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Mlýn v Přestavlkách kolem r. 1900

Současný stav mlýna

Mlýnské kameny

Stavitel Fr. Bečička
a jeho rodina
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SEDMÉ SETKÁNÍ BOROVNIC
Sobota 15. června 2019 – Borovnice okr. Rychnov nad Kněžnou
8:30 – 9:00 hod.

- Příjezd účastníků k OÚ Borovnice, občerstvení (snídaně)

9:00 hod.

- Slavnostní zahájení celé akce

10:00 hod.

- Odjezd do Doudleb nad Orlicí – zámek, sýpka a park

10:00 hod.

- Odjezd do Potštejna – výstup hrad nebo procházka na Voch-

(dva autobusy)
tánku kolem Divoké Orlice, ochutnávka piva CLOCK
(dva autobusy)
12:30 – 14:00 hod. - Oběd na OÚ v Borovnici
14:00 hod.

- Program u společenské místnosti SDH Borovnice

14:15 hod.

- Ukázka na motorce – Erik Provazník

14:30 hod.

- Mažoretky – děti ZŠ Skořenice

14:45 hod.

- Taneček – děti MŠ Lhoty u Potštejna

15:00 hod.

- Ukázka hry Plamen - dětí SDH Rájec

15:30 hod.

- Ukázka hasičské techniky – JPO Lhoty u Potštejna

16:00 hod.

- Taneček – děti MŠ Lhoty u Potštejna

16:15 hod.

- Ukázka činnosti policejního psovoda (služební kynologie)

16:30 hod.

- Ukázka na motorce – Erik Provazník

16:45 hod.

- Návštěva poutního místa Homole – s průvodcem

17:00 hod.

- Volná zábava s hudbou a bohaté občerstvení
------------------------------------------------

K tanci a poslechu bude hrát živá hudba, která bude proložena překvapením.
Pro děti je připraven nafukovací skákací hrad, malování na obličej, nafukování
balonků, jízda na motorce, upomínkové předměty ČP a Besipu.
Během akce bude pořízen audiovizuální záznam s využitím dronu.
Přijďte se pobavit a prožít příjemný den s dobrou náladou! Těšíme se na Vás!
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Z HISTORIE

