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Zprávy Obce Borovnice 

Záznam z veřejného zasedání 
Dne 28. 7. 2011 se v Přestavlkách na zámečku konalo 3. veřejné zasedání zastupitelstva, 
kterého se zúčastnilo 9 zastupitelů, technický dozor investora pro stavební zónu v Rájci 
Ing. Netík a 12 občanů obce. Na zasedání byly projednány tyto body s tímto výsledkem: 
 

1) Schválení kupní smlouvy s VČP Net s.r.o., zastoupenou RWE GasNet s.r.o. 
Tato kupní smlouva byla předložena na základě závazku, vyplývajícího ze smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní, která byla odsouhlasena předchozím zastupitelstvem a uzavřena 
dne 8.2.2010. Pan Netík, který pro naši obec vykonává technický dozor investora na 
stavbě obytné zóny v Rájci, seznámil přítomné s neprůstřelností smlouvy o smlouvě 
budoucí a nutností uzavření této kupní smlouvy. Kupní cena byla stanovena ve výši 
285.500,- Kč, došlo tedy k jejímu navýšení oproti ceně, uvedené ve smlouvě o smlouvě 
budoucí, kde byla plánovaná kupní cena ve výši 232.000,- Kč. 
 

2) Rozvázání smlouvy s firmou Vaspo Vamberk, s.r.o. 
Pan Netík vysvětlil přítomným nevýhodnost smlouvy s Vaspem, která by dle jeho názoru 
měla být ukončena. Firmě Vaspo byly vyplaceny finance za práce, které dosud nebyly 
provedeny a bude proto žádáno o jejich navrácení. Po projednání dalších bodů (3 až 4) se 
nakonec rozhodli, že o tomto bodu nebudou nyní hlasovat a nejprve bude třeba zajistit 
vhodnějšího dodavatele. Rozhodnutí bylo přesunuto na příští veřejné zasedání. 
 

3) Schválení výstavby a dokončení stavební zóny Rájec firmou Strabag 
Pro  dokončení  prací  na  komunikaci  ve  stavební  zóně Rájec  byla  vyžádána  od  firmy  
Strabag kalkulace ceny. Firma Strabag zaslala těsně před tímto jednáním nabídku ve výši 
4.250.000,- Kč, což je cena ještě vyšší, než jaká byla u firmy Vaspo. Pan Netík k tomu řekl, 
že tato cena je naprosto přehnaná a že by bylo výhodné zadat dokončení komunikace 
drobnějším firmám. Zastupitelé hlasovali jednoznačně proti přijetí nabídky firmy Strabag.  
(Pozn.: o několik dní později poslala firma Strabag další nabídku s úplně jinými cenami za 
položky a výslednou cenou o cca 1 mil. nižší. Z toho je vidět, že si tyto firmy zkouší dávat 
vysoké ceny a čekají, co jim projde. Milion sem, milion tam… Zřejmě ale nepochopili, že 
pro nás je nepřijatelná i polovina jejich původní nabídky.) 
 

4) Schválení objednávky u firmy Optima spol. s r.o. na inženýrské sítě pro stavební 
zónu v Rájci – změna stavby komunikace včetně dešťové kanalizace 
Pan Netík seznámil přítomné s hydrogeologickým průzkumem a nutností odkanalizace 
dešťové vody, jelikož na těchto pozemcích se voda nevsakuje do země a bude stékat po 
pozemku na komunikaci. Z tohoto důvodu je nutná kanalizace pro dešťovou vodu. Změnu 
projektové dokumentace provede firma Optima spol. s r.o. za cca 40 tis. Kč. Zastupitelé 
objednávku změny projektové dokumentace schválili. 
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5) Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace 
K dotacím, poskytnutým na stavební zónu Rájec, mělo být do konce června vyhotoveno 
závěrečné vyhodnocení. Protože dotace se týká kanalizace, která je sice dokončena, ale 
není ukončena čističkou odpadních vod a nelze ji tedy naplno odzkoušet, bylo požádáno 
o odklad závěrečného vyhodnocení až do doby, kdy bude vystavěna čistička a kanalizace 
bude moci být podrobena potřebným zkouškám, nejpozději však do 31.12.2012. 
 

6) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene – vedení el. 
přípojky přes pozemek obce Borovnice pod Homolí 
Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí, týkající 
se zřízení věcného břemene pro vedení kabelu elektrické přípojky přes pozemek obce 
Borovnice pod Homolí. Žadatelem je p. Horáček ze Lhot u Potštejna. Hned v úvodu 
projednávání tohoto bodu požádal o slovo p. Šimáček, vlastnící chalupu v blízkém okolí 
pod Homolí. Vyjádřil svůj nesouhlas s povolením této elektrické přípojky a znepokojení 
aktivitami p. Horáčka. Pan Šimáček poukázal také na to, že již nyní uklízí nepořádek 
v altánu naší obce, který je na sousedním pozemku, a že p. Horáček údajně plánuje 
prodej alkoholu a grilování. Plánovaná stavba „boudy“, která bude dle jeho názoru hyzdit 
okolí historické památky, by měla být konzultována s odborem kultury a památkovou 
péčí. Celý text dokumentu, který p. Šimáček přečetl, předal starostce obce. 
Okolo tohoto bodu vznikla velká diskuse. Zastupitel Petr Kotera vysvětloval p. Šimáčkovi, 
že p. Horáček je majitelem pozemku, který je na katastru sousední obce a má pravomoc- 
né stavební povolení na chatku, jejíž projekt byl naší obci předložen. Stavba má stát na 
louce „za rohem“ a nijak nebude viditelná při výhledu na Homol, což zastupitelstvo 
konstatovalo již na minulém zasedání při schvalování žádosti. Pozemek, který sousedí 
s pozemkem p. Horáčka, je stále v katastru Lhoty u Potštejna a vlastníkem je obec Lhoty 
u P. Naše obec proto nemá žádnou pravomoc vyjadřovat se ke stavbě na soukromém 
pozemku na území jiné obce, když s tímto pozemkem ani přímo nesousedí. Proto také 
naše obec nebyla účastníkem řízení při schvalování stavebního povolení. Nepořádek 
v altánu dělá údajně mládež ze Lhot u P., ale děje se tak již dávno, a to i bez přičinění a 
stavby p. Horáčka. Pan Horáček je na základě stavebního povolení oprávněn postavit 
chatku za účelem projížděk na koni a půjčování horských kol. Stavba je bez jakýchkoli sítí 
a elektřina má být zavedena pouze na okraj pozemku. Nepovolením přívodu elektřiny 
zemí přes náš pozemek nedocílíme toho, že by na jeho pozemku nestála chatka ani toho, 
že by v altánu pod Homolí nebyl nepořádek. P. Horáček může přivést elektřinu vzduchem 
pomocí sloupů, což již naší obci bylo oznámeno firmou ČEZ, nebo tam může celé víkendy 
klapat elektrocentrála. Každá z těchto variant je zřejmě horší, než povolit kabel zemí. 
Pokud p. Šimáček protestuje proti stavbě chatky a případným aktivitám p. Horáčka, měl 
by se tedy obrátit na obec Lhoty u Potštejna, protože ta (oproti naší obci) má pravomoc 
do tohoto zasahovat. Naše obec má pouze schválit vedení kabelu s elektřinou přes náš 
pozemek. Na stavbu chatky a aktivity p. Horáčka naše rozhodnutí nemá žádný vliv. 
V široké diskusi okolo tohoto bodu občané navrhli ověření stavu u obce Lhoty u Potštej- 
na, u stavebního úřadu, a dále zjistit, jak je to s těmi sloupy a firmou ČEZ. Na základě 
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nesouhlasu diskutujících občanů s povolením věcného břemene byla věc odložena na 
příští jednání s tím, že budou zjištěny další informace, jako stanovisko obce Lhoty u Pot- 
štejna, firmy ČEZ či stavebního úřadu. 
 

7) Schválení dotace DSO Brodec – úprava veřejných prostranství 
Starostka obce seznámila přítomné se schválenou dotací prostřednictvím DSO Brodec, 
která je určena na úpravu veřejných prostranství. Výše podílu dotace pro naši obec je 
26.000,- Kč a podíl obce bude 17.400,- Kč. Zastupitelé se dohodli na využití celkové částky 
43.400,- Kč k úpravě sportoviště a dětského hřiště v Rájci, protože v předchozích letech 
bylo do této oblasti investováno v obecních částech Přestavlky a Borovnice. 
 

8) Schválení přijetí zaměstnance z Úřadu práce 
Zastupitelé schválili další nabídku Úřadu práce na přidělení zaměstnance z řad evidova- 
ných uchazečů o zaměstnání. Jedná se o p. Vytlačilovou z Rájce, která má být u naší obce 
zaměstnána od 1. srpna 2011 na dobu 3 měsíců. Veškeré náklady jsou hrazeny z EU, 
takže obec tento zaměstnanec nebude nic stát. 
 

9) Schválení žádosti o povolení inženýrských sítí v silničním pozemku a povolení zřízení 
sjezdu k nemovitosti - p. Jan Burián 
Zastupitelstvo schválilo žádost o povolení inženýrských sítí v silničním pozemku a povole- 
ní zřízení sjezdu k nemovitosti p. Jana Buriána v Rájci. Důvodem zvláštního užívání komu- 
nikace je připojení novostavby rodinného domku na stav. parc. č.126/55 v katastru Rájec. 
 

10) Schválení ceny inzerce ve zpravodaji Brodík 
Zastupitelé se dohodli na výši ceny za komerční inzerci (reklamu) v obecním zpravodaji 
Brodík. Cena barevné stránky byla stanovena na 500,- Kč (polovina strany 250,- Kč), 
černobílá stránka bude zpoplatněna částkou 300,- Kč (polovina strany 150,- Kč). 
 

