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Zprávy Obce Borovnice 

Jen pár slov ke konci roku 
 

Blíží se konec roku 2011. Pro naši obec i pro mě to byl rok plný změn a velkých starostí. 
Jsem ráda, že se nám povedlo znovu obnovit chod obce i práci zastupitelstva.  
Konec roku nás vybízí k hodnocení a skládání účtů. Ale my jsme teprve na začátku svého 
konání, neměli jsme dostatek času proniknout do všech problémů, které na nás čekaly už 
od října roku 2010. Přes veškerou snahu zatím, jak se lidově říká, nestíháme.  
Nebudu tedy předčasně hodnotit, ale ráda bych všem, kteří přispěli svou troškou do 
mlýna, poděkovala. 
Děkuji svému zástupci a členům zastupitelstva, zvláště pak členům sociální, finanční a 
kontrolní komise. Oceňuji u Vás pracovitost, ale i Vaši občanskou odvahu při řešení ne 
zrovna příjemných záležitostí obce. 
S mou administrativní agendou mi je nápomocna účetní paní Sládková, oceňuji její 
odbornost a děkuji jí za vše, co pro obec dělá. 
Jsem ráda, že se nám podařilo najít kronikáře pana Skalického, velmi dobře funguje 
knihovna v Borovnici díky paní Kaplanové i knihovna v Přestavlkách díky panu Navrátilovi. 
Díky pracovníkům z úřadu práce se daří udržovat v obcích i na obecním úřadě pořádek, 
hasičské sbory v letošním roce udělali pro společenský život ve všech třech obcích také 
mnoho. 
Se stavbou v Rájci nám všem velmi pomohl pan Ing. Netík, jen díky němu jsou hotové 
silnice kolem nových parcel a stavební parcely jsou ve stabilním stavu.   
Vám, kteří navštěvujete veřejná zasedání, bych ráda poděkovala za spolupráci a zájem o 
věci obecní. V našich obcích jsou skupiny lidí, kteří se dokáží nezištně starat o veřejná 
prostranství. Vím o nich a jsem ráda, že existují. I Vám děkuji. 
Děkuji Vám všem, vážení občané, a dovolte, abych vyslovila dvě svá přání do nového 
roku 2012. Prosím, mějte s námi, zastupiteli, v dalším roce trpělivost. Budeme se snažit 
řešit všechny naše společné starosti, jak nejlépe dovedeme. Také bych si přála, aby nás 
v zastupitelstvu rozdílnost názorů nerozdělovala, ale nutila nás sáhnout ke kompromisu. 
To bych si moc přála. 

 

Vám všem, občanům Borovnice,  
Rájce i Přestavlk, přeji hezké Vánoce  
a do nového roku 2012  
hodně a hodně zdraví. 
 

Soňa Rojková, starostka obce 
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce Borovnice se na svém zasedání dne 3.11.2011 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu  
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Borovnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 

Čl. 2 
Poplatník 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů platí: 

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn 
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby 
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí; 

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci 
skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.  

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, 
jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby 
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo 
popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.  
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(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své 
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví 
ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci. 

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování. 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 až 2 této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena: 

a) z pevné částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů 
obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a 
kalendářní rok. 

(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této 
vyhlášky. 

(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo 
slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

Čl. 5 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je splatný buď jednorázově 
nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku, nebo činí-li celková částka poplatku 
více než 1000,- Kč, je možné poplatek uhradit ve dvou splátkách v termínech do 28. února a 
do 31. července příslušného kalendářního roku. 

(2) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to 
nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku. 

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2, je poplatek 
splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 
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Čl. 6 
Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 

a) Osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny trvalého pobytu - Obecní úřad Borovnice, 
pokud tyto osoby se nadále nezdržují v místě trvalého pobytu jiných osob či v objektech 
jiných osob v katastru obce. 

b) Osoby, které se prokazatelně více než rok zdržují v cizině; pokud však taková osoba 
pobývá v místě svého trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku po přerušení pobytu 
v cizině více než 30 kalendářních dní, je povinna uhradit alikvotní část poplatku za každý  
i započatý kalendářní měsíc. 

c) Osoby, které se více než rok prokazatelně zdržují mimo místa svého trvalého pobytu 
v místě jiného pobytu na území České republiky a prokáží, že  poplatek  za  svoz  PDO  
uhradili v místě tohoto pobytu, a pokud jejich pravidelný či střídavý pobyt v místě svého 
trvalého pobytu v kalendářním roce v součtu nepřesáhne více než 30 kalendářních dní. 

(2) Úleva se neposkytuje.  

Čl. 7 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadných předpisným seznamem. Včas 
nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

Čl. 8 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se část druhá "Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů" články 27 až 32 obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 
o místních poplatcích ze dne 29. listopadu 2007 a dále se zrušuje vyhláška č. 1/2011, kterou se 
mění vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích ze dne 26. května 2011. 

Čl. 9 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012. 
  

