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ležité informace
ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE
Pozvánka na ve ejné zasedání
Zastupitelstvo obce Borovnice srde
zve
všechny ob any obce na pravidelné ve ejné
zasedání, které se koná ve tvrtek 27.
února 2014 od 18 hodin ve spole enské
místnosti obecního ú adu v P estavlkách. Pozvánka s programem jednání bude
vyv šena na ú edních deskách týden p ed
zasedáním. Všichni jste zváni.
Záznam z ve ejného zasedání
Dne 8. ledna 2014 se ve spole enské místnosti obecního ú adu v P estavlkách konalo
mimo ádné ve ejné zasedání zastupitelstva,
kterého se zú astnilo 7 zastupitel a 6 oban obce. Mimo ádné zasedání bylo svoláno kv li pot eb odsouhlasení poslední
zm ny rozpo tu na rok 2013 a vy azení
majetku p ed provád ním auditu hospodaení obce za rok 2013. Zárove byly projednány n které další aktuální žádosti.
Úprava rozpo tu obce na rok 2013
Starostka obce p edložila k odsouhlasení
poslední zm nu rozpo tu na rok 2013 . 5.
Jedná se o zaú tování p íjm došlých ke
konci roku 2013, aby mohl být rok uzaen. Jde p evážn o da ové p íjmy v celBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

kové výši 187.500,- K , p emž nejv tší
podíl na této ástce má da z p íjmu právnických osob (73 tis. K ), da z nemovitostí (63 tis. K ) a da z p íjmu fyzických
osob ze závislé innosti (46 tis. K ). Další
menší p íjmy byly z dan z p íjmu fyzických
osob samostatn výd le
inných (3 tis.
), dan z p íjmu fyzických osob z kapitálových výnos (1 tis. K ) a dále z náhrad
vstupného (1.500,- K ). Zastupitelé zm nu
rozpo tu schválili.
Vy azení DKP a investi ního majetku
Na základ inventarizace majetku, kterou
provedla na p elomu roku inventariza ní
komise, p edložila tato komise seznam vyazených DKP a investic v roce 2013.
Celková hodnota vy azeného majetku iní
11.096,- K . D vodem vy azení položek je
nefunk nost, opot ebení a zastaralost.
Jedná se o nefunk ní mobilní telefon, po íta s tiskárnou v borovnické knihovn , nefunk ní váno ní et zy, rozbité zastaralé
kovové židle v borovnické klubovn hasi
a rozbité svítidlo na Homoli.
Žádosti ob an
Pan Roman Plachecký z Borovnice p. 79
edložil zastupitelstvu novou žádost o odkoupení obecního pozemku . 198 v k.ú.
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Borovnice u Potštejna. V této žádosti se již
nejedná o ást pozemku, nýbrž o celý pozemek o vým e 809 m2 (ostatní plocha – neplodná p da). Cena za tento pozemek byla
navržena dohodou ve výši 10 tis. K , p iemž vklad na katastr hradí kupující a da
z p evodu nemovitosti uhradí prodávající.
Tuto novou žádost starostka obce doporu ila k odsouhlasení. Zastupitelé žádost schválili.
V návaznosti na p edchozí bod byla znovu
edložena smlouva s EZ Distribuce, a.s.,
o právu provést stavbu a o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene.
Smlouva se týká provedení p ípojky elektrické energie k novostavb p. Romana
Placheckého a z ízení v cného b emene u
obecních pozemk v k.ú. Borovnice u Potštejna p. . 366/2 a také p. . 198 (pozn.:
tento druhý pozemek ovšem bude p eveden
dle p edchozího bodu do vlastnictví p. Placheckého).
Pan Miloslav Jireš z Borovnice p. 8 podal
žádost o vyjád ení souhlasu Obce Borovnice, jakožto vlastníka sousedních pozemk ,
se zám rem výstavby rodinného domu na
pozemku p. . 43, 169 a áste
na
163/5. Zárove žádá o vyjád ení k existenci kanalizace a obecního vodovodu.
Vyjád ení Obce Borovnice budou sloužit
jako sou ást dokumentace ohlášení stavby,
edkládané stavebnímu ú adu Kostelec
nad Orlicí.
Cenová nabídka na opravu kanálu
Pan Kamil Mat jka z Rájce p edložil obci
cenovou nabídku na provedení opravy kanálu v Borovnici u Jireš v celkové výši
25.000,- K v etn DPH. P vodní nabídka
p. Frýbla z Kostelce n.Orl. inila 49.450,bez DPH. Nabídka p. Mat jky je tedy
nižší než polovina p vodní nabídky p. Frýbla a proto ji zastupitelé uvítali a schválili.
Strana 4 • Únor 2014