MLÝN V PŘESTAVLKÁCH – Z ARCHIVU BOHUMILA BEČIČKY
Za dokumenty, jimiž se dnes budeme zabývat, bylo třeba vypravit se do Chocně.
Sedíme u kávy v útulném obývacím pokoji manželů Bečičkových. Pan Bohumil
Bečička vlastní dodnes funkční aparaturu z přelomu 70. a 80. let minulého století
a spoustu gramofonových desek. Ne, nebudeme si vyprávět o tom, co to byl kdysi
HI-FI klub Svazarmu a jak těžce se na „černém trhu“ sháněly desky slavných rockových skupin, i když bylo velice příjemné setkat se se spřízněnou duší.
Čeká nás výprava ještě o dalších 100 let proti proudu času, mezi obyvatele mlýna
v Přestavlkách. Na cestu si s sebou vezmeme starý dokument psaný na stroji, který
má pan Bečička ve svém archivu. V záhlaví je napsáno: Zpráva Bečičkové
Hedviky z rodu Bečičkových v Přestavlkách z 8. 2. 1983. Jde o zajímavé čtení, které přinášíme v nezměněné podobě. Dokument jsme opatřili poznámkami, v nichž jsou vysvětleny některé méně známé pojmy v pořadí, jak jdou
v textu za sebou. Jde tedy o edici historického pramene vyprávěcí povahy.
---------------------------------------------Mlýn v Přestavlkách č. 20 koupil tkadlec Janda pro svého svobodného syna. Tomu
dohazovač sehnal nevěstu Forejtkovou ze Zdelova. Byla to energická dívka. O mlýn
pečovala lépe než mladý lehkomyslný Janda. Měli tři děti, dvě dcery a syna.
Nejstarší Anna byla energická po své matce. Dobře se učila a rodiče ji jako dvanáctiletou dali do Moravské Třebové. Tehdy probíhala šestašedesátá válka. Prusové
jí tam prý vzali kufr a zakopali ho na zahradě se svými věcmi. Vrátila se domů
a učila se šití. Když jí bylo 16 let, mlynářka najala do mlýna zručného sekerníka,
a ten dal mlýn do pořádku. Mlýn začal prosperovat a mlynářka, aby jej udržela,
dala mu svou dceru za ženu.
Jmenoval se Tobiška a byl to hezký a silný člověk. Byli spolu jen tři roky. Tobiška
se vydal za velkého mrazu na saních k rodičům na zabíjačku do Pěčína, což byla
tříhodinová cesta. Nachladl, dostal zápal plic a zemřel.
Matka s dcerou musely hospodařit samy. Mladá vdova zůstala s jedním dítětem,
když mladší zemřelo. Po roce se vdala.
Na velkostatek přišel mladý adjunkt jménem František Bečička. Mohlo to být
kolem roku 1875. Oženil se s Annou a dostal ve Chlenech místo učitele. Učil jen
tři roky. Manželé bydleli v Plockově statku.
František Bečička byl velmi chytrý a vzdělaný člověk. Měl stavební průmyslovou
školu. Vyhrál konkurz na stavbu železniční dráhy a odejel do Tyrol. Anna s ním
měla už dvě děti a musela zůstat doma. Odjela za ním, když měl úspěchy. Bečičkovi byla svěřena stavba dráhy v Insprucku.
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Vždy po dvou letech přicházely na svět další děti. Rodiče si najali v Kostelci n.
Orlicí chalupu a jejich děti tam chodily do školy.
Matka Jandová zatím předala mlýn své druhé dceři. Ta se provdala za muže
z Kostelecké Lhoty. Jmenoval se Tupec. Jako mlynář a hospodář nebyl dobrý. Matka se začala starat o Bečičkovy děti.
Stavitel František Bečička s Annou měnili pobyt podle toho, jak se měnila pracovní místa – Budapešť, Slavkov, Žlutice, Toužim. Děti zatím dorůstaly. Tři synové studovali – Otakar a František stavební průmyslovku v Brně a Josef v Pardubicích.
Po škole nastoupili tříletou vojenskou službu. Na spálu zemřel tříletý Jindřich
a dvanáctiletá Růženka. Další dcera byla Aninka. Bohumil Bečička – dědic
mlýna, chodil do měšťanky ve Slavkově. Následovali synové Jarouš a Jeník, kteří
chodili v Kostelci do reálky. Jeník po vojně ještě studoval průmyslovku. Frantík,
Josef a Jeník po vojně dostali místa v Horní Suché v povrchových dolech u hraběte Larische.
Legionář Josef se za války dostal do ruského zajetí (zanechal deník). Po návratu
se ve Chlenech oženil. Jeho žena byla roz. Výšová. Po několika letech zemřel
na rakovinu a byl za vojenských poct pochován ve Chlenech.
Tchán Hedviky, Bečička František, se narodil ve Chlenech. Jeho maminka, rozená
Bečičková, pocházela ze statku Velké Lhoty, a jelikož byla hrbatá, zůstala s rodiči
na výměnku. Když rodiče zemřeli, vzal si ji k sobě za hospodyni sedlák Novotný
z Chlen. Třebaže s sebou přivezla velkou výbavu, sedlák se s ní neoženil. Měli
spolu chlapce, pozdějšího Hedvičina tchána Bečičku. Ten, jak už bylo řečeno,
vystudoval stavební průmyslovou školu a odešel na vojnu. Mezitím oba rodiče
zemřeli, a když se vrátil, nebylo z majetku nic. Zloději všechno vybavení vykradli
– peřiny i peníze.
Bečička Fr. se jako stavitel stal zámožným člověkem. Jeho manželka Anna (tchyně
Hedviky) nebyla dobrá hospodyně. Ráda pořádala hostiny pro manželovy známé
a děti také stály hodně peněz.
Stavitel František Bečička začal už od třiceti let věku churavět, a proto v Přestavlkách koupil od švagra zpustošený mlýn, aby měli kde s dětmi bydlet. Když v Toužimi dokončil svou zakázku, musel práce zanechat.
Syn Františka Bečičky, Bohumil, Hedviččin nastávající, nemusel na vojnu, protože
po vředu oslepl na jedno oko. Věnoval se proto mlynářskému řemeslu. Byl podnikavý, mlýn zvelebil a přistavěl pilu. Při mlýnu bylo též zemědělské hospodářství.
Jeho sestra Aninka se provdala za Chorvata, také podnikatele staveb. Měla se
moc dobře, ale její tři chlapci zemřeli po porodu. Nato dostala tuberkulózu a přes
léčení v sanatoriu zemřela jako pětadvacetiletá v roce 1911. To již otec Bečička
byl dva roky po smrti.
Hedvika Bečičková se narodila r. 1891, Bohumil Bečička (mlynář a podnikatel
pily) se narodil r. 1883. Vzali se 29. října 1912.
(Zpráva Bečičkové Hedviky z rodu Bečičkových v Přestavlkách z 8. 2. 1983, strojopis, v držení p. Bohumila Bečičky z Chocně)
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Poznámky:
Šestašedesátá válka
– prusko-rakouská válka v roce 1866, kterou Rakousko během několika týdnů prohrálo. K rozhodující bitvě došlo 3. 7. 1866 u Sadové nedaleko Hradce Králové.
Sekerník
– řemeslník, který se specializoval na stavbu a opravy mlýnů.
Velkostatek
– myslí se kostelecký velkostatek Kinských, k němuž tehdy Přestavlky patřily
Adjunkt
– nižší úředník lesní správy velkostatku.
Inspruck
– jde o Innsbruck, hlavní město rakouské spolkové země Tyrolsko.
Legionář
– příslušník československého zahraničního vojska v letech I. sv. války.
Foto na druhé straně obálky.
PaedDr. Ladislav Miček

ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice
Redakční rada: Zastupitelstvo obce Borovnice
Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“
e–mail: brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově obecního úřadu v Borovnici.
Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL

Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli otevřen
Dne 12. května 2019 se na Homoli koná tradiční
jarní pouť, při níž budou slouženy mše svaté od 8:00,
10:00 a 14:00 hod.
Další mše se bude konat 25. května 2019 od 14:30 hodin.

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky
Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny
od 7:00 do 19:00 hodin.
Na hřbitov je zakázáno vodit psy.
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme
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KOSTEL SV. APOLIÁŘE VE CHLENECH
ZAČÁTEK V 19:00 HODIN
PROGRAM: HISTORICKÁ HUMORESKA
OSOBNÍ SVĚDECTVÍ
DUCHOVNÍ OKÉNKO
VYSTOUPENÍ QUADRIGY
MODLITBA ZA OBEC
MOŽNÁ PŘIJDE PŘEKVAPENÍ

FA R M Á Ř S K É
TRHY 2019

ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široky sortiment produktů, výrobků a zboží přímo
od výrobců, řemeslníků a farmářů.
Těšit se můžete na pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné i masné výrobky, koření,
masti, košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti a šikovnosti.
Jednou za měsíc vždy v neděli.
12.
16.
14.
18.

května 2019
června 2019
července 2019
srpna 2019

15.
13.
10.
15.

září 2019
října 2019
listopadu 2019
prosince 2019

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v oficiálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz
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INFORMACE PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KONANÉ VE DNECH 24. A 25. KVĚTNA 2019
vyplývající ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „vyhláška“).
Volby do Evropského parlamentu se konají ve dvou dnech a to
v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 25. května od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volební okrsek číslo 1 je v Borovnici
na obecním úřadě – společenská místnost
(§ 16 odst. 1 písm. f) zákona).
Okrsek je určený pro voliče bydlící v obecních částech Borovnice,
Přestavlky, Rájec a Homole.
Informace o volbách do Evropského parlamentu lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz) a města Kostelce nad Orlicí
(www.kostelecno.cz) nebo na obecním úřadě v Borovnici.

Pravidelné očkování psů
V pátek dne 10. května 2019 bude v obci Borovnice provedeno
pravidelné očkování psů proti vzteklině
(případně na požádání proti psince a paroviróze).
Termín očkování:
				
				

Přestavlky 16:00 hod.
Borovnice 16:30 hod.
Rájec 17:00 hod.

Na autobusových zastávkách!
Očkování proti vzteklině provede MVDr. Richard Minařík.
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Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku.
Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby
podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů
pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS,
která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je
zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České
pošty. Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické
osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení
daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové
schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti.
Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním
výměrem, je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.
Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou
uloženy daňové spisy poplatníků.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje.
Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo
více nančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů,
jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto nanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených nančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto nančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze
však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu
(tj. toho nančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná
platba určena.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
● celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2019,
● výše a termíny splatnosti splátek,
● stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
● celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena
v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
● QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
● spravující územní pracoviště nančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s nančním úřadem.
NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK
NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. V případě, že je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uvedené na alonži složenky.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách nančních úřadů jsou složenky rozesílány
v pořadí nezávislém na místní působnosti nančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých
lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední
z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 22. května 2019.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se
liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud
poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2019 již před obdržením složenky, použije složenku pro
kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.
Ve specických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím
obcí) jednotlivými nančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé nanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami,
je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné
korespondence nančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný nanční
úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště
místně příslušného nančního úřadu, uvedeného na složence.
25 MF-Inf 10 - vzor č. 12
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Upozornění na novou službu Finanční správy České republiky:
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Zasílání údajů pro placení daně e-mailem

V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) upozorňujeme,
že Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu k poplatníkům daně využít nové
služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu.