 Petr Kotera v.r.  Soňa Rojková v.r. 
 místostarosta starostka obce 
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 
o místním poplatku ze psů 

Zastupitelstvo obce Borovnice se na svém zasedání dne 3.11.2011 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 
10  písm.  d)  a  §  84  odst.  2  písm.  h)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Borovnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 

Čl. 2 

Poplatník a předmět poplatku 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území obce Borovnice. Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců. 

Čl. 3 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, 
kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo 
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém změna nastala, nově příslušné obci. 

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem 
psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i 
za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode 
dne jejího vzniku (ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího 
tří měsíců“). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. 
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(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

(3) V ohlášení držitel psa uvede podle § 14 a) odst. 1 zákona o místních poplatcích  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 

identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další 
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem 
oprávněny jednat v poplatkových věcech; 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka; 

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet 
držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od 
poplatku.  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala, podle § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích. 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za prvního psa ......................................................................................................... 50,- Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ................................................. 100,- Kč 
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo  

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel  
sirotčího důchodu .................................................................................................... 30,- Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c)  
tohoto ustanovení ..................................................................................................100,- Kč 

Čl. 6 

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 7 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba 
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle 
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
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osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, 
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis podle § 2 odst. 2 
zákona o místních poplatcích.  

(2) Úleva se neposkytuje.  

Čl. 8 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas 
nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se část druhá "Poplatek ze psů" články 2 až 10 obecně závazné vyhlášky  
č. 2/2007 o místních poplatcích ze dne 29. listopadu 2007. 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. 

 Petr Kotera v.r.  Soňa Rojková v.r. 

 

Informace o provozu tělocvičny v Přestavlkách 
Žádáme občany, kteří vlastní klíče od hlavních dveří (zadní vstup do tělocvičny), popří- 
padě nový klíč od posilovny, aby je vrátili na obecní úřad. Po dohodě, jakým stylem se 
vede půjčování a zapisování uživatelů posilovny, se může proti podpisu předat klíč další 
osobě, která řádně povede sešit o půjčování. Myslíme, že tři místa na půjčování a vedení 
evidence budou dostačující, kdyby někdo z občanů, půjčujících klíč, nebyl doma. 
Dále žádáme občany, kteří vlastní klíče od „volejbalové buňky“, aby je také vrátili, na obec- 
ním úřadě není fungující klíč a bude se zde také měnit zámek. Nový zámek je již v posilovně.  
Úklid je prováděn nejméně 2x měsíčně (nyní i častěji) pracovníkem obce nebo brigádníkem. 
Doufáme, že se Vám i nadále bude v naší tělocvičně dobře cvičit a budete se tam rádi 
vracet,  i  přesto,  že  jsme  si  dovolili  sepsat  pár  pravidel.  Především  ale  doufáme,  že  
provádění různých kontrol v rámci provozu tělocvičny nebude nikomu vadit. Naším cílem 
je pouze zkvalitnit poskytované služby tělocvičny pro všechny občany.  

Pavlína Witczaková, předsedkyně kontrolního výboru 
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PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY 
a herny stolního tenisu v Přestavlkách v prostorách  

OBECNÍHO ÚŘADU BOROVNICE 
 

Základní pravidla a bezpečnost 
Občan, který používá tělocvičnu, cvičí v prostorách na vlastní nebezpečí. Posilovací 

stroje a náčiní používejte s rozumem a nepřeceňujte své možnosti, aby se nestal úraz. 
S posilovacími stroji je třeba zacházet tak, aby se zbytečně neničily neopatrným 

zacházením a dodržovat hygienické zásady – při lehání na lehátka mít na sobě triko nebo 
alespoň používat vlastní ručník – děkujeme. 

 

Povinnosti návštěvníka posilovny 
Vstup do posilovny a místnosti stolního tenisu je pouze v čisté sportovní obuvi, tedy 

bez venkovní obuvi. 
Toalety v tělocvičně a další prostory udržovat v čistotě!!! 
Je zakázáno nastavovat topná tělesa na nejvyšší stupně!!! Občan, který používá 

tělocvičnu, nebude manipulovat s nastavením topných těles.  
Občan, který opouští tělocvičnu, řádně zavře okna (pokud větral), zhasne světla a 

zamkne hlavní dveře. Pokud zjistí nějaké závady nebo jiné porušení zásad v tělocvičně, 
nahlásí vše při vrácení klíče. 

 

Výše poplatku za používání tělocvičny 
Poplatek za využívání prostor celé tělocvičny (posilovny i herny stolního tenisu) je  

5,- Kč za osobu a 1 hodinu. 
Příklady vyúčtování poplatku, aby bylo vše jasné: 

1) 2 osoby jsou v posilovně 1 hod. zaplatí 5   +    5,-  Kč 
potom jdou hrát stolní tenis 2 hod. zaplatí 10  +  10,-  Kč 
Každý celkem 3 hod. a  zaplatí 15  +  15,-  Kč 

2) 4 – 6 osob jdou hrát stolní tenis 2 – 3 h zaplatí každý 5,-  Kč 
Protože v herně je jen jeden stůl na stolní tenis, je samozřejmé, že všichni sportovci 
nehrají po celou dobu, ale střídají se, proto je cena takto upravena. 

