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Zprávy Obce Borovnice
Záznam z ve ejného zasedání
Dne 31. íjna 2013 se v místní ásti Rájec konalo pravidelné ve ejné zasedání, kterého se
zú astnilo 8 zastupitel a 18 ob an obce. Po obvyklém úvodním souhrnu usnesení
z minulého ve ejného zasedání, proti kterému nebyly vzneseny žádné námitky, byl
odsouhlasen program jednání a zastupitelé p ikro ili k projednávání jednotlivých bod :

etí úprava rozpo tu Obce Borovnice na rok 2013
Starostka obce seznámila p ítomné s pot ebnými zm nami upraveného rozpo tu Obce
Borovnice na rok 2013 íslo 3. P íjmová ást byla navýšena o 438.240,- K a výdaje byly
navýšeny o 436.500,- K . V p íjmové ásti se jedná o zaú tování vyššího výb ru daní
z p íjmu fyzických osob, dotací na volby, dotace na OV P estavlky, p íjm z pronájmu
pozemk a nekapitálových p ísp vk za pe ovatelskou službu. Ve výdajové ásti se jedná
o zaú tování oprav obecních budov v Borovnici a P estavlkách, geodetických prací, nákupu pozemk , OV P estavlky a dalších drobných výdaj , v tší výdaje se pak týkají opravy
kanalizace v Borovnici (100.000,- K ), p ísp vku DSO Brodec na radary v P estavlkách
(100.000,- K ), zpracování územního plánu (128.500,- K ) a p edevším neinvesti ního
ísp vku DSO Brodec jako vratky dotace ve výši 252.900,- K . Celkové navýšení výdaj je
nižší, než celkové navýšení p íjm , takže touto zm nou rozpo tu nedochází k žádnému
schodku, ale naopak mírnému p ebytku. Zastupitelé tyto zm ny rozpo tu odsouhlasili.

Smlouva s VAK o provozování vodohospodá ského majetku
Zastupitelstvu byla p edložena k odsouhlasení smlouva mezi provozovatelem VAK
Jablonné nad Orlicí a obcemi Borovnice, Chleny a Vrbice, týkající se provozování vodohospodá ského majetku skupinového vodovodu, složeného z provozu jednotlivých obcí
Borovnice, Chleny a Vrbice. Tato smlouva byla zastupiteli projednána již na sch zce
zastupitel všech t í obcí se zástupcem VAK Jablonné n.Orl. p. Fiedlerem, p i které byly p.
Fiedlerovi p edloženy požadavky na úpravu smlouvy, týkající se nap . zkrácení výpov dní
lh ty nebo zpr hledn ní vyú tování náklad p edložením výsledovky s detailním rozborem položek. Zástupce VAK Jablonné n.Orl. na všechny požadavky p istoupil a zastupitelé
proto po dohod ve všech t ech obcích smlouvu odsouhlasili.

Neinvesti ní p ísp vek pro DSO Brodec – vrácení dotace
edchozí pravidelné pracovní sch zky zastupitel se zú astnil p edseda DSO Brodec p.
Havel, který zastupitele seznámil s nutností vrácení ásti dotace na z ízení bezdrátového
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rozhlasu a internetu z d vodu nespln ní podmínek pro p ijetí dotace v oblasti špatn
provedeného výb rového ízení a nedoložení velkého množství pot ebných dokument .
Všechny obce mikroregionu Brodec, které se v roce 2005 podílely na z ízení bezdrátového rozhlasu a internetu, musí nyní vrátit ást p ijaté dotace v celkové výši 810.000,- K .
O této situaci na tomto zasedání všechny p ítomné informovala starostka obce p. Rojková a vyzvala zastupitele k odsouhlasení neinvesti ního p ísp vku pro DSO Brodec, který
byl pro naši obec vy íslen ve výši 252.900,- K . Vzhledem k tomu, že dotace vrácena být
musí a zastupitelé tedy de facto nem li na výb r, byl p ísp vek odsouhlasen.

Nabídky p. Frýbla z Kostelce n.Orl. na opravy kanál v Borovnici
Starostka obce p edložila cenovou nabídku p. Frýbla z Kostelce nad Orlicí na provedení
pot ebné opravy kanaliza ní šachty p i silnici III/3167 v Borovnici u Dusílk . K oprav
vydala na základ místního šet ení doporu ení Správa silnic Královéhradeckého kraje
s tím, že obec má vy istit stávající prostor šachty, z obou stran vyšalovat a umístit
ocelovou výztuž, prodloužit vtokovou trubu a zabezpe it kabelové vedení. Správa silnic
Královéhradeckého kraje poté zajistí vylití betonu do p ipravených d r v chodníku.
Starostka obce požádala o schválení p edložené cenové nabídky na provedení t chto
prací v hodnot 67.800,- K bez DPH. Zastupitelé tuto cenovou nabídku schválili.
Dále byla zastupitelstvu p edložena k odsouhlasení další nabídka p. Frýbla z Kostelce
n.Orl., týkající se opravy kanaliza ní šachty p es celou místní komunikaci v Borovnici u
Jireš , která byla vy íslena na 49.450,- K bez DPH. Zastupitel Petr Kotera se dotázal, pro
je cenová nabídka op t pouze od jednoho stejného dodavatele a zastupitelka Marie Kaplanová upozornila na stejn špatný stav kanál v Rájci a vyslovila se pro odložení na jaro
a kontaktování dalších dodavatel , pro což se vyslovili i další zastupitelé a tato druhá
oprava byla proto odsunuta až na jaro, aniž by se o nabídce nyní hlasovalo.