Zve ej ování p ísp vk v Brodíku
Zastupitel Petr Kotera, vzhledem k množícím se neshodám a dohad m ohledn tisku
obecního zpravodaje Brodík, vznesl dotaz
na další postup, týkající se zve ej ování p ísp vk . V úvodu uvedl, že v Brodíku nikdy
nebyla provád na cenzura a nebyly zve ejovány pouze p ísp vky, obsahující vulgární výrazy nebo jinak nevhodný obsah. Dále
uvedl, že p edchozí starosta obce p ed tiskem zpravodaj nikdy nekontroloval, zatímco nyní zpravodaj p ed tiskem vždy odsouhlasí starostka obce. Seznámil s obsahem
dopisu p. Josefa erného z P estavlk, vyjaujícím nesouhlas se zve ej ováním n kterých p ísp vk ob an a doporu ením
takového ešení, aby si doty ný z ídil vlastní vydavatelství za své a ne aby zve ej oval
své názory na úkor obce. V záv ru svého
dopisu vznesl dotaz, jaký je postup zve ejní lánku, zda sta í zajít za tiska em nebo
jak je to. Proto na tomto zasedání bylo
uvedeno, že po shlédnutí p ísp vku p. Koleše starostkou obce (a po vyjád ení jejího
nesouhlasu se zve ej ováním) byl lánek
rozeslán všem zastupitel m k rozhodnutí a
drtivá v tšina byla pro zve ejn ní lánku a
nezavád ní cenzury. Nyní ovšem op t nastaly v tomto ohledu neshody mezi ob any
a zastupiteli a bylo t eba situaci ešit a
rozhodnout, jak to bude dále.
Zastupitel Leoš Mat jus navrhl stanovit maximální délku p ísp vku, a pokud má být
zve ejn n p ísp vek delší, aby byl zpoplatn (tedy vydáno jako placená inzerce).
Paní Marie erná z P estavlk podala vysv tlení, že vyjád ení zaslané jejím manželem
bylo ur eno na jednání zastupitelstva a
nebylo myšleno jako p ísp vek do Brodíku.
Petr Kotera uvedl, že z úvodu dopisu p.
erného je to z etelné, ale tento dopis obdržel od starostky obce s tím, že jej má zve ejBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

nit v Brodíku, proto byl do Brodíku za azen. Text neobsahuje nic špatného i nevhodného a je to názor druhé strany, takže
pro by nemohl být zve ejn n.
Pan Karel Skalický vznesl dotaz na složení
redak ní rady a uvedl, že rozhodovat by
la tato redak ní rada, která by m la podávat návrhy ešení takovýchto v cí zastupitelstvu obce.
Další z p ítomných ob anek vyjád ila názor,
že zpravodaj by mohl být vydáván jen 1x za
2 nebo 3 m síce, že i ve v tších obcích a
ste kách, nap . v Doudlebách, vydávají
zpravodaj tvrtletn a vyzdvihla také hezký
obsah tohoto doudlebského zpravodaje.
Uvedla, že n kde zpravodaje vychází i pololetn nebo dokonce jednou za rok. Poté
dodala, že se jí nelíbí zve ej ování jmen ve
spojitosti s tím, kdo a co ekl na ve ejném
zasedání. Zastupitelka p. Witczaková a starostka obce p. Rojková k tomu uvedly zapisovateli Petru Koterovi, že v zápisech ze zasedání nap . Kostelce nad Orlicí vlastn
také nejsou ú astníci diskuse uvád ni jmenovit a že to v zápise být nemusí. Proto
tento podn t byl poslední písemný záznam
do ru ního zápisu z tohoto zasedání, jelikož
pokud nemá být uvedeno kdo n co ekl,
pak nemá cenu uvád t ani co tedy kdokoli
ekl v jakékoli plodné diskusi, význam má
v takovém p ípad pouze shrnutí diskuse
jako celku.
Tedy shrnutí zbytku diskuse (jak ji vst ebal
zapisovatel) bez uvedení jmen zní, že v pr hu této diskuse se na zasedání dostavil
také ob an naší obce, jehož p ísp vk do
obecního zpravodaje se diskuse týkala p edevším a bylo ješt dále probíráno, jaký má
kdo z p ítomných názor na vydávání takovýchto p ísp vk . Pokud jde o omezení vydávání zpravodaje, pro to se vyslovovali i
kte í další z šesti p ítomných ob an a
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

iklonila se k této možnosti i jedna zastupitelka, podle níž by zpravodaj sta ilo vydávat
1x za dva m síce. Zastupitel Petr Kotera
podal návrh, aby tedy byl vznesen dotaz na
ob any, zda cht jí m sí ník s aktuálními
informacemi, nebo zda cht jí tvrtletník
s informacemi o tom, co bylo p ed tvrt rokem a nemožností zve ej ování aktuálních
informací obce a pozvánek na daný m síc.
K tomu se n kte í z p ítomných vyjád ili
tak, že by ob ané stejn žádný dotazník nevyplnili a že je jasné, že by cht li zachovat
sí ník, jelikož netrp liv ekají, co do
toho zase kdo napsal. Toto vyjád ení ovšem
dosti odporuje tvrzení stejné skupiny ob ao n jakou chvíli d íve, že tyto lánky
nikoho nezajímají, ob an m vadí a nikdo je
nechce. Každopádn bylo doporu eno, aby
o tom zastupitelé rozhodli sami na své pracovní sch zce bez ve ejnosti. Tak to také
dopadlo a v c byla ešena na následující
pracovní sch zce, ze které vyplynula pot eba zavedení pravidel vydávání zpravodaje.
Ta mají být uvedena v platnost odsouhlasením na ve ejném zasedání v tomto m síci.
Petr Kotera
Rozpo ty a záv re né ú ty
Tak jako každý rok na p elomu roku, i nyní
byly odsouhlaseny rozpo ty jednotlivých samosprávných územních celk a jsou p edkládány záv re né ú ty za p edchozí rok.
Obec Borovnice schválila rozpo et na rok
2014 jako vyrovnaný ve výši 3,9 mil. K .
Nyní byl na ú edních deskách zve ejn n
návrh Záv re ného ú tu za rok 2013, který
bude schvalován na ve ejném zasedání tento m síc. Dle p edložených údaj byly
íjmy obce oproti plánu o cca 905 tis. K
vyšší, zatímco výdaje byly vyšší pouze o
necelých 292 tis. K , ímž skon il rok
2013 s p ebytkem více než 613 tis. K .
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DSO Brodec také schválil rozpo et na rok
2014 jako vyrovnaný, a to ve výši pouhých
64 tis. K , což jsou p íjmy z p ísp vk
lenských obcí. Ty budou využity na výdaje
za r zné služby, funk ní požitky p edsedy
DSO, ú etní služby, ob erstvení a poplatky
bankám.
DSO Orlice má rozpo et na rok 2014 také
vyrovnaný, a to ve výši necelých 2 mil. K ,
emž krom p ísp vk lenských obcí ve
výši necelých 300 tis. K je plánován p íjem mimo ádných lenských p ísp vk od
obcí ve výši 1,5 mil. K a z pronájmu pódia
a párty stanu p íjem 60 tis. K (také od
obcí, které si jej vyp í). Výdaje jsou na
splátku úv ru za cyklostezku 1,5 mil. K ,
dále na úroky z úv ru (necelých 100 tis.
), cyklostezku (necelých 55 tis. K ),
ísp vek RTIC (50 tis. K ), za poradenství
a právní služby (50 tis. K ), na udržitelnost
projektu (45 tis. K ), dohody o provedení
práce (36+24+20 tis. K ), otevírání cyklosezóny (28 tis. K ) a dále na opravy a