 

Klíče od tělocvičny a platba poplatku 
Klíče pro vstup do tělocvičny lze zapůjčit na těchto dvou místech v Přestavlkách: 

Holubcovi  a  Urbancovi 
Witczakovi  a  Smolovi        

Na těchto místech se také při vracení klíčů po skončení cvičení platí poplatek za 
cvičení. Pro evidenci těchto poplatků je zde veden sešit, kam se vše zapisuje, a každý 
měsíc se dělá vyúčtování s paní účetní z OÚ. 
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Poděkování 
Vyjadřujeme poděkování panu Tomáši Kolešovi a všem z jeho rodiny, kteří napomáhali 
s kácením nebezpečné lípy v Přestavlkách nad hlavní silnicí. Tuto lípu bylo nutné pokácet 
vzhledem k jejímu špatnému stavu a obec by musela na tyto práce najmout nějakou 
firmu. Kácení proběhlo ve dnech 11. a 12. listopadu 2011 bez složitého uzavírání silnice a 
hlavně bez újmy na zdraví všech zúčastněných. Vše bylo poklizeno již 26. 11. 2011. 
Oceňujeme velkou odvahu k tomuto „činu“ a děkujeme za vykonanou práci pro naši obec. 

zastupitelé obce Borovnice 

Podávání žádostí ke změně územního plánu 
Stále upozorňujeme občany, že v příštím roce bude schvalován nový územní plán pro 
naši obec. Máte-li někdo nějaký požadavek na změnu způsobu užívání svého pozemku 
(převod ze zahrady na stavební parcelu či naopak apod.), a to nyní nebo i na základě 
vašich plánů do budoucna, obraťte se na obec se svým požadavkem včas. Po schválení 
nového územního plánu již nebude možné jej v blízké době opět měnit. 
K podání žádosti není potřeba shánět žádný tiskopis. Vaše žádosti podávejte v písemné 
podobě, obsahující textový popis požadované změny s přesným označením pozemku a 
případně k ní připojte další dokumenty (doložení vlastnictví k danému pozemku výpisem 
z katastru nebo máte-li již ohledně plánované změny užívání pozemku např. nějaké 
vyjádření majitelů sousedních pozemků či nějakých úřadů). Žádosti můžete stále podávat 
na úřadovně obce v Přestavlkách v době úředních hodin. 

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. 
 

10. 12. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154 
11. 12. MUDr. Vavřičková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 782 
17. 12. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 781 
18. 12. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757 
24. 12. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732 
25. 12. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
26. 12. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955 
31.12. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088 
01. 01. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
 

 

Vzhledem k neustálým výměnám služeb je vhodné před návštěvou pohotovosti raději zkontrolovat platnost 
služby na 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  
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Změna jízdních řádů 
Od 11.12.2011 dochází ke změnám jízdních řádů. Jelikož v dobu vydání zpravodaje ještě 
nebyly zveřejněny nové jízdní řády pro všechny spoje, najdete tyto nové řády v příštím 
čísle zpravodaje Brodík. 
Změny se týkají těchto linek: 
OREDO - linka 203 – Rychnov nad Kněžnou - Vamberk - Potštejn - Lhoty u P. - Borovnice 
OREDO - linka 227 – Kostelec n. Orl. – Doudleby n. Orl. - Chleny - Borovnice – Lhoty u P. 
 
 
Hledá se podnájem 
Na obecní úřad se obrátila firma Audis Bus s.r.o. Rychnov nad Kněžnou se žádostí o 
zveřejnění inzerátu, týkajícího se možnosti ubytování svého zaměstnance - řidiče 
autobusu v naší obci. 
Máte-li možnost nějakého pronájmu vhodného k ubytování tohoto řidiče autobusu, dejte 
o tom vědět na obecní úřad nebo přímo starostce obce na tel. 734 55 98 76. 
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Knihovny a kronika 

Vánoce s knihou 
Místní knihovna v Přestavlkách otevře své dveře pro malé i velké čtenáře dne 26.12.2011 
od 13 do 17 hod. 
Vánoční čas si můžete zpříjemnit procházkou, kterou zakončíte či započnete v knihovně. 
Promrznete-li, můžete se zahřát malým občerstvením, které bude k dispozici. Děti si 
mohou vlastnoručně vyrobit pro radost drobnost dle vlastního výběru nebo zahrát stolní 
deskovou hru, kterou možná doma nemají. 
Na závěr návštěvy knihovny můžete vyjádřit v krátké anonymní anketě svoji představu o 
kulturním programu knihovny, která pak může přispět ke společenskému životu obce 
podle přání a potřeb občanů. 
Přijďte si vybrat právě tu svoji knihu pro dlouhé zimní večery! Možná přijde i kouzelník…  

Jiří Navrátil, knihovník 

Čas vánoční, čas vzpomínání 
Jsme před svátky vánočními, které pro mnohé z nás (zejména ty  starší)  znamenají  i  čas  
vzpomínání  na  léta  předchozí a mnohdy zapomenuté události a příběhy. Pokusím se 
tímto článkem mnohé potěšit nebo i podnítit, aby v příštích číslech našeho měsíčníku 
také přispěli k jeho pestřejšímu obsahu. Ale nyní již k věci. Jak většina našich občanů ví, 
existoval v obci Borovnice ochotnický divadelní soubor "Beseda". V dnešním čísle 
časopisu bych Vám chtěl přiblížit jeho tři divadelní představení tak, jak byly zachyceny 
v zápisech tohoto ochotnického divadelního spolku a to představení odehraná ve svátky 
vánoční v prvních poválečných letech. 
 

