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Zprávy Obce Borovnice
Záznam z ve ejného zasedání
Jako každý poslední tvrtek v každém sudém m síci, tak i dne 29. srpna 2013 se konalo
pravidelné ve ejné zasedání. 8 zastupitel a 6 ob an obce se dostavilo na jednání, které
tentokrát probíhalo v obecní ásti P estavlky ve spole enské místnosti OÚ Borovnice na
záme ku.

Stav rozpo tu obce k 30.6.2013 a jeho druhá úprava
Starostka obce seznámila p ítomné s položkami rozpo tu na rok 2013 a jejich stavem
k datu 30. ervna 2013. Zastupitelé obdrželi vytišt ný výkaz o 2 týdny d íve a se stavem
rozpo tu byli tedy již seznámeni. Starostka obce uvedla, že všechny podrobnosti jsou
komukoli k dispozici na obecním ú ad v dob ú edních hodin. Starostka obce dále požádala zastupitele o odsouhlasení úpravy rozpo tu na rok 2013 .2, týkající se zaú tování
ijaté dotace na úroky z úv ru. P íjmová ást tak byla navýšena o ástku 45.000,- K .

evody pozemk – odkupy a prodeje
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzav ení všech p edložených kupních smluv, týkajících
se nákupu a prodeje pozemk , pot ebných k urovnání majetkových vztah okolo obecních cest a budov.

1) Pozemky pod budovou a okolo budovy p. 3 v P estavlkách
První takovou lokalitou jsou pozemky, kde se nachází hasi ská zbrojnice a klubovna. Aby
budova mohla být zkolaudována, je nutné narovnat majetkové vztahy k pozemk m. Pan
Josef erný, se kterým obec vede jednání ohledn nutnosti nákupu jeho pozemk , na
nichž se obecní budova p.3 nachází, navrhl vy ešení situace s pozemky pod touto budovou i okolo ní vým nou za obecní pozemky, které jsou zase naopak dlouhodob využívány jeho rodinou. Pro nesourodost vým r a p edevším bonity, kdy sm uje stavební parcelu za bývalou cestu, je nutné namísto sm ny pozemk provést vzájemný odprodej.
Pan Josef erný na zasedání p ednesl žádost osobn s od vodn ním a popisem stavu a
žádá o odkoupení obecního pozemku . 361/3 v k.ú. Rájec o vým e 1.816 m2 za smluvní
cenu 3,- K /m2, která podle n ho odpovídá stavu a hodnot pozemku. V p ípad kladného vyjád ení je ochoten odprodat obci pozemky pod budovou p.3 pouze za odhadní
cenu. Zastupitelé se žádostí souhlasili a byly p edloženy k odsouhlasení kupní smlouvy.
Dle t chto smluv pan Josef erný odprodává obci pozemky v k.ú. Rájec st.p. . 45/3 o výe 41 m2 za odhadní cenu 51,47 K /m2, p. . 426 o vým e 2 m2 za cenu 20,59 K /m2, a
p. . 191/2 o vým e 99 m2 za cenu 7,36 K /m2. Dále odprodává obci pozemky, které má
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ve spole ném vlastnictví s manželkou Marií, a to pozemky . 276/3 o vým e 14 m2 a p. .
276/4 o vým e 4 m2, oba za odhadní cenu 20,59 K /m2.
Na druhou stranu obec odprodá p. Josefu ernému pozemek . 361/3 v k.ú. Rájec (pruh
bývalé cesty) o vým e 1.816 m2 za smluvní cenu 3,- K /m2. Za t chto podmínek byl p.
erný ochoten obci pot ebné pozemky odprodat a zastupitelé proto smlouvy schválili.

2) Pozemky pod obecní komunikací v P estavlkách

Druhou lokalitou, ve které obec pot ebuje napravit majetkové vztahy, je obecní cesta od
autobusové zastávky v P estavlkách k bývalému mlýnu p. Be ky, domu p. Junkové a
rekrea ní chalup manžel Votrubových. ást asfaltové cesty je na pozemku p. Be ky a
ást zase na pozemcích p. Dagmar Hronešové z Kosteleckých Horek, zatímco p ilehlé
obecní pozemky jsou naopak dlouhodob využívány t mito sousedy. Aby byl všem majitel m nemovitostí zajišt n p ístup k jejich pozemk m po obecní cest , p istoupila obec
k vzájemnému odprodeji pozemk . Na základ odsouhlasení zám ru t chto vým n a
odprodej zastupitelstvem na minulých ve ejných zasedáních byly pozemky zam eny a
nyní byly p edloženy k odsouhlasení kupní smlouvy.
Dle první kupní smlouvy obec odkoupí od p. Bohumila Be ky pozemky v k.ú. Rájec .
362/31 o vým e 6 m2, . 362/32 o vým e 71 m2, . 362/22 o vým e 15 m 2 a . 362/34
o vým e 5 m2. Dle další smlouvy obec odkoupí od p. Dagmar Hronešové pozemky v k.ú.
Rájec . 362/28 o vým e 8 m2 a p. . 362/25 o vým e 62 m2. Na t chto pozemcích se
nachází asfaltová komunikace obce a budou vykoupeny za odhadní cenu 31,58 K /m2.
Na druhou stranu obec odprodává sousedním majitel m pozemky, které dlouhodob využívají a nacházejí se okolo této cesty nebo v místech pro obec nedostupných: První
kupní smlouva se týká odprodeje obecních pozemk paní Ann Junkové, a to pozemk
v k.ú. Rájec . 362/29 o vým e 147 m2, . 362/36 o vým e 95 m2, . 362/38 o vým e
74 m2 a . 362/40 o vým e 59 m2. Dle druhé smlouvy obec odprodává panu Bohumilu
Be kovi obecní pozemek v k.ú. Rájec p. . 362/35 o vým e 26 m2. T etí smlouva se pak
týká odprodeje obecních pozemk Ing. Ji ímu a Ji in Votrubovým, kte í zde vlastní
rekrea ní chalupu, a to pozemku v k.ú. Rájec . 362/33 o vým e 56 m2. Všechny tyto
pozemky budou odprodány za stanovenou odhadní cenu 31,58 K /m2.

