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ležité informace
ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE
Záznam z ve ejného zasedání
Dne 28. srpna 2014 se od 18 hod. konalo
ve spole enské místnosti obecního ú adu
v P estavlkách poslední pravidelné ve ejné
zasedání sou asného zastupitelstva, kterého
se zú astnilo 7 zastupitel a 9 ob an .
Aktuální stav rozpo tu na rok 2014
Starostka obce seznámila p ítomné se stavem rozpo tu obce Borovnice na tento rok
k datu 31.7.2014. Zastupitelé s ním byli již
seznámeni na pravidelné sch zce o týden
íve. Byly p edneseny jednotlivé položky
v základním len ní a celkový stav je:
- íjmy:
2.556.528,- K
- výdaje:
1.863.393,- K
K výdaji za opravy kanál prob hla diskuse,
v níž zastupitelka p. Kaplanová znovu upozornila na stav kanál v Rájci, které m ly
být opraveny zárove s kanály v Borovnici
a p. Koleš také op tovn upozornil na stav
kanálu v P estavlkách u bytovky. Starostka
obce uvedla, že tyto kanály budou opraveny
také. Stav rozpo tu obce k uvedenému datu
vzali zastupitelé na v domí.
Zm na rozpo tu na rok 2014
Zastupitelstvu byla p edložena druhá zm na
rozpo tu na rok 2014, týkající se zaú továBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