11) Žádost o dokončení schváleného prodeje pozemků – Drahošovi, Borovnice 
Manželé Drahošovi z Borovnice čp. 68 žádají o dokončení prodeje pozemků č. 69/79, 
69/51, 69/57, 69/73 a 69/74, část 69/50. Prodej byl již schválen minulým 
zastupitelstvem. Sousední pozemky byly ostatním žadatelům již prodány, pouze 
manželům Drahošovým nebyl schválený prodej uskutečněn. Prodej pozemků, schválený 
minulým zastupitelstvem, je třeba dokončit. 
 

12) Žádost o změnu územního plánu – p. Bednář, Borovnice 
Pan Zdeněk Bednář z Borovnice čp. 62 žádá obec o změnu územního plánu za účelem 
převodu jeho pozemku č. 91/2 ze zóny sportu a aktivní rekreace na zónu bydlení 
smíšeného venkovského. 
 

13) Souhlas s oplocením zahrady – p. Bednář, Borovnice 
Pan Zdeněk Bednář z Borovnice čp. 62 dále žádá o souhlas s oplocením svého pozemku č. 
91/2 na společné hranici s obcí Borovnice. Jedná se o pozemek vedle dětského hřiště 
v Borovnici a proti oplocení na hranici pozemku s p. Bednářem zastupitelstvo nemá 
žádné námitky. 
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14) Souhlas s oplocením ovocného sadu – p. Bednářová, Borovnice 
Paní Lenka Bednářová z Borovnice čp. 53 žádá o souhlas s oplocením svého pozemku č. 
69/35 na společné hranici s obcí Borovnice. Jedná se o ovocný sad nad řadovkami v Bo- 
rovnici a proti oplocení na hranici pozemku s p. Bednářovou zastupitelstvo nemá žádné 
námitky. 
 

15) Podání žádosti na Katastrální úřad – zápis geometrického plánu stavební zóny Rájec 
Starostka obce dala na vědomí zastupitelstvu a přítomným občanům, že dne 10.6.2011 
byla na Katastrální úřad v Rychnově nad Kněžnou podána žádost o zápis geometrického 
plánu č. 1079/08/GP pro stavební zónu Rájec. Pan Netík k tomu uvedl, že toto mělo být 
také již dávno hotové, jelikož dosud byl pozemek na katastru veden jako jedna parcela a 
kupujícím byly jejich parcely do geometrického plánu teprve zapisovány, nyní již kupující 
na katastrálních mapách přímo uvidí, který pozemek kupují, jelikož tam tímto již jsou 
zavedeny všechny parcely jako jednotlivé pozemky. 
 

16) Výškové vytyčení stavební zóny Rájec 
Starostka obce dala na vědomí zastupitelstvu a přítomným občanům, že dne 10.6.2011 
bylo objednáno výškové vytyčení stavební zóny Rájec, které provedla zeměměřická 
kancelář Ing. Jiří Němec z Kostelce nad Orlicí. Pan Netík vysvětlil, že to má návaznost na 
nutnost odvedení dešťové vody z těchto pozemků. Výškové vytyčení bylo potřebné pro 
zjištění, kam bude možné odvést dešťovou kanalizaci, pro kterou je nyní zpracovávána 
změna projektu firmou Optima (viz bod 4). 
 

17) Oznámení o zahájení územního řízení – Skupinový vodovod DSO Brodec 
Starostka obce dala na vědomí zastupitelstvu a přítomným občanům, že bylo zahájeno 
územní řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Skupinový vodovod DSO mikro- 
regionu Brodec“. Oznámení bylo doručeno všem majitelům pozemků, kterých se stavba 
týká, veřejnou vyhláškou na úředních deskách. Součástí oznámení je pozvání k veřej- 
nému ústnímu jednání, které se koná v zasedací místnosti budovy B Městského úřadu 
Kostelec nad Orlicí v úterý dne 6. září 2011 v 9:00 hod. 
 

18) Smlouva o bezplatném uložení biologického kompostovatelného odpadu s firmou 
Zopos Přestavlky a.s. 
Starostka obce dala na vědomí zastupitelstvu a přítomným občanům, že již byla uzavřena 
smlouva s firmou Zopos Přestavlky a.s., týkající se ukládání biologického kompostovatel- 
ného odpadu. Na minulém veřejném zasedání zastupitelstvo schvalovalo likvidaci bio- 
odpadu buď formou vlastních skládek občanů (komposty) na svých pozemcích, nebo 
shromažďováním na skládkách zemědělských podniků. Za tímto účelem byla se země- 
dělským podnikem Zopos Přestavlky a.s. uzavřena smlouva o ukládání tohoto druhu 
odpadu.  
Obec Borovnice může na skládkách firmy Zopos ukládat pouze krátkou posekanou trávu 
a listí. Dlouhá tráva se nedá zpracovat rozmetadly a upozorňujeme, že není možné ji 
ukládat na tyto skládky, stejně jako tam není možné vozit větve a jiný odpad! 
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19) Diskuse: 
Pan Skalický z Borovnice (Kluče) – schránka na křídy u dětského hřiště v Přestavlkách. 
Pan Skalický upozornil zastupitele, že na dětské hřiště v Přestavlkách donesl křídy, aby si 
zde děti mohly malovat, ale není je zde kam uložit tak, aby nebyly rozmáčeny deštěm. 
Bylo by proto třeba zde umístit nějakou uzavíratelnou schránku na křídy. Starostka obce 
přislíbila, že se zde nějaká schránka na křídy umístí. 
 