3) Pozemky pod OV v P estavlkách

etí lokalitou jsou pozemky pod isti kou odpadních vod v P estavlkách a okolo ní. Pro
úsp šné zakon ení rekonstrukce a následnou kolaudaci této isti ky je nutné (stejn jako
u budovy p.3) narovnat majetkové vztahy k pozemk m, na nichž se isti ka nachází.
Zastupitelé již odsouhlasili zám r nákupu t chto pozemk a na základ jednání s p.
Kinským o následné vým
za další ást pozemku, který je tentokrát v jeho vlastnictví,
byla vypracována smlouva, dle které obec odkoupí od p. Marie Michalcové pozemky
v k.ú. Rájec . 200/1 o vým e 906 m2 a . 199/2 o vým e 81 m2. Cena za tyto pozemky
byla stanovena soudním znalcem p. Františkem Krchem na 1.184,- K .
Zastupitelé dále odsouhlasili kupní smlouvu, týkající se odprodeje obecního pozemku p.
Josefu ástkovi z Rájce, a to pozemku v k.ú. Rájec p. . 126/56 o vým e 42 m2 op t za
cenu 31,58 K /m2.
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Smlouva o provozování vodovodu s obcemi Chleny a Vrbice
Zastupitelé dále odsouhlasili smlouvu s Obcí Chleny a Obcí Vrbice o úprav vzájemných
práv a povinností vlastník provozn souvisejících vodovod a obstarání správy vodárenského majetku. Tato smlouva stanovuje, jak se budou dot ené obce spole
starat o
provozn související vodovody a jak se budou podílet na financování provozu a údržby
spole ného vodovodního za ízení. P vodní návrh smlouvy obsahoval klí pro stanovení
výše finan ního podílu dle po tu ob an v obci, což zastupitel m obce Borovnice vadilo
vzhledem k velkému množství ob an nep ipojených k vodovodnímu adu (podstatná
ást Borovnice a Homole). P edložená smlouva již obsahuje klí pro stanovení výše finanního podílu dle po tu obyvatel skute
p ipojených k vodovodnímu adu.

Mandátní smlouva s Bc. Radkem Bulí em
Starostka obce požádala zastupitelstvo o odsouhlasení mandátní smlouvy s Bc. Bulí em
z astolovic, který pro obec již vykonával poradenskou innost v oblasti odpadních vod a
vodovodu. Dle této smlouvy bude p. Bulí jménem obce za izovat technicko-provozní innost p i provozování kanalizace a OV v obci Borovnice. innost zahrnuje provád ní vodoprávní agendy dle zákona . 254/2001 Sb. o vodách a zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Odm na za tuto innost pro obec má init 1.600,- K m sí .
Jelikož smlouva nebyla se zastupiteli p edem projednána na pravidelné sch zce a zastupitelé neznali p esný obsah, požádal Petr Kotera o p edložení a informoval se, za jakých
podmínek je smlouvu možné vypov t. Dle zn ní lze smlouvu vypov t kdykoli a její
platnost kon í dnem doru ení výpov di bez jakékoli výpov dní lh ty i požadavk na
odstupné i odškodn ní. Pan Bulí popsal problémy, kterými je t eba se zabývat a nastínil
možnosti jejich ešení a d vody pro odsouhlasení této smlouvy. Zastupitelé Miloslav Jireš
a Marie Kaplanová projevili nespokojenost s tím, že s touto smlouvou nebyli zastupitelé
obeznámeni p edem. V tšina zastupitel smlouvu nakonec schválila.

Cenová nabídka na opravu p ívodní kanalizace k OV P estavlky
Pan Pavel Zá ecký p edložil obci cenovou nabídku na opravu kanalizace u OV P estavlky.
P. Bulí p ítomným vysv tlil, že p ívod od komunikace sm rem k isti ce byl zkontrolován
kamerovými zkouškami a splašky nedotékají až do isti ky tak jak by m ly, a to z toho
vodu, že kanalizace je v t chto místech rozpadlá (trubky nenavazují p esn a zanáší
se). Pan Zá ecký na tomto základ p edložil nabídku na provedení opravy za 29.254,- K
bez DPH, což zastupitelé i vzhledem k povaze této práce považují za ástku solidní.