Zápis z roku 1946: 
Dne 25. a 26. prosince sehráli naši ochotníci hru ze života "TO BYL ČESKÝ MUZIKANT" za 
režie Fr, Komárka a výpravy K. Matějky v tomto obsazení - Fr. Komárek, K. Matějka, Jos. 
Vávra, Fr. Matějus, Lad. Bečička, St. Dvořáček, Jar. Hájek, V. Marková, M. Štýbrová, M. 
Vávrová, M. Dostálová, L. Hrobařová, napovídala M. Kopřivová. Tato hra byla dobře 
sehrána a obohatila kulturní život na vánoce v naší vesnici. Po oba dny bylo plno. 
Přicházeli návštěvníci z celého okolí. Měli jsme radost, že hra se líbila, i když větší ohlas u 
nás mají veselohry. 
 

Zápis z roku 1947:  
Dne  25.  a  26.  prosince  sehráli  jsme  veselohru  "BEJVÁVALO aneb není zajíček jako 
zajíček" za režie Fr. Komárka a výpravy Karla Matějky byla veselohra takto obsazena - 
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Zajíček,  lesní  -  Karel  Matějka,  jeho  žena  -  Květa  Němcová,  Olga,  jejich  dcera  -  Marie  
Štýbrová, Doleček, adjunkt - Karel Vávra, Zajíček, farář - St. Dvořáček, Doubková, vdova - 
Mil. Červinková, Gábinka, dcera Drah. Lišková, hrabě Hohenberg - Frant. Komárek, Hanka 
-  Bož.  Dusílková,  Vincek  -  Václ.  Myšák,  neznámý  pán  -  Lad.  Bečička,  mlynář -  Boh.  
Žampach, sládek - Jos. Vávra. Tato veselohra po čtrnáctidenním cvičení byla provedena 
s takovým úspěchem, že obecenstvo se shodlo v jednom, že tak veselé a hezké divadlo 
ještě v  Borovnici  nebylo.  Herecké  obsazení  bylo  velice  zdařilé  a  Farář Zajíček  si  svým  
jedinečným výkonem získal srdce všech návštěvníků. Zvláště vtipná a za bouřlivého 
aplausu a smíchu byla provedena duchařská scéna.  
 

Zápis z roku 1948:   
Dne 25. a 26. prosince 1948 sehrál náš ochotnický spolek "Beseda" v režii Frant. Komárka 
veselohru od Frant. Štolby "NA LETNÍM BYTĚ",  scéna  byla  vypravena  K.  Matějkou  v  
tomto obsazení -  Marie Kapičková, maj.  domu - V. Marková, Mimi, Týny, její  dcery -  M. 
Dostálová, B. Dusílková, Isidor Kapička, její manžel - Jos. Vávra, Eusebius Vostrý, pošt. 
radní - St. Dvořáček, Jaroslav Havelka, profesor - L. Pavelka, Berta, jeho choť - V. Dostá- 
lová,  Česalová,  vdova  po  presidentu  kr.  soudu  -  D  Lišková,  Dr.  Česal,  sekretář 
v ministerstvu, její syn - Fr. Vávra, Červinka, hostinský - J. Žampach, Franc, podomek - M. 
Červinka, panská paní Česalové - A. Kopřivová. Tato veselohra je jednou z nejhezčích 
veseloher přístupných všem ochotníkům. V našem provedení bylo třeba ještě více 
cvičení, aby celek měl rychlejší spád. Ale přesto obecenstvo bylo spokojeno a odcházelo 
s úsměvem. 
 

Věřím, že v těchto autentických zápisech jste mnozí poznali své předky a příbuzné, kteří 
se svým přístupem podíleli na kulturním dění obce v dnes již historickém období jejího 
života. Příště bych Vás chtěl seznámit, jak vlastně tento divadelní ochotnický spolek 
vznikal, a to již od roku 1927. A rovněž bych chtěl v příštích číslech Brodíku zachytit i jiné 
historické události a dění v našich obcích. 
Z autentických historických materiálů zachytil a zpracoval 

Karel Skalický, kronikář obce 
 
 
 

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 11. a 26. prosince, vždy od 14:30 hod.  
 