ní nových p íjm a výdaj . P íjmová ást
byla zm nou rozpo tu navýšena celkem o
102.000,- K a výdajová ást byla navýšena celkem o 66.800,- K .
Projednání výsledk kontroly MV a
ijetí nápravných opat ení
Protokol o provedené kontrole MV dne
4.6.2014 byl zastupitel m poskytnut k nahlédnutí v ú adovn obce p i pravidelné
pracovní sch zce. Starostka obce nyní
ve ejnost seznámila s „Informací o kontrole
výkonu samostatné p sobnosti sv ené orgán m obce Borovnice v kv tnu 2014“,
obsahující kontrolní zjišt ní s návrhem t chto opat ení:
- zpracovat a zp ístupnit evidenci právních
edpis , které obec vydala (p. Rojková,
již spln no)
- neprodlen zaslat obecn závazné vyhlášky .1/2013 a .2/2013 na MV R (p.
Rojková, již spln no)
- zpracovat soubor povinn zve ej ovaných
informací a zve ejnit ho v sídle obce na
všeobecn p ístupném míst (p. Rojková,
bude spln no do 31.8.2014)
- zpracovat seznamy hlavních dokument
obce a zp ístupnit je v ú edních hodinách
ve svém sídle (p. Rojková, bude spln no
do 31.8.2014)
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- upravit a doplnit soubor povinn zve ejovaných informací na internetových
stránkách obce (p. Kotera, již spln no a
bude ješt dopln no nov dostupnými informacemi)
- nov zpracovat a zve ejnit výro ní zprávy
o innosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2012 a 2013 (p. Rojková,
již spln no, na internetových stránkách již
zve ejnil p. Kotera)
- doporu ení konkretizovat návrh programu zasedání ZO tak, aby bylo z ejmé, jaké záležitosti budou na zasedání ZO projednávány (p. Rojková, doporu ení p ijato)
- doporu ení zve ejnit na ú ední desce zár obce prodat zbývající parcely v lokalit Rájec (p. Rojková a p. Kotera, již
spln no)
Nápravná opat ení tedy probíhají a vše
bude spln no do 31.8.2014. Zastupitelé
ijali návrh usnesení z p edloženého dokumentu a schválili nápravná opat ení.
Odprodej obecních pozemk
Na základ odsouhlasení žádosti o odprodej
zbytkových obecních pozemk u adovek
a okál v Borovnici byly vypracovány kupní smlouvy s kupní cenou ve výši 35,- K za
m2 s povinností úhrady správního poplatku
i podání žádosti o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a
náklad na vytvo ení kupních smluv. Souástí n kterých kupních smluv jsou dále
smlouvy o z ízení služebnosti inženýrských
sítí, týkající se vodovodu a ve ejného osv tlení v majetku obce, a služebnosti stezky.
Za z ízení jednotlivých služebností obec kupujícím vyplatí p i podpisu smlouvy jednorázový poplatek 200,- K .
Zastupitelé odsouhlasili smlouvy s Pavlem a
Stanislavou ervinkovými, Barborou Moravcovou, Josefem a V rou Málkovými,
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Marií Kodytkovou, Zde kem a Ivankou
Drahošovými, Marcelou Smutnou, Piotrem
Smólkou a Ivetou Zálohovou. Smlouva
s Petrem a Janou Fialovými byla vzhledem
k nesouhlasu manžel Fialových odložena.
Pan Michal Plch z P estavlk, jako nový
majitel budovy p. 66 v Borovnici, podal
také žádost o odkoupení zbytkových obecních pozemk okolo této nemovitosti. Zastupitelé s odprodejem rovn ž souhlasí a
bude také p ipravena kupní smlouva.
id lení ísel popisných
Lukáš a Lucie Be kovi z Borovnice p edložili žádost o p id lení ísla popisného na
novostavbu rodinného domu na parcelách
. 161/1 a 161/2 v obci v k.ú. Borovnice
u Potštejna.
Ing. Josef P ikryl z Pardubic p edložil
žádost o p id lení ísla popisného na novostavbu rodinného domu na parcele .
156/7 v k.ú. Rájec.
Starostka obce na základ kolauda ního
rozhodnutí p edložila žádost o p id lení
ísla popisného k budov hasi ské zbrojnice a spole enské místnosti SDH Borovnice na pozemku . 7/8 v k.ú. Borovnice u
Potštejna.
Zastupitelé odsouhlasili p id lení ísel popisných po dokon ení kolaudace budov.
Nákup pozemku
Starostka obce dále p edložila žádost o odkoupení pozemku od p. Františka Kinského
z Kostelce n.Orl. p. . 175/1 o vým. 259
m2 a p. . 37 o vým. 227 m2 v k.ú. Borovnice u P., zapsaných na LV 459. Jedná se o
pozemek pod a okolo altánu u hasi ské
zbrojnice v Borovnici. Cena pozemk je
dle posudku ve výši 65,- K /m2, tj. celkem
486 m2 x 65,- K = 31.590,- K . Zastupitelé s nákupem pozemku souhlasí.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Cena rychlostních radar
Starostka obce p edložila rozpis náklad na
po ízení rychlostních radar , které mají být
umíst ny na obou stranách P estavlk. Jedná
se o projekt DSO Brodec s dotací z MAS
Nad Orlicí ve výši 80-90%. Byl proveden
výb r ze 3 dodavatel , z nichž nejp ízniv jší
cenu p edložila firma Bártek Rozhlasy s.r.o.
z Prahy. Pro naši obec cena t chto radar
iní celkem 144.918,- K s DPH, po odetení dotace má být podíl naší obce max.
do 30 tisíc K s DPH. Bez p ijetí dotace
projekt nebude uskute n.
Smlouva o z ízení v cného b emene
Dále byla zastupitel m p edložena k odsouhlasení smlouva s EZ Distribuce, a.s. o
ízení v cného b emene – služebnosti pro
ípojku knn k nemovitosti Ing. Josefa
ikryla na p. . 156/7 v k.ú. Rájec. Zastupitelé smlouvu odsouhlasili.
Oprava ásti obecní komunikace
Starostka obce p ednesla zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na provedení opravy ásti obecní komunikace . 377/2 v k.ú.
Borovnice u P. Výb rová komise hodnotila
3 nabídky, z nichž všechny spl ovaly zadávací podmínky a jako nejnižší nabídka byla
vyhodnocena nabídka firmy KSB silni ní
práce s.r.o. Pardubice ve výši 604.335,. Starostka obce na základ tohoto výb ru požádala o schválení provedení opravy
této komunikace a popsala stav této cesty
zejména po posledních p ívalových deštích.
V diskusi zastupitelka p. Kaplanová uvedla,
že takovýto výdaj by nem l být schvalován
na samém konci volebního období a m lo
by o tom spíše rozhodnout nové zastupitelstvo. P ítomní ob ané poukazovali na skute
špatný stav komunikace, která je
eba opravit bez ohledu na to, zda vede
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k domu starostky obce. V tšina zastupitel
výši výdaje nakonec odsouhlasila.
Další žádosti ob an a organizací
Paní Hana Marková ze Lhot u Potštejna
edložila žádost o povolení sout že s názvem „B h do homolských schod “, poádané ve spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna v rámci akce „Den ko ských sil pod
homolskými schody“ dne 27.9.2014.
Start samotné sout že je naplánován okolo
16. hodiny a bude trvat nejdéle 0,5 hod.
Zastupitelé souhlasili. V rámci tohoto bodu
podala starostka informace o plánované rekonstrukci historického schodišt a o sch zce ve Lhotách u Potštejna asi v polovin
zá í.
Ob anské sdružení Diakonie Broumov op t
vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Sbírka se v naší obci uskute ní na obecním
ad po celý m síc zá í v dob ú edních
hodin.
Pan Zden k Jane ek a pan Josef Prudi
z P estavlk podali žádost o zajišt ní obecní
ístupové komunikace k jejich nemovitostem, která je využívána také jako p íjezdová cesta k vodovodnímu vrtu v majetku
obce. Tato cesta byla v poslední dob mnohokrát zam ována geometry na základ
údajné žádosti firmy Zopos P estavlky, a.s.
a v sou asnosti je v majetku Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových.
Obec m la být tímto ú adem vyzvána, zda
má o tento pozemek zájem. Žadatelé proto
požadují, aby obec zajistila, aby tato komunikace byla bu p evedena do majetku
obce, nebo z stala v majetku státu. Starostka obce p edložila dokumenty o komunikaci s vlastníkem, dle nichž tato komunikace
byla vyjmuta z celkové parcely a z stane
v majetku státu s tím, že po vypracování nového geometrického plánu bude moci obec
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i majitelé p ilehlých nemovitostí z ídit v cné
emeno.
Zárove s touto žádostí byla podána také
stížnost na hlu nost a prašnost, zp sobenou provozem zem lského sila v P estavlkách. Starostka informovala, že s provozovateli jednala ústn a že nyní je již pokroilá doba, kdy žn kon í a ú ady již t žko
nam í nepovolené hodnoty. V diskusi se
ob ané p iklán li k tomu, že firma by m la
být schopna zajistit neví ení prachu, aby neodcházel ze sila v takovém rozsahu ven.
Diskusní dotazy
Pan Tomáš Koleš podal dotaz na možnost
zve ejn ní p ísp vku v obecním zpravodaji
Brodík, týkající se kontroly MV. V rámci
vzrušené diskuse n kte í p ítomní ob ané a
zastupitelé uvedli, že tyto v ci do Brodíku
nepat í a je t eba je ešit na zasedáních.
Zastupitel Petr Kotera uvedl, že redak ní
rada má posuzovat p ísp vky, ale lánek
ješt není a již je zakazován, což je podivné.
Dále p. Koleš podal dotaz na možnost nahlédnutí do obecní kroniky. P ítomný kroniká p. Skalický uvedl, že kroniku je možné zve ejnit (i nahlížet do ní) po 10 letech
a za p ítomnosti kroniká e.
Nakonec se p. Koleš dotázal, zda bylo na
starostku obce Policií R vzneseno obvin ní z k ivé výpov di. Starostka odpov la,
že se k tomu nebude vyjad ovat a po naléhání nakonec odpov la, že nebylo. Pan
Koleš uvedl, že Policie jej informovala jinak
a žádal dotaz i odpov uvést do zápisu.
V pr hu další velmi vzrušené diskuse,
kdy n kte í z ob an a zastupitel vyjad ovali nesouhlas s p. Kolešem, který naopak
poukazoval na chyby a nepo ádek v obci,
bylo ve ejné zasedání zastupitelstva starostkou obce ukon eno.
zapsal Petr Kotera
Strana 6 • Zá í 2014