Plán inventariza ní komise
Starostka obce p edložila k odsouhlasení plán inventarizace majetku a závazk obce
Borovnice za rok 2013. Inventarizaci má provést inventariza ní komise ve složení
edseda Papá ek Adolf a lenové Witczaková Pavlína, Rojková So a, Kaplanová Marie,
Mat jka Kamil, Sládková Milena. Zastupitelé plán inventariza ní komise odsouhlasili.

Žádost p. Placheckého z Borovnice o p ípojku elekt iny
Starostka obce seznámila p ítomné se žádostí p. Placheckého o vyjád ení k existenci sítí a
ud lení souhlasu s vydáním územního souhlasu na stavbu Borovnice, 106/2, Plachecký –
ípojka knn. Na základ této žádosti byla p edložena obci k odsouhlasení rovn ž smouva
o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene, týkající se rovn ž této stavby
ípojky elekt iny. Starostka obce vyjád ila nesouhlas s vyhov ním této žádosti a uzav ením smlouvy, jelikož p. Plachecký nedodržel p edchozí domluvený prodej obecního pozemku jako p íjezdové cesty k této stavb . Zastupitel Petr Kotera k tomu uvedl, že dle
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jemu dostupných informací p. Plachecký podal žádost o odkoupení obecního pozemku
pro vytvo ení vlastní p íjezdové komunikace ke své stavb , a po odsouhlasení této žádosti zastupitelstvem bylo provedeno vyty ení pozemku a p ipravena kupní smlouva. Pan
Plachecký byl údajn p ítomen p i vym ování tohoto pozemku a nem l žádné námitky
ani proti tomu, že vym ení pozemku zajiš uje obec (což bylo dohodnuto), ani proti tomu, že by pozemek byl úzký a že by jej cht l širší i jinak umíst ný. Poté však odmítl
podepsat kupní smlouvu s tím, že si zajistí vym ení své a že chce jiný rozm r pozemku.
S tím ovšem zastupitelé nesouhlasili (jiný rozm r pozemku nebyl uveden v žádosti) a
jelikož obec m la kv li žádosti p. Placheckého výdaje za vym ení, které poté p. Plachecký odmítl uhradit a odkoupit pozemek o který žádal, je zcela logické, že další žádosti p.
Placheckého se budou ešit až v p ípad do ešení p edchozí žádosti, které obec v plné
mí e vyhov la, ovšem p. Plachecký p edem domluvené podmínky nedodržel (alespo dle
zastupitel m dostupných informací). Zastupitelstvo obce proto žádost p. Placheckého ani
edloženou smlouvu v tuto chvíli neodsouhlasilo.

id lení ísla popisného Ji ímu a Božen Tomanovým z Rájce
stský ú ad Kostelec nad Orlicí na základ odsouhlasení žádosti vyzval obec Borovnici
k p id lení ísla popisného pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. .st. 67/4 (dle
GP . 194-110/2013) v obci Borovnice, ásti Rájec a v kat. území Rájec, pro vlastníky Mgr.
Ji ího Tomana a Mgr. Boženu Tomanovou, Záryby 71, 27713 Praha-východ. Starostka
obce na tomto základ zajistila doklad o p id lení ísla popisného 38 a zastupitelé nemají
proti p id lení p. námitek.

Návrh úpravy stanov DS Orlické hory a Podorlicko
Destina ní spole nost Orlické hory a Podorlicko op tovn p edkládá upravený návrh
stanov DS OHP. Proti zm
t chto stanov, p edevším proti p ísp vk m do „rezervního
fondu“, se dle informací starostky obce p. Rojkové vyslovili zástupci v tšiny obcí a
zastupitelstvo m sta Kostelec nad Orlicí tuto zm nu stanov již na svém zasedání
neschválilo. Starostka obce také doporu ila tuto zm nu neschválit a zastupitelé tento
návrh neodsouhlasili.

Žádost p. Bedná ové a p. ehákové o odkup jejich pozemku obcí
Starostka obce v tomto posledním dopl ujícím bod seznámila se žádostí p. Bedná ové
z P estavlk a p. ehákové z Lupenice o odkup jejich pozemku pod vodárnou v P estavlkách do vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že pozemky byly vykupovány obcí již p ed
lety, ale obec tehdy z ejm omylem nakoupila pozemky s jiným parcelním íslem, up ednost ovali zastupitelé provedení vým ny t chto pozemk za ty pozemky, které jsou skute
pod vodárnou. Majitelky pozemk pod vodárnou ovšem necht jí p vodn prodané
pozemky zp t a pozemky pod vodárnou cht jí op t obci prodat. Obec tedy odkoupí
pot ebný pozemek .parc.st. 109 v kat. území Rájec o vým e 226 m2 a pozemky, které
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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zakoupila obec již p ed lety, budou nadále pronajímány firm ZOPOS P estavlky a.s. a
ípadn mohou být pozd ji odprodány.