Paní Drahošová z Borovnice – lavička u dětského hřiště v Borovnici a zaoraná cesta  
Paní Drahošová upozornila na potřebu umístění nějaké lavičky k dětskému hřišti v Borov- 
nici vedle obchodu.  
Dále v diskusi upozornila na to, že z Borovnice do Lhot u Potštejna vedla (a stále je 
v katastrálních mapách) cesta, která byla zaorána a měla by být obnovena. Protože cesta 
je zčásti na katastru Lhot u Potštejna, bylo by třeba jednat s obcí Lhoty u Potštejna a 
zemědělským podnikem, který cestu zaoral. 
 

Pan  Koleš  z  Přestavlk  –  oprava  kanálu  v  Přestavlkách  a  proč na  naší  vlastní  vodě 
vydělává VAK? 
Pan Koleš upozornil na potřebu opravy kanálu na asfaltové silnici u nové zástavby 
v Přestavlkách, kde je několikacentimetrový schod. Starostka obce přislíbila, že se tím 
bude zabývat.  
Dále vznesl dotaz, proč naši vlastní vodu draze kupujeme od VAKu Jablonné nad Orlicí a 
proč raději vodovod neobhospodařujeme sami tak, aby peníze za vodu byly obce a 
nevydělávala na tom cizí firma. Petr Kotera uvedl, že o tomto již zastupitelé jednali a 
snažili se najít řešení. Starostka obce p. Rojková odpověděla, že by bylo možné s firmou 
VAK spolupráci ukončit, ale vodovod nemůžeme obsluhovat sami, musela by na to být 
jiná firma či osoba, mající oprávnění k této činnosti. Pokud někdo ví o někom, kdo by byl 
schopen a měl oprávnění se o náš vodovod starat, bylo by možné předat správu našeho 
vodovodu jemu. Zatím ale o nikom nevíme. 
 

Pan Řehák z Přestavlk – díry v cestě na Chleny. 
Pan Řehák se informoval, zda a kdy budou opraveny velké díry v obecní asfaltové cestě 
do Chlen. Starostka obce odpověděla, že již oslovila firmu Zopos, která zde jezdí s těžkou 
technikou, zda by nebyli schopni zajistit opravu alespoň těch největších děr, ale nedosta- 
la kladnou odpověď. Oprava by stála finance, které obci chybí, proto se hledají možnosti 
zdroje těchto financí. 
 

Pan Koutný z Přestavlk – jak to vypadá s parcelami v Rájci, co je a co kdy bude hotové? 
Pan Koutný, který je jedním z vlastníků parcely v Rájci, se ptal na informace, týkající se 
stavu příjezdových komunikací, kanalizace s čističkou a elektřiny – kdy vše bude hotové.  
Starostka obce odpověděla, že na příjezdové komunikace je nyní zpracovávána změna 
projektu kvůli nutnosti zřízení dešťové kanalizace a hledá se nový dodavatel pro dokon- 
čení této stavby, která by měla být hotova koncem tohoto roku. Kanalizace je již do- 
končena, ale na čističku bude napojena až v příštím roce, jelikož stavba čističky bude 
realizována příští rok. Práce na zavedení elektřiny dle informací ČEZu budou prováděny 
již tento měsíc. 
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Zastupitel Petr Kotera – řešení napadení zápisu z veřejného zasedání a úvěru 
Zastupitel Petr Kotera na minulém veřejném zasedání napadl zápis z veřejného zasedání 
předchozího zastupitelstva ze dne 29. července 2010, podle něhož měl být na tomto 
zasedání odsouhlasen úvěr ve výši 2 mil. Kč. Zastupitelé věnovali nesrovnalostem 
pozornost, projevili ale obavy z dopadů na obec a konstatovali potřebu zjistit další 
informace. Starostka obce sdělila, že k tomu budou využity právní služby. 
 

Pan Kotera z Přestavlk – žádost za SDH Přestavlky 
Pan Kotera jako starosta SDH Přestavlky požádal zastupitele o pomoc s vytvořením vhod- 
ného důstojného prostoru pro možnost přátelského sousedského posezení u klubovny 
SDH Přestavlky. Protože náklady pouze za potřebný materiál budou nízké a u částek do 
20 tis. Kč ani není třeba rozhodovat na veřejném zasedání, bude tato věc dořešena na 
příští pracovní schůzce zastupitelů. 
 