pojišt ní pódia a párty stanu, bankovní
poplatky a další r zné služby.
Všechny rozpo ty jsou dle zákona o svobodném p ístupu k informacím ve ejn dostupné na internetových stránkách obce.
-pkVýb r poplatk na rok 2014
Starostka obce upozor uje ob any a majitele rekrea ních objekt , že probíhá výb r
poplatk za komunální odpad a poplatk ze
ps . Poplatky jsou dle vyhlášky splatné nejpozd ji do konce února, nebo iní-li celková ástka platby více než 1.000,- K , je
možné poplatek uhradit ve dvou splátkách
do konce února a pak do konce ervence.
Poplatek je možné uhradit kdykoli v dob
edních hodin v kancelá i obecního ú adu,
nebo v místní ásti Rájec dne 11.2. a
v místní ásti Borovnice dne 13.2. v dob
od 16 do 18 hodin.
-pk-

DALŠÍ INFORMACE
Stomatologická léka ská pohotovo st
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.
08.02.
09.02.
15.02.
16.02.
22.02.
23.02.
01.03.
02.03.

MUDr. Sudová Simona
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Vy ítalová Marie
MUDr. Zde ka Ji í
MDDr. And lová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová R žena
MUDr. Beránek Jan

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ n.Orl.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ n.Orl.
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
J. Pitry 448, Opo no
T ebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týništ nad Orlicí

494 371 031
494 542 102
494 541 757
494 596 732
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 088

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
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Tisková zpráva ke zm

zákona o dani z nemovitostí

Generální finan ní editelství vydalo tiskovou zprávu s názvem „Da z nemovitých v cí –
musím podat da ové p iznání, i když jsem nic nekoupil ani neprodal?“ s tímto obsahem:
kte í poplatníci budou muset v souvislosti se zm nou zákona . 338/1992 Sb., o
dani z nemovitých v cí, ú innou od 1.1.
2014, podat do konce ledna 2014 da ové p iznání k dani z nemovitých v cí (do
konce roku 2013 k „dani z nemovitostí“),
koliv žádnou nemovitost nenabyli ani
nepozbyli.
vodem je skute nost, že u
nich dojde ve srovnání s p edchozím zda ovacím obdobím ke zm
okolností rozhodných pro vym ení dan ve smyslu § 13a
odst. 1 zákona o dani z nemovitých v cí, a
to v d sledku zm ny n kterých ustanovení
tohoto zákona. Tito poplatníci mají povinnost podat da ové p iznání na rok 2014 i
tehdy, dojde-li u nich ke snížení da ové
povinnosti.
Koho se tedy povinnost podat da ové
iznání v d sledku zm ny zákona o
dani z nemovitých v cí vlastn týká?
Za prvé majitel vle ek a majitel staveb,
které nejsou zdanitelnou stavbou podle
zákona o dani z nemovitých v cí, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou
v p íloze zákona o dani z nemovitých v cí.
Jedná se nap íklad o tzv. plošné stavby,
které se nacházejí na jiných druzích pozem, než je zastav ná plocha a nádvo í nebo
ostatní plocha.
Za druhé se povinnost podat da ové p iznání dotýká majitel staveb pro podnikání,
kdy se za nadzemní podlaží pro výpo et
sazby dan již nepovažuje takové nadzemní
podlaží, jehož zastav ná plocha je menší
než 1/3 zastav né plochy stavby.
Za t etí se povinnost podat da ové p iznání
vztahuje na majitele pozemk , ur ených
k zastav ní zdanitelnými stavbami osvoboBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