Diskuse
Zastupitelka Marie Kaplanová upozornila na nefunk ní hlási e obecního rozhlasu v Rájci
a zastupitelka Pavlína Witczaková rovn ž upozornila na stejný problém v P estavlkách,
což bude ešeno.
Zastupitelka Marie Kaplanová dále vznesla dotaz na ešení situace se suchými stromy na
hrázi u rybníka v Rájci, kde hrozí nebezpe í úrazu i nehody v d sledku padajících v tví.
Starostka obce uvedla, že tyto stromy jsou obecní a je možné je skácet a využít pro svou
pot ebu místními hasi i.
Pan Josef Linhart z Homole se tázal na studii odlesn ní Homole a projevil sv j nesouhlas
s vykácením strom , alespo rozhodn ne úplným, k emuž se p ipojila i p. Linhartová.
Starostka obce odpov la, že stromy by m ly být káceny postupn dle stá í a nahrazovány ovocnými stromy tak, jak tomu bylo v minulosti p ed zalesn ním.
Pokud jde o komunikaci pod Homolí, zpomalovací retardéry zde nebudou a budou zde
umíst ny pouze omezující dopravní zna ky.
Zastupitel Martin Kaplan upozornil na nevhodné parkování kamion v obytných zónách
a v centru Rájce. Starostka obce uvedla, že v c bude nejprve ešena domluvou a je možné vydání upozorn ní také pomocí obecního zpravodaje Brodík.
Zastupitelka Pavlína Witczaková upozornila na porosty zasahující do obecních pozemk .
Požádala p ítomného p. Tomáše Koleše o odstran ní v tví a šlahoun živého plotu, které
zasahují p l metru do obecní komunikace. Zárove upozornila, že takovýchto míst je
v obci více, nap . chodník od bývalého obchodu okolo RD manžel erných v P estavlkách p.4 apod. Starostka obce tuto v c op t navrhla zkusit ešit upozorn ním v obecním
zpravodaji Brodík.
Na záv r starostka obce všem p ítomným pod kovala a poté zasedání ukon ila. P íští
ve ejné zasedání by se kv li váno ním svátk m m lo konat tentokrát již v polovin
síce, a to ve tvrtek 12. prosince v místní ásti Borovnice. V p ípad pot eby m že
být svoláno d íve. Pozvánka bude v as vyv šena na ú edních deskách obce.

Výsledky voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu R
Tak jako v celé republice, i v naší obci se ve dnech 25. a 26. íjna konaly p ed asné volby
do poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. A jak dopadly?

Volební ú ast
V seznamu voli bylo zapsáno celkem 305 voli z naší obce. K tomu bylo do zvláštního
seznamu zapsáno 7 voli , kte í v naší obci odvolili na voli ský pr kaz.
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Po et voli :
Borovnice
estavlky
Rájec
volební pr kazy
Celkem

zapsaných
112
121
66
7
312

skute

odvolili
67
67
44
7
190

%
59,8 %
55,4 %
66,7 %
100,0 %
60,9 %

Výsledky voleb
Z 18 stran a hnutí, které kandidovaly v našem volebním okrsku, dostalo alespo jeden
hlas 15 z nich. P itom volební komise musela konstatovat, že 3 odevzdané hlasy byly
neplatné (ve všech p ípadech se v odevzdané ú ední obálce nacházely dva volební lístky).
Výsledky voleb v Královéhradeckém kraji v porovnání s výsledky v našem okrsku:
Královéhradecký kraj
Borovnice
ANO 2011
20,28 %
SSD
18,72 %
SSD
18,57 %
KS M
18,72 %
KS M
14,08 %
TOP 09
14,44 %
TOP 09
12,91 %
ANO 2011
12,30 %
Úsvit
8,08 %
KDU- SL
9,09 %
ODS
7,28 %
Úsvit
6,95 %
KDU- SL
6,79 %
ODS
5,35 %
Ve volebním okrsku obce Borovnice na dalších místech (bez uvedení % hlas , které byly
nižší než 5 %) v po adí podle po tu platných odevzdaných hlas skon ily strany - Piráti,
Hlavu vzh ru, Svobodní, Zelení, Strana soukromník , Zm na, Aktiv nezávislých ob an ,
SPO-Zemanovci.
Volební komise d kuje všem ob an m, kte í svojí ú astí i jiným zp sobem p isp li ke
zdárnému pr hu voleb v naší obci.
Za volební komisi: JUDr. Karel Skalický, místop edseda vol. komise

Po ty hlas pro jednotlivé strany
Jako p i každých volbách, i tentokráte bylo možné zjistit podrobn jší informace o výsledku voleb brzy po skon ení voleb na webu obce, kde nejsou jen málo íkající procenta, ale
ímo po et ob an , kte í danou stranu i hnutí volilo:
Obec Borovnice
SSD
35 hlas
KS M
35 hlas
TOP 09
27 hlas
ANO 2011 23 hlas
KDU- SL
17 hlas
ÚSVIT
13 hlas
ODS
10 hlas

Královéhradecký kraj
ANO 2011 55.548 hlas
SSD
50.870 hlas
KS M
38.564 hlas
TOP 09
35.360 hlas
ÚSVIT
22.132 hlas
ODS
19.933 hlas
KDU- SL
18.610 hlas
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celá R
SSD
1.016.829 hlas
ANO 2011
927.240 hlas
KS M
741.044 hlas
TOP 09
596.357 hlas
ODS
384.174 hlas
ÚSVIT
342.339 hlas
KDU- SL
336.970 hlas
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Do Parlamentu se nedostaly tyto strany (po adí dle po tu hlas ):
Obec Borovnice
Piráti
8 hlas
Hlavu vzh ru 5 hlas
Svobodní
4 hlasy
Zelení
3 hlasy
Zm na
2 hlasy
Soukromníci 2 hlasy
ANEO
2 hlasy
SPOZ
1 hlas
Suverenita
0 hlas
DSSS
0 hlas
LEV 21
0 hlas

Královéhradecký kraj
Zelení
7.873 hlas
Svobodní
7.303 hlas
Piráti
6.744 hlas
SPOZ
3.065 hlas
DSSS
2.483 hlas
Zm na
2.108 hlas
Hlavu vzh ru 953 hlas
Suverenita
947 hlas
Soukromníci
800 hlas
ANEO
324 hlas
LEV 21
274 hlas

______________________________________________
Pozn.:
Strany psané takto sklopeným písmem v našem kraji
bec nekandidovaly, proto jsou pouze ve sloupci R.