Informace
keJestliže
zpřístupnění
hromadného
předpisného
seznamu
se poplatník přihlásí
k zasílání údajů pro placení
daně e-mailem, namísto
složenky obdrží
každoročně před splatností první splátky daně e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu
a v příloze zprávy
informaci s údaji pro placení
formátu PDF.
Tato informace bude
naobdrží
daňkompletní
z nemovitých
věcídaně
v veroce
2019

obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně
a případného nedoplatku nebo přeplatku, a rovněž údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího
platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Daň z nemovitých
věcí se stanovuje
rozhodnutím,
platební stanoveném
výměr, dodatečný
platební
výměr
Jestliže
poplatník, přihlášený
k této službě,
neuhradí jímž
daň vjezákonem
termínu,
a z toho
důvodu
nebo
hromadný
předpisný
seznam.
mu
vznikne
nedoplatek
na dani,
obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani.
Poplatníkům
daně
z nemovitých
u nichž
na zdaňovací
období
roku 2019
došlo keadresu.
změně výše
Poplatník
může
požádat
o zasílánívěcí,
údajů
pro placení
daně pouze
na jednu
e-mailovou
Zasílání
těchto
údajů předchozímu
na více e-mailových
adres jednoho
poplatníka
není umožněno.
daně oproti
roku, případně
oproti částce
vypočtené
v daňovém přiznání, sděluje místně
příslušný
nanční úřad
novou výšikdaně
nejčastěji
hromadnými
předpisnými
seznamy,
které jsou
zpřístupněny
Poplatníkům,
přihlášeným
zasílání
údajů
pro placení
daně e-mailem,
nebude
zaslána
složenka.
k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného nančního úřadu.
Služba zasílání údajů pro placení daně e-mailem je určena výhradně pro fyzické osoby, které nemají
Finanční
úřadplacení
vydává daně
hromadný
předpisný seznam
naadaň
nemovitýchosoby,
věcí za které
obvodnemají
své územní
zřízenu
službu
prostřednictvím
SIPO,
proz právnické
zřízenu
působnosti,
tj. za příslušný
zanahrazuje
hlavní město
Prahu.
předpisné
seznamy
zpřístupní
datovou
schránku.
Protožekraj
tato nebo
služba
složenku
proHromadné
placení daně,
není určena
pro fyzické
osoby,
které
mají zřízenu
službuk placení
daně
a pro právnické
mají2019.
zřízenu
příslušné
nanční úřady
nahlédnutí
naprostřednictvím
svých územníchSIPO,
pracovištích
v průběhuosoby,
měsícekteré
května
datovou
schránku,
neboť
současné době
se těmtoseznamů
poplatníkům
složenka
nezasílá.
Informace
o době, kdy
lzeani
do vhromadných
předpisných
nahlédnout,
zveřejní
jednotlivé nanční
Přihlášení
ke službě
zasílání
údajů
pro placení
daně
e-mailem
možné
pouze
na tiskopisu
ve věci
úřady
veřejnou
vyhláškou,
kterou
vyvěsí
po dobu
nejméně
30 je
dnů
na své
úřední
desce a Žádost
způsobem
zasílání
údajů dálkový
pro placení
daně z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1, který lze ve formátu
umožňujícím
přístup.
PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České republiky http://www.nancnisprava.cz/email, kde
Vyhlášky
nančníchinformace
úřadů o zpřístupnění
lze najít
i dalšíužitečné
o této službě.hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, v žádosti jednoznačně určí jednu
daňovému subjektu
pouze
údaje
týkající údaje
se jemu
stanovené
daně. a tuto Žádost podá místně
e-mailovou
adresu,zpřístupněny
na kterou mu
budou
zasílány
pro
placení daně,
Stanovení daně
hromadným
se neodůvodňuje.
příslušnému
nančnímu
úřadu.předpisným
Pokud je seznamem
poplatníkem
daně u více nančních úřadů, musí podat
vyplněnou
Žádost na
každý nanční
úřad zvlášť.
Za den doručení
hromadného
předpisného
seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.