Umíst ní dopravních zrcadel a zpomalovacích retardér
Starostka obce p edložila návrh na umíst ní dalších dopravních zrcadel v nep ehledných
zatá kách u odbo ky do Rájce (u rybníka) nebo u výjezdu od obecního ú adu v P estavlkách a na základ stížností obyvatel dom pod Homolí také na zpomalovací retardéry
na místní komunikaci k Závrší, kde auta jezdí velmi nep im en . Zastupitelé jednali o
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Zá í 2013 • Strana 5

možnostech ešení a souhlasí s pot ebou ešení situace, musí ale být p edložena cenová
nabídka a zjišt na reálnost výhledu pomocí zrcadel až za pot ebnou mez.

Žádosti ob an a organizací
Paní Markéta Omiláková z Rájce žádá o id lení ísla popisného pro rodinný d m na
parc. . 126/31 v k.ú. Rájec. íslo popisné bude p id leno po kolaudaci domu, která dle
zn ní její žádosti prob hne v tomto roce.
Pan Miloslav Jireš z Borovnice žádá o odkoupení ásti obecního pozemku . 163/2 v k.ú.
Borovnice, který není využíván a jehož severní hranice p ímo sousedí s pozemkem . 170,
a to až po západní okraj p ilehlého pozemku . 163/5. Pozemek by m l sloužit jako rozší ení pozemku . 163/5. Ke stanovení vým ry bude nutné provést zam ení pozemku a
poté p ipravit kupní smlouvu, která bude p edložena zastupitelstvu k odsouhlasení. Proti
odprodeji ásti tohoto pozemku podél potoka Brodec, o který se žadatel dlouhodob
stará, nemají zastupitelé námitek.
Paní Hana Marková zaslala naší obci, jako podílovému vlastníkovi homolského schodišt ,
žádost o povolení využití homolského schodišt k b hu do schod , po ádanému v rámci
5. ro níku „Dne ko ských sil pod homolskými schody“. Akci po ádají dne 28.9.2013 p.
Hana Marková, Lukáš Pinkas a Jan Tichá ek ve spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna. B hu
do homolských schod se zú astní diváci, kte í se p ihlásí v pr hu dne, p edpokládaný
start je okolo 16. hodiny a bude trvat nejdéle 30 min.
Ob anské sdružení Diakonie Broumov požádalo o uspo ádání sb ru použitého ošacení
v naší obci v rámci jimi vyhlášené sbírky. Sbírka se má uskute nit v budov obecního
adu v P estavlkách ve dnech 9. a 11. zá i v dob ú edních hodin a dne 13. zá í od 14 do
19 hodin.

Diskuse
Paní Ji ina Votrubová se ujiš ovala, že odprodej dalších pozemk sousedním majitel m
skute
nemá vliv na obecní cestu, kterou pot ebují jako p ístup ke své nemovitosti. Na
toto bylo starostkou obce p. Rojkovou odpov zeno, že p íjezdová cesta (jež byla dosud
v n kterých místech p erušena soukromým vlastnictvím) bude nyní skute
obecní.
Starostka obce p. Rojková se ptala p. Bulí e, zda bude n jaká možnost dotace na vrt. Pan
Bulí odpov l, že n jaké možnosti jist budou a tuto aktivitu uvítá i provozovatel
vodovodu VAK Jablonné n.Orl., který uvidí snahu obce o zlepšení technického stavu
vodovodu a jist bude rád nápomocen.
Pan Leoš Mat jus se ptal p. Bulí e, zda by nebyl lepší jiný provozovatel vodovodu než
VAK. Pan Bulí osv tlil výhodnost VAKu oproti n kterým konkuren ním firmám, a to
nap . v komplexnosti služeb a cenové politice nebo zp sobu údržby i modernizace.
Samostatný provoz by nebyl výhodný, jelikož obec nemá pot ebné vybavení a stroje.
Proto by musela do ceny vodného promítnout i nutnost zakoupení pot ebného vybavení
pro samostatnou údržbu a nakonec by cena byla možná i vyšší.
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Paní Marie Kaplanová se tázala starostky obce, zda se eší vrt pro požární nádrž v Rájci.
Starostka obce odpov la, že nyní jsou v ešení jiné problémy, týkající se obecních budov a pozemk , isti ky nebo vodovodu, a proto se toto zatím nestihlo ešit.
Starostka obce p. Rojková informovala p ítomné, že se poda ilo zajistit levn jšího
dodavatele na vým nu oken v klubovn SDH Borovnice, než bylo odsouhlaseno na
minulém zasedání. Cena tak byla snížena z p vodních 50.608,67 K v etn DPH na
nyn jších 39.086,80 K v etn DPH. Tuto nabídku dodate
p edložila firma Stavona
eské Libchavy.
Na záv r starostka obce všem p ítomným pod kovala a poté zasedání ukon ila.
íští ve ejné zasedání by se m lo konat poslední tvrtek v m síci íjnu v místní ásti
Rájec. V p ípad pot eby ale m že být svoláno mimo ádné zasedání d íve. Pozvánka
bude v as vyv šena na ú edních deskách obce.
zapsal Petr Kotera

