní jedle.
KDY?
ODJEZD?

v sobotu 8. 12. 2012
ve 4:15 h z Brandýsa n. O. (hotel Ji ka)
ve 4:30 h z Chocn (nám stí)
ve 4:50 h z Vysokého Mýta (autobusové nádraží)
CENA?
560 K
PROGRAM? prohlídka historické ásti s pr vodcem, návšt va adventních trh
osobní volno – návšt va galerií, muzeí, nákupy…

Adventní zájezd do Vídn
Váno ní trhy probíhají na hlavním nám stí p ed krásnou radnicí, ale i p ed zámkem
Schönbrunn nebo na Freyungu i Am Hof
(ve Vídni je trh hodn , najdete je na každém nám stí ku, parku i p ed kostely).
Každý z trh má své specifické zam ení
(starovíde ský, um lecký). Ulicemi se line
z kandovaného ovoce, perní , váno ního pun e nebo pe ených kaštan .
Trhy ve Vídni ur it stojí za návšt vu.
KDY?
ODJEZD?

v pátek 14. 12. 2012
ve 4:45 h z Brandýsa n. O. (hotel Ji ka)
ve 5:00 h z Chocn (nám stí)
ve 5:20 h z Vysokého Mýta (autobusové nádraží)
CENA?
520 K
PROGRAM? prohlídka zámku Schönbrunn a historické ásti s pr vodcem, návšt va
adventních trh , osobní volno – návšt va galerií, muzeí, nákupy…
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Adventní zájezd do Krakova
Polský Krakov je skute nou
esencí Vánoc a zdejší váno ní trh má velmi dlouhou tradici. Najdete ho na Hlavním
nám stí a atmosféra si tu
uchovala ráz dávno zapomenutých as . Nenajdete tady
stánky s moderním zbožím,
ale všechny prodávané výrobky jsou tradi ní a ru
vyráb né. D ti zcela jist zaujmou pouli ní barevné betlémy a
jejich rodi e zase ocení zdejší specialitu: pitný med.
KDY?
ODJEZD?

v sobotu 15. 12. 2012
ve 3:45 h z Brandýsa n. O. (hotel Ji ka)
ve 4:00 h z Chocn (nám stí)
ve 4:20 h z Vysokého Mýta (autobusové nádraží)
CENA?
690 K
PROGRAM? prohlídka historické ásti s pr vodcem, návšt va adventních trh ,
osobní volno – návšt va galerií, muzeí, nákupy…
V cen všech uvedených zájezd je doprava busem (možnost teplých a studených
nápoj ) a služby pr vodce. V p ípad jakýchkoliv dotaz nás kontaktujte. Víc e informací
najdete na webu firmy www.jvtransit.cz nebo dotazy zodpoví pan Jaromír Vo íšek na
ísle tel. 603 832 186.
Závazné p ihlášky p ijímáme do 25.11.2012 na uvedeném telefonním
emailem na adresu jvtransit@tiscali.cz.

ísle nebo

ší se kolektiv firmy JV Transit s.r.o. Choce .
Jaromír Vo íšek, jednatel firmy

Pozvánky na hudební akce
17. listopadu 2012

REGIONFEST

od 20:00 hodin
Lukavice

Hrají skupiny Archon (1985), Bladex (1989) a Hydra (1993).
Vstupné 120,- K

12. prosince 2012
ECHOMOR
od 19:30 hodin
Váno ní koncert s lidovými písn mi v podání známé skupiny.
Vamberk – MK Sokolovna Vstupné 300,- K
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Sousedské posezení v Borovnici

dne 17. listopadu 2012 od 10:00 h.
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Z d ní v obci a okolí
Návšt va divadla
Obecní ú ad ve spolupráci se sociální komisí
zorganizoval v íjnu zájezd pro seniory na
divadelní p edstavení do Holic, komedii Milá ek
Anna, v podání len divadla Palace Praha. Po
velmi p kném kulturním zážitku jsme zakon ili
íjemný ve er ve í a
ob erstvením
v restauraci v Holicích.
Velkou radost jsme m li z hojné ú asti našich
senior , ale i mladší generace. V íme, že se
divadelní p edstavení i posezení v restauraci
všem líbilo.
sociální komise