Regenerace vodovodního vrtu
Akce Regenerace vrtu P estavlky bude provedena v terminu 15. až 18. (19.) zá í
2014. Práce zahájíme vytažením erpadla
v pond lí 15.9. do 10 hodin. Následovat
budou regenera ní práce, které budou ukon eny 18. až 19.9. zapušt ním erpadla.
ed odstávkou vrtu budou maximáln naerpány všechny akumulace. P i jejich vyerpání vodu budeme dopl ovat dovážkou,
aby nedošlo k výpadku dodávek vody.
Ing. Lubomír Fiedler, VAK Jablonné n.Orl.
Sbírka použitého ošacení
Ob anské sdružení Diakonie Broumov
op t vyhlašuje sbírku použitého ošacení
v naší obci.
Budou sbírány tyto druhy od
a v cí:
letní a zimní oble ení
žkoviny, prost radla, ru níky, ut rky,
záclony
látky (minimáln 1m2, ne zbytky)
domácí pot eby (nádobí bílé i erné,
skleni ky - vše nepoškozené)
vatované a pé ové p ikrývky, polštá e a
deky
obuv (veškerou nepoškozenou)
hra ky (nepoškozené a kompletní)
ci prosíme zabalené do igelitových pytl
i krabic, aby se nepoškodily transportem.
ci, které nem žeme vzít:
ledni ky, televize, po íta e, elektronika,
matrace, koberce (ekologické d vody)
nábytek, jízdní kola a d tské ko árky (ty
se transportem znehodnotí)
zne išt ný a vlhký textil
Sbírka bude probíhat v budov obecního
adu v P estavlkách v dob ú edních
hodin po celý m síc zá í.
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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 10. íjna 2014
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
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.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Z Ú EDNÍ DESKY
Komplexní pozemkové úpravy
V rámci zpracování návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území
Borovnice u Potštejna a ásti k.ú. Rájec a
Lhoty u Potštejna zabezpe il Krajský pozemkový ú ad pro Královéhradecký kraj,
pobo ka Rychnov nad Kn žnou, vypracování soupisu nárok vlastník pozemk podle
jejich ceny, vým ry, vzdálenosti a druhu,
etn omezení vyplývajících ze zástavního
práva, p edkupního práva a v cného b emene. Vyhotovením soupisu nárok (v .
ocen ní pozemk ) byl pov en zpracovatel
návrhu komplexních pozemkových úprav
Ing. Diana Šmejdová.
Soupis nárok v etn jeho grafického znázorn ní byl vyložen od 5.8.2014 po dobu
15 dn na Obecním ú ad v Borovnici (se
sídlem v P estavlkách) a Lhotách u Potštejna a na Pobo ce krajského pozemkového
adu v Rychnov n.Kn. Známým vlastním pozemk byl soupis nárok doru en
v písemné form .
Nabídka pozemk ve vlastnictví
státu k pronájmu
Státní pozemkový ú ad zve ejnil Nabídku
pozemk k pronájmu v k.ú. Rájec.
Žadatelé mohli podávat své žádosti v dané
nabídce do 5.9.2014. V p ípad podání
žádosti je po tomto termínu uzav ena pachtovní/nájemní smlouva, resp. vyhlášena
výzva k podání návrh na uzav ení pachtovní/nájemní smlouvy.
Pokud bude na pracovišt SPÚ v Hradci
Králové v období od 6.9. do 31.10.2014
podána žádost o užívání pozemku, o který
nebyl ve lh od 6.8. do 5.9.2014 projeStrana 8 • Zá í 2014

ven zájem, Státní pozemkový ú ad uzav e
pachtovní/nájemní smlouvu s žadatelem,
který jako první p edá na naše pracovišt
v Hradci Králové platnou žádost o užívání.
Pokud bude na naše pracovišt v Hradci
Králové doru ena žádost o užívání pozemku
zve ejn ného v této nabídce, v termínu od
1.11.2014 do doby zve ejn ní nové nabídky, bude tato žádost ešena v rámci nové
nabídky, v p ípad , že v nové nabídce již
pozemek uveden nebude, bude postupováno standardn dle platných metodických
pokyn Státního pozemkového ú adu.
Podrobnosti o pozemcích k pronájmu najdete na internetové ú ední desce.
Volby do zastupitelstva obce
a do Senátu Parlamentu R
Dne 12. ervna 2014 byly rozhodnutím
prezidenta republiky vyhlášeny volby do
Senátu Parlamentu R a do zastupitelstev
obcí a m st.
Volby se budou konat ve dnech:
pátek 10. íjna 2014 - 14:00-22:00 hod.
sobota 11. íjna 2014 - 8:00-14:00 hod.
ípadné druhé kolo senátních voleb se pak
bude konat ve dnech:
pátek 17. íjna 2014 - 14:00-22:00 hod.
sobota 18. íjna 2014 - 8:00-14:00 hod.
Pro voli e bydlící v obecních ástech Borovnice, P estavlky, Rájec a Homole je
volební okrsek íslo 1 v P estavlkách na
obecním ú ad – spole enská místnost.
Pro volby do Senátu P R a do zastupitelstva obce stanovila starostka obce minimální po et len okrskové volební komise
na šest a jmenovala zapisovatelem okrskové volební komise Ing. Radku Kapuciánovou.
Více informací na internetové ú ední desce.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

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.
13.09.
14.09.
20.09.
21.09.
27.09.
28.09.
04.10.
05.10.
11.10.
12.10.
18.10.
19.10.
25.10.
26.10.

MUDr. Mi ejovská Dagmar
MDDr. And lová Jana
MUDr. Domá ová Iva
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná V ra
MUDr. Pta ovská Eva
MUDr. P ibylová Marta
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Stejskalová V ra
MUDr. Sk ková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Sv tlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard

T ebízského 799, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opo no
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
J. Pitry 448, Opo no
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Komenského 209, astolovice
Skuhrov nad B lou 17
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ n.Orl.
Tyršova 515, Opo no
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou

O

494 323 152
731 980 112
494 515 694
494 515 697
494 667 628
494 321 740
494 322 706
494 598 205
494 381 263
494 515 695
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693

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 2014

Pravideln p inášíme informace z amatérské
meteostanice, která je v provozu od konce
roku 2011 a je umíst na v Rájci p.5. Kv li
dovolené p inášíme informace za 2 m síce.

Teplota:
Pr
rná teplota za m síc
Minimální teplota za m síc
Maximální teplota za m síc

17,8°C
5,4°C
32,1°C

Vlhkost:
Pr
rná vlhkost za m síc
Minimální vlhkost za m síc
Maximální vlhkost za m síc

76 %
40 %
96 %

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Pov trnostní vlivy:
Pr
rná rychlost v tru
Srážky celkem za m síc
Statistika dní:
Deštivé dny
Letní dny (>25°C)
Horké dny (>30°C)
Tropické noci (>=20°C)

(1 m/s = 3,6 km/h)

1,3 m/s
102,6 mm
10 dní
25 dní
9 dní
1 den

Více informací najdete také na internetových
stránkách (www.pocasirajec.unas.cz/meteo a
www.facebook.com/PocasiRajec) nebo je poskytnu e-mailem: kaplanm2@seznam.cz, p ípadn osobní návšt vou.
Martin Kaplan
Zá í 2014 • Strana 9

Nabídka na od koupení
moštovacího za ízení
MAS Nad Orlicí nabízí k odkoupení jednu
z n kolika moštáren - lis a drti ovoce.
Jedná se o mobilní za ízení o váze asi 200
kg. Moštárny se osv ily, nicmén jedna
ebývá. Cena p vodní je 36 tis. K . Cena
nyní dle nejvyšší nabídky.
Petr Kulíšek

Dotace pro mladé zem

lce

Informujeme o nov vyhlašované dotaci
s titulem „Mladý za ínající zem lec
2015“.
jde o investice do živo išné a rostlinné
výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zem lc v zem lských podnicích prost ednictvím podpory investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu.