Ve ejná vyhláška – Návrh územního plánu Borovnice
stský ú ad Kostelec n. Orl., stavební ú ad – životní prost edí, jako ú ad územního
plánování p íslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen stavební zákon),
po izuje na základ žádosti Obce Borovnice Územní plán Borovnice.
V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doru ujeme touto ve ejnou vyhláškou návrh
územního plánu Borovnice. Návrh územního plánu eší celé území obce Borovnice
(katastrální území Borovnice u Potštejna a Rájec).
Návrh územního plánu Borovnice bude vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 3.9.2013 do
18.10.2013 v t chto místech:
na M stském ú adu Kostelec n. Orl., stavební ú ad – životní prost edí (kanc. . B104)
v budov Obecního ú adu Borovnice
na internetových stránkách m sta Kostelec n. Orl., www.kostelecno.cz, záložka
stský ú ad – Územní plány.
Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona m že každý do 30ti dn ode dne doru ení této
ve ejné vyhlášky (tj. do 18.10.2013) uplatnit u po izovatele, M stského ú adu Kostelec n.
Orl., stavebního ú adu – životní prost edí, písemné p ipomínky. (Ve ejná vyhláška je
doru ena patnáctým dnem po dni vyv šení na ú ední desce M sta Kostelec nad Orlicí.)
K pozd ji uplatn ným p ipomínkám se nep ihlíží.
Ing. Radomíra Padriánová, referent územního plánování

Užívání kontejner na papír
Žádáme ob any, aby nevkládali prázdné papírové krabice do kontejneru vcelku, ale rozložené, nebo je-li to u n kterých krabic náro né, alespo d kladn sešlapané. D kujeme.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Svoz velkoobjemového a nebezpe ného odpadu
Vážení ob ané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk
pro Vás p ipravila sb r a svoz drobného nebezpe ného odpadu,
nefunk ních elektrospot ebi a velkoobjemového odpadu,
který se koná

v pátek 18. íjna 2013
Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých ástech naší obce
v t chto asech:
1. Rájec náves u hospody

16:00 - 16:20 hod.

2. P estavlky 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.
Máte možnost zbavit se t chto druh odpad :

- zne išt né sklo a keramika

- plechovky od barev

- olejové filtry

- plast. nádoby od olej a post ik

- obaly od sprej

- upot ebené (vyjeté) oleje

- zaolejované hadry

- staré barvy a edidla

- vy azené chemikálie

- staré léky, kosmetika

- autobaterie, mono lánky

- zá ivky a výbojky

- ojeté pneumatiky

- autoseda ky a aloun ní

- rozbitý nábytek, matrace ap.

- nefunk ní, ale pokud možno kompletní elektrospot ebi e:
ledni ky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysava e, pra ky, kuchy ské roboty apod.

VÁŽENÍ OB ANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA P EDEM.
NELZE ZAJISTIT ISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU T ETÍ OSOBOU!!!
Jde o opakovanou akci, která je jist pro Vaši domácnost již samoz ejmou. Tato akce Vás
asov ani finan
nezatíží, ale výsledek Vaší snahy m že pozitivn ovlivnit život Váš,
Vaší rodiny a hlavn Vašich d tí. Snaha o zlepšení životního prost edí m že za ít u
každého z nás. Pomozte a p isp jte ke zlepšení životního prost edí!
Bližší informace Vám poskytneme na obecním ú ad .
kujeme Vám p edem za spolupráci.
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Zájezd pro d ti
Dne 14. zá í po ádá sociální komise obce Borovnice zájezd pro d ti z naší obce. Tentokrát
navštívíme zámek Ratibo ice, Babi ino údolí a eskou Skalici. Po ob
si prohlédneme
zahrady v Novém M st nad Metují.
ti do 10 let musí mít dosp lý doprovod, p ípadn lze požádat lenky sociální komise o
dozor. Zájemci se mohou hlásit u lenek sociální komise v jednotlivých ástech obce.
Odjezdy z autobusových zastávek:
Borovnice
8:00 hod.
Rájec
8:10 hod.
estavlky
8:20 hod.
íme, že se d tem bude výlet líbit, p ejeme hezké zážitky a hlavn hezké po así.
sociální komise

Nabídka dovážky ob
Jak již mnozí jist víte, dne 30. zá í 2013 kon í jídelna Zoposu v P estavlkách a nadále již
nebude provád na dovážka ob
do obcí. Od 1. íjna proto zajiš ujeme ve spolupráci se
Zoposem jiného dodavatele. Zájemci se mohou hlásit u lenek sociální komise, nejlépe
do 15. zá í.
sociální komise

Kontroly komín ješt v náhradním termínu
Jak jsme informovali v minulých íslech zpravodaje, v uplynulém m síci provád l kominík
p. Libor Havlena na základ takzvaného kominického zákona pravidelné kontroly a ist ní
komín a spalinových cest. Jelikož se na n která místa nedostal a n kte í ob ané nebyli
doma ani p i druhé návšt , budou další kontroly provád ny ješt v náhradním termínu
v pátek 13. zá í od 9 do 18 hodin. Máte-li tedy zájem o provedení kontroly, kontaktujte
kominíka p. Havlenu na tel. íslech 736 251 768 nebo 776 358 665.