Na závěr starostka obce všem přítomným poděkovala a poté zasedání ukončila. Příští 
veřejné  zasedání  se  koná  ve  čtvrtek  dne  29.  září  2011  od  18:00  hod.  v  klubovně SDH  
Rájec. Petr Kotera 

Výlet pro děti 
Dne 10. září pořádá obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí zájezd pro děti. První 
zastávka bude ve Slatiňanech, kde si prohlédneme závodiště a zámecký park. Potom se 
vydáme naučnou stezkou na Kočičí hrádek, následně na oběd, který je zajištěn v restau- 
raci Monako. Odpoledne se vydáme na rozhlednu Bára. Při zpáteční cestě si prohlédne- 
me okolí zámku a oboru v Nových Hradech. Čas odjezdu všem účastníkům sdělí členky 
sociální komise. Věříme, že nám bude přát počasí a výlet se bude všem líbit. 

sociální komise 
 
 
 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
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Soutěž zpravodajů a jejich výstava v naší obci 
Knihovna "U Mokřinky" v Mokrém ve spolupráci se sdružením ABAKUS Opočno pořádají 
2. ročník soutěže o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov nad Kněžnou. 
Soutěže se účastní každá obec okresu Rychnov nad Kněžnou, která zaslala 2 výtisky zpra- 
vodaje (v našem případě "Brodík"). Výstavy všech zpravodajů se uskutečňují v obcích, 
které mají zájem. V naší obci se výstava soutěžních zpravodajů uskuteční v reprezen- 
tační místnosti Obecního úřadu Borovnice na zámečku v Přestavlkách v následujících 
termínech a hodinách: 
2. září 2011 pátek 15 - 18 hod. 
3. září 2011 sobota 14 - 18 hod. 
4. září 2011 neděle 10 - 12 a 14 - 16 hod. 
Přijďte se seznámit s vydávanými zpravodaji jednotlivých obcí našeho regionu a dát svůj 
hlas tomu, který se vám zdá nejlepší svojí úpravou či obsahem. Nebo podpořte náš zpra- 
vodaj  Brodík.  Celkem  je  se  svými  zpravodaji  přihlášeno  47  obcí.  Hlasovat  lze  přímo  na  
výstavě, nebo na webu Rychnovského deníku. Byli bychom rádi, kdyby naši občané 
hlasovali přímo na výstavě u nás. Hlasovací lístky budou pro vás připraveny. 
Je zajímavé, že mimo soutěž se přihlásily i obce mimo náš region, jako např. Sněžné (okr. 
Žďár nad Sázavou), Lidice (okr. Kladno), či sloučené obce Vavřinec-Veselice-Suchdol-Nové 
Dvory z regionu Moravský kras, Náchodský SWING apod., což svědčí o popularitě této 
soutěže v celé ČR. 
Mezi cenami, věnovanými do této soutěže, jsou publikace s osobním věnováním prezi- 
denta Václava Klause, senátora JUDr. Miroslava Antla, poukazem fy MARTISYS.COM a.s. 
na digitalizaci obecní kroniky apod. Partnery soutěže zpravodajů Rychnovska jsou Lenka 
Tomsová - novinářka, Jan Řehounek - spisovatel, Veolia Voda Královéhradeckého kraje, 
provozní a.s., Jaroslav Brendl - recitátor, hvězdárna Artura Krause Pardubice, Jan Tomší- 
ček - cestovatel, ing. Petr Ondráček, CSc.  - námořní kapitán, Vítězslava Klimtová - spiso- 
vatelka, PaeDr. Josef Lukášek - profesor, zastupitel Královéhradeckého kraje, Mgr. Jiří 
Mach - vedoucí Vlastivědného muzea v Dobrušce, Dr. Josef Ptáček - regionální spisovatel 
a historik Dobruška. 
Přijďte se podívat, jak vypadají zpravodaje v našem regionu a přijďte dát svůj hlas tomu 
nejlepšímu. Rádi Vás všechny uvítáme a všechny Vás zveme. 