Upozorňujeme návštěvníky, že brány hřbitova jsou v zimním období otevřeny od 8 do 16 
hodin a že je zakázáno s sebou na hřbitov vodit psy. Děkujeme. 
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Společenská kronika 

Životní jubilea 
  

V tomto měsíci oslaví své významné životní jubileum  
 

85 let   paní MARIE SKÁLOVÁ  z Přestavlk čp. 28 
83 let   pan JOSEF ČÁSTEK  z Rájce čp. 1 
70 let   paní MILADA TMĚJOVÁ  z Rájce čp. 28 
 

Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších let.  

sociální komise 

Gratulace 
Tak tiše jako sen, přišel po roce zas narozeninový den.    
25.11.2011 oslavil krásné narozeniny strýc Fanouš, a brzy poté 
2.12.2011 tetička Boženka z Borovnice.  
Málo slovy, zato vřele, přeje Vám z duše celé štěstí, zdraví a dlouhý 
věk   

kvítek Vítek z Jablonce 
 
 
 
 
 

Zábava a volný čas 

Sjezd na čemkoliv v Rájci 
SDH Rájec i letos bude pořádat SJEZD NA ČEMKOLIV, který bude 
uskutečněn hned, jak napadne přiměřené množství sněhu. Připravujte svá 
vozidla už nyní, abyste nebyli potom zaskočeni a mohli se zúčastnit. Sjezd 
je samozřejmě na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, každý podepíše papír, že to bere 
na vědomí. Už nyní se těšíme na vaší účast. Martin Kaplan 
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Z dění v obci a okolí 

Zabíjačkové hody v Borovnici 
V sobotu 19. listopadu se konaly v pořadí 
dvanácté zabíjačkové hody v Borovnici. Za 
hojné účasti a dobré nálady všech hostů, při 
poslechu hudby pana ing. Netíka, jsme 
strávili příjemný den u dobrého jídla ze 
zabíjačky. 

za borovnické hasiče Miloš Tschöpl 
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Rozsvěcení vánočních stromů 
Rozsvícení vánočního stromečku v Rájci  
V předvečer 1. adventní neděle byl v Rájci slavnostně rozsvícen vánoční stromeček. Děti 
si připravily pásmo básniček, povídání o adventu a zvycích u nás i v okolních státech. Pod 
rozsvíceným stromečkem jsme si zazpívali koledy. Ve vyzdobené tělocvičně bylo pro 
všechny účastníky připraveno občerstvení. 

sociální komise 

 
Advent v Borovnici 
Rozsvícení stromečků na návsích u nás v posledních dvaceti letech zdomácnělo. Konečně 
také víme více o době přípravy na Vánoce - „Adventu“. Toto označení pochází z latinské- 
ho slova  adventus - příchod. 
Adventní období trvá asi čtyři týdny. Počet dní je pohyblivý - nejméně je to 22 dní a 
nejvíce 28 dní. Letos je advent dlouhý právě 28 dní. Začíná v neděli, která je nejblíže ke 
svátku svatého Ondřeje, ten je 30. listopadu. Letos připadá tento svátek na středu. 
Adventní období končí 24. prosince na Štědrý den známou půlnoční mší v předvečer 
hlavního vánočního svátku. Někdy se stává, že poslední adventní neděle může připad- 
nout i na Štědrý den. 
Jakýmsi měřítkem adventu jsou čtyři adventní neděle. První je železná, druhá bronzová, 
třetí se nazývá stříbrná a poslední zlatá - ta je nejblíže Štědrému dni. 



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Prosinec 2011 • Strana 19 

V neděli 27. listopadu se v odpoledních hodinách začaly scházet na náves v Borovnici 
hloučky lidí. U autobusové zastávky bylo vše připraveno na rozsvícení vánočního stro- 
mečku. Tichá hudba, prostřený stůl a teplý čaj i malé skotačící děti vytvářely zvláštní 
radostnou atmosféru.  
Přesně ve čtyři hodiny zazněly básničky těch nejmenších přítomných. Spolu se svými 
učitelkami zazpívaly děti ze školky ve Lhotách u Potštejna známé koledy a Soňa Rojková 
uvítala celou společnost povídáním o adventu. Vzrostlý smrček se rozzářil a bude svítit až 
do Třech králů. Velmi příjemné a překvapivé bylo pro všechny pohoštění. Napečené 
cukroví, které upekly paní borovnické, všem velmi chutnalo, čaj voněl rumem a tichá 
hudba se nesla načatým večerem. Účast byla hojná (asi 40 lidí) a advent byl zahájen. 
(foto na obálce) Soňa Rojková 

 
Rozsvícení vánočního stromu 
v Přestavlkách 
Jako poslední se na první adventní ne- 
děli rozsvítil vánoční strom v Přesta-
vlkách. Na podvečerní pátou hodinu 
byl připraven krátký program, při 
němž sl. Lenka Vacková a sl. Olina 
Bečičková přítomným občanům četly 
o adventu a malý Ondra Nečas s Péťou 
Černým přednesli básničky.  
Děvčata nabízela cukroví, kterého byl 
poté dostatek také v klubovně hasičů, 
kam  se  po  ukončení  programu  za  
teplem všichni mohli přesunout na 
teplý  čaj  s  rumem  či  punčem  a  další  
občerstvení.  
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Fórum názorů 