Sbírka použitého ošacení
Ob anské sdružení Diakonie Broumov po ádá sbírku použitého ošacení v naší obci
v rámci jimi vyhlášené sbírky. Sbírka se má uskute nit v budov obecního ú adu v
estavlkách ve dnech 9. a 11. zá í v dob ú edních hodin a dne 13. zá í od 14 do 19
hodin.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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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.
07.09.
08.09.
14.09.
15.09.
21.09.
22.09.
28.09.
29.09.
05.10.
06.10.
12.10.
13.10.

MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Š astná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Vav ková Hana
MUDr. T mová V ra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vy ítalová Marie
MUDr. Zde ka Ji í
MDDr. And lová Jana

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
ZS Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
J. Pitry 344, Opo no
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
J. Pitry 448, Opo no

494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 371 782
494 667 154
494 622 114
494 542 102
494 371 781
494 541 757
494 596 732
731 980 112

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

Po así v srpnu 2013
Srpnové po así v R bylo stejn jako ervencové nadpr
rn teplé a pom rn suché,
což dokazují i údaje z amatérské meteostanice, umíst né v Rájci na rodinném domu p.5:
Teplota:
Vlhkost:
Srážky celkem za m síc:
Maximální rychlost v tru:
Tropické noci (nad 20°C):
Horké dny (nad 30°C):
Letní dny (nad 25°C):
Deštivé dny:

minimální
6,4°C
26%

pr
rná
maximální
20,1°C
37,1°C
68%
97%
52 mm
56,6 m/s (1 m/s = 3,6 km/h)
1 den
8 dní
15 dní
6 dn

Více na internetu (www.pocasirajec.unas.cz/meteo a www.facebook.com/PocasiRajec)
nebo na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz, pop ípad osobní návšt vou.
Martin Kaplan
Strana 10 • Zá í 2013
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SAMOSB R BRAMBOR
Tradi ní samosb r brambor se letos uskute ní

od 13. zá í 2013 až do vyprodání
denn od 8:00 do 18:00 hod.
na poli u Suché Rybné.
Cena: 500,- K /q - úhrada hotov p ímo na poli.
Samosb r bude provád n do vlastních pytl .
V p ípad nep íznivého po así bude sb r vyhlášen v náhradním termínu.
Ing. Zbyn k Myšák, editel ZOPOS P estavlky a.s.

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Vyhlášení voleb do Poslanecké sn movny
Dne 28. srpna 2013 vydal prezident republiky Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky a stanovil dny jejich konání na pátek
25. íjna 2013 a sobotu 26. íjna 2013. D vodem konání p ed asných voleb je rozpušt ní
stávající dolní komory, pro které se p i srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslanc . Voli i
tak p jdou k volebním urnám o n kolik m síc d íve. Více informací v p íštím ísle.

Zm ny ve vícedenních a p estupních jízdenkách
ipová karta IREDO platí od 1.9.2013 a pln nahradí stávající m sí ní a devadesátidenní jízdenky
všech typ (celé, žákovské, studentské atd.) v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Od 1. íjna
2013 nahradí také sedmidenní jízdenky.
estupní papírové jízdenky se budou uznávat jen
do 31. prosince 2013. Po tomto datu budou platit
estupní jízdenky v elektronické podob .
i nákupu vícedenní nebo p estupní jízdenky IREDO u idi autobus , pr vod ích ve
vlaku nebo na p epážce v železni ní stanici vám sou asn s nahráním jízdenky na ipovou
kartu bude vydán doklad, sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky i k reklamaci.
Nová ipová karta bude platit ve všech autobusech a vlacích na území Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního systému IREDO.
íve vydané ipové karty jednotlivých dopravc z stanou v platnosti do konce roku
2013. Nebude je možné využívat pro nahrávání vícedenních nebo p estupních jízdenek.
Využívat je m žete pouze u dopravce, který vám tuto kartu vydal.
Výjimku tvo í dopravce OSNADO spol. s r. o., kde budou karty tohoto dopravce akceptovány do odvolání. Karty dopravc bude také možné využít pro platbu jízdného mimo IDS
IREDO (kilometrické jízdné - nap íklad p i cest do Prahy, Brna, Liberce atd.).
Kontrola platnosti jízdenky bude probíhat p iložením ipové karty k odbavovacímu za ízení idi e autobusu nebo p enosné pokladn pr vod ího vlaku nebo te ce revizora.
O novou kartu IREDO žádejte osobn od 1. srpna 2013 na kontaktních místech. Karta pro
vás bude p ipravena do dvou týdn od podání žádosti.
Žádost vyplníte p ímo na kontaktním míst , p ípadn si ji stáhn te z našich stránek. Spolu s ní vás pracovník kontaktního místa požádá o p edložení ob anského pr kazu a jedné
pr kazové fotografie (35 × 45 mm) k naskenování (bude ihned vrácena). Žáci a studenti
navíc p edloží potvrzení o studiu pro školní rok 2013 / 2014.
i vyzvednutí karty se prokážete p vodní žádostí o vydání. Cena nové ipové karty
IREDO je 150,- K . D ti, žáci a studenti zaplatí v rámci slevy za po ízení ipové karty 80,. Životnost ipové karty je 6 let.
Strana 12 • Zá í 2013
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F