celá R
Zelení
159.025 hlas
Piráti
132.417 hlas
Svobodní
122.564 hlas
SPOZ
75.113 hlas
DSSS
42.906 hlas
Zm na
28.592 hlas
Hlavu vzh ru 21.241 hlas
Suverenita
13.538 hlas
Soukromníci 13.041 hlas
Koruna eská 8.932 hlas
LEV 21
3.843 hlas
ANEO
1.237 hlas
Pravý blok
1.225 hlas
Romové
609 hlas
Ob ané 2011
455 hlas
KAN
293 hlas

Naši nov zvolení zástupci v Poslanecké sn movn
Za Královéhradecký kraj nás budou v Poslanecké sn movn Parlamentu R dle následujícího po adí stran zastupovat tito zvolení poslanci:
ANO 2011 MUDr. Plzák Pavel
Ing. Pilný Ivan
Mgr. Berdychová Martina
SSD
Birke Jan
PhDr. Böhnisch Robin
KS M
Mgr. Marková So a
JUDr. PhDr. Ondrá ek Zden k, Ph.D.
TOP 09
MUDr. Heger Leoš, doc. CSc.
ÚSVIT
MUDr. Št tina Ji í
ODS
Mgr. Adamec Ivan
KDU- SL MVDr. B lobrádek Pavel, Ph.D., MPA

léka , Trutnov, 53 let
konzultant, Praha, 69 let
starostka obce, Holovousy, 42 let
starosta m sta, Náchod, 44 let
itel, Mladé Buky, 36 let
pedagožka, Náchod, 50 let
zást. ed. st . školy, Trutnov, 44 let
léka , Hradec Králové, 65 let
léka , Hradec Králové, 72 let
starosta m sta, Trutnov, 53 let
edseda, veteriná , Náchod, 36 let

Toto je tedy výsledek naší volby v rámci obce, našeho kraje a celé R. Každý ob an má
samoz ejm právo kontaktovat kteréhokoli poslance, ovšem ti, kte í mají v poslanecké
sn movn „svého“ zástupce (v podob poslance strany, které doty ný ob an sám dal
hlas), má asi jednodušší výb r, koho kontaktovat, bude-li mít akutní pot ebu.
Petr Kotera
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Oznámení o p erušení dodávky elekt iny

Povinná vým na idi ských pr kaz
Upozor ujeme ob any – idi e, že vrcholí záv re ná etapa vým ny idi ských pr kaz
(ust. § 134 zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách
kterých zákon ).
Držitelé idi ských pr kaz vydaných v rozmezí od
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou povinni vym nit
idi ský pr kaz nejpozd ji do 31. 12. 2013.
Proces podání žádosti o vydání nového idi ského
pr kazu není asov náro ný. Sta í se dostavit na
Odbor dopravy - obecní živnostenský ú ad M stského ú adu Kostelec nad Orlicí, pracovišt registru idi (budova B, dve e . 214, 215) a
spole
s idi ským pr kazem a platným dokladem totožnosti p edložit 1 aktuální
fotografii dokladového formátu (35 mm x 45 mm). Formulá žádosti je pro žadatele
ipraven na p epážce registru idi , není k dispozici v elektronické podob . Povinná
vým na idi ského pr kazu je osvobozena od správního poplatku. Nový idi ský pr kaz je
vydán do 20 dn od podání žádosti.
stský ú ad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy-obecní živnostenský ú ad
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.
09.11.
10.11.
16.11.
17.11.
23.11.
24.11.
30.11.
01.12.
07.12.
08.12.
14.12.
15.12.

MUDr. Pta ovská Eva
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Ježková Marie
MUDr. Hrbá ová Eva
MUDr. Kašková Kate ina
MDDr. Ka erová Veronika
MUDr. Handl Jind ich
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Mi ejovská Dagmar

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn žnou
Kvasiny 145
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kn žnou
Smetanovo náb . 334, Vamberk
Vo íškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opo no
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
T ebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 321 740
494 539 225
494 321 511
494 532 330
494 596 174
494 622 114
494 531 955
494 501 711
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 323 152

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 zá í 2013
Po así v íjnu bylo v R pom rn standardní na toto ro ní období, 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:
Mrazivé dny (pod 0°C):
ízemní mráz (pod 0°C):
Deštivé dny:

minimální
-1,4°C
57%

pr

rná

maximální
20,7°C
93%

40,7 mm

2 dny
4 dny
8 dní

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 • Listopad 2013
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Tajemství zkratky MAS
Ob as vykoukne z plakát nebo z místního tisku a zve vás na ve ejná setkání. Prý, Místní
ak ní skupina. Poz statek ak ního výboru nebo parta ekolog , ptá se hlou ek p ed
výlepní plochou. Ani jedno, vážení! Místní ak ní skupina, tzv. MAS (m lo by se íci
Skupina pro místní akce) je obecn prosp šná spole nost, která má za cíl stmelovat
venkovský region, hýbat s ním a podporovat akce pro jeho rozvoj. Podle principu
partnerství sdružuje drobné živnostníky, spolky nebo obce na svém území. Po ád ješt
tápete? Zkusím to tedy jinak.

V em vám m že být MAS užite ná?
Jste-li b žný ob an, m žete se ú astnit aktuálních projekt . Lidí, kte í cht jí p edávat své
životní zkušenosti dál, není nikdy dost. Využít se dá i bezplatné inzerce v rámci projektu
Venkovská tržnice. Více na www.venkovskatrznice.cz. T eba p es tuto stránku najdete i
nové pracovní uplatn ní. Jako živnostníkovi vám umožní snáze získat odb ratele pro
zboží nebo služby, nebo naopak dodavatele toho, co pot ebujete. Dokáže vás spojit se
stejn zam enými lidmi. MAS vám pom že zažádat o dotaci v práv probíhajících
výzvách. Neoblíbenou administrativu ud lá za vás a ješt vám poradí, s ím nejvíce
usp jete. Sháníte prostory pro svou práci, pot ebujete podporu obce? MAS je v kontaktu
se všemi obcemi a mnoha jinými subjekty na svém území a m že se ujmout role
nezávislého „vyjednava e“. Zástupci spolk se na Místní ak ní skupinu obrací v tšinou
pro pomoc p i získání dotací. Platí tu ale stejné možnosti propojení s obcí, s obyvateli.
Sta í se jen zeptat. Toto platí pro neziskové organizace, drobné zem
lce a jiné.