Pro dobrotu na žebrotu 
Ohrazuji se proti článku, který se hrdě nazývá "Záznam z veřejného zasedání". Již na 
tomto veřejném zasedání jsem se ohradil proti některým výrokům  pana místostarosty 
Kotery, které zaváněly přímo veřejným hlásáním jeho vlastních zcestných úvah a právních 
bludů, ale to, že se podobných výroků dožiji v oficiální písemné podobě zastupitelstva 
jsem nečekal. 
Tak za prvé: Nové vyhlášky byly zpracovány sice na žádost paní starostky, ale pouze jejich 
formální stránka. Obsahově jsou zpracovány na základě věcného zadání zastupitelstva ať 
již celého (o čemž pochybuji, že to vůbec nějakého zastupitele zajímá) nebo jeho 
představitele (starostky). Velkou chybou jednotlivých zastupitelů je, že se schvalovanými 
vyhláškami se neseznámí před jednáním a tak by šli na veřejné zasedání řádně 
připraveni. 
Za druhé: Vyhlášky nebyly zpracovány prostým vyjmutím z původní vyhlášky, ale byly 
zpracovány na základě nejnovější metodiky Ministerstva vnitra. A proč samostatně? To 
proto, aby se s každou změnou jak textovou, tak výše úhrad nemusely měnit i ostatní 
části jednotné vyhlášky.  
Zároveň bych chtěl upozornit, že již po volbách obecního zastupitelstva jsem předložil 
tomuto orgánu ke posouzení, které vyhlášky obec mít musí vzhledem k periodicky se 
opakujícím správním poplatkům, které nemusí mít ihned, ale je předpoklad, že budou v 
budoucnu využitelné a které s ohledem na situaci v obci zatím nejsou pro obec nutné 
vůbec. Do podzimního času jsem se nedočkal nějaké odpovědi z tohoto našeho orgánu. 
Je m i naprosto jasné, že obec řeší daleko složitější problémy zejména s dostavbou 
stavební zóny Rájec i s dalšími vážnými nesrovnalostmi z minulého volebního období, ale 
ani věci, které zajišťují běžný chod obce nelze podceňovat natož přehlížet.  
Na závěr bych chtěl ještě upozornit na to, že naše legislativa se velmi rychle a často mění 
a tak se ani obec nevyhne v brzké době dalším změnám. Jako např u výběru poplatku za 
svoz TDO je v jednání, aby od roku 2013 byla maximální výše poplatku ne 250,-- + 250,-- 
Kč (tedy  spolu  500,--Kč)  jak  je  dosud,  ale  250,--  +  750,--  Kč (tedy  spolu  1000,--Kč).,  a  
vzhledem k tomu, že nedílnou přílohou vyhlášky o svozu TDO je výpočet skutečných 
nákladů na osobu bude tato částka lehce skladatelná. 
Pan Kotera mi i ostatním občanů podsouvá myšlenku, že veškerým tvůrcem i strůjcem 
různých legislativně správních i jiných materíálů jsem já osobně. Nikoliv, mělby si 
uvědomit, že on působí jako místostarosta obce a tak jemu především by měly být známy 
legislativní předpisy a postupy a ne si je přizpůsobovat svým, mnohdy zcestným, 
představám. Tímto se vůbec nechci pustit do polemiky s tímto naším "představitelem" a 
proto tento článek je mým prvním a zároveň posledním vyjádřením k jeho výrokům a 
bohužel oficiálním zápisům, ať si tento pán vymyslí a napíše cokoliv. 

JUDr. Karel Skalický 
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Reakce na článek p. Skalického 
Zastupitelé  se  ostře  ohrazují  proti  napadení  p.  Skalického,  že  se  nezajímají  o  dění  a  
nepřipravují se na zasedání. Já osobně jsem pak naprosto nepochopil reakci p. Skalického 
na zápis z veřejného zasedání, který jsem vytvořil. Nikde v záznamu ani v oficiálním 
zápisu ze zasedání jistě nikdo (ani on) nemůže vidět, že bych jakkoli napadal p. Skalického 
či jeho práci. Vzhledem k tomu, že není možné nechat bez odezvy tyto pomluvy, které  
p. Skalický bohužel šíří, je třeba situaci osvětlit tímto konstatováním faktů: 
 

Napsal jsem, že vyhlášky byly zpracovány na žádost paní starostky. Bylo tam snad 
uvedeno něco proti tomu? Proč p. Skalický nesmyslně uvádí, že je nedělal jen na žádost 
starostky, ale zastupitelstva (které to ovšem podle něho nezajímá), takže zase nakonec jen 
na zadání starostky? Sled a podstatu těchto jeho úvah nechápu. Proč se p. Skalický pustil do 
zastupitelů, o kterých napsal, že se o to nezajímají? Proč napsal, že zastupitelé dělají 
velkou chybu, když se neseznamují s vyhláškami předem a jsou pak nepřipraveni? Vždyť 
právě on musí velmi dobře vědět, že tyto vyhlášky on sám jako jejich zpracovatel zaslal 
mailem na obec paní starostce až pár hodin před zasedáním! Starostka je nikomu již ani 
předat nemohla, vždyť všichni přece někde pracují. Starostka na zasedání chtěla vyhlášky 
odsouhlasit, a já jsem upozornil, že neznáme jejich znění. Aniž bych se v zápisu tímto 
zabýval, dovolil jsem si (podle něho zřejmě drze) napsat do zápisu to, že po přečtení znění 
vyhlášky a vypuštění jednoho nového odstavce (s popisem důvodu) byla odsouhlasena. Pan 
Skalický se pak takto pustil do zastupitelů! To považuji za naprosto nepřípustné a žádám 
proto o veřejnou omluvu zastupitelstvu. 
 