TE A VYHRAJTE

„SE SMUTNOU TVÁ Í NA VÝLETY NECHO !“
Zachytili jste radostné okamžiky v našem kraji svým objektivem?
Pod lte se o n se svými p áteli prost ednictvím fotogalerie na www.hotelstudanka.cz.
S jejich hlasy v naší sout ži m žete vyhrát zajímavý dárek.

Pravidla sout že:
Své snímky nahrajte zde p es webové rozhraní. Maximáln t i snímky. Nahrané snímky musí
nejprve schválit správce webu, než se dostanou mezi sout žící snímky. Sou ástí formulá e je:
Popis fotky: autor, kontakt a uvedení místa po ízení fotografie
Prohlášení: „Autor poskytuje spole nosti Hotel Matrix s.r.o. nevýhradní licenci na dobu neur itou
ke všem jím zaslaným fotografiím zaslaným do fotosout že „Se smutnou tvá í na výlety necho !“.
Tedy výslovn nabyvatele oprav uje k výkonu práva dílo užít, a to v neomezeném rozsahu.
Spole nost Hotel Matrix s.r.o. m že fotografie rozmnožovat, je oprávn na originál rozši ovat, pronajmout, p it vystavovat a m že sd lovat dílo ve ejnosti, p emž bude vždy uvedeno jméno autora.“

Ukon ení sout že: 29. 9. 2013 ve 24 hodin
Kategorie - Cena ve ejnosti:
Pr vodce Orlickými horami a jejich podh ím, autor Josef Lukášek, nakladatelství OFTIS
Kategorie - Cena odborné poroty:
Dárkový poukaz v hodnot 1000,- K , platí v Hotelu Studánka
edsedou odborné poroty je Karel Steiner,
profesor fotografie na Parsons School of Design v Pa íži

Patronem sout že je moderátor Standa Berkovec,
na snímku v radostném opojení po dobytí hradu Potštejn elekt inou.

Organiza

zajiš uje o.s. ABAKUS, autor projektu Rodný kraj Františka Kupky.
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Den otev ených dve í v pe ovatelské služb
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Poutní místo Homole
Mše a pou 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. zá í, vždy od 14:30 hod.
Dne 25. zá í se na Homoli koná tradi ní švestková pou , p i níž budou slouženy mše od
8, 10 a 14 hodin.
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.

Spole enská kronika
Životní jubilea
V tomto m síci slaví své významné životní jubileum
75 let pan MILOSLAV LU ÁK z Rájce p. 16
Jubilantovi p ejeme všechno nejlepší, hlavn hodn
zdraví a rodinné pohody do dalších let.
sociální komise

Z obecní kroniky
Výpis z kroniky obce Borovnice
Pokra ujeme ve výpisech z kroniky obce Borovnice. Tentokrát rokem 1937:
V tomto roce obec poøídila nové razítko, které u ívali majitelé panství Borovnice v roce
1341.