Na
uvedeném
tiskopisu
lze také
požádat
o změnu
e-mailovépředpisném
adresy pro
doručování
údajů,
anebo
Proti
stanovení daně
se mohou
poplatníci
uvedení
v hromadném
seznamu
odvolat
ve lhůtě
o ukončení této služby.
do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož
Pro zaslání
údajů pronapadeno.
placení daně
e-mailem
na nemá
dané zdaňovací
období musí být Žádost poplatníkem
rozhodnutí
je odvoláním
Podané
odvolání
odkladný účinek.
podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podána později, správce
Poplatníkům
hromadném
seznamu jeobdobí.
daň z nemovitých
věcí stanovena
podle
daně
tuto službuneuvedeným
poplatníkovi na
poskytne
až odpředpisném
dalšího zdaňovacího
Shora uvedený
termín pro
podání
zákona ose
dani
z nemovitých
věcí ve výši poslední
známé daně
ve být
výšizasláno
shodné vs podaným
daňovým
Žádosti
nevztahuje
na vyrozumění
o nedoplatku,
kterénebo
může
průběhu zdaňovacího
období.
přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem
v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitých věcí
Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu
zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději
do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při
vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně
podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci
úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.
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HISTORICKÝ ATLAS
EUROREGIONU GLACENSIS
Euroregion Glacensis vydal novou publikaci s názvem „Historický atlas Euroregionu Glacensis aneb Euroregion Glacensis
ve starých mapách“. Jedná se o rozsáhlou 144stránkovou publikaci, která zobrazuje česko-polské pohraničí ve starých historických mapách
a najdete v něm mapy již od 15. století. Publikace je obohacena mnoha ilustračními fotografiemi ze současnosti. Jedná se o neprodejnou publikaci, která slouží
pro osvětovou a vzdělávací činnost. Atlas k zapůjčení pro běžné občany je možný
v místní knihovně nebo na obecním/městském úřadě. Pro zvýšení dopadu mezi
občany je atlas map zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách
www.euro-glacensis.cz
Co je Euroregion Glacensis?
Euroregion je nadnárodním typem svazku či sdružení obcí, měst a krajů. Cílem
tohoto mezinárodního sdružení, kterého naše obec/město je členem, je rozvoj
přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem na různých úrovních. Zasahuje
do kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů.
Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou
stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního
rozvoje ve snaze zachování společného kulturního dědictví pohraničních území.
Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis dne 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově nad
Kněžnou, kde také působí sekretariát české části euroregionu. Sídlem polské části
a tím i sekretariátu je Kłodzko. Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého a je největším česko-polským euroregionem
s nejdelší společnou hranicí. Historické vazby Kladska a Čech byly předmětem
k tomu, aby zakladatelé euroregionu užili latinského názvu Kladsko pro společný název euroregionu i jako symbol společné minulosti, současnosti
a společné budoucnosti. Euroregion se za svou
historii zasloužil o velké množství investic v pohraničí. S jeho podporou se však uskutečnilo také
množství kulturních a společenských akcí a podpořil množství přeshraničních projektů pro občany.
Veřejně známé aktivity jsou například organizace
projektu Cyklobusy do Orlických hor nebo budování nových rozhleden na česko-polské hranici.
Více informací o činnosti najdete na internetových
stránkách www.euro-glacensis.cz
12
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hodin
04.05.
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
			
494 667 628
05.05.
MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov n. K.
			
494 515 693
08.05.
MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17
			
494 598 205
11.05.
MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika Rychnov n. K.
			
494 515 695
12.05.
MUDr. Stejskalová Věra
		

zdravotní středisko Kout 566,
Borohrádek
494 381 263

18.05.
MUDr. Sudová Simona
		

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště n. O.
494 371 031

19.05.
MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
			
777 667 353
25.05.
MUDr. Štulík Richard
Poliklinika Rychnov n. K.
			
494 515 693
26.05.
MUDr. Tancurinová Jana
		

Náměstí Dr. Lützowa 244,
Vamberk
736 419 151

01.06.
MUDr. Tomanová Libuše
		

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště n. O.
494 542 102

02.06.
MDDr. Učňová Petra
		

Náměstí Dr. Lützowa 244,
Vamberk
721 200 244

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 05/2019
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KNIHOVNA BOROVNICE
VÝLET POŘÁDANÝ ČTENÁŘKAMI
Z KNIHOVNY V BOROVNICI
Kolektiv čtenářek knihovny zve občany na jednodenní výlet.
V pátek 31. května 2019 se vypravíme do Neratova
a Kamieńczyku. Co nás čeká?
Návštěva kostela na Nanebevzetí Panny Marie. Pohnutá
historie a působivá atmosféra kostela s prosklenou střechou do Neratova sem stále přivádí mnoho poutníků.
Kamieńczyk v Górach Bystrzyckich blízko Miedzylesie.
Pohostinství nabízí ryby všeho druhu, hlavně čerstvé pstruhy v různých úpravách.
Změna programu vyhrazena.
! ZMĚNA ČASU ODJEZDU !
Odjezd autobusu z autobusových zastávek v Borovnici 8:00 hodin,
Přestavlky 8:10 hodin, Rájec 8:20 hodin.
Plánovaný návrat asi v 17:00 hodin.
Doprava je zdarma. Stravu a vstupné si hradí každý sám.
Přihlášky přijímá paní Božena Kaplanová na tel. 494 547 329, 606 874 925,
možnost i na e-mail: kaplanova.bozena@seznam.cz nebo ve výpůjční dny
v knihovně. Přihlášky se přijímají do 21. 5. 2019. Rozhodující je počet přihlášených občanů. V případě nízkého zájmu bude zájezd odřeknut a zájemci budou
o tom včas vyrozuměni.
Těšíme se na vaši účast.
Kolektiv čtenářek z knihovny v Borovnici.