Obec měla jednu vyhlášku, která řešila všechny typy poplatků. Uvedl jsem, že nyní jsou 
jednotlivé druhy poplatků z této vyhlášky vyjímány (kde jsou tím zrušeny) a tyto druhy 
poplatku jsou vkládány do samostatných vyhlášek. V tom, že je lepší mít vyhlášky pro kaž- 
dý druh poplatku samostatně, jsme za jedno. Vyhlášku o poplatku ze psů jsme odsouhlasili 
s tím, že ke změnám prakticky nedošlo. V zápise jsem proto občanům krátce sdělil, že byl 
poplatek za psy v původní vyhlášce prostě zrušen vyjmutím a byl vložen do nové vyhlášky 
samostatně. To, zda a jaké změny ve vyhlášce jsou, jsem zjistil až nyní porovnáním nové a 
té původní, což na zasedání ale nikdo udělat nemohl, předem jsme je nedostali a tvůrce 
vyhlášky změny nepopsal. Byla odsouhlasena s tím, že je de facto beze změn, což bylo také 
dáno do zápisu… 
 

Zápis z veřejného zasedání má dle § 95 zákona 128/2000 Sb. o obecním zřízení obsahovat 
vše, co bylo podstatné pro průběh, výsledek hlasování a přijatá usnesení. Podle dalších 
prováděcích předpisů by mělo být o všem, o čem se na zasedání jednalo a diskutovalo, 
informováno v zápise pokud možno detailně, aby pak nedošlo k neshodám. Doporučován 
bývá  i  zvukový  záznam.  Ve  zpravodaji  Brodík  však  samozřejmě může  vyjít  jen  zkrácený  
výtah z tohoto zápisu. Jak může někdo napadat práci zapisovatele za to, že si dovolil do 
zápisu uvést to, co bylo skutečně řečeno přímo na zasedání? Každý z nás má nějaký svůj 
názor a každý zastupitel má právo svůj názor vyslovit na veřejném zasedání, ostatně stejně 
jako každý občan. Také p. Skalický využil svého práva a vyjádřil svůj názor. Zatímco z mé 
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strany se nedočkal toho, že bych jeho názory nazýval právními bludy apod., z jeho strany 
bylo vůči mně použito těchto výrazů bohatě. Které mé názory považoval tedy za bludy? 
Snad ten o zvážení možnosti odpuštění poplatku sociálně slabším, kteří jsou třeba bez 
zaměstnání a mají nárok na sociální dávky? Byl to můj vlastní názor. Ano, toto bylo p. Ska- 
lickým označeno za hloupost,  která je právně nemožná. A já na to prohlásil,  že pokud to 
právně není možné, nedá se nic dělat a netrvám na tom (pozn.: tvrzení, že to není právně 
možné, není pravdou, zjistil jsem ale nakonec jiný důvod, proč by tato úleva byla zbytečná). 
Protože není možné do zápisu uvádět naprosto vše, aby z toho zápisu nakonec nebyla 
brožura či kniha, jsou v zápise především ty věci a diskuse, které ovlivnily konečné 
rozhodnutí v dané věci. Proto zápis obsahuje diskusi o odst. 3 čl. 2 vyhlášky o odpadech, 
jelikož byl návrh vyhlášky odsouhlasen s tou podmínkou, že tento odstavec bude z vyhlášky 
vypuštěn, nepsal jsem ale již o diskusi o sociálně slabších, jelikož neměla na výsledné znění 
vyhlášky vliv. Nepsal jsem o diskusi okolo poplatku ze psů, jelikož kolem toho diskuse 
nebyla. Tato vyhláška byla přijata s tím, že je beze změn, a to je v zápise. Nepsal jsem, že  
p. Skalický moje slova označoval za bludy. 
 