Strana 10 • Zá í 2014

Podpora se poskytuje jako p ísp vek na realizaci podnikatelského plánu. Dotace bude
vyplácena ve dvou splátkách s tím, že výše
první splátky iní maximáln 50 % p edpokládané dotace. Vyplacení druhé splátky je
podmín no ádným provád ním podnikatelského plánu.
O dotaci m že žádat zem lský podnikatel, který spl uje definici mikro nebo malého podniku. Žadatelem m že být fyzická
osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování
žádosti o dotaci v ku 18 let a zárove
k témuž dni nedosáhla v ku 40 let, dosáhla
minimální zem lské kvalifikace, nebo za
stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje
zem lskou innost poprvé.
V p ípad právnické osoby musí být tato
ízena mladým za ínajícím zem lcem,
který spl uje definici žadatele fyzické osoby, plní funkce statutárního orgánu a podílí
se na základním kapitálu z více než 50 %.
Více info na www.dotacnikancelar.eu
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Nabídka rozvo zu ob

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Zá í 2014 • Strana 11

Pracovní praxe v Británii
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„Aby snad ten peníz? Já za nic nemohu! Co jen povídala Kalousková? Prý
nešt stí! Ne, nevezmu jej více do ruky. Bude za trámem. Jist jist slibuji, nevezmu ten st íbr ák.“
Kterak jí bylo žko
ch chvílích! Nemohla se nikomu sv iti, vždy ani
matka nev la tajné náchylnosti dcery Jeníkovi.
Ona, Bože, eneš astná, všecko musí tajiti!
Chvíle zmatku byly erušeny lahodným pocitem lásky! Však jen na okamžik.
Zarazilo jí prohloubení chto cit rychle je odhán la. Co? Láska? Ne, to by byl
ích, to není žádná láska! On je jen tak milý ní nic více. Ani slovem ne ekl, že
jí má rád. Kdež on, Jeník, by co podobného ekl! Ne, láska to nesmí být!
Ale... celé vesnici není tak milého chasníka! On ví, tuší, že ho má ráda, jen
tak tichým zp sobem. Oba to dí, sta jim pohled do istých í. Pravda,
ona je sklopí, když se ímo dívá, on Jeník.
Ach, kterak se umí podívat! Bože, což je to zlé! Koupil jí na pouti dárek. Má ten
obrázek modlitební knížce! Ráda se asto na ten obrázek podívá. Oh, jaká radost, vždy je to obrázek od Jeníka!
potom! Což se jí nezastal tenkrát lesa na robot když ji ten nestyda nestydatá, zerzavý dráb syn tahal! Brr! To bylo!
ela, pravda, bránila se, plakala,
ale chlap je silný. Všichni se smáli!
Jen on, Jeník, se nebál. Když bylo nejh e, isko il, vyrval ji rukou drábova
syna, tahal se ním pro ni Anežku, ude il ho stí do obli eje, až padl na zem,
ten zlý lov k. Pravda, Jeník byl za tuto pomoc bit ve dvo e.
Co by to jen bylo, aby to ní dopadlo, jako Ma kou Sedlá kovou! Ta hanba.
Co ní potom provád li!
chra
rad ji smrt! te
snad ho odvedou!
Op se zarazila návalu št stí, kterému se tak poddala
záp tí zlé vidiny
postoupily zápas její duší.
Unavena, potila se chvílemi strachem spánek nep icházel, bylo již po
noci. Nebylo jiného východiska! Vstala
žka, sepjala ruce, vroucné se modlila
Mati ce Boží Svatohomolské, aby odvrátila íval zloby.
Když povstala po drahné dob vidiny ustupovaly únav dostavil se osvoboditel, klidný spánek.

asu je jako veliké kolo. Zvedá lidské osudy do výše, snáší je zase dol až
nejhlubšímu bodu; dny jsou malá kole ka,
síce tší, roky ješt
tší, ale
zm na neustane nikdy, nebo kolo se nedá lidskou rukou zastaviti.
Slunce teple zá ilo již kolik dn nad požehnanou krajinou, nestarajíc se
pána, ani chu asa, sloužilo od
do
všem stejn
Ó, malicherný lidský boji, což nevidíš?
Venkované však nem li asu, ani vzd lání, aby posuzovali život jinak, nežli
mohli za daných pom
Chasa se ráno scházela za veselého rozhovoru krá ela do roboty na panská
pole, kde lidová píse ob as rozhán la chmury.
Kde se jen brala ona životadárná schopnost
chto lidech, to iré tajemství.
Doma bída, na vlastních polích nutná práce ekala až se odrobotí panská, dráb
asto
el, hrozil, ba trestal, ale nezlomil to, co zlomiti nemohl, duši lidu.

Památná Homol
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Snad práv proto žili tito lidé duševním klidem, jen lásky životu samotnému, ve stálé nad ji na lepší chvíle. prostinká zábava, pouhý žert, lidová píse
ly sob tolik kouzla sladkosti, že tvrdý suchý chléb chutnal.
Vše to, co na jedné stran ztráceli, na stran druhé bylo nahrazeno. co kone
li, nebo mohli ješt ztratiti?
Proto, když který
ch mladých lidí prožíval takové chvíle, jako Jeník
Anežka, tu sv zkrásn vnit ním teplem, vlévaným do duší dárcem všehomíra.