JUDr. Karel Skalický, kronikář 

Sbírka šatstva a domácích potřeb 
Neziskové občanské sdružení Diakonie Broumov, které poskytuje sociální služby pro 
občany z okraje společnosti, vyhlásilo sbírku použitého ošacení a obrátilo se na naši obec 
o pomoc se zorganizováním této sbírky. Obec Borovnice proto žádá své občany, aby 
použité i nepoužité, ale nepotřebné ošacení věnovali na tuto materiálovou pomoc.  
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Mezi věci, které budou sbírány, lze zahrnout: 
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
- látky (minimálně 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek) 
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 
- vatované přikrývky, polštáře a deky 
- obuv - veškerou nepoškozenou 
- hračky - nepoškozené a kompletní, 
 

Uvedené věci je možno odevzdávat na Obecním úřadě v Přestavlkách v termínech:  
2. září 15 - 18 hod. přebírá p. Skalický (v době konání výstavy zpravodajů) 
3. září 14 - 18 hod. přebírá p. Skalický (v době konání výstavy zpravodajů) 
4. září 10 - 12 a 14 - 16 hod. přebírá p. Skalický (v době konání výstavy zpravodajů) 
5. září v úředních hodinách OÚ přebírá p. Rojková 
7. září v úředních hodinách OÚ přebírá p. Rojková 
8. září 16 - 18 hod. přebírá p. Skalická 
9. září 16 - 18 hod. přebírá p. Skalická 
 

Věci, které nebudou moci být přijaty: 
- znečištěný a vlhký textil 
- ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace a koberce 
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky. 
 

Diakonie Broumov i Obecní úřad Borovnice předem děkuje všem občanům, kteří v rámci 
této sbírky věnují cokoliv z výše uvedeného ošacení a materiálu pro ty, kteří by se jen 
těžko obešli bez Vaší pomoci. 

Za organizátora sbírky - Soňa Rojková, starostka 
 - JUDr. Karel Skalický  

Provádění kontrol komínů 
Jak jste již byli informováni v předchozím čísle zpravodaje, bude v naší obci na základě 
takzvaného kominického zákona provádět kominík pan Libor Havlena kontroly komínů a 
kouřovodů, a to v pátek 12.8. v obecních částech Borovnice a Homole a poté v pátek 
19.8. v obecních částech Přestavlky a Rájec. Podle množství zájemců a časové náročnosti 
bude p. Havlena případně k dispozici ještě v dalších termínech, dokud nebudou všichni 
zájemci uspokojeni. O tom budou zájemci informováni přímo p. Havlenou nebo veřejným 
rozhlasem. Kontakt na kominíka p. Havlenu je 736 251 768 nebo 776 358 665. 
Ceny za provedení služeb kominíka jsou následující: 
Roční revize(nařízení vlády č. 91/2010 Sb.) .......... 200,- Kč 
Vymetení komínu ................................................... 90,- Kč 
 Petr Kotera 
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Další informace 

Stomatologická lékařská pohotovost 
Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační 
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin. 
 

06. 08. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 542 102 
07. 08. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154 
13. 08. MUDr. Vavřičková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 782 
14. 08. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 781 
20. 08. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757 
21. 08. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732 
27. 08. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
28. 08. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040 
03. 09. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088 
04. 09. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
10. 09. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694 
11. 09. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955 
 

 

Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám (výměnám služeb), je vhodné před návštěvou stomato- 
logické pohotovosti raději zkontrolovat platnost služby na daný den, což lze učinit pomocí internetových 
stránek  www.kr-kralovehradecky.cz,  sekce  Krajský  úřad  -  Zdravotnictví,  poté  v  levém  sloupci  zvolit  Lékařská  
pohotovost - Stomatologická lékařská pohotovost a nakonec v hlavním okně vybrat okres Rychnov nad Kněžnou 
(v elektronické verzi Brodíku na webu stačí kliknout na odkaz). 

Oznámení o zahájení územního řízení 
Dne 11.10.2010 podal Dobrovolný svazek obcí mikroregionu „Brodec“, zastoupený na 
základě plné moci společností Medium projekt v.o.s. Pardubice u stavebního úřadu 
Kostelec nad Orlicí žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Skupinový vodovod 
DSO Mikroregionu „Brodec“. Žádost byla doplněna dne 20.7.2011. Vodovod bude 
budován v Borovnici, Homoli, Lhotách u Potštejna, Chlenech, Krchlebách a Svídnici. 
Stavební úřad Kostelec nad Orlicí oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti 
veřejné ústní jednání na úterý 6. září 2011 v 9:00 hod. v zasedací místnosti budovy B 
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí (1. patro, místnost 119). Oznámení bylo doručeno 
všem majitelům pozemků, kterých se stavba týká, veřejnou vyhláškou na úředních 
deskách. Protože účastníků řízení je mnoho, vybíráme z nich firmy, občany a chalupáře: 
Obec  Borovnice  -  Přestavlky  1,  Zopos  Přestavlky  a.s.  -  Přestavlky  39,  Marie  Králiková  -  
Homole 3, Milan Moravec -  Dohalice 21, Karel a Božena Rychtaříkovi -  Homole 13, Petr 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
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Šimáček - Choceň 473, Josef a Ludmila Linhartovi - Homole 8, Kamil Adámek - Homole 7, 
Veronika  Plchová  -  Homole  7,  Miroslav  Dusílek  -  Borovnice  17,  Marie  a  Jiří  Plašilovi  -  
České Meziříčí 154, Božena Myšáková - Borovnice 25, Lubomír Beran - Praha 6 – Petřiny, 
Bronislava  Klementová  -  Praha,  František  a  Atina  Tomešovi  -  Žamberk  811,  Jiří  Müller  -  
Rajhrad 286, Růžena Doležalová -  Ústí  nad Orlicí  196, Roman Plachecký -  Borovnice 28, 
Luboš Hejzlar - Borovnice 47, Václav Mišák - Pohoří 86, Marie Vávrová - Borovnice 13, Jiří 
Černý - Borovnice 16, Tomáš a Hana Richterovi - Vamberk 90, Radka Kapuciánová - Rájec 
17, Petr a Zdeňka Kafkovi - Rájec 9, Marta Zámečníková - Homole 1 a další, celý seznam 
všech účastníků řízení najdete na úředních deskách i na internetu. 