Na zasedání se p. Skalický bránil stejně jako v tomto článku, že není tvůrcem legislativy,  
a že když mám něco proti znění vyhlášky, dívám se na něho, jakoby za to mohl on. Kdyby 
byl upřímný, přiznal by, že jsem na to odvětil, že jej přece nijak nenapadám, nemluvím o 
tom, že by za něco mohl, že prostě mluvím úplně ke všem a dívám se při tom střídavě nejen 
na něho, jako toho, kdo nám přednesl nové znění, ale i na všechny ostatní. Byl to on, kdo 
napadal mne, ne já jeho. Já jsem prostě jen nesouhlasil s nějakou částí vyhlášky. Nic víc. 
Neuvědomoval jsem si ovšem asi to, že podle p. Skalického zřejmě zastupitelé nejspíš 
nemají právo s něčím nesouhlasit a vyslovit svůj názor, zřejmě tedy mohou pouze slepě 
odsouhlasit jím stanovené znění vyhlášky, aniž by měli šanci se s ní vůbec seznámit. Nemlu- 
vě o tom, že jeho tzv. „konečné znění vyhlášky po odsouhlasení“ jsem musel upravit, jelikož 
v několika místech odkazovala na onen zrušený odstavec, nebo podle ní např. platba byla 
splatná „nejpozději do 15. dne měsíce následujícího…, nejpozději však do konce roku“, a 
podobné skutečné bludy, nemluvě o pravopisných chybách a překlepech (podobně jako 
v tom jeho článku, který jsem tentokrát výjimečně neopravil a nechal s chybami). Já jako 
„představitel“ obce (jak p. Skalický uvedl v uvozovkách) jsem měl ty jeho nesmysly a chyby 
ve vyhlášce podepsat společně se starostkou obce, proto mne prosím omluvte, že jsem 
nejprve tyto nesmysly uvedl do pořádku.  Nijak  bych  se  o  ničem býval  ani  nezmiňoval  a  
nechal bych to být. Proč se on pouští do mne a do všech zastupitelů? Mám mlčet a 
neodpovídat? Ne, žádám veřejnou omluvu, aby dal jasně najevo, že tyto jeho pomluvy se 
nezakládají na pravdě.  
 

Netušil jsem, že má p. Skalický vůči mně takovou zášť a že se takto staví i k ostatním zas- 
tupitelům. Vůbec nevím od kdy a proč vlastně. Jsem ale nakonec rád, že článek napsal, 
alespoň máme jasno a je vidět, kdo se jak vůči komu vyjadřuje a na základě čeho. Kdo se ho 
vlastně prosil o jeho služby? Na to ve svém článku de facto odpověděl sám – již po volbách 
obecního zastupitelstva jsem předložil tomuto orgánu ke posouzení, které vyhlášky obec mít 
musí… atd.  Své  služby  vnucoval  sám  a  paní  starostka  jej  oslovila.  Já  jsem  se  proti  tomu  



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Prosinec 2011 • Strana 23 

dosud nijak nevyjádřil. Po napsání tohoto článku již ano, tedy: Pane Skalický, vaše služby 
v oblasti správy a vedení obce zastupitelstvo ani celá obec nepotřebuje, tyto věci nechte 
laskavě na zvolených zastupitelích. Má váš titul snad základ v právním vzdělání? Jste práv- 
ník? Věnujte se, prosím, kronice a článkům o divadle, ten je pěkný a patří vám za něj díky.  
 

Chtěl bych ujistit všechny, kteří si toho ještě nevšimli, že se skutečně snažím seznamovat 
s legislativními předpisy a postupy a p. Skalický tedy nemusí mít strach. Ke správnému zně- 
ní  vyhlášek bychom jistě dospěli  klidně i  bez něho (text je ze zákona 565/1990 Sb.). O ne- 
srovnalostech ve vyhláškách jsem se starostkou obce mluvil hned v prvním měsíci našeho 
mandátu. Možná i proto potom p. Skalického oslovila. Ale já to po něm nakonec stejně 
opravuji. Že jsem schopen dát dohromady mnohem složitější a skutečně právní věci, o tom 
se může kdokoli přesvědčit v blogu na mých soukromých stránkách. Zatím nad studovaný- 
mi právníky vedu já. Proč bych nevytvořil banální jednoduchou vyhlášku o poplatcích? 
Myslel  jsem si,  že  vedení  obce  je  tu  proto,  aby  se  staralo  o  své  občany  a  jejich  potřeby,   
ne pouze vymýšlelo, jak z nich dostat další a další poplatky v případech, které zákon nevyža- 
duje a rozpočtu obce finančně nepomohou. Dle způsobu upozornění p. Skalického na plá- 
nované zvýšení maximální výše poplatku, by asi nejraději napálil hned poplatek maximální.  
Mohu s něčím třeba i důrazně vyjádřit nesouhlas, ale neoznačuji ničí názory za „zcestné 
bludy“. Prosazuji samozřejmě své názory, u nichž jsem přesvědčen o jejich správnosti a sna- 
žím se o tom přesvědčit  i  okolí,  mnohdy se ale stane, že nakonec okolí  naopak přesvědčí  
mne. Proto se přece diskutuje. Samozřejmě že nemám vždy pravdu, to přece nikdo z nás. 
Pravda bývá často také někde uprostřed mezi těmi všemi názory. Proto přece v zastupitel- 
stvu jsme, proto zde není pouze jeden vůdce a proto v politice existuje opozice. Bez toho by 
bylo všechno předem jasné, protože by všichni jen kývali komukoli, kdo se před ně postaví 
s jakýmkoli návrhem a prosadí jej bez jakékoli diskuse. Pokud využívání práva vyjádřit na 
veřejném zasedání svůj názor „tento pán“ (abych použil jeho slov) nazývá osobními 
„zcestnými“ představami, pak k tomu nemám, co více bych řekl… Petr Kotera 
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