14
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Otevírací hodiny knihovny
Vážení čtenáři Brodíku,
v měsíci květnu bude otevřeno dvakrát, a to 7. a 21. května, vždy od 15:00
hodin. Opět bude připraveno zajímavé promítání ze setkání Borovnic. Zváni
jsou nejen čtenáři, ale i ostatní občané.
Přijďte se mezi nás podívat a popovídat si.
Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.

SDH RÁJEC

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 05/2019
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DĚTI Z RÁJCE VSTUPUJÍ DO JARNÍ ČÁSTI SEZONY
Po zimním čase stráveném v tělocvičně se děti stěhují na rájeckou náves, aby začaly
už naostro s přípravou na jarní nabitou část sezony. Vedle pěti pohárových a ligových
závodů je čeká 24.-26. května okresní kolo hry Plamen v Pohoří a 1. června okresní
kolo dorostu, tento rok konané na Vrbici.
Doufáme, že výsledky z halové sezony jim přidají na sebevědomí a chuti do dalších bojů, protože si nevedly vůbec špatně. Nikol Libotovská se zúčastnila závodu
v běhu jednotlivců na 100 m s překážkami v Jablonci nad Nisou. Její úplně první
ostrý start v tak prestižním závodě zvládla velice dobře a je vidět, že ji určitě vymrštil k chuti dál závodit a zlepšovat se. V přípravě našich dorostenek využíváme
blízké spolupráce s kvasinskými mladými hasiči, poslední dubnový víkend se díky
nim zúčastnila jak Nikol, tak i Vendula Vytlačilová dvou závodů v běhu na sto
metrů s překážkami v Pardubicích a Praze. Tato zatím velice dobrá spolupráce se
bude rozvíjet i v mladších kategoriích.
Zatím největším úspěchem pro naše děti je výsledek v halové soutěži požárních
dvojic koncem března v Rokytnici v Orlických horách. Na tuto soutěž jsme vyslali
za mladší Martina Lásku s Tondou Vostřelem, za starší Péťu Komárka s Lukášem
Rolencem. Obě dvojice své kategorie mezi družstvy z celého okresu bezkonkurenčně vyhrály!
Přejme dětem tedy hodně další zábavy a dobrých výsledků
Vedoucí mladých hasičů
SDH Rájec