Co nabízí MAS obcím?
Obce na území MAS plánují spole né aktivity a také žádají o finan ní i nefinan ní p ísp vky z fond EU. Nejd ležit jší ale je spolupráce obcí navzájem. Když si jednotlivé obce
„nestaví jen na vlastním píse ku“, dají se zrealizovat v tší projekty, které mají p ínos pro
více obyvatel. Proto MAS pracuje na spole né strategii rozvoje. Když celý region táhne za
jeden provaz, zvyšuje tím možnost opravdu se rozvíjet.
MAS je možno brát jako jednu z p íležitostí, jak být aktivní ve své komunit . Je hlasatelem nelhostejného p ístupu v i prost edí, ve kterém žijeme a vychováváme naše d ti.
Místní ak ní skupina bude ráda nápomocná p i smysluplných innostech. Je tady jedna
podmínka – aktivní zájem adových ob an i zástupc obcí. Bez lidí se pro lidi nedá nic
lat. Budeme-li ekat na „pe ené holuby rovnou do …“, pro ekáme se ke h bitovní zdi.
V posledním strategickém období podpo ila MAS NAD ORLICÍ 93 projekt , celková výše
dotace byla více jak 26 mil. K . Další strategické období 2015-2020 nás teprve eká.
ípravy jsou v plném proudu. Vyhodnocujeme ankety ob an a rozhovory se zastupiteli
obcí. Nejen z t chto zdroj zjiš ujeme, co region nad Orlicí nejvíc pálí, co pot ebuje
v p íštích letech ešit. Máte k tématu co íci? Uvítáme každého, kdo se chce zapojit.
idáte se?
Více informací o nás na www.nadorlici.cz.
BcA. Magda Zdena Schmidt
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Nejúsp šn jší sportovec roku
Sportovní sdružení STV Rychnov nad Kn žnou
ve spolupráci s Rychnovským deníkem, agenturou OK-CZ Praha, M Ú Rychnov nad Kn žnou
a pod záštitou starosty m sta Rychnova n.Kn.
ing. Jana Sko epy p ipravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúsp šn jší sportovec roku
2013, které prob hne v pátek dne 31. ledna
2014 od 18 hodin v Pelclov divadle v Rychnov nad Kn žnou.
Ocen no bude: 3 jednotlivc v žákovské kategorii, 3 jednotlivc v kategorii dorostenci-junio i, 5 jednotlivc v kategorii dosp lí, 5 nejúsp šn jších sportovc z ad veterán (nad 40
let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy dosp lých, 5 trenér , cvi itel a funkcioná TJ/SK,
po adatelé významné sportovní akce a p edána bude i cena FAIR PLAY.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická i fyzická osoba sídlící
na území okresu Rychnov nad Kn žnou, obce a m sta, TJ/SK, svazy/komise a další
sportovní subjekty nesdružené ve Sportovním sdružení STV Rychnov nad Kn žnou
(Sokol, Auto klub R, atd.) s p ihlédnutím k t mto zásadám a to ve skupinách výše
uvedených.
Návrhy podávané na adresu: Sportovní sdružení STV, U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov
n.Kn. nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz musí obsahovat: jméno a p íjmení
sportovce, data narození, adresu bydlišt , lenství v TJ/SK, oddíl, ve kterém sportu je a
sportovní úsp chy dosažené v roce 2013.
Akceptovány budou návrhy podané na STV Rychnov n.K. do 5. ledna 2014.

Poutní místo Homole
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 10. a 24. listopadu, vždy od 14:30 hod.
Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v zimním období otev eny od 8 do 16
hodin a že je zakázáno na h bitov vodit psy. D kujeme.
Strana 12 • Listopad 2013
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Spole enská kronika
Životní jubilea
V tomto m síci slaví své významné životní jubileum
98 let
91 let
81 let
70 let
70 let

paní ALBÍNA HÁJKOVÁ
pan JOSEF VÁVRA
pan FRANTIŠEK
pan JI Í ERNÝ
pan MILOSLAV JIREŠ

Borovnice p. 24
Borovnice p. 13
Borovnice p. 57
Borovnice p. 16
Borovnice p. 8

Jubilant m p ejeme do dalších let všechno nejlepší, hlavn hodn zdraví a rodinné pohody.
sociální komise

Z obecní kroniky
Výpis z kroniky obce Borovnice
Pokra ujeme ve výpisech z kroniky obce Borovnice další ástí roku 1938, po ínaje íjnem:

Prùmìrné teploty 14°C, bylo 7 de ù a 18-tého velká bouøe. Nìmecko zabíralo území
po èástech. 1. a 2. bylo vyklízeno území slovenské, jihomoravské a umavské. 2.10.
poèalo vyklizování II. pásma, výbì ky luknovský a frýdlantský, 3.10. III. území
kru nohorské, 6.10. IV. území severomoravské a slezské, tím byla okupace podstatnì
provedena, v pozdìj ích dnech pøi lo na pásmo V. To byl ji zábor jednotlivých obcí,
teprve 24.11. se zabíralo VI. pásmo, tímto záborem byla okupace sudetského území
skonèena. Z Rychnovského okresu byl zabrán Liberk a Dob ice, tyto obce po skonèení
okupace byly vráceny. 2.10. Konrád Henlain jmenován komisaøem sudetského území.
6.10. byli propu tìni z vojny star í zálo níci. 9.10. èeskoslovenská vláda propou tí
sudetské nìmce ze svazku èeskoslovenské armády. 22.10. ode el president Dr. Edv.
Bene do Londýna. Republika dávala (pùjèovala) na polní práce vojenské konì
s mu stvem, v Borovnici bylo nìkolik párù koní s vojáky na polní práce. Zbo í rapidnì
stoupalo, kde okresní úøad dal naøízení - zákaz zvy ování cen zbo í. Dvoøáèek Bohumil
z è.p. 43 prchl ze Sudet do Borovnice.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Listopad: poèasí celý mìsíc silné vìtry, slunce se témìø neukázalo, denní teploty
7-15 °C, celkem 5 de ù - 4, 5, 17, 22 a 27.
Byla v projektu dálková silnice republikou, délka silnice 1000 km, íøe
21 m, stavba zamìstná 100 000 nezamìstnaných, 8.11. se zapoèalo
s prací na 4 úsecích. 6.11. nìkteré
konì vráceny. Ze sudetského území
pøichází uprchlíci (èe i) odhadují se
na 92 000, kromì toho zvlá asi
50 000 státních zamìstnancù.
17.11. splývaly politické strany, pøestaly býti samostatné a to: republikánská, ivnostenská, národ. socialistická, národnì sjednocená a lidová. 18.11. zástupci uvedených stran uèinili jednotnou pol. Stranu národní Jednoty.
20.11. v Berlínì podepsán protokol o definitivním urèení hranic mezi Èeskoslovenskem
a Nìmeckem.
24.11. byla provedena dal í okupace obcí na základì urèení hranic, byl to zábor VI.
pásma.
30.11. zvolen presidentem Dr. Emil Hácha.
30.11. podala vláda demisi
Prosinec: chladný, denní teplota do 15.12. 2 - 9 °C, od 16.12. pod bodem mrazu a
-10°C, vìt ina mìsíce de tì se snìhem, 21.12. sníh, který zùstal le et.
1.12. jmenována nová vláda, pøedseda Beran Rudolf. Tý den jmenována slovenská
vláda pøedseda monsignore Dr. Tiso, podkarpatská Rus monsignore August Volo in.
4.12. volili sudeètí nìmci do Øí ského snìmu - úèast 99%.
6.12. pøiná í tisk statistické údaje v na í II. republice:
Èesko-slovensko mìøí po okupaci 98912 km2, má 9 807 000 obyvatel (døíve 14 792
000), republika ztratila 121 soudních okresù zcela, 99 èásteènì, pozbyla zcela 4704
obcí, èásteènì 103 obce, 750000 domù a 4922000 obyvatel.
18.12. ustavila se v Borovnici národní jednota.
20.12. naøízení, zemìdìlci, kteøí mají výmìru nad 50 ha vzíti do práce zemìdìlce
vystìhované ze zabraného území.
výpis zpracoval JUDr. Karel Skalický, kroniká obce
(zdroj fotografií s popisky – Wikipedie)
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Knihovna Borovnice
Exkurze do bioplynové stanice
Za krásného podzimního po así se uskute nila exkurse do bioplynové stanice ZOPOSu ve
Svídnici. Zájem byl veliký, všichni jsme byli zv daví, co se d je dále s nákladem, který vozí
traktory p es Borovnici. Vysv tlení se nám dostalo ve velmi podrobném výkladu od pana
ing. Myšáka.
Bylo to pro nás zajímavé a hlavn pou né. Jezdíme asto po silnici, odkud je vid t ást
areálu, ale co se skrývá po vstupu je p ekvapující. Nejenom sama rozlehlá stavba
elektrárny, ale i vep ín, kravín, teletník.
které tená ky, které pracovaly dlouhá léta v zem
upravené a isté.

lství, chválily, jak je všechno

Celou exkursi máme na DVD, protože je to pro seniorské myšlení trochu složité, a kdo
bude mít zájem, m že se kdykoliv podívat na DVD, které v knihovn p ehrajeme.
Srde
d kujeme p. editeli ing Z. Myšákovi za jeho ochotu, vst ícnost a zasv cený
výklad, a dále všem, kte í nás nezištn dopravili svými auty.
B. Kaplanová, knihovnice
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Kultura a volný as
Posezení s retro módní p ehlídkou
eský ervený k íž Vrbice po ádá

POSEZENÍ
S RETRO MÓDNÍ P EHLÍDKOU

dne 16. listopadu 2013 od 16 hod.
v sále obecní hospody na Vrbici
Ob erstvení zajišt no. Srde

zvou po adatelé.

Zv inové hody
eský ervený k íž Vrbice srde

ZV

zve na

INOVÉ HODY

v sobotu 23. listopadu 2013
v Obecním dom na Vrbici.

Zv inové speciality pro Vás
ipraví pan Karel Martinec.
Za átek v 11.30 hodin.

Váno ní výstava
Panská zahrada v Chocni po ádá ve dnech 25. až 30. listopadu 2013 od 8 do 18 hod.