Petr Kotera 
 
 

Společenská kronika 

Poslední sbohem 
Dne 28. července 2011 zemřel ve věku 55 let  
náš bývalý spoluobčan a zdejší rodák 
 

pan  IVAN TSCHÖPL  z Neratovic 
 

Obec Borovnice vyslovuje všem pozůstalým upřímnou soustrast. 

Blahopřání k svatbě 
Dne 16. července 2011 byli na rychnovském zámku oddáni 
Lucie Šedová z Koldína a Lukáš Bečička z Borovnice. 
 

Novomanželům přejeme mnoho štěstí při společné cestě životem.  
 
 
 

Poutní místo Homol 

Mše na Homoli 
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli  se konají  každou 2. a 4.  neděli  v měsíci.  
Tento měsíc se tedy konají ve dnech 14. a 28. srpna, vždy od 14:30 hod. 
Upozorňujeme návštěvníky, že brány hřbitova jsou v letním období otevřeny od 7 do 19 
hodin a že je zakázáno s sebou na hřbitov vodit psy. Děkujeme. 
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Kultura a volný čas 

Pozvánky na akce 
 
 

V sobotu 6. srpna 2011 od 8 hodin  
se na hřišti v Přestavlkách koná  

 

13. ročník turnaje ve volejbale 
 

Memoriál  
Bohumila Bečičky 

 

Zveme nejen všechny příznivce sportu a volejbalu, ale také občany  
naší i okolních obcí. Po dobu konání akce bude zajištěno občerstvení. 
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Z činnosti SDH 

Lhotecký džbán 
Dne 9.7.2011 hasiči z Přestavlk navštívili  
11. ročník tradičně netradiční hasičské sou- 
těže v Kostelecké Lhotě „Lhotecký džbán“. 
Pořadatelé každý rok připravují zajímavý 
program pro soutěžící, které letos čekal 
netradiční útok na téma LETEC.  
Soutěžící po provedení klasického útoku 
čekalo velké letadlo, které museli přenést 
na „ranvej“, kde na ně čekal další těžký úkol 
– házení polystyrenových letadýlek na urče- 
nou plochu. Většina modýlků si ale létala jak 

chtěla, takže soutěžící připravila o vte- 
řiny, které jim rozhodčí odečetli za 
každé letadýlko spadlé na zem.  
I diváci se mohli těšit z leteckého 
překvapení v podobě přeletu letou- 
nů JAS-39 GRIPEN a setkání s piloty, 
kterých se mohli zeptat na to, co je 
ohledně letounů a pilotování zajímalo. 
Velkým zážitkem bylo také uskuteč- 
nění rekordu o vypuštění co nejvíce 
červených balónků. Rekord se podařil 
s krásným číslem 730 balónků, které 

vzlétly k obloze po skončení soutě- 
že.  
Po vypuštění balónků bylo na řadě 
vyhodnocení celé soutěže. Přes vel- 
ké množství přihlášených družstev se 
s krásnými časy přestavlčtí muži umís- 
tili s velmi těsným výsledkem na pěk- 
ném 2. místě a ženy na 3. místě.  
Večer byla připravena taneční zábava 
se skupinou Dynamik. 

Lenka Vacková, SDH Přestavlky 
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Fórum názorů 