Drakiáda v P estavlkách
Na ned li 14. íjna 2012 od 13
hodin uspo ádaly lenky SDH
estavlky další ro ník Drakiády.
Po así bylo krásné a odpoledne
se rozfoukal i vítr takže se mohli
prolet t všichni draci.
Na poli bylo p ipraveno ob erstvení v podob špeká
a aje
a d ti i dosp lí si mohli vyrobit
zví átka z kaštan .
Akce se zú astnilo asi 10 drak
a každý drak obdržel diplom za
to, v em nejvíce vynikal – nejbarevn jší, nejmenší, s nejdelším ocasem nebo za nejvyšší let a podobn . K diplomu
majitelé drak obdrželi také n co na zub a pro ty menší byla p ipravena i n jaká drobná
hra ka. Za p ísp vek na nákup cen a ob erstvení d kujeme Obci Borovnice.
Hana Vacková, SDH P estavlky
(další fotografie na zadní stran obálky)
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Pro volné chvíle
Osmism rka
Starý citát zoologa Brehma:

Málokterý k sp chá radostn ke svému
pánu, málokterý ho v rn následuje. My,
lidé, místo abychom se snažili zví eti porozum t, tj posuzovat ho ze zorného úhlu jeho smysl , pozvolna ho ohlupujeme. Postavíme je do stáje a vyvedeme jen tehdy,
když je pot ebujeme k práci. Pak není k
tvor s vlastní v lí, ale naopak nástroj bez
le, který
poslechne na
každý popud
a znamení –
zkrátka stroj!
Takové zví e
se pak chválí…
(dokon ení
v tajence)

Vyhledej ve všech sm rech:
ABIOSA – ABSORB – AKIS – ALFABETIZACE – ALKANY – ALMUŽNA – ALPINISTKA – ANGINAPECTORIS – ARSON –
AUTHORESS – AVENUE – AVISA – BAMBUS – BAPTISTERIUM – BLIKTR – BOHATÝ – BUCHTELA – CELTLE – CLAIR –
DEYLOVÁ – DIADÉM – DRNCAT – EINE – ELLIPSE – EOZOON – ERYTROBLASTÓZA – EULENSPIEGEL – FIDLAT –
FOFROVAT – GARSONKA – HLEMÝŽDI – HOLEŠOV – CHOES – CHROMAN – CHULIGÁNI – KANADY – KIOSEK –
KOPECKÝ – KOUMES – KREVEL – LAPIDÁRIUM – LUSKOT – MAGNETIT – MARKÉTA – MIKROBUS – MRSKAT –
MUSTANG – NAJEDNOU – NÁSADA – NEMOVITÝ – NONSTOP – NOVAS – ORCHESTRIONY – OSMINA – OSV TA –
OT ENÁŠEK – OŽULIT – PACHOLEK – PIJAVICE – PIONÝR – PNEUMOTORAX – POBÝTI – POINTA – POKRMY –
POKRYTEC – POTREFENÝ – POZVAT – PROGESTERON – P ÍTOKY – PUDOVÉ – PUMPKIN – P LPÁN – REMUS –
RONDO – ROZTRŽKA – SATÉNY – SBORY – SEIKO – SEPTIKY – SETBA – SKÁKATI – SKYTH – SLOŽITÁ – SMÝKÁNÍ –
SPISOVATELKY – STADION – STEINE – STENDHAL – STÉKAT – STRAIN – SUNDAT – SUNUTÍ – ŠALAMON – ŠAMSTR –
ŠMÁTRAT – TRACHTA – USEDLÝ – USOUŽIT – UZRÁT – ÚCHVATNÝ – VELMOC – VERPÁNEK – VERSUS – VÍ ENÍ –
VYCPÁLEK – VYLOU ENÍ – VYLOU ITI – VÝSOST – XENOFOBIE – ZKOPAT – ZLATOKOPOVÉ – ZOUBEK – ZVORAT.
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