16

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 05/2019

ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Květen je dobou plného jara. Letošní jaro bylo velmi střídavé a takové kolísající
teploty žádného zahrádkáře nenechávají klidným, protože takovéto hektické střídání teplot spolu s nedostatkem jarní vláhy zpravidla nepříjemně působí nejen
na lidský organismus, ale i na rostlinné tkáně stromků a květin.
Jinak by mohlo být ovšem i tehdy, pokud by se naplnila pranostika říkající, že
„chladné a večerní mlhy v máji hojnost sena a ovoce dají.“ Nezapomínáme ani
na „tři ledové muže“, kteří také svojí přítomností velice ovlivní rozbujelou vegetaci.
Peckoviny zpravidla již dokvétají a vznikající malé plůdky nám ukazují předběžný odhad plodnosti. Jabloně a hrušně budou ve vyšších polohách také už
vykvetlé a praxe nám ukázala, že se nemusíme bát u některých odrůd prořezávat
jabloně, když jsou v květu, protože ořezané velmi brzy rychleji obrůstají jejich
výhony, tudíž jdou spíše do dřevní hmoty.
U stromů přeroubovaných a zmlazených vylamujeme během měsíce května „vlky“
– lépe je ručně odlamovat než odstřihávat nůžkami. Dbáme, aby rány, které vznikají po prořezávce zvláště jabloní, byly zamazány voskem nebo barvou, abychom zamezili vysychání, k němuž dochází zvláště za suchého počasí.
Při déletrvajícím suchu bychom měli vždy vydatně zalít zvláště mělkokořenní dřeviny. Časté zásahy kolísajících teplot a větrno nebývají dobrým
činitelem k vytváření zdravých plodů. Loňská nadúroda některého druhu ovoce
může také ovlivnit vyčerpanost stromů, která často překazí náš optimismus.
V této době již můžeme začít také s řezem ořešáků, pokud letorosty dosáhly
délky alespoň do 10 cm, protože bývá pravděpodobné, že se jejich rány v této
době snadněji hojí. Pokud by ořešák během května pomrzl, počkáme s řezem
do narašení nových letorostů.
U zasázených stromků odstraňujeme plevel a výmladky, ale dbáme
na to, abychom neporanili kořenový krček plodiny, který by se pak dlouho hojil.
U jahodníků dbáme o jejich udržení v bezplevelném stavu a kontrolujeme napadení plísní šedou. Jahodníky jsou většinou vysílené po zimním období, proto je
vhodné je přihnojit – vyplatí se zálivka s již přimíchaným hnojivým roztokem.
K signalizaci obalečů a pilatek se doporučuje do korun stromů zavěšovat
feromonové lapáky a lepové destičky. Usnadníme si tak volbu vhodného okamžiku
pro případnou aplikaci ochranných prostředků a částečně omezíme i poškození plodů škůdci. Pravidelně a pečlivě sledujeme výskyt mšic, které nejčastěji sají
na nejmladších částech letorostů. Mšice patří mezi nejčastější přenašeče virových
chorob na ovocných rostlinách, a proto je vhodnými prostředky včas likvidujeme.
Říkávalo se, že po ledových mužích patří již ven vše, co bylo ve sklenících a bytech připravováno k sázení. Toto sice stále platí, ale protože
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se urychlují procesy příchodu teplých dnů, i když se pak najednou ochladí, tak
tyto zásady se dodržují jen zčásti, protože vysázenou sadbu můžeme zakrývat
netkanými foliemi.
Přímo do země vyséváme mrkev, petržel a ostatní potřebné. Je také třeba připomenout, že období příchodu jarního počasí je i v naší malé republice velmi
rozdílné. To, co se týká nejteplejší Moravy již koncem února a března i na území
Polabí, v jiných oblastech přichází na řadu až v průběhu dubna. Platí to hlavně
v podhorských a horských lokalitách.
Je tedy složité vytvořit optimální kalendář postupu prací pro každého. Proto každý pěstitel má ze své vlastní praxe vytvořenou představu o postupu
práce. Rád se ovšem informuje o tom, jak to praktikují jinde.
Také je patrnější, že se mění i pěstované plodiny. Stále více se i ve vyšších polohách mimo skleníky a fóliovníky pěstují teplomilné druhy zeleniny (rajčata,
tykve, papriky, lilky, dýně). V zahradách dnes není vidět tolik listové a špenátové
zeleniny, což je z hlediska zdravé stravy škoda. Toto zboží se dá většinou nakoupit v marketech, ale bývá rychlené, složení výživových roztoků často neodpovídá
požadavkům na zdravou výživu. Umělé rychlení se kvalitou výsledků nemůže vyrovnat tradičnímu pěstování.
Ještě připomínka k výsadbě kořenové zeleniny. Celer nijak neutápíme, v zemi by
měly být jen kořínky, základ rostliny by měl být nad povrchem. Jedině tak ze sadby
narostou solidní celery bez postranních kořínků.
U paprik, zda budeme vysazovat jednu nebo dvě rostliny k sobě, bude záviset
na tom, jak to do kelímků vysadil dodavatel sadby, nebo jak jsme si je sami vypěstovali. Záleží to také na tom, zda máme robustní papriky. V tom případě sázíme
po jedné, kapie můžeme sázet po dvou.
Pokud máte přerostlou sadbu paprik (tzn., že rostliny mají při výsadbě založená
poupata nebo i otevřené květy), otrhejte je a nechte rostlinu zakořenit a zesílit.
Kdybyste na ní nechali vyvíjet tyto první plody, rostlina věnuje všechnu svoji energii do vývoje semen v nich a omezí vegetativní růst a nasazování dalších plodů.
Rajčata dobře koření i ze stonku. Při předpěstování „vytažené“ rostliny vysadíme hlouběji. Tyčkové odrůdy zbavujeme zálistků (tj. mladých výhonků rostoucích
v paždí listů), a to co nejdříve. U keříkových rajčat nevyštipujeme.
Okurky jsou vedle rajčat asi nejčastěji pěstovanou zeleninou českých zahrádek.
Sadby ze semen je dosti odrůd i hybridů, které bychom mohli pěstovat. U sadby
je třeba dát pozor, zda a kdy je chceme vysadit do skleníku či fóliovníku nebo volně. Okurky také můžeme koncem dubna a během první květnové dekády vysévat
přímo na záhon. Výsadbu časujeme tak, aby nám okurky vzcházely
po příchodu pozdních jarních mrazíků, tedy raději až ve druhé polovině
května. Ranější výsadby chráníme přikrytím netkanou fólií. Vyseté osivo okurek
vzchází do 8 až 10 dnů v závislosti na vlhkosti a teplotě.
V posledních letech také stoupat poptávka po pěstování nejen okrasných rostlin, ale hlavně bylinek. Bylinky pro naše užití představují velice bohaté a zajímavé
18
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téma, se kterým se dá pracovat téměř na všech zahradách. U těchto rostlin neoceňujeme pouze jejich krásu, ale zvláště široké uplatnění v kuchyni. Pokud není na zahrádce dostatek místa, lze je pěstovat i v truhlíkách za okny, na balkonech apod.
Jen je třeba seznámit se s pěstebními požadavky. Bylinky nám potom jak v syrovém
stavu i správně usušené dají vitamíny a silice tolik potřebné pro naše zdraví.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