zenými od dan ze staveb a jednotek podle
§ 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona. Jedná se o
pozemky ur ené k zastav ní nap íklad stavbami vodáren, úpraven vody, kanaliza ních za ízení, rozvodných za ízení nebo
staveb pro ve ejnou dopravu.
Za tvrté mají povinnost podat p iznání i
vlastníci pozemk pod bytovými domy rozlenými na jednotky, kte í nejsou vlastníky žádné z jednotek v dom . Výjimkou
je p ípad, kdy je takový pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce, na
jejímž území se nachází, nebo pak je od daosvobozen a nemá povinnost da ové p iznání podat.
A za páté jsou nov povinny podat da ové
iznání podílové fondy a fondy obhospoda ované penzijními spole nostmi, a to
za nemovité v ci, tvo ící jm ní t chto fon.
Koho se povinnost podat da ové p iznání naopak v bec netýká, i když jeho
da ovou povinnost ovliv uje zm na
zákona o dani z nemovitých v cí?
Povinnost podat da ové p iznání nemá
poplatník, který krom bytu/nebytového
prostoru a podílu na spole ných ástech
domu vlastní i podíl na spole ném pozemku p esahujícím zastav nou plochu
domu nebo na pozemku, který je užíván
spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví
všech vlastník jednotek v dom . Tomuto
poplatníkovi se sice v n kterých p ípadech
da mírn zvýší, ale p iznání podávat nemusí. Správce dan mu da vym í z moci
ední.
Ing. Petra Petlachová, tisková mluv í
Generální finan ní editelství
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Výt žek T íkrálové sbírky 2014
Letošní T íkrálová sbírka, po ádaná Farní
charitou Rychnov nad Kn žnou, prob hla
ve 29 obcích, kde bylo do 107 pokladniek vybráno 551.934 K .
V jednotlivých obcích byl tento výt žek:
Rychnov nad Kn žnou 118.473 K (z toho
Dlouhá Ves 4.304 K ), Solnice 35.769 K ,
Skuhrov nad B lou 23.821 K , Kvasiny
27.178 K , Borohrádek 30.257 K , Vamberk 48.186 K , Zám l 16.899 K , Vrbice
7.403 K , astolovice 16.288 K , erníkovice 23.637 K , Synkov – Slemeno
10.897 K , Kostelec nad Orlicí 14.084
, Li no 13.712 K , Chleny 5.606 K ,
Krchleby 2.590 K , Slatina nad Zdobnicí
22.800 K , P ín 9.816 K , Potštejn
10.665 K , T ebešov 7.311 K , Byzhradec
6.355 K , Polom 4.414 K , H ibiny –

Ledská 5.256 K , Vod rady (i Nová Ves,
Uh ínovice a Vojenice) 19.935 K , Lhoty u
Potštejna 4.801 K , Borovnice (i P estavlky a Rájec) 8.276 K , Rybná nad Zdobnicí
9.541 K , Rokytnice v Orlických horách
21.064 K , Bartošovice v Orlických horách
21.555 K , Orlické Záho í 5.345 K .
Rozd lení výt žku:
65 % organizátor skupinek (tj. farní, i oblastní charity), 15 % diecézní charity, 10 %
humanitární pomoc, 5 % sekretariát, 5%
režie sbírky.
65% získané ástky bude vráceno na ú et
Farní charity Rychnov nad Kn žnou, která
peníze použije podle schváleného zám ru:
na podporu innosti Stacioná e sv. Františka v Rychnov nad Kn žnou pro lidi s mentálním postižením a seniory, konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s postiže-

Foto: Ji í Vacek, P estavlky

Strana 8 • Únor 2014

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

ným dít tem, na podporu Základní školy se
speciálním vzd lávacím programem v Bartošovicích v Orlických horách, na pomoc do
Indie - z ízení d tského ve erního vzd lávácího centra v oblasti Karnataka.
Všem dárc m d kuji a p eji požehnaný
rok 2014.
kuji také všem koledník m, vedoucím
skupinek, všem, kte í se podíleli na organizaci a pomohli se zajišt ním sbírky v etn
dopravy koledník a poskytnutého ob erstvení, protože díky vám všem se sbírka potrnácté uskute nila. D kuji za ob tavost,
vytrvalost i za p íjemnou atmosféru b hem
sbírky, kterou podpo il i T íkrálový koncert
v Neratov , uskute ný 4.1.2014. D kuji
také P. Suchárovi a Stejskalovi za mši svatou a požehnání koledník m.
Mgr. Eva Šmídová,
editelka Farní charity Rychnov nad Kn žnou
Dotace pro soukromé podnikatele
Vážení podnikatelé, od 3. do 7. b ezna
2014 prob hne další kolo žádostí o dotaci
Evropské unie z programu Rozvoje venkova
– Podpora zakládání podnik a jejich rozvoje. Jedná se o poslední možnost v prvním
programovacím období 2007–2013. Oproti výzv z minulého roku budou rozd leny
tší finan ní prost edky.
O co m žete žádat i Vy: Od 45% do 60%
z až 10.000.000,- K uznatelných náklad .
Základní podmínky:
- investice do provozovny v obci do 2000
obyvatel s vlastním zastupitelstvem;
- mikropodnik do 10 zam stnanc ;
- podnikání ve zpracovatelském pr myslu;
- žádost o proplacení dotace do 30.6.15;
- ijetí nejmén jednoho zam stnance;
- žadatel zárove nepodniká v zem lské
výrob v souladu se zák. .252/1997 Sb.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

íklady možností erpání dotace:
Rekonstrukce stávajících objekt , nová výstavba podnikatelských provozoven, jejich
vybavení, nákup stroj a za ízení, manipula ní technika, hardware, software, zázemí
firem, úpravy ploch v areálu firmy atd.
Jsme p ipraveni zpracovat strategii podnikání Vaší firmy v návaznosti na další programovací období pro rok 2014 - 2020
Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé
jednání.
Kontakt: tel. 608 885 145, dotace@lit.cz.
František Winter
Po así v lednu 2014
Op t Vám p inášíme informace z amatérské
meteostanice, která je v provozu od konce
roku 2011 a je umíst na v Rájci na rodinném domu p.5,:
Pr
rná teplota za m síc
1,8°C
Minimální teplota za m síc
-12,2°C
Maximální teplota za m síc
11,3°C
Pr
rná vlhkost za m síc
87 %
Minimální vlhkost za m síc
63 %
Maximální vlhkost za m síc
98 %
Maximální rychlost v tru
56 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za m síc
34 mm
Chladné dny (<10°C)
17 dní
Mrazivé dny (<0°C)
13 dní
ízemní mráz (<0°C)
16 dní
Deštivé dny
9 dní
Více informací najdete na internetových
stránkách (www.pocasirajec.unas.cz/meteo
a www.facebook.com/PocasiRajec), nebo
je poskytnu mailem: kaplanm2@seznam.cz,
pop ípad osobní návšt vou.
Martin Kaplan
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Psí domov Lukavice
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Videoškolení – Výcvik a pé e o psa
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Z redakce
PRAVIDLA VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE
K tisku p ísp vk a pozvánek
V „P ísp vcích ob an “, je stálá rubrika
„Názory ob an “, kde uve ej ujeme r zné
názory ob an k r zným problém m obce.
Vzhledem k množícím se neshodám p istoupilo zastupitelstvo ke stanovení pravidel vydávání zpravodaje. P ipravil jsem tedy návrh t chto pravidel s využitím zásad vydávání zpravodaje m sta Kostelec nad Orlicí
jako p edlohy tak, aby pravidla odpovídala
žným kritériím, p edpis m a zákon m.
Vydávání obecních zpravodaj se ídí p edevším zák. .46/2000 Sb. (tiskový zákon),
který byl nedávno novelizován zákonem .
305/2013 Sb. K tomu Ministerstvo kultury
vydalo tuto zprávu:
„Dne 1. listopadu 2013 nabyla ú innosti
zm na zákona o právech a povinnostech p i
vydávání periodického tisku (tiskový zákon). Tímto zákonem došlo k úprav tzv.
„radni ních periodik“.
Uvedená novela tiskového zákona byla p ijata za ú elem spln ní úkolu „1.6 – Zavedení opat ení proti zneužívání radni ních
periodik“, stanoveného ve Strategii vlády
v boji proti korupci na období let 2011 a
2012, kterou vláda p ijala usnesením . 1
dne 5. ledna 2011.
Napln ní úkolu spo ívalo v zavedení opatení, jež budou sm ovat k úprav vydávání
Strana 12 • Únor 2014

periodického tisku orgány územních samosprávných celk , ve smyslu poskytování
objektivních a vyvážených informací s výslovným zakotvením požadavku objektivity
a vyváženosti informací ší ených veškerými
informa ními prost edky.
Cílem zm ny tiskového zákona je zajistit
objektivní informovanost ob an územních
samosprávných celk o innosti a pr hu
jednání jimi volených zástupc . Novelou
tiskového zákona došlo k definování nové
kategorie periodického tisku územních samosprávných celk , tzv. radni ních periodik,
pro které nov platí možnost uplatn ní požadavku na uve ejn ní informací ze strany
všech politických a názorových skupin zastoupených v zastupitelstvu daného územního samosprávného celku.“
A ješt k pozvánkám na akce - pokud
bych nap . nebyl osloven, abych vytvo il
plakáty na okrskový ples, pozvánka by ve
zpravodaji nevyšla, jelikož redakce by o termínu a míst konání akce nem la ani tušení. Proto op tovn prosím všechny ob any,
kte í se podílí na organizování akcí, aby o
nich informovali tená e Brodíku p edáním
pozvánky redakci zpravodaje a tím zcela
zdarma bez nutnosti vlastního tisku a roznášení pozvánek dodali pozvánku na akci
všem ob an m naší obce. D kuji.
Petr Kotera
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Kultura a volný as
POZVÁNKY NA AKCE
Na správné adrese

Spiegelova valentýnská diskotéka

12. února – st eda od 19:00 hod.
MK Sokolovna Vamberk

15. února – sobota od 20:00 hod.
Bar Špíglovka Kostelec n. Orl.
Špíglovka zve na diskotéku, vstup zdarma.

Zden k Izer – Turné ty m stk
18. února – úterý od 19:30 hod.
Pelclovo divadlo Rychnov n. Kn.

edstavení je také 28.2. v Kostelecké Lhot .

Vep ové hody
15. února – sobota od 11:00 hod.
Obecní sál Vrbice
SDH Vrbice srde

zve na vep ové hody.

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Hudebn zábavný po ad, ve kterém se setkáte
s jedine ným humorem Zde ka IZERA. Jako
vždy p ijdou na adu oblíbené parodie televizních po ad , zábavných sout ží a imitování
ady populárních eských i zahrani ních zp vák a zp va ek, obohacené nejr zn jšími
zábavnými kostýmy a p evleky. Partnerkou
v tomto po adu je zp va ka Šárka Va ková.
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Phil Shoenfelt & Pavel Cingl
19. února – st eda od 19:00 hod.
Pelclovo divadlo Rychnov n. Kn.
Rockový podve er s Philem Shoenfeltem
(akustická kytara, zp v) a Pavlem Cinglem
(el. housle, el. mandolína) vám p inese p emýšlivý písni kový rock ve stylu Nicka Cavea.
Vstupné 120 K P edprodej od 3.2. 13 hod.

zábavy je režie René P ibila a kvalitní obsazení hlavních postav. Sluhy v podání Ernesto
ekana a Radka Valenty (Jind ich z pohádky
Princezna ze mlejna), špatné zuba ky v podání Sv tlany Nálepkové, neschopného právníka v podání Martina Sochora, milence zuba ky v podání Martina Kavana (poš áka Ond eje z Pošty pro tebe) a flegmatické milenky
právníka v podání Hany Baro ové (jedna
z postav VKV). Zcela srozumitelný komediální p íb h, p i kterém všichni diváci zapomenou na své každodenní starosti. Cena: 190,- /
230,- (p edprodej/na míst ).

12. Muzikantský ples
22. února – sobota od 20:00 hod.
Panský d m Choce
Hrají Big Band ZUŠ Choce , Choce ka,
Kantorský dixieland a další. P edtan ení skupina Prozatím. P edprodej vstupenek v IC.

Dva na kanapi

Heslo morálka

21. února – pátek od 19:00 hod.
Hostinec u Hubálk Kostelecká Lhota

24. února – pond lí od 19:30 hod.
Panský d m Choce
Divadlo Palace Praha uvádí hru E.E. Schmitta, který v této h e využívá svou znalost francouzské filozofie a kombinuje ji se smyslem
pro situaci a ironický post eh. Hrají: M.
Etzler, N. Boudová, K. Pindejová, I. Stejskalová, M. Sejnová, V. Šanda / J. Vaverka.
Vstupné: 300 K , p edprodej v IC.

Ženy pana Voka
28. února – pátek od 19:30 hod.
Pelclovo divadlo Rychnov n. Kn.

Francouzská komedie hraná snad na všech
pódiích sv ta, která op t ovládla pa ížské publikum v 1800 reprízách. Humor nám všem
velice blízký, který je umocn n výkony herc
a velice citlivou režijní prací. Zárukou velké
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Historická veselohra v podání 30 herc Divadelního souboru F. A. Šuberta Dobruška v režii Ji ího Holého z doby rožmberské.
íb h nás zavádí do 16. století na rodové
sídlo Rožmberk . Petr Vok z Rožmberka se
nám p edstaví nejen jako obratný diplomat,
schopný vládce a vzd lanec, ale také dobyvaBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

tel ženských srdcí. Jeho úsilí získat si lásku
Kate iny z Ludanic je nakonec ov eno úsp chem.

47. Zahrádká ský p les
8. b ezna – sobota od 20:00 hod.
SK Rabštejn Kostelec n. Orl.
eský zahrádká ský svaz ZO Kostelec n. Orl.
srde
zve na 47. zahrádká ský ples do SK
Rabštejn. Hraje hudební skupina SONG. Prodej vstupenek od 27.1. v prodejn Real Trading Kostelec nad Orlicí. Vstupné 120 K .

1. ples Dámského klubu
8. b ezna – sobota od 19:30 hod.
Hostinec u Hubálk Kostelecká Lhota

Šib inky
1. b ezna – sobota od 20:00 hod.
Sál hospody ve Chlenech
Již tradi ní maškarní bál ve Chlenech.

Dámský klub Slav tína v Kostelecké Lhot si
Vás dovoluje pozvat na I. PLES DÁMSKÉHO
KLUBU, konaný v prostorách Hostince U Hubálk v Kostelecké Lhot za hudebního doprovodu letohradské kapely LETRANDO.
edtan ení s p ekvapením. Vstupné s místenkou: 120 K . P edprodej: Hostinec u Hubála Informa ní centrum Kostelec n. Orl.

Z D NÍ V NAŠÍ OBCI A OKOLÍ
Pozd , ale p ece!
V jednom prosincovém dni se uskute nil
zájezd zájemc z ad ob an naší obce o
divadelní um ní na p edstavení travestické
show do Chocn . A pro ten nadpis? Protože, jak všichni víte, každoro
naše obec
zajíždí na divadelní p edstavení, poslední
dobou p evážn do kulturního domu v Holicích. V roce 2013 se však dlouho nic neipravovalo, a tak díky rozhodnutí a osobního zajišt ní starostky obce jsme všichni
zú astn ní vzali s povd kem návšt vu netradi ního p edstavení t í travestických um l, a nikdo nemohl litovat.
Formou kavárenského uspo ádání hledišt
a charakterem p edstavení odpovídající kaBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

várenskému prost edí, jsme byli všichni nejen p íjemn p ekvapení, ale výborn pobaveni. Nutno podotknout, že náš zájezd byl
na naše pom ry i levný. Vstupenky byly zakoupeny se zna nou slevou a doprava rovž p išla na minimum díky neplacení ekací doby.
Záv rem nutno podotknout, že naše obec
prakticky toto p edstavení zachránila, protože v hledišti jsme tvo ili skoro 90% diváctva (hanba choce ák m - o mnoho p išli).
Záv rem mi dovolte pod kovat paní starostce za zorganizování tak zábavného ve era,
a to i za tak relativn nízkých náklad .
astník zájezdu - Karel Skalický
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Z INNOSTI KNIHOVNY
Výro ní zpráva o innosti knihovny v Borovnici
Vážení tená i Brodíku, uplynul rok 2013 a
borovnická knihovna se hlásí se svým p ehledem o innosti.
Je mojí povinností zpracovat všechny údaje
do ro ního výkazu o knihovn , který odevzdávám m stské knihovn v Kostelci nad
Orlicí a ta vše zpracovává ze všech spádových knihoven a posílá na ministerstvo kultury.
Tady jsou výsledky:
1. tená i - (sta í, když jednou za rok navštíví knihovnu) 28 dosp lých a 4 d ti.
2. Návšt vnost - 342 tená a 7 d tí do
15 let.
3. Výp ky celkem - 597 knih, z toho:
- krásná literatura dosp lých
564
- nau ná literatura dosp lých
25
- krásná literatura d tem
6
- nau ná literatura d tem
2

Krom literatury je možný výb r r zných
asopis , román do kapsy a romantické
literatury. To vše jsou v ci darované.
Celkov hodnotím výsledky innosti v základní práci knihovny, a to je vyp ování
knih, za úsp šnou. Dokonce celkový po et
výp ek byl vyšší, než v roce 2012. Je to
díky pravidelným tená m. N kte í, a t ch
je v tšina, p tou více než 40 knih za rok.
Snažím se, aby m li z eho vybírat. Jezdím
pro nové knihy do m stské knihovny v Kostelci nad Orlicí, která spolupracuje s Obecním ú adem, a v rámci vým nného fondu
ivážím 200 knih ro
do naší knihovny.
Jsou vybírány podle zájmu tená , pro povinnou etbu, r zné odborné publikace.
Moje služby jsou p izp sobovány požadavm tená . Provádím donášku knih a p jování mimo výp ní den.
Záv rem bych cht la pod kovat 12 senior m za jejich
pravidelnou návšt vnost, zájem o knihy a v neposlední
ad za vzpomínání, pou ení na poli kuliná ském a zahradnickém. Obdivuji jejich
humor a vitalitu.
Dále d kuji manžel m Nešákovým za sponzorský dar
v podob záclon do všech
oken knihovny a všem, kteí nám v novali knihy a asopisy.
Kaplanová Božena,
knihovnice
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Kronika naší obce
SPOLE ENSKÁ KRONIKA
Poslední rozlou ení

V m síci lednu nás ve v ku 85 let navždy opustil náš spoluob an
pan

JOSEF ÁSTEK

z Rájce.

Pan ástek byl dlouholetým a ob tavým zastupitelem v obci.
Pro naši obec vykonal mnoho práce.
Za to mu pat í velké pod kování.

Všem poz stalým vyslovujeme up ímnou soustrast.

sociální komise

VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE
V dnešním vydání za ínáme listovat v druhé zachované kronice obce Borovnice, která
alespo dle nadpisu zahrnuje roky 1970 - 1989. Hned úvodem je uveden popis jednotlivých obcí, který byl zpracován z ejm retrospektivn , a to proto, že jsou v n m uvedeny
údaje a názvy, které ješt v roce 1970 nemohly být známy. Tak tedy:

Obec Borovnice, Rájec a P estavlky byly
slou eny k 1.1.1960. MNV Borovnice má
sídlo ve st edu slou ených obcí, na záme ku v P estavlkách.
Popis obce Borovnice:
Obec Borovnice, ke které náleží osada Homol, samota Závrš a bývalá hájenka Klu ,
má 75 ísel popisných se 195 obyvateli.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Leží p i okresní silnici z P estavlk do Lhot u
Potštejna a jižním cípem sousedí s okresem
Ústí nad Orlicí.
Z historických památek nutno uvést barokní
špýchar, památku na bývalé panské sídlo.
Ob ané mají dobré autobusové spojení do
Kostelce n/Orl., do Potštejna, Doudleb
n/Orl. a do Chocn . Poštou obec náleží do
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sousedních Chlen. D ti chodí do školy do
Lhot u Potštejna. Elekt ina je zavedena do
všech usedlostí. Farností náleží do Sudslavi.
V posledních letech byla postavena ada dopro bytové družstvo JZD.
Na katastru obce je rybník "Mlýnský", který
obhospoda uje místní Oblastní meliora ní
správa a rybník "Pilský" ve správ sl. svazu rybá v Litomyšli.
V obci je obchod potravinami Jednota Kostelec n.O. P ed mnoha lety zde byly dva
hostince a vodní pila. Na pozemcích v ka-

tastru obce hospoda í JZD sl. Sov tského
átelství se sídlem v P estavlkách.
V Borovnici jsou dílny JZD, kravín, porodna a odchovna selat.
Knihovna je umíst na v renovovaném domku, který rovn ž slouží jako klubovna SSM
a dalších organizací. Spole enský život zajišují organizace Národní fronty, jako Svaz
požární ochrany, Svaz žen, zmín ný Svaz
socialistické mládeže a dohlížecí výbor Jednoty. Lidovou správu zajiš uje 7 lenný obanský výbor a 7 poslanc MNV. P evážná
ást ob an pracuje v JZD a ostatní za zastnáním jezdí do Kostelce n.O., Doudleb
n.O. a do Chocn .
Osada Homol:
K Borovnici pat í osada Homol s 9 ísly popisnými a 24 obyvateli. Homol je na hranici katastru a pat í k ní ješt 153 schod ke
kostelíku. Kostelík na Homoli a h bitov již
náleží k Sudslavi. Kostelík je vyhledávané
poutní místo, zasv cen je Pann Marii Bo-

Strana 18 • Únor 2014

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

lestné. Asi p ed 150 léty zde byla ve staré
pazdern také škola.
Na samot Klu byla panská hájenka, dnes
v ní žije jedna rodina.
Popis obce P estavlky:
Leží na k ižovatce okresních silnic Kostelec
n.O. - Choce , Kostelec - Potštejn a Borovnice - Doudleby n.O.
Má 40 ísel popisných a 101 obyvatel. Je
sídlem Místního národního výboru slou ené obce Borovnice - Rájec a P estavlky. Je
hospodá ským sídlem pro slou ené JZD (r.
1984) pro obce Borovnice, P estavlky, Rájec, Kostelecké Horky, Lhoty u Potštejna,
Polom, Proruby, Chleny, Krchleby, Svídnice, Kostelecká Lhota, Vrbice a Suchá Rybná. JZD má v P estavlkách novou administrativní budovu, silo, poskliz ovou linku a
mechanizaci. Ve dvo e v "Záme ku" je kravín a sklady krmiva.
MNV sídlí na "Záme ku", kde má kancelá e
a zasedací místnost. Dále je na "Záme ku"
místnost pro ú ely ve ejné bezpe nosti, klubovna SSM a knihovna. U rozcestí je vybudováno malé autobusové nádraží s ekárnou. Malebný "Záme ek" je tverhranný,
bývalá tvrz, p em ná podle nov jšího
zp sobu, je upravený. Za d ív jších držitel
se zde nacházela i kaple. Na st eše má zvoni ku. Okolí je upravené. Kdo tvrz - "ZámeBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

ek" postavil, není známo. Ve staré kronice
Borovnické je poznámka, že tato tvrz byla
držena rodem Drslavic . Zvonek na v ži ce, protože byl malý, ušel v první sv tové
válce rekvizici. Naproti záme ku je socha
sv, Jana Nepomuckého od Václavky a Jany
a Johanky Rousové z Lipna z r. 1742. Nápis na ní je latinský, p eloženo "Ochrán e
náš, chra nás od nešt stí a hladu, opatruj
manžele Rousovi z Lipna a manžele rodu
Chmelnického".
Pod hrází bývalého "Mlýnského rybníka" se
nacházel vrchností postavený, celý d ev ný,
mlýn. Na mlýn šly z rybníka 3 "st ižky"
(3 žlaby), kudy šla voda na kola, která
pohán la dv mlýnská kola a pilu jednušku.

Budovy se p estav ly a dnes je v provozu
jen pila, kterou vede syn mlyná e Be ky,
bývalého kroniká e MNV Borovnice. Dnes
je rybník vysušen, jeho ást je používána na
skládku stavebnin Oblastní meliora ní správy a další ást jako louka.
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V obci je hostinec a prodejna Jednoty, se
sálem pro kulturní akce a zábavy. Elekt ina
je zavedena do všech .p., až na domek na
hrázi mezi rybníky.
Poštou spadá obec pod Chleny a rovn ž do
školy chodí d ti do Chlen, které jsou polní
cestou vzdálené asi 1 km. Obec má telefonní spojení. V P estavlkách je organizace
SSM, eskoslovenského svazu žen, dohlížecí výbor Jednota a sl. svaz požární ochrany. P i JZD zájmová innost Svazarmu.
Podstatná ást ob an pracuje v JZD S SP
se sídlem v P estavlkách.
Popis Rájce:
Obec Rájec, d íve Rajc, ítá 31 ísel popisných a má 114 obyvatel. Leží jižn od
estavlk, na mírné vyvýšenin obklopena
zahradami. Je spojena okresní silnicí z P estavlk do Chocn . Leží na samotné hranici
okresu Ústí nad Orlicí a náleží k okresu
Rychnov nad Kn žnou.
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K Rájci pat í rybník "Novorájecký" a rybník
"P nivý", které obhospoda uje Svaz rybá
Litomyšl. V obci je kravín pro 90 kus
dojnic JZD S SP P estavlky.
V obci je prodejna potravin Jednoty, protipožární nádrž a spole enská místnost a zastávka autobus SAD.

V poslední dob byly postaveny 4 bytové
jednotky JZD. Ostatní usedlosti se neustále
upravují.
ti docházejí do školy v Chlenech a Lhoty
u Potštejna. Elektrifikována je celá obec a
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

v n kolika domech je telefon. Na návsi je
zvoni ka.
Velká ást obyvatel pracuje v JZD a n kolik
ob an dojíždí do Chocn .
Spole enský život se soust uje ve složkách
Národní fronty - Svazu požární ochrany,
Svazu socialistické mládeže, v eskoslovenském svazu žen a v dohlížecím výboru Jednoty.
V MNV Borovnice je tato slou ená obec zastoupena 5 poslanci. V obci pracuje 5 lenný ob anský výbor ízený MNV Borovnice.
Pozn. autora výpisu: Tato úvodní ást kroniky let 1970-1989 je ukon ena razítkem
Místního národního výboru Borovnice a
stvrzena podpisem paní Sejkorové M.
ást je rovn ž v nována historii obce Borovnice, a její výpis vám p ineseme v p íštím vydání asopisu Brodík.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Výpis z kroniky provedl JUDr. Karel Skalický,
kroniká obce

Fotografie použité v lánku jsou z archivu
redaktora, do kterého se dostaly z r zných
zdroj - p evážn od ob an obce, kterým
za to pat í velké díky.
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ísp vky ob an
ZAJÍMAVOSTI V OBCI
Zima v Borovnici
Paní Božena Kaplanová z Borovnice zaslala
redakci dv zajímavé fotografie z letošního
ledna, jednu s rozkvetlým ke em a druhou s
vodními ptáky na zamrzlém rybníce. Fotografie otiskujeme na zadní stran obálky.
Ke roste u autobusové zastávky v Borovnici a p. Kaplanová nám k n mu napsala toto:

Kvetoucí ke je z ejm ur itý druh Kaliny,
ale nevím to p esn . Ke kvete každou zimu
od listopadu do konce ledna. Kv ty mají
silnou p íjemnou v ni a nar žov lou barvu.
Kdyby n kdo znal p esný název, prosím, a
ho sd lí tená m prost ednictvím Brodíku.
Paní Kaplanové za p ísp vek a p kné fotografie d kujeme a v íme, že se najde n jaký znalec, který nám ke p esn pojmenuje.

li jste, že ...
SÍC ÚNOR
Popis a h istorie m síce
Únor je dle gregoriánského kalendá e druhý
síc v roce. Obvykle má 28 dní, v p estupném roce má ovšem 29 dní a t ikrát
v historii m l únor dokonce i 30 dní.
eský název m síce vysv tlují jazykov dci
tím, že se v tuto dobu p i tání ledu pono ují
ledové kry na ekách (únor = no iti se).
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V ímském kalendá i byl únor posledním
sícem v roce. Práv proto tento m síc
má prom nlivý po et dn a práv k n mu
se p idával v p estupném roce jeden den.
i p echodu z juliánského na gregoriánský
kalendá se tento zavedený postup nem nil.
Varianty p vodn ímského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje v tšiZdroj: Wikipedie
na evropských jazyk .
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Staro eský kalendá na rok 2014
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Zadní strana obálky
Leden 2014 v Borovnici