VÁNO NÍ VÝSTAVU
Prodej adventních v nc , svícn , sví ek, aranžérských pot eb, dopl , váno ních hv zd,
brambo ík , orchidejí, dekorací a pokojových kv tin.
šíme se na Vaši návšt vu.
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Vep ové hody v Borovnici

dne 16. listopadu 2013
u KLUBU HASI

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

v Borovnici
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Rozsv cení váno ních strom
estavlky
Po nahlédnutí do kalendá e jste již ur it zjistili,
že na datum 1. prosince 2013 p ipadne první adventní ned le.
Protože je již tradi
v tento den v podve er rozsv cen na návsi v P estavlkách
strome ek, cht li bychom Vás pozvat na

ROZSVÍCENÍ VÁNO NÍHO STROMU
s drobným ob erstvením a p edstavením,
které se uskute ní
od 16:30 hodin na návsi v P estavlkách.
Po tom, co se strome ek rozzá í, si spole
poslechneme koledy
a oh ejeme se t eba váno ním ajem v klubovn SDH P estavlky.
ij te s námi spole
p ivítat p icházející Váno ní svátky
a trochu se pobavit.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Borovnice
V Borovnici se váno ní strom rozsvítí také p i první adventní ned li,
tedy 1. prosince od 16 hodin u autobusové zastávky v Borovnici.
Jako každoro
zde bude p ipraven krátký program a drobné pohošt ní.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rájec
V obecní ásti Rájec se váno ní strom rozsvítí jako obvykle
již den p ed první adventní ned lí, tedy v sobotu 30. listopadu v 17 hodin.
I zde bude jako vždy p ipraven program a zajišt no malé pohošt ní.

Mikuláš, and lé a erti
Brzy po zahájení adventu rozsvícením váno ních strom p ichází
další tradice - 5. prosince, v p edve er svátku sv. Mikuláše, budou
všemi obecními ástmi op t procházet erti s Mikulášem a and ly.
Kdo nezlobil, nemusí se bát. A kdo zlobil...
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Z d ní v obci a okolí
Drakiáda v P estavlkách
Dne 13. íjna 2013 se v P estavlkách konala Drakiáda. Nejprve jsme byli na vážkách, zda ji
nemáme p esunout na další týden, protože se na nás celé dopoledne obloha mra ila, ale
nakonec se ukázalo sluní ko a za al foukat slabý v ík a tak jsme na louku vyrazili.

Pro p íchozí bylo p ipraveno ob erstvení v podob limonády a špeká , které se opékali
na p ipraveném ohní ku. I p es nádherné slune né po así s mírným v íkem se bohužel
na louku nedostavilo moc ú astník . Ve vzduchu se p edvedlo asi šest drak . Pro d ti
byly p ipraveny diplomy a n co na zub.
Doufáme, že v p íštím roce se bude tato akce t šit z trochu lepší ú asti.
Hana Vacková, SDH P estavlky
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Sout ž na Horkách
V sobotu 7. zá í 2013 se v Kosteleckých Horkách uskute nila sout ž hasi ských družstev
v klasickém požárním útoku O HORECKÝ POHÁR. Za átek sout že byl od 11 hodin a to
sout ží v kategoriích mladší d ti, starší d ti a ženy. Jako každoro
se sout ž t šila velké
asti a to i v kategorii d tí. Do sout že se p ihlásilo 5 družstev mladších d tí, v kategorii
starších d tí sout žilo spolu s družstvem malých hasi z P estavlk dalších 7 družstev.
Ženská kategorie nez stala pozadu, sout že se v ní zú astnilo celkem 8 družstev i
s ženami z P estavlk. D tské družstvo hasi z P estavlk se umístilo na 6. míst s asem
47,85 a ženské družstvo skon ilo na 5. míst s asem 40,73.
Okolo 15. hodiny byla zahájena sout ž muž a to ve dvou kategoriích – se stroji bez
úprav a se stroji s úpravou na sání. Po etnou startovní listinu dopl ovali i dva zástupci
mužských družstev z naší obce a to P estavlky a Rájec. Družstvo hasi z P estavlk se
v kategorii stroj bez úprav umístilo na 7. míst a hasi i z Rájce na míst 5. v kategorii
s úpravami.
Hana Vacková, SDH P estavlky

Od našich dopisovatel
Vyjád ení opozice
K mimo ádnému ve ejnému zasedání
Za nu ú ední deskou a neznalostí zákon p. starostky a zastupitel ! Zákon nelze m nit
dle pot eby! Nebyly spln ny zákonné podmínky zve ejn ného zám ru prodeje obecních
pozemk ! Samoz ejm jsem si to ov oval na okresním ú ad u kompetentních orgán .
Rád zajistím školení našemu vedení obce v tomto sm ru a pracovnicím krajského ú adu
by to též neškodilo! Nicmén musím pochválit p. starostku a zastupitele za opakování
celého zám ru a tím ušet ení spousty problém na jejich stran .
Mojí žádostí o koupi pozemku . 361/4 jsem cht l upozornit na podhodnocenou cenu
3,- K /m2. Nikdo se m nezeptal na mou finan ní nabídku, p edem byli domluveni, komu
pozemek prodají. Pan J. erný, jakožto další zájemce, drží ESO v podob pozemku pod
obecním obchodem, o který má obec Borovnice zájem z d vodu kolaudace t chto
prostor . Tím mohl vyvíjet nátlak na vedení obce k jeho prosp chu! Rodin erným tento
pozemek p eji, nicmén tento postup není standartní!
Na p ísp vek TTC Lhoty u Potštejna ve výši 5 tisíc jsem vznesl dotaz. Pro po n kolikáté
hází p titisícovkou bez mrknutí oka, a když jsme mohli mít v obci obchod a p išla nabídka
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bez jakékoli podpory i pomoci, konali záporn ! Na tento dotaz mi p. starostka
nedokázala objektivn odpov t!
Nakonci prob hla debata na mé dopisy do obecního asopisu Brodík a mé oslovení
správních a kontrolních orgán . Paní starostce S. Rojkové a zastupitel m se nelíbí mé
jednání a kritika.
UPOZORN NÍ - Na nedodržování pracovní doby p. starostky nebo p ítomnost jejího dít te v práci mi bylo sd leno, že jsou to malichernosti a zákoník práce je tu jen pro n koho,
až do doby návšt vy státního ú adu inspekce práce, kde byly shledány nedostatky a bylo
vydáno opat ení k odstran ní.
- Obecní dvoukolák je kapitola sama o sob . Jeho po ízení prob hlo nestandardn !
V dob hlasování zastupitel o zhotovení a zakoupení na ve ejném zasedání byl již vlek
ve výrob ! Prost se p. starostka rozhodla! Dala pokyn na zhotovení tohoto vleku
v hodnot 30 000 K bez pat né homologace a tudíž bez legálního používání na
pozemní komunikaci! V p ípad nehody a zp sobení škody na zdraví i majetku v podob
stotisícových škod by nám zbyly jen o i pro plá !!! Bez funk ní opozice je nedávná
minulost d kazem co nás hloupost m že stát! V tuto chvíli prý probíhá dodate ná
homologace a tím i další nemalé finan ní náklady! Tato problematika byla šet ena P R
s výsledkem, že s vlekem se nikdy nejezdilo po pozemních komunikacích, i když ve
skute nosti brázdil rok a p l každý týden silnice v naší obci! To sv í o k ivých
výpov dích z astn ných aktér tohoto šet ení!
- Obecní zam stnanec byl úkolován paní starostkou nelegální inností v podob ízení
traktoru s dvoukolákem bez pat né zp sobilosti vleku a tím se dopoušt l opakovaného
porušování silni ního zákona a ohrožoval obec na finan ní ztrát . Dále byl úkolován
innostmi bez pat ných školení i bezpe nostních opat ení! Díky t mto lidem existuje
v našem stát šikana zam stnanc ze strany zam stnavatel ! Nechají si líbit nezákonné
úkolování práce ze strachu ztráty zam stnání!
- Co se tý e odpadních vod všech ob an naší obce k tomu se v budoucnu ješt
dostaneme.
- Nezákonná stavba p íst ešku v P etavlkách u bývalého obecního obchodu prý nemá
základ a tudíž se na n j nevstahuje stavební povolení. Základ má! Školení op t neuškodí!
Dnes už možná vy ídili dodate né stavební povolení.
- Nezákonný odb r vody v P estavlkách p i vým
OV a úkolování obecního
zam stnance, aby pomáhal soukromé firm a ostatní záležitosti to jsou takové pro naše
zastupitele a p. starostku normální standartní v ci!
KRITIZOVALI p. Urbance, jak si d lal co cht l a co d lají oni? Porušují zákony,
nestandardn rozhodují, k iv vypovídají, lžou, tají své p ešlapy vy st né v n kterých
ípadech ve finan ní ztráty obce, chovají se arogantn ! A ješt mají tu drzost být
dot ený! V lednu tohoto roku jsem je na tyto v ci slušn upozornil, nem li zájem chovat
se dle zákona a po druhých by to vyžadovali. Díky jejich nezájmu jsem oslovil pat né
orgány. P itom sta ilo p iznat chybu, omluvit se a ned lat to. Nadávají jak jsou
znechuceni mnou a touto situací. Pání P. Witzaková m nazývá udava em, možná mi to
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zopakuje u soudu. Jejich EGO utrp lo, co si ten Koleš dovoluje psát. Píšu pravdu a fakta!
Nikdo je nenutil kandidovat, tak co si st žují, je to ur itá zodpov dnost, kterou v bec
domostn , ani charakterov nezvládají! Nestojí my za to, abych je n ím vulgárním
pojmenoval.
Nic jiného na n neplatí než d kazy, sv dci, kontrolní a správní orgány, mediální tlak
v podob lánk a televize a samoz ejm soudy! Až bude takových jako já víc, kte í se
nebojí postavit se ú edník m a mocným, nebude tolik …………… v našem stát . U nás
v obci to za íná v malém a ve vlád to kon í ve velkém!

Zlost na ve ejném zasedání
i ešení bodu na ve ejném zasedání, ve kterém figurovala žádost p. Placheckého si p. P.
Witzaková neodpustila zlostný dodatek. Když si p. Koleš st žuje tak sem se podívala na
dokumenty ohledn p. Placheckého a obce. To m la ud lat už dávno p edtím! Te by
naschvál nemuseli ešit jeho žádost záporn ! Jaká je celá pravda t chto skutk ?!!!
Ohledn výtky p. P. Witzakové na m j živý plot zasahující do cesty musím konstatovat, že
má pravdu a u iním opat ení k náprav . Avšak jsem si nemohl nevšimnout na její
konkrétní nenávistný postoj v i mn ! T chto i kriti jších míst v naší obci je ada i z
dlouhodob jších sm !
Díky mému postoji k jejich špatné práci, si myslím, že jí zlost ovládla a její postoj lena
zastupitelstva hodnotím z profesionálního hlediska za žalostný! Spor mezi mnou a
vedením naší obce se snažím ešit s klidnou hlavou a nezatahuji do nich osobní
záležitosti, ale pokud si budou p át, jsem p ipraven! Ob an m doporu uji, cho te na
ve ejné zasedání jen kývat, pište jen pochvalné lánky! V opa ném p ípad budete
nežádoucí!!!
Koleš Tomáš
Pozn.red.: Vyjád ení zastupitelstva k lánk m p. Koleše najdete v p íštím vydání Brodíku.

li jste, že ...
síc listopad
Listopad je jedenáctý m síc gregoriánského kalendá e v roce, jehož eský název je
odvozen od padání listí, v tuto ro ní dobu ve st edoevropských p írodních podmínkách
typické. V ímském kalendá i byl listopad devátým m sícem (proto se jmenuje v jiných
jazycích november, novem = dev t). P vodn byl totiž v ímském kalendá i prvním
sícem b ezen, což m lo vliv jak na jména m síc , tak na vkládání dne v p estupném
roce na konec února, tj. na konec roku.
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Staro eský kalendá na rok 2013
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Zadní strana obálky
Stará pohlednice Borovnice – hospoda u Hubálk