Blýská se na lepší časy? 
Myslím, že je dobře, že pan Kotera napsal občanům otevřený dopis. Protože minulý pan 
starosta záměrně vyřizoval všechny obecní věci sám a zastupitelé neměli možnost do 
ničeho příliš  zasahovat,  dopadlo  to  pro  obec  velmi  zle.  Myslím ale,  že  se  blýská  na  lepší  
časy. 
Současné zastupitelstvo nám na prvním zasedání v Rájci předvedlo docela něco jiného. 
Zastupitelé se vyjadřovali ke všem bodům programu, diskuze občanů ke každému 
problému probíhala okamžitě a teprve potom docházelo k hlasování. Starostka nepoužívala 
během  schůze  otřepané  fráze  a  všichni  se  snažili  mluvit  věcně.  Samozřejmě bylo  při  
zasedání  někdy  až  příliš  živo,  ale  musíme doufat,  že  se  časem pomalu  vytratí  nejistota  a  
zastupitelé si budou získávat stále větší respekt tím, že budou navzájem spolupracovat jako 
dobře sehraný tým a budou se zabývat i názory občanů. Nebude to lehké, máme zde 
poprvé zastupitelstvo, kde se vytvořila i názorová opozice. Pokud všichni dokáží při řešení 
nelehkých úkolů spolupracovat na co nejlepším řešení pro obec a nebudou si brát příklad 
z práce naší vlády, mohlo by se leccos podařit. Doporučuji všem navštívit zasedání, sami si 
uděláte obrázek o tom, jak se nyní na obci pracuje. Svou přítomností budete moci ovlivnit 
daleko více sporných otázek, nežli tomu bylo v minulosti. Obrázek řečnícího starosty a 
mlčících zastupitelů je snad už za námi. 
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Ale zpět k otevřenému dopisu. Útoky bývalého starosty na kohokoliv, kdo poukáže na jeho 
chyby, je třeba kategoricky odmítnout a hlavně s nimi neplnit stránky Brodíku. Zde se mají 
objevovat věcné informace bez osobních útoků - věcná kritika, vysvětlení problému, nikoliv 
pomluvy a osočování občanů pro jiný názor, jak tomu bylo dříve. Objevovaly se zde občas 
anonymní příspěvky a dotazy. Ono není jednoduché poukázat na nepravost a vědět, že ač 
jste v právu, „pan starosta vám to spočítá“. Vzpomeňte jen na protesty (anonymní) proti 
zavřeným dveřím obecního úřadu při úředních hodinách nebo na kocourkovské budování 
trávníku uprostřed zelené vesnice na zastávce v Přestavlkách za statisíce korun. A hlavně 
vzpomeňte na odpovědi pana starosty v Brodíku, které byly plné osobních výpadů. Nedivím 
se, že se občané nechtěli pouštět do zbytečných sporů a raději se nepodepsali nebo mlčeli. 
Každý má přece jen dost svých starostí, než aby se pouštěl do nerovného boje s úředníkem, 
který je dle svého mínění nejlepší a neomylný. 
Jednání o milionových zakázkách bez vědomí zastupitelů je trestuhodné a nehorázné. 
Mohu dosvědčit, a se mnou i minulé zastupitelstvo, že na úřadě docházelo ke zfalšování 
zápisů panem starostou. Tím, že pan starosta nechtěl s nikým ze zastupitelů spolupracovat 
ani poté, kdy ho zastupitelé upozornili osobním dopisem (v roce 2009) na zjištěné 
nedostatky, mohlo dojít i na tak velké zneužití pravomoci veřejného činitele, jaké je 
popisováno v otevřeném dopisu. 
Oceňuji občanskou statečnost pana Kotery i ostatních, kteří se k němu přidají a nenechají 
se odradit. Řešení tohoto problému bude velmi náročné, doufejme ale, že bude zdárně 
vyřešeno ve prospěch obce. 
Minulý pan starosta udělal pro obec mnoho, ale zneužitím své pravomoci a autoritativní 
formou vedení zastupitelstva skácel všechno dobré a zbývá zde jen hořkost a pocit velké 
nespravedlnosti vůči nám všem, kterých se dluh týká. A týká se, bohužel, nás všech. Přesně 
tak, jak to vysvětlil pan Kotera. Ivana Drahošová 

K čemu je „Fórum názorů“? 
V minulém čísle byla poprvé zveřejněna nová rubrika „Fórum názorů“, ve které jsem 
uveřejnil otevřený dopis občanům. Již se v Brodíku vícekrát psalo, že jakýkoli občan může 
přispět svým příspěvkem, který může vyjadřovat i nějaký kritický názor. U obecního zpra- 
vodaje nikdy nebyla a není žádná cenzura, pouze není možné otisknout vulgární texty a 
ničím nepodložené pomluvy. V článcích jako redaktor upravuji pouze gramatické chyby.  
Přestože má kdokoli právo napsat do Brodíku článek, někteří lidé zastávají názor, že jsem 
onen otevřený dopis občanům neměl do Brodíku dávat a že si z toho nemám dělat vlastní 
časopis. K tomu bych chtěl říci, že pokud jde o cenu za tisk oněch stránek, pak vězte, že 
jsem obci namísto 20 stran vyúčtoval cenu za 16 stran, takže 4 strany obec neplatila. A to 
přesto, že nikdo nikomu nebrání zveřejnit svůj názor a nemusel by otištěné stránky platit ze 
svého. Ti, podle nichž jsem neměl svůj článek zveřejňovat a Brodík přejmenovávají na 
Koterník, by namísto pokusů o cenzuru raději mohli sami něčím přispět. Jsem rád, že se již 
objevují lidé, kteří toho využívají a do Brodíku přispívají. Petr Kotera 
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