POČASÍ U NÁS
Shrnutí 1. května 2019 - 30. května 2019
maximální

minimální

průměr

teplota

25°C

-4°C

10°C

rosný bod

14°C

-6°C

3°C

vlhkost

99%

22%

66%

srážky

29.4 - 14,48

13.4 - 1,02mm

20,58mm

maximální

minimální

průměr

rychlost větru

47 km/h

0

7,6 km/h

náraz větru

61 km/h

9,1 km/h

směr větru
tlak

Jedná se o amatérskou
meteostanici umístěnou
na objektu rodinného
domu č. p. 48 v obci
Rájec. Nová meteostanice je v provozu
od srpna 2018.

jihvýchodní
1027,09 hPa

13.4 - 1,02mm
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POZVÁNKY A INFORMACE

SDH Vrbice a ČČK Vrbice
si Vás dovolují pozvat na tradiční

VE STŘEDU 8. 5. 2019
začátek od 14.00 hodin.
V úvodu vystoupí s programem děti z MŠ CHLENY

Rok 1919 je pro TJ Sokol Chleny velmi významný. Na popud tří zakládajících
členů, br. Františka Nováka, br. Františka Plocka a br. Bohuše Hubálka, se totiž
16. dubna za přítomnosti 24 členů konala první ustavující valná schůze našeho
spolku. Letos je tomu tedy 100 let, a takové významné výročí se musí oslavit.
Všichni jste proto 18. května 2019 srdečně zváni na hřiště do Chlen, kde těch
krásných 100 let společně oslavíme. Můžete se těšit na vystoupení dětí z MŠ
Chleny, cvičební a taneční vystoupení dětí i dospělých, bohatý hudební program,
skvělé občerstvení a večerní ohňostroj.
Těší se na Vás chlenští sokolové
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15. KVĚTNA 2019 od 9:00 do 17:00 HODIN

REALIZOVÁNO V RÁMCI PROJEKTU
"ROZVOJ REGIONÁLNÍHO PARTNERSTVÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA ÚZEMÍ OBCÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE"

ATSĚM ÍNEDEV ŮCPUTSÁZ ITSAČÚ AZ
NIDOH 00:9 V ENHĚBORP
ÍNEŘVETO ÍNTSONVALS

CÍLEM TÉTO AKCE JE SEZNÁMIT ŠIROKOU VEŘEJNOST S NABÍDKOU POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DÁLE PAK INFORMOVAT OBČANY, PŘÍPADNĚ OSOBY BLÍZKÉ,
NA KOHO SE MOHOU OBRÁTIT, KDE A JAKOU POMOC MOHOU ČERPAT,
POKUD SE OCITNOU V NENADÁLÉ ŽIVOTNÍ SITUACI A POTŘEBUJÍ ZAJISTIT POMOC
PŘI PÉČI O SEBE NEBO SVÉ BLÍZKÉ.

Prezentace Pečovatelské služby a Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí
Prezentace návazných sociálních služeb na území Kostelecka
Přednášky a workshopy s odborníky
První pomoc s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou
Poradenské a informační stánky poskytovatelů

HCEPOKÍŘP AN ICILU V
ÍCILRO DAN ICLETSOK V
MURTNEC ÍNTINUMOK ÉVON

ÍŘEVD HCÝNEŘVETO NED
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SBORDOBROVLNÝCH
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
PŘESTAVLKY
SBOR
HASIČŮ
PŘESTAVLKY
POŘÁDÁ

V SOBOTU 1.6.2019 OD 14:00 HOD.
SRAZ U HASIČSKÉ KLUBOVNY
NA ODPOLEDNE BUDOU PŘIPRAVENY JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY, ÚKOLY A
SPOLEČNÉ HRY

ˇ
KAŽDÝ ZÚČASTNĚNÝ BUDE ODMĚNEN
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
PODROBNĚJŠÍ PROGRAM CELÉHO ODPOLEDNE BUDE JEŠTĚ ZVEŘEJNĚN
TĚŠÍME SE NA VÁS
SDH PŘESTAVLKY
Zároveň bych ráda oslovila rodiče a požádala je o pomoc při organizaci Dětského dne. Pokud
byste se někdo chtěl připojit, tak se mi neváhejte ozvat (ive635ta@seznam.cz). Předem děkuji
Bečičková Iveta
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KOLEDA RÁJEC

Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 31. 5. 2019.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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