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Zprávy Obce Borovnice 
 

O em se jednalo na ve ejném zasedání 
Ve tvrtek 27. ervna 2013 se ve spole enské místnosti SDH Borovnice konalo letošní 

etí ve ejné zasedání obecního zastupitelstva, kterého se zú astnilo 8 zastupitel  a 19 
ob an  obce. Na tomto zasedání byly projednány tyto body: 

etní záv rka za období roku 2012 podle novely zákona o ú etnictví 
Starostka obce seznámila p ítomné s pot ebou schválení ú etní záv rky za ú etní období 
roku 2012 podle novely zákona o ú etnictví, vyhlášené ve sbírce zákon . 239/2012. 
Podkladem pro schválení ú etní záv rky za rok 2012 jsou: 

- výkazy ú etní – Fin 2-12, rozvaha, výsledovka, p íloha 
- zpráva auditora o ov ení ú etní záv rky za rok 2012 
- zpráva útvaru interního auditu – finan ní komise 
- etní záznamy v etn  inventariza ní zprávy 
- záv re ný ú et obce Borovnice za rok 2012 

Výsledek hospoda ení za rok 2012 podle výkazu výsledovky: 
náklady: 2.933.773,38 K  
výnosy: 3.582.261,13 K  
rozdíl – výsledek hospoda ení iní: 648.487,75 K  

Rozdíl bude p eú tován na ú et . 432 – nerozd lený zisk (nejsou zatím informace o 
dalším postupu ú tování). Zastupitelé ú etní záv rku odsouhlasili. 

Za azení správního území obce do p sobnosti MAS NAD ORLICÍ 
Jelikož zastupitelstvo na minulém zasedání neodsouhlasilo finan ní p ísp vek pro MAS 
NAD ORLICÍ, o.p.s., p edložil editel této o.p.s. Mgr. Kulíšek zastupitelstvu k odsouhlasení 
alespo  za azení správního území obce do p sobnosti MAS. Obec Borovnice tedy sice 
není lenem MAS NAD ORLICÍ, ale je umožn no, aby na našem území MAS mohla rozvíjet 
své aktivity a spolupracovat s živnostníky a soukromými podnikateli p i rozvoji služeb. 

Uzav ení smluv k odsouhlaseným žádostem 
Zastupitelstvo na minulém zasedání vydalo kladné vyjád ení k žádosti EZ Distribuce, a.s. 
o odkup pozemku pod trafostanicí v Rájci. Na tomto základ  firma EZ p edložila k od- 
souhlasení kupní smlouvu, na jejímž základ  bude odprodán pozemek pod trafostanicí 
st.parc. . 74 v k.ú. Rájec o celkové vým e 9 m2 za cenu 100,- K /m2 + 4% da  z prodeje. 



Strana 4 • ervenec 2013 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

Zastupitelstvo na minulém zasedání odsouhlasilo také žádosti o poskytnutí dotací od 
Královéhradeckého kraje na projektovou dokumentaci a na samotnou realizaci re- 
konstrukce OV P estavlky. Krajské zastupitelstvo tuto žádost schválilo usnesením . 
ZK/5/261/2013 ze dne 29.4.2013 a na tomto základ  p edložilo k odsouhlasení a podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotací, na jejichž základ  obec Borovnice obdrží investi ní dotace 
ve výši 41.000,- na zpracování projektové dokumentace a 330.000,- na realizaci stavby.  
Další odsouhlasená smlouva se týká výp ky nádob na t íd ný odpad. V minulých 
letech byly obci firmou EKO-KOM, a.s. bezplatn  zap eny sb rné nádoby na využitelné 
složky komunálních odpad  (sklo, papír) v rámci smlouvy o výp ce. Na základ  nového 
rozhodnutí MŽP se zm nily n které podmínky pro innost obalové spole nosti a p ibyly 
povinnosti spojené se zajišt ním dostate né a kvalitní sb rné sít . Spole nost EKO-KOM 
a.s. proto musí uzav ít nové smlouvy o výp ce odpovídající novým p edpis m. Ve 
smlouv  je nov  zaveden institut ohlašování škod na nádobách a spole nost EKO-KOM 
a.s. z ídila dispe ink pro vy izování škodních událostí a náhradu poškozených nádob. Pro 
další bezplatné využívání t chto nádob v majetku EKO-KOM a.s. bylo nutné odsouhlasit 
novou smlouvu. Všechny p edložené smlouvy byly zastupiteli odsouhlaseny. 

Projekt DSO Orlice – nákup a po ízení mobiliá e pro cykloturistiku 
Shromážd ní starost  DSO Orlice se dne 10.5.2013 rozhodlo podat žádost do Integrova- 
ných projekt  venkovských mikroregion  a schválilo nákup vybavení a po ízení mobiliá e 
pro cykloturistiku v Orlici (mobilní WC, altány, odpo ívadla apod.). DSO Orlice proto žádá 
lenské obce o potvrzení ú asti v tomto projektu a nahlášení aktivit, kterými se obec 

hodlá do tohoto projektu zapojit. Na tomto základ  obec p ipravila žádost na vybavení 
odpo inkových  míst  v  obci  Borovnici  5  ks  lavi ek  v  celkové  cen  20.000,-  K  s  DPH.  
Dotace by m la init 50% a dalších 50% bude init spoluú ast obce Borovnice.  

Žádosti ob an  
Pan Ji í Toman a paní Božena Tomanová, bytem Záryby 71, Praha - východ, podali 
žádost o id lení ísla eviden ního k nemovitosti na pozemku parc. . 67/2 v k.ú. Rájec. 
Starostka obce k tomu podala vysv tlení, že dle Katastrálního ú adu je tato nemovitost 
zem lskou stavbou bez ísla popisného a není-li v katastru vedena ani jako objekt 
k rekreaci, nelze této budov  p id lit ani íslo eviden ní. Proto žádost nebyla odsouhla- 
sena s tím, že nejprve je t eba vlastníky budovy zajistit zm nu na katastru. 
Pan Martin Láska ze Chlen požádal obec o id lení ísla popisného k jeho novostavb  
v k.ú. Rájec. Zastupitelé souhlasili s p id lením p. 37. 
Pan Josef P ikryl podal žádost o souhlas s napojením a umíst ním ípojky kanalizace ke 
stávající deš ové kanalizaci u novostavby RD na parc. . 156/7 v k.ú. Rájec. P ípojka bude 
realizována za ú elem odvodu deš ových a p išt ných odpadních vod. Zastupitelé 
nemají námitek. 
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Pan Daniel Stejskal z Rájce podal žádost o zm nu územního plánu, týkající se parcel . 
100/2 a 100/4 v k.ú. Rájec, které jsou využívány jako p ístupová cesta k sousedním 
pozemk m. V žádosti upozornil, že na pozemku . 100/2 je veden obecní vodovod. Paní 
Dagmar Kozlová z  Kostelce  n.O.  rovn ž  požádala  o  zm nu ÚP na parcele 100/2 v k.ú. 
Rájec. Zastupitelka p. Marie Kaplanová znovu upozornila na vodovod vedoucí po tomto 
pozemku. Zm na ÚP spo ívá v zahrnutí tohoto pozemku do intravilánu obce, p ípadný 
zám r stav t na tomto pozemku cokoli i budovat zde n jakou p ístupovou cestu by 
znamenalo jednání zájemce s majiteli pozemk  o prodeji a nutný souhlas stavebního 

adu i obce. 

Využití obecní budovy p.3 v P estavlkách 
Pan Ji í Vacek podal žádost o pronájem prostoru v p. 3 v P estavlkách, který je 
v  sou asné  dob  využíván  SDH  P estavlky.  Projevil  zájem  o  menší  místnost,  která  byla  
naposledy využívána p. Janou ernou jako nehtové studio a v dnešní dob  nemá využití. 
Tuto místnost by cht l využívat jako soukromý fotoateliér. 

Paní Leona Koterová již p ed podáním žádosti p. Vacka nabízela možnost z ízení provo- 
zovny, zajiš ující oficiální provozování hostinské innosti, ob erstvení a prodeje základ- 
ních potravin, nahrazující nevyhovující pojízdnou prodejnu. Jelikož prodej pe iva a potra- 
vin není možné provozovat ve stejné místnosti jako hostinskou innost, byla by pro ú el 
prodeje potravin využita menší místnost. Tímto byla obci nabídnuta možnost z ízení a 
provozování t chto chyb jících služeb ob an m obce. Nabídka obci byla u in na písem- 

 až po n kolikam sí ním ekání na vyjád ení len  SDH P estavlky na sch zi, která 
ovšem nebyla nikým svolána, a koli o zám ru byli informováni. 

i zástupci SDH P estavlky na ve ejném zasedání bránili sou asný stav, kdy je celá budo- 
va využívána jako klubovna SDH s tím, že i tu menší místnost pot ebují jako sklad v cí, 
které by nem li kam jinam uložit. Zastupitel Petr Kotera vysv tloval, že z klubovny nebu- 
dou vyst hovány poháry a další v ci hasi  a že bude hasi m sloužit stejným zp sobem 
jako nap . v Rájci, kde také provozuje pohostinství jednotlivec na živnostenský list a niko- 
mu z hasi  tam nep ipadá, že by je tím p ipravil o klubovnu. V diskusi se p ítomní 
ob ané vyjád ili, že je nejprve t eba domluvit se s hasi i, že nejprve musí být vy ísleny 
finan ní požadavky na obec ohledn  pot eby úprav požadovaných hygienou a že prodej 
potravin nevyd lává a lidé nemají o erstvé pe ivo apod. zájem, jelikož nechodí ani k té 
pojízdné prodejn . Petr Kotera se snažil vše vysv tlit, ale nakonec mnoho podrobností 
ani ne ekl, jelikož mu bylo jedním z ob an  sd leno, že stále mluví a nepustí nikoho ke 
slovu. Pušt ní ostatních ke slovu bez dostate ného vysv tlení celého zám ru skon ilo 
odro ením projednávání tohoto bodu s tím, že se zastupitelé mají sejít s SDH P estavlky a 
poté znovu v c projednat. Zastupitel Petr Kotera oznámil, že podnikatelský zám r po ítá 
s výd lkem v letním období tak, aby byly pokryty náklady na zimní provoz. Za ínat 
provozovat tuto živnost rovnou na za átek topné sezóny nelze, proto žádné další jednání 
s odkladem dvou nebo i jen jednoho m síce a poté teprve provád ní úprav pot ebných 
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pro povolení provozovny nemá smysl. Oznámil, že nabídka p. Koterové dnem projedná- 
vání na ve ejném zasedání kon í a nemá-li o to obec zájem, další rozhodování je již jen 
mezi p. Ji ím Vackem, žádajícím o místnost pro fotostudio, a hasi i, kte í tuto místnost 
dle svého vyjád ení pot ebují jako sklad a pronájem n komu jinému odmítají. 

Zastupitelé se rozhodli pro odložení v ci a jednání s hasi i, takže celá v c bude následn  
ešena s hasi i a p. Ji ím Vackem. 

Cenové nabídky na opravu obecní kanalizace a vodovodu v Borovnici 
Starostka obce p. So a Rojková p edložila zastupitelstvu k odsouhlasení cenovou nabídku 
na opravu kanalizace v Borovnici, spo ívající ve vy išt ní kanalizace DN 300/400 v délce 
400m a provedení kamerové prohlídky kv li identifikaci poruch, dále oprav  šachty a 
uli ní vpusti a oprav  5 ks záhlaví kanaliza ních cest s vým nou poklop . Cena za tyto 
práce byla firmou Frýbl Marcel – provoz vodovod  a kanalizací, technické služby, 
Ostrava, odhadnuta na cca 90.000,- K  v etn  vyty ení inženýrských sítí. Další návrhy na 
opravu budou up esn ny po provedení kamerové prohlídky. 
Dále zastupitelstvu byla p edložena k odsouhlasení cenová nabídka na opravu vodovodu 
v Borovnici u okálu, spo ívající ve vyty ení inženýrských sítí, ezání asfaltu, zemních 
pracích, dodávce a montáži materiálu (potrubí DN90, PE100 a PN16, sek ní šoup  DN80, 
navrtávací pásy a podzemní hydrant). Cena za tyto práce a materiál byla firmou Frýbl 
Marcel – provoz vodovod  a kanalizací, technické služby, Kostelec nad Orlicí, vy íslena na 
119.930,- K  bez DPH. Prostupy do nemovitostí k vodom ru se budou ešit dle náro nosti 
a skute ného stavu p ímo s majiteli p ípojek. Cenová nabídka neobsahuje zaasfaltování 
plochy, které by stálo cca 56.000,- K . Zaasfaltování by proto bylo provedeno až v p íštím 
roce. Zastupitelé ob  cenové nabídky odsouhlasili. 

Žádost SDH Borovnice o nová garážová vrata a vým nu oken 
SDH Borovnice požádal obec o nová garážová vrata do hasi ské zbrojnice v Borovnici. 
Sou ástí  žádosti  je  cenová  nabídka  firmy  Vratové  systémy  CZ  s.r.o.  Nabídka  této  firmy  
byla SDH vyhodnocena jako nejlépe vyhovující daným podmínkám vzhledem ke staveb- 
ním požadavk m, servisu a bezpe nostním okolnostem. Sou asná vrata jsou ve špatném 
stavu a nelze je jedním lov kem zav ít. Dle vyjád ení p ítomných len  hasi ského sboru 
SDH Borovnice pokryje z vlastních zdroj  nákup stropního pohonu a stavební úpravy, 
ímž z celkové ceny 38.759,- K  v etn  DPH pokryje cca 10 tisíc K  ze svého. 

SDH Borovnice dále požádal obec o vým nu oken v kulturní místnosti v Borovnici, a to na 
základ  havarijního stavu, velkého úniku tepla a špatného technického stavu. Místnost 
lze t žko vytopit a stav oken ohrožuje p i manipulaci dot ené osoby. Byla p edložena 
cenová nabídka ing. Miloše Barvínka z Velké Skrovnice v celkové výši 50.608,67 K  v etn  
DPH. Zastupitel Petr Kotera vznesl dotaz, zda by nebylo možné s tímto požadavkem 
pose kat do p íštího roku, jelikož z rozpo tu je v letošním roce již erpáno hodn  a okna 
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vypadají rozhodn  lépe, než v ostatních obecních ástech, na což poukázala i zastupitelka 
Marie  Kaplanová.  SDH  Borovnice  trvá  na  nutnosti  vým ny  oken  ješt  v  tomto  roce  a  
starostka obce vým nu podporuje. Zastupitelé ob  žádosti odsouhlasili. 

Úpravy stanov DSO Orlice a DS Orlické hory a Podorlicko 
Starostka obce seznámila p ítomné s dodatkem .5 ke stanovám DSO Orlice, spo ívají- 
cím v dopln ní nového bodu 19 v ásti VII nazvané „Práva a povinnosti shromážd ní 
starost “, následujícího zn ní: 
Shromážd ní starost  Svazku má zejména tato práva a povinnosti: 
19. Schvalovat investi ní akce Svazku. V p ípad  investi ních akcí Svazku p evyšujících  

1 mil. K  bez DPH musí být tyto akce p edem schváleny jednotlivými zastupitelstvy 
lenských obcí Svazku. Souhlas obcí Svazku k t mto investi ním akcím musí být 

jednomyslný. 

Starostka obce p. So a Rojková nedoporu ila tento dodatek odsouhlasit pro zna nou ne- 
voli mnoha starost  a zastupitelé nehlasovali pro p ijetí tohoto dodatku, díky kterému by 
v budoucnu nemusely být žádné investi ní akce pr chozí, nebo  kv li nesouhlasu jediné 
obce na jednom konci mikroregionu by nemusela dopadnout akce, pot ebná na druhém 
konci mikroregionu. 
Shromážd ní starost  DSO Orlice dne 21.6.2013 projednávalo úpravu stanov a zajišt ní 
závazk  Destina ní spole nosti Orlické hory a Podorlicko. Zástupkyn  DS OHP p. 
Müllerová p edstavila projekty, na nichž spole nost pracuje, a návrh úpravy stanov 
spole nosti, návrh smlouvy o p istoupení k závazku, podíl DSO Orlice a dále hovo ila o 
vytvo ení rezervního fondu. Zm nu stanov, založení rezervního fondu, schválení poskyt- 
nutí p ísp vku a smlouvy o p istoupení k závazk m je nutné projednat na všech zastupi- 
telstvech  obcí  DSO  Orlice,  na  což  starostové  obcí  reagovali  negativn  v  tom  smyslu,  že  
tyto zm ny nebudou v zastupitelstvech pr chozí. Zastupitelé obce Borovnice se zm nou 
stanov, vytvo ením rezervního fondu a s p istoupením k závazk m také nesouhlasili. 

O em se diskutovalo... 
Paní Papá ková upozornila na rušení autobusových linek o prázdninách a špatnou 
návaznost spoj . Starostka obce k tomu vysv tlila, že byly podány podn ty na Iredo 
ohledn  nevhodnosti spoj  a také nesmyslného sjížd ní linek na malé zastávce v Borov- 
nici namísto vhodn jší zastávky v P estavlkách, s tv rci jízdního ádu ale není možná 
domluva. 
Pan Málek se tázal, jak je to s prodejem pozemk  nad bytovkami v Borovnici. Starostka 
obce odpov la, že tato v c musela být odro ena kv li d dictví p. Sládkové. 
Zastupitelka p. Kaplanová upozornila na suché stromy v Rájci u rybníka a ptala se, kdo 
je  vlastníkem  t chto  pozemk  a  co  s  t mi  stromy.  Starostka  obce  uvedla,  že  vlastníky  
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pozemk  jsou vpravo obec a vlevo z ásti p. Kinský a z ásti obec. O které suché stromy se 