Týká se: Znak Borovnice
Legenda znaku - tít je vodorovnì rozpoltìný tvar empír, kde ve vrchní polovinì vidíme
staré èeské ruchadlo v barvì støíbrné (bílé) na modrém poli. V dolní spodní pùli
spatøujeme takté v modrém poli hnìdou vr a tøi paví péra. Uprostøed znaku je bøevno
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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t. j. úzký èervený pás, který dìlí vrchní pùli od spodní. Zde jsou vedle sebe tøi esticípé
hvìzdièky a okolo cisilírování. Nad celým títem lze vidìti letopoèet 1341.
Heslo znaku: Orba - Rybníkáøství - Rybolov.
Letopoèet 1341: je jakýmsi mezníkem v dìjinách obce Borovnice. Rod Sudlièkùv nabyv
obce Borovnice, Závr í, Kluè, Sudslavu, stal se mocným rozhodèím tohoto kraje. V této
dobì vládl nad tímto majetkem Václav Záruba (Záruba Sudlièka), který zde hodnì
zvelebil rybníkáøství (zemøel roku 1375).
Vr e a tøi paví péra: Dle pamìtní desky na domì v Rosicích je znak tzv. vr e, co byl
podlouhlý z proutí pletený ko na jednom konci uzavøený. Do tìchto ko ù (od slova
vrhati, házeti) chytali v rybníkách a øekách ryby.
Rod Sudlièkù, který tento znak u íval, se poèal od roku 1341 psáti "z Borovnice". Na
vývodu zámku v Ivanèicích má vr péro a klenot pak dvì péra (paví). Pole støíbrné a vr
hnìdá se shoduje s peèetí Sudlièky z Borovnice (desky zemské 1557). Dle poznamenání
Bøezna v Rajhradì je ve zvíkovské síni také malovaný znak Sudlièkù z Borovnice.
Mikulá Sudlièka z Borovnice dr el v polovinì 16. století také statek v Rosicích.
Paví péra budou asi vyznamenání Zárubù Sudlièkù za prokázané rytíøské vlastnosti
udatností.
Staré èeské ruchadlo: Ve vrchní pùli jest tento symbol orby. Je to jakýsi obelisk staleté
poctivé práce a zemìdìlské kultury. Byl to první a snad hlavní nástroj jeho, aby si mohl
pùdu obdìlávati, aby pak jemu u itek pøinesla. Nenese on nám - zøízení osad, lásku k pùdì.
Tøi hvìzdy: Jsou esticípé. Je to souhrn est krát tøi t. j. osmnáct rodových linií - vládlo,
sdílelo a utváøelo dobré i patné osudy obce Borovnické.
1. hvìzdièka - to doba od jejího vzniku poèínaje zalo ením tvrze a dvora poplu ního,
majetku to panského a zaèátek to osazení obce vùbec - do války tøicetileté.
2. hvìzdièka - pøedstaviti má období a do osvobození stavu rolnického od jha mravního a hmotného (1948).
3. hvìzdièka - zde je poèátek éry nové - lep í, svobodnìj í a i kulturnìj í. Lid rolnický
vládne neobmezenì svým majetkem. Oèekává splnìní svých tu eb, takté po ehnané
úrody, které by mohl poté s radostí sklízeti a klidnì v míru a spokojenosti u ívati.
V roce 1937 dán do provozu v Borovnici telefon z po ty Chleny,
který umístìn v Hubálkovì hostinci è. p. 22, který stál 6632 Kor.
na který to obnos obdr ela obec pøíspìvek od státu 2553 Kor.,
chlenská raiffeisenka pøispìla také 2553 Kor., obec doplatila
1526 Kor.
Na obecním skladi ti dána plechová støecha, která stála
4029 Kor.
1/7 konán soupis vepøù - 2 kanci, 56 prasnic, 190 selat, 198 bìhounù, celkem 446
kusù.
Stavby dokonèili: Rychtaøík Fr. 58, Dostál Jos. 60, Beèièka Jos. 8, Moèanin M. Homol 1,
Kubík Fr. 52.
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24/2 zemøel Hlaváèek Jos., Homol è. p. 6
23/2 zemøela Frydrychová Vilemína è. p. 11
31/3 zemøel Kos Jos. ml. è. p. 53
11/4 zemøel Petrlák Jos. è. p. 46
15/7 zemøela Sejkorová Marie è. p. 18
29/12 zemøel Hájek Fr. è. p. 32
zemøela Malátová M. è. p. 3
Dr. Tomá G. Masaryk zemøel v Lánech
v úterý 14. záøí roku 1937 ve tøi hodiny dvacet devìt minut po pùlnoci, právì kdy
naplnil osmdesát sedm let est mìsícù a sedm dnù svého ivota.
V Nìmecku pøevzal po zemøelém øí ském presidentovi Hindenburkovi správu Nìmecka
Hitler Adolf, co èinilo u nás dosti obav a rozruchu, neb pøi volbách v Nìmecku
25.5.1936 dostal Hitler 98,8% hlasù. Nìmecko pevnì kráèí za Hitlerem.
Èesko-slovensko staví v Orlických horách opevòovací práce, ka dý cítí vá nost doby.
Leden, únor, bøezen vlhký vìt inou plískanice, v únoru a 6°tepla a v bøeznu a
10°tepla, sníh s de tìm. Duben teplý a de tivý, 9/4 silná bouøka, kvìten suchý a teplý,
èerven do 12 pìknì, pak pr elo a do konce mìsíce teploty od 10 do 30°, sena naschlo
mnoho, kterého se mnoho pokazilo. Èervenec polovina jasno a polovina oblaèno a
de tivo, nejvy í teplota 20°C. ita se zaèala kositi 9 èervence, následkem de ù se
kosení pøeru ilo a kosila se zároveò se p enicí a v druhé polovinì èervence. Sklizeò na
zrno dobrá, slámy málo. Úroda bramborù a øepy dobrá, té jablek dosti ale vestek
málo. Ostatní mìsíce a do vánoc pìknì, na vánoce zima.
výpis z kroniky zpracoval JUDr. Karel Skalický, kroniká obce

Kultura a volný as
Pozvánky na akce
X. HUDEBNÍ FESTIVAL F.I.A. T MY:
ŠT PÁN RAK – sv tový kytarový virtuos
27.9.2013 od 19:30 hod. – Kostelec nad Orlicí – SK Rabštejn
BAROQUE BLOND – Martina Kuncl Štillerová (housle), Petra Ž árská (cembalistka)
28.9.2013 od 20:00 hod. – Kostelec nad Orlicí – zrcadlový sál Nového zámku