Památná Homol
Když hrab Dubecký se svobodným pánem Berg dorazili do Borovnice
stanuli na nádvo prostranného zámeckého dvora, uvítal je pouze starý kastelán. Oznámil nemilou zprávu, že milostivá vrchnost sídlí trvale na zámku
Kostelci nad Orlicí.
Hrab se edstavil požádal ubytování zámku, jelikož nemínil pro pokro ilou dobu nastoupiti další cestu až do Kostelce.
Kastelánovi sd lil, že by mu bylo velmi milé, kdyby byl pan hrab paní hranka, majitelka panství jeho íchodu vyrozum ni, že se zde prozatím ubytoval aby byl omluven. 1
pozdních hodinách no ních vrátil se jezdec na zpoceném koni Kostelce se
vzkazem, aby hosté rá ili zde vy kati íchodu majitel do íštího dne.
Hrab ti Dubeckému byla vykázána komnata, kde kdysi bydlela promýšlela
plány na stavbu kostela šlechetná hrab nka Tereza Eleonora Ugartu.
Když se rozlou il se svobodným pánem Berg usedl komnat do pohodlné lenošky oddal se dumání tichosti ve erního šera.
Postavy olejových maleb zíraly na hosta se st komnaty.
Hrab povstal, istoupil rozm rné podobizn hrab nky Terezy Eleonory
Ugartu, kterou poznal již po vstoupení do komnaty.
„Jen duch žije, Tvé lo
ušlechtilá, tlí již kostele na Homoli. Tvé výrazné
se táží, pro jsem dnes išel? Och, slyším dosud Tv hlas, když jsi se zanícením mluvila plánech na vybudování chrámu, nádherných schod vykládala
úkoly pot ebách školských kraji. Lid je dobrý, ale zubožený. Kulturn umírá
vymírá tomto kraji. Musím se lidu iblížiti! Dost již ch trudných cestování po
zemi! Te jen tomu lidu se chci novati ten pot ebuje nejd íve kostel, školu
stavbáchzam stnání!“
Potom jsme hovo ívali zkáze eské šlechty omylech doby ed icetiletou
válkou... Ach,
následcích!
1

Zakladatelka chrámu školy na Homoli, hrab nka Terezie Eleonora Ugartu, rozená
árská ze
áru zem ela 30. ledna 1705 je pochována kostele homolském.
Dcera její, Marie Maxmiliána (zem ela r. 1711) byla provdána za hrab te Františka Karla Zárubu
Husti an, pána na zboží Kostelci n. Orl. Statek Borovnici statky okolní ešly po úmrtí Marie
Maxmiliány na rod Zárub Husti an.
Rod Zárub Husti an vybudoval Kostelci nad Orlicí okolí mnoho památných staveb.
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„Co vše jsi mi sv ila utajeného žalu! Eh, pry se vzpomínkami na nevd
níky!
ch, na které jsi žalovala,
ch dost, jsou mrtví tedy lépe mysleti jen
na Tvé dobré skutky.“
Hrab Dubecký odstoupil od obrazu, zhasl kolik svíc
ítmí sed nepohnut až posléze zašeptal:
„Jaký úkol mi sv en dnes, zde, na Tvém bývalém panství! Odpus Mám vyšet ovati stížnost! Ty
Tv ze ?! Dob e, že svobodný pán Berg ani netuší
pravý vod mé návšt vy Borovnici. Snad budu jednati hrab tem Zárubou
práv zde! Ty budeš mým sv dkem! Pro mne to bude dvojnásob žké, pohnuté jednání! Tvoji dceru Marii Maxmiliánu musím ušet iti, musím, již lásky
Tvému dílu!“
Zde, ed obrazem hrab nky Terezy Eleonory prozradil tajemství, které ho
tížilo.
Posléze se odebral na lože. Uléhaje, povzdechl: „Kéž bych mohl já klidu složiti lesnou schránku svou na tak posvátném míst jaké jsi vybudovala
Ty,
šlechetná paní! Tvoje památka je nehynoucí, ale
bol zapadne do hrobu! Kde,
nevím. Budoval jsem pouze slovy pomocí, která se snadno zapomíná!"
Duch míru rozprost el tajuplnou roušku nad spícími, aby na erpali dobrodiním spánku nových sil pro dny íští...
Po erejší bou byla no ní obloha jasná, vzduch prosycen vláhou asn se
dralo ranní slunce es vrcholky Orlických hor do údolí nad Borovnici, osv tlujíc
nejd íve majestátní dílo kostelíka na Homoli, prvním pozdravem dne.
Po rozb esknutí panoval ve dvorci ilý ruch; poddaní se scházeli
hlou cích
hovo ili eledí, vyzvídajíce co záhadné návšt
cizích pán Mnozí si tajupln šeptali, co as bude následovati po íjezdu hrab te Záruby.
Drahnou chvíli se procházel hrab Dubecký pánem Berg zámeckou zahradou, když deváté hodin byl zpraven, že urozená vrchnost od estavlk
ijíždí. záp tí zahr ely ve dvo ko áry šlechta se vzájemn seznamovala.
Po krátkém uvítání odešel hrab Dubecký se samotným hrab tem Zárubou
do známé komnaty, omluvivše se, že státní záležitosti vyžadují chvilku samoty.
Hrab nka Marie Maxmiliána odebrala se družném rozhovoru se svobodným pánem Berg do parku.
Když usedl hrab Dubecký do lenošky naproti hrab ti Zárubovi, panovalo
komnat dusivé ticho, jako ed bou í.
Vážn
hlubokým pohnutím, vykládal nejd íve hrab Dubecký el návšt vy
na panství Borovnici, odkud vyšla stížnost na nep ístojnosti
poddaným.
Hrab Záruba stal ku podivu klidným nep erušoval výklady tak vážné záležitosti. Hrab Dubecký zkoumal pátrav výraz obli eji hrab te Záruby divil
se jeho klidu.
Když skon il, povstal hrab Záruba
esla pravil:
„Jsem vd en osudu, že tak vážné ipomínky, které se týkají mého panství,
slyším jen sám, úst tak povolaných od osoby našemu rodu naklon né. Prosím
však, pane hrab budiž nyní dovoleno mn abych sm vysv tliti vznik nemilé
stížnosti. Jak známo panu hrab ti, nesídlím chotí na Borovnici. Moje statky jsou
rozsáhlé nemohl jsem osobn dohlédnouti na vedení správy Borovnice. Budoval jsem buduji Kostelci byl jsem plány tak zaujat, že jsem
il poctivost
direktora. Pravda, ijížd jsem chotí na Borovnici, tázal se lidu, ale pan hrab

Památná Homol
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dob ví, že tento lid ed zrakem vrchnosti velmi nerad odhalí nitro. ece však
jsem ješt
as zjistil kruté ehmaty direktora na Borovnici. Pan hrab mi bude
iti, že jsem byl zdrcen ješt více moje cho Již ed íchodem pana hrab te, sám jsem vyšet oval všechny závady útisku spáchané nehodným služebníkem. Nelidského správce jsem ze služby propustil nižší služebnictvo jsem eložil na jiná panství. Dosadil jsem na Borovnici nyní lov ka staršího, naprosto
jistého. Lid jsem shromáždil, pot ebné jemu sám vysv tlil na ídil, aby byla dána
náhrada postiženým. Rozdal jsem stavební palivové evo les ud lil mnohá zmírn ní robot Budu dohlížeti ast ji na toto panství nestrpím mých
službách surové zam stnance.“
Hrab Dubecký díval se mluv ímu do
snadno poznal, že hrab mluví
rozho ením
ivdách, spáchaných na jeho panství.
Tvá hrab te Dubeckého se rozjas ovala, když odv til: „Tíha odpov dného,
trapného poslání, mírnila se
každém vašem slovu, pane hrab
ím vám,
pane hrab jsem rád, že mi dop áno nalézti istý štít vašeho vznešeného rodu.
Za ídím další
íštích dnech podavatel
stížnosti vysv tlím pot ebné. To
initi musím. Jsem jist, že po mé zpráv bude záležitost, na nejvyšších místech
uspokojením ijata. Váš rod, pane hrab má zvuk je vážen!“
Jakoby úlevou vnit ního nap tí strženi, usedli oba páni op do esel.
„D kuji vám, pane hrab ,“ odpov
tiše hrab Záruba.
Hrab Dubecký se obrátil obrazu hrab nky Terezy Eleonory Ugartu vysv tloval:
„V te, pane hrab
era jsem dlouho do noci emýšlel ed obrazem dobroditelky kraje, vaší vznešené tchýn kterak mám tento úkol roz ešiti, abych
mohl ušet iti alespo vaši urozenou cho Nemohl jsem pochopiti, že byste, pane
hrab
dom
ipustil útisk poddaného lidu.
Díky Bohu! Jsem uklidn n.
te, pane hrab
era jsem
lijavci prodlel
kolik hodin pod zchátralou st echou sedláka blízké vesnici. Nebudu tuto
dinu jmenovat. Kone
na tom nezaleží, vždy obec nepat pod vaše panství.
Vid jsem bídu, ponížení dobrého lidu, vyslechl jsem nenápadn stížnosti. Víte,
pane hrab co sedláky nejvíce ni í? Škody, zp sobené vysokou zv
panských
les
Mne, pane hrab vše to tíží pokro ilém ku tím více, vždy seznávám, že
sebou nevezmeme na onen sv nic více, jen milosrdné skutky. Jsou to ece jen
také lidé. Co platné zakládati školy, chrámy, když duchovní kultura, náboženská
nauka, není vedena íkladem ch, kte tuto nauku hlásají mají jíti sami íkladem šlép jích Kristových. Co byly všechny náboženské boje platny, když se
nebojovalo povznesení malého lidu?
Promi te, pane hrab mluvím vám zvláštní
í, ale jsem již stár mé zkušenosti mne tomu oprav ují. Pane hrab snad jen proto, že mluvím vám,
eskému šlechtici pod obrazem této...“ ukázal záv ru na obraz hrab nky
Ugartu.
„Chápu pln souhlasím. Promluvil jste citem mé duše,“ odv til hrab Záruba.
Poté istoupil hrab ti Dubeckému, podal mu pravici dodal:
„P památce šlechetné matky mé drahé choti, bu te ujišt n, že nikdy více
nebude
nehodný služebník lid utiskovati. Musím ast ji mezi lid
e-
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Kultura a volný as
POZVÁNKY NA AKCE
Multižánrový festival 2014
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Afrikafest 2014
12. zá í - pátek od 16:00 hod.
Nádvo í zámku Choce
W.x.P., Factorial! Orchestra, Blue Effect,
Doctor Victor, vstupné: studenti 60 K ,
dosp lí 100 K . Výt žek na sbírku „Postavme školu v Africe!“.

ŠKWOR, KRUCIPÜSK, NVÚ
12. zá í – pátek od 20:30 hod.
Letní parket Výrava

CIGÁNSKI DIABLI
12. zá í – pátek od 19:30 hod.
SK Rabštejn Kostelec n.Orl.

Posvícenské hody v Secessi
12. – 13. zá í – pátek a sobota
Restaurace Secesse Kostelec n.Orl.
Restaurace „Secesse“ p ipravuje po celé
dva dny 12.9. a 13.9.2014 „Posvícenské
hody“. epujeme tmavé a sv tlé pivo Staropramen. Z kuchyn se budou podávat
zn upravené pe ínky z hus, kr t, kachen
a ku ecího masa. Jste srde
zváni.

Spole enskou událostí kulturní sezóny bude
koncert slovenské MegaStar - bratislavského orchestru „CIGANSKI DIABLI“. Jedine né seskupení fenomenálních hudebník
již od roku 1991 slaví úsp chy na koncertních vystoupeních po celém sv .
Potštejnské bur ákobraní
12. – 14. zá í – pátek až ned le
Kemp Country Vochtánka Potštejn
Kvalitní bur ák z Moravy, zv inové hody a
v sobotu od 13 hod. cimbálovka.
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Posvícenský desetiboj
13. zá í - sobota od 8:30 hod.
Víceú elové h išt Kostelec n.Orl.
9. ro ník Posvícenského desetiboje s disciplínami volejbal, nohejbal, tenis, basketbal,
házená, šipky, florbal, ping-pong, hod mobilem, p etahování lanem. P ij te se pobavit, zafandit si a samoz ejm se i ob erstvit.
Divadýlko z pytlí ku
13. zá í - sobota od 10:45 a 18:30 hod.
Palackého nám. Kostelec n.Orl.
10:45 hod. - pohádka O drakovi
18:30 hod. - pohádka Prase í sle inky
Vstup zdarma.
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C MAKROPULOS
13. zá í - sobota od 12:00 hod.
Palackého nám. Kostelec n.Orl.
Jedno p ekvapení: v sobotu 13.9.2014 pro
Vás v pravé poledne vystoupí skupina V c
Makropulos!!! Neváhejte a p ij te.
Sraz automobil s dvoutakty
13. zá í - sobota 13:00 až 16:00 hod.
Zámek astolovice

CATE
13. zá í - sobota od 16:00 hod.
Palackého nám. Kostelec n.Orl.

Pop-rocková kapela z Pardubic. Existuje od
konce roku 2010. Hraje pouze vlastní tvorbu, která je ovlivn na sou asnou USA a UK
rockovou scénou. Kapela byla vybrána jako
"Talent CZ" pro Rock for people 2012.
Mecheche vol. 6
13. zá í – sobota od 19:00 hod.
Stará hospoda Chleny

13. zá í - sobota od 16:00 hod.
Nový zámek Kostelec n.Orl.
Zveme všechny p íznivce automobil s
dvoutaktními motory. M žete si prohlédnout vozy, které se ú astní 7. ro níku mezinárodního srazu majitel voz Wartburg i
Barkas a pokud po así dovolí, zažijete také
seskok parašutist p ímo do zelen parku.
Kdo si chce tato již historická vozidla užít v
pohybu, m že si je prohlédnout p i spanilé
jízd z astolovic do Kostelce v dob od
15:50 do 16:00 hodin.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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LENNY
13. zá í - sobota od 19:30 hod.
Palackého nám. Kostelec n.Orl.
Dvacetiletá dcera populární zp va ky Lenky
Filipové potvrzuje r ení o tom, že jablko
nepadá daleko od stromu, naopak m že se
zakutálet i za hranice obvyklé domácí hudební reality. Vstup zdarma.

Zahájení výstavy 12.9. v 17:00 hod. p i
aji o páté“. Otevírací doba:
sobota 13.9. - 16 až 18 hod.
ned le 14.9. - 16 až 17 hod.
od 15. do 30.9. každé úterý 13 až 16 hod.
V p ípad zájmu návšt vy mimo výstavní
dny volejte p. PhDr. Miroslavu Novákovou
na tel. 773 781 172.
Svatováclavský jarmark
20. zá í – sobota od 9:00 hod.
Husovo nám. Vamberk

Výstava „Staré zlaté asy?“
12. – 30. zá í
Klub senior Pohoda Kostelec n.Orl.

Pánská jízda
25. zá í – tvrtek od 19:30 hod.
Panský d m Choce
Divadelní soubor Frida Brno tvo í pouze
chlapi. Proto je repertoár tohoto ochotnického souboru postaven ist na mužích a
život divadla na vesnici se stává vysloven
pánskou záležitostí. Ú inkují: M. Trnavský,
R. Novák, B. Tichý, R. Jež a A. Jirk .
Vstupné: 300 K .
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Žalman a spol.
21. zá í – ned le od 19:00 hod.
Zámecká sýpka Doudleby n.Orl.
Koncert folkové skupiny v zámecké sýpce.
Vstupné 220 K , p edprodej v pokladn
zámku 180 K . Vlastiv dná expozice
v prostorách sýpky pro návšt vníky koncertu zdarma.
ra Špinarová
26. zá í – pátek od 18:00 hod.
Hotel Studánka Rychnov n.Kn.
Koncert V ry Špinarové – Tenkrát na Zápaa další slavné hity v p írodním amfiteátru.
6. ro ník Setkání ko ských sil
pod homolskými schody
27. zá í – sobota od 9:00 hod.
Podhomolí, Lhoty u Potštejna

Svatováclavské posvícení
27. – 28. zá í – sobota a ned le
Hotel Slávie Potštejn
Tradi ní kuliná ská akce p i „Svatováclavském posvícení“.
Lhotecké posvícení
3. íjna – pátek od 20:00 hod.
Hostinec U Hubálk Kostelecká Lhota
TJ Sokol Kostelecká Lhota po ádá posvícenskou zábavu v Hostinci Hubálk . Hraje
skupina SONG. Bohatá tombola, posvícenská kachna a skv lá zábava.
Uzavírání cyklotrasy Brodec
4. íjna – sobota od 13:00 hod.
Každoro ní uzavírání cyklotrasy Okruh Brodec. Informace o míst startu a cíle a další
podrobnosti o akci najdete na plakátcích
vyv šených v pr hu m síce zá í.

KOSTEL NA HOMOLI
Pou a mše na Homoli
Dne 14. zá í se na Homoli koná tradi ní
pou , p i níž se slouží mše od 8, 10 a 14
hodin.
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají každou 2. a 4.
ned li v m síci. V tomto m síci se tedy
mše koná ješt 28. zá í od 14:30 hod.
Upozorn ní

Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v letním období otev eny od 7 do
19 hodin a že je na h bitov zakázáno vodit
psy. D kujeme.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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ZÁZNAMY Z AKCÍ
Memoriál Bohumila Be

ky

Po celodenním zápolení devíti družstev turnaj skon il s t mito výsledky:
1. Diblíci CHOCE
2. ASTOLOVICE
3. MORAVANY
4. RYCHNOV nad Kn žnou
Vít znému družstvu ješt jednou blahop ejeme a d kujeme všem družstv m i p ihlížejícím divák m za ú ast a p íjemn strávený
den.

V sobotu 2. srpna od 8 hodin se na kurtech
v P estavlkách za velmi krásného slune ného po así uskute nil již 16. ro ník volejbalového turnaje s názvem „Memoriál Bohumila Be ky“.

Nález pánského kola
Upozor uji ob any, že po ukon ení turnaje bylo na h išti v P estavlkách nalezeno pánské kolo. Bude vydáno majiteli,
pokud bude schopen p esn popsat zna ku a vzhled.
Ji í ehák
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Spanilá jízda moped
Už mnoho dní p ed poslední sobotou
prázdnin se ozývaly po Borovnici známé
zvuky Stadion , pa ez a jednorychlostních
babet. To jsou každoro ní p ípravy na Spanilou jízdu t chto stroj , která se konala
30. srpna 2014.

Výsledky:
1. erný Ji í ml.
2. Pýcha Zden k
3. Junek Petr
4. Drábek Vladimír
5. Mráz Vladislav
Na startu se sjelo 28 krásných malých
veterán . Krátce po 13 hodin se kolona
vydala na projíž ku po okolních vesnicích.
Celková délka projíž ky byla cca 25km. Po
návratu se teprve za alo sout žit o hodnotné ceny, které jsme získali od dobrých lidí a
sponzor . Tímto bychom cht li všem pod kovat. Do sout ží se zapsalo 21 jezdc .
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hem sout ží a ekání na výsledky si
ítomní jezdci i diváci krátili as u grilovaných ku ecích plátk a uzeného masa.
Už se t šíme na další, tentokrát již 10. ro ník Spanilé jízdy, která se bude konat 29.
srpna 2015 a na kterou bychom Vás cht li
již nyní srde
pozvat.
Mope áci Borovnice
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Kronika naší obce
SPOLE ENSKÁ KRONIKA
Nový ob ánek
Dne 29. ervence 2014 se manžel m Dvo
narodila nová ob anka naší obce

kovým z Borovnice

MARIOLA
Rodi m i malé Mariole p ejeme hlavn hodn zdraví, št stí a radosti.
sociální komise

ání novomanžel m

Dne 16. srpna 2014 uzav eli manželství

VERONIKA MILITKÁ
TOMÁŠ TSCHÖPL
Dne 23. srpna 2014 zahájili spole nou
cestu životním turnajem

KATE INA TOMEŠOVÁ
PAVEL T ŠÍNSKÝ
Novomanžel m p ejeme mnoho št stí
a zdraví ve spole ném život .
sociální komise
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VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE
Rok 1982

(pokra ování)

Pln ní závazku
Každoro uzavírá MNV závazek na po est
významných celostátních výro í. V tomto
roce to bylo na po est 65. výro í V SR.
Závazek byl spln n následovn :
I. Na úseku polit. organiza ní práce NV:
Konány byly
2 ve ejné sch ze s ú astí 82 ob an .
2 besedy s mládeží s ú astí 72 osob.
3 sch ze ob anských výbor ve ejné –
ast 54 osob.
Kulturní akce MDD a MDŽ – 2 akce –
ast 88 osob.
Akce ideov výchovné 1x s ú astí 35
osob.
K pln ní závazku p ispívají složky NF.
Patronát nad akcí vodovod p evzalo
JZD.
II. Investi ní akce Z:
Svépomocí byl budován vodovod a vytvo ena hodnota díla 250.000,- K s,
náklady inily 165.000,- K s a odpracováno 2.800 brig. hodin.
V neinvesti ní ásti akce Z odpracováno 1.290 brig. hodin. Z toho mládeží
310 hodin. Finan ní náklady MNV inily 35.000 K s. Vytvo ena hodnota
díla 48.700 K s. Nov vysázeno 30
strom a upraveno 102 m2 ploch. Na
údržb kulturních památek odpracováno bezplatn 80 hod.
III. Sb r odpadových surovin:
Sebráno a odvedeno 40 q starého železa, 30 q papíru, 15 kg textilu, 5 q skla
a 700 ks kožek.
Na pomoc zem lství bylo odpracováno
380 brig. hodin.
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Na pln ní závazku se podílely organizace
NF:
Požárníci
2.150 hod.
SSM a PO SSM
645 hod.
SM
180 hod.
SŽ
50 hod.
MS
360 hod.
Jednota
100 hod.
ostatní
590 hod.
Obchod
Ve slou ených obcích jsou prodejny potravin, které dosáhly t chto tržeb: Prodejna
017 Borovnice ... 669.919 K s, Prodejna
018 Rájec ... 517.522 K s a prodejna 019
v P estavlkách 952.892 K s, pohostinství
v P estavlkách 358.744 K s.
Výkup ovoce
Úroda jablek byla v tomto roce tak veliká,
že zhruba 30% nebylo vykoupeno pro
malou zpracovatelskou kapacitu. Výkup pro
podnik „Zelenina a ovoce“ provád l Boh.
Be ka. P i tom cena za 1 kg jablek byla
50 hal. a 70 hal. a 1.11. se platila za 1 kg
již 1 K s.
Zem
lství JZD S SP Borovnice
JZD S SP Borovnice, které má sídlo v P estavlkách hospoda í na 1.512 ha zem .
dy, z toho je 957 ha orné. Družstvo má
350 len , trvale pracuje 207 len . Obiloviny byly p stovány na 394,5 ha a pr rný hektarový výnos iní 32,9 q. Pšenice sklizeno 327 tun, je mene 224 tun, žita
51 tun, je mene jarního 399 tun na plán
640 tun, oves 37 tun.
Brambory p stovány na 15 ha jarní a pozdní na 35 ha. Mechanizací sklízeno 21 ha a
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zbytek se sklízí ru
za pomoci brigádník
z u ilišt Kostelec n. O.
epka ozimá byla na 80 ha. Z jara pro
špatné p ezimování byla polovina zaorána.
Sklizeno 86 tun.
Cukrovka zaseta na 56 ha. Plán sklizn
750 tun nebyl spln n, dodáno jen 860 tun.
Námel jako lé ivá rostlina byl p stován
v žit na 70 ha. Plán byl 16,1 tun a dodáno
34,5 tuny.
Jetelové semínko p stováno na 20 ha.
Sklize vzhledem k suchému roku byla
vysoká a to 8,5 tuny.
Pícniny na orné p , jako jetel ervený,
vojt ška, senážní oves, kuku ice, bob, ozimé a strniskové sm sky, daly 10.961 tun
zelené píce.
Siláže bylo 810 tun a skládala se ze zeleného žita, skrojk cukrovky a ízk .
Sena nasušeno 680 tun.
Na zúrodn ní p estavlckého rybníka se
vynaložilo 65.000 K s. D íve rybník sloužil
také jako požární nádrž a pro pohon 10 kW
turbíny, která byla v provozu jen 4 roky a
sloužila jen k provozu mlýna a osv tlení.

Vedlejší p idružená innost JZD:
Byl zakoupen taha „Tatra“ za 35 tis. K s,
erpací stanice za 191 tis. K s. Písník m l
tržbu 1.038.000 K s. Po ez na pile byl za
300.000 K s. Výroba beden a palet iní
621.000 K s.

Živo išná výroba:
Po et krav 593 ks, ro ní dojivost na dojnici
3.276 lt.
Prasat chováno 562 ks, selat narozeno
1.254 ks.
ír stky u skotu 0,483 kg a prasat 0,677
kg na kus a den.
Bilan ní zisk inil 2.713.000 K s. Dotace
a subvence zvýšily celkový výsledek na
3.053.000 K s.

Zábavy
28.5. byl v Borovnici promítán film pro
ti i z okolních vesnic.
15.1. byl po ádán ples požárník v P estavlkách, za p kné ú asti místních i okolních
ob an . Byla p ipravena bohatá tombola
z dar požárník .
19.2. se konal další ples a to požárník
z Borovnice. I on byl dob e navštíven a
organizován. P i družné zábav se tan ilo
až do 4 hod. druhého dne.

Úrazovost v JZD:
Mimopracovních úraz bylo 18 a v JZD
také 18. Pro nemoc zameškáno 2.982
prac. dní.
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Výkup od záhumenká
Od záhumenká nakoupeno 1.800.000 lt
mléka, 71 ks jalovic, na výkrm a koopera ní výkup 130 ks jalovic.
Sbor pro ob anské záležitosti
SPOZ provádí návšt vy a blahop eje k významným narozeninám ob an . Provádí
vítání ob ánk v zasedací místnosti MNV.
Do života byli p ivítáni 2 chlapci a 2 d vátka. D ti obdržely upomínkové dárky a
rodi e se zapsali do pam tní knihy SPOZ.
i vítání hrála hudba.
Kulturní innost knihovny
V innosti je knihovna v Borovnici, kterou
vede s. Drahošová. V P estavlkách na záme ku je provád na oprava knihovny. Po
dokon ení se zapo ne s p ováním knih.

(pokra ování p íšt )

Toto je p esný opis zápisu v kronice, pod
nímž je podepsána tehdejší p edsedkyn MNV
Marie Sejkorová.
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Staro eský kalendá na rok 2014
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Zadní strana obálky
Srpen 2014 v naší obci