CHOR ERATO – p vecký sbor z Polska, vstup zdarma
29.9.2013 od 17:00 hod. – Kostelec nad Orlicí – chrám sv. Ji í
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Pozvánka na 11. kostelecké Posvícení a festival emesel
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Pozvánka na 1. ro ník Red Hot Chilli Chleny

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Zá í 2013 • Strana 19

5. ro ník Setkání ko ských sil pod Homolskými schody
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Z d ní v obci a okolí
Memoriál Bohumila Be ky
Za tropického vedra se v sobotu 3. srpna 2013 na volejbalových kurtech v P estavlkách
uskute nil již 15. ro ník volejbalového turnaje "MEMORIÁL BOHUMILA BE KY".
Turnaje se zú astnilo osm smíšených družstev. Akce p ilákala velké množství p íznivc .
Za hladký pr h pat í dík
Obci Borovnici i všem, kte í
se na uspo ádání podíleli.
Po adí na prvních místech
bylo následující:
1. Choce
2. PRD P estavlky
3. BE KA Choce
4. LTC Klu
Zbývá jen si p át na první
srpnovou sobotu roku 2014
trochu menší vedro.
Ji í ehák a František Sládek
(foto na zadní stran obálky)

Od našich dopisovatel
K ve ejnému zasedání
Rád zhodnotím a doplním n které body z ve ejného zasedání, které jsem nemohl ovlivnit
svou absencí z pracovních d vod .
Zn ní zákona . 128/2000 sb. O obcích §39 - Zám r obce prodat, sm nit nebo darovat
nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výp ku obec zve ejní po dobu
nejmén 15 dn p ed rozhodnutím v p íslušném orgánu obce vyv šením na ú ední desce
obecního ú adu, aby se k n mu mohli zájemci vyjád it a p edložit své nabídky. Zám r
že obec též zve ejnit zp sobem v míst obvyklém. POKUD OBEC ZÁM R NEZVE EJNÍ,
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JE PRÁVNÍ ÚKON OD PO ÁTKU NEPLATNÝ! Toto se nestalo! Zám r nebyl zve ejn n na
ední desce, která musí být nep etržit ve ejn p ístupná! Tato skute nost vypovídá o
pracovním režimu, který na obecním ú ad panuje. Neznalost zákon , nezájem ešit
správn danou problematiku i úmyslné jednání. Pokud toto paní starostka So a Rojková
nezvládá, je pot eba jako vždy zaplatit lov ka, který to za ídí! Z osobní skute nosti vím,
že paní starostka ne vždy mluví pravdu, proto jsem to zdokumentoval a zajistil sv dky
pro p ípad arogance ze strany vedení obce a následného nezájmu tento zám r znovu od
za átku dle zákona provést. V opa ném p ípad budu nucen obrátit se na soud a jsem
zv dav, kdo bude nést p ípadné finan ní ztráty obce!
Ješt post eh k isti ce odpadních vod v P estavlkách a panu Bulí ovi, který pracoval na
ad v Kostelci nad Orlicí a m l pod dohledem tuto problematiku. Svou pracovní inností jakožto správní orgán ned lal nic, aby posledních deset let svého provozu bývalá
isti ka spl ovala svoji funkci a zákonné normy. Te je strašn chytrý, co je pot eba a
jaké pokuty nám hrozí, jestli to nebo ono neud láme. Krásná ukázka toho, co se v dnešní
dob jeví jako fenomén. Najednou se hrozn angažuje v této innosti a následném
provozu! Je pot eba ho dob e zaplatit! Ten lov k m fakt baví!
Tomáš Koleš

li jste, že ...
síc zá í
Zá í je devátý m síc gregoriánského kalendá e a má 30 dní. Kolem 23. zá í za íná na
severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost). Staro eské ozna ení tohoto m síce
bylo zá uj nebo zá ij, což znamená „za íje“; odvozování od slune ního zá ení je pouze
lidovou etymologií. Mnoho jazyk p evzalo jeho latinský název September (šlo o sedmý
síc p ed reformou kalendá e).
V zá í za íná období podzimní sklizn . Krom ovoce a brambor dozrává také vinná réva a
chmel. Proto se v lidové tradici eských zemích odehrávají v tomto m síci tzv. skliz ové
slavnosti - vinobraní, do esná nebo pro jižní echy typická konopická.
28. zá í je den sv. Václava. Dnes den státního svátku, do nedávné minulosti den, kdy se
v hornatých krajích svád l dobytek z letních pastvin do vsí k p ezimování. V n kterých
oblastech také kon ila ro ní služba eledi a zárove se uzavíraly smlouvy s hospodá i na
íští rok. Na Plze sku si ele ze svých ad volila chudého krále a královnu, kte í pak se
svými "dvo any" obcházeli ves a se zp vem prosili o dary (vejce, pe ivo). Ve er se pak
v místní hospod konala z výslužky hostina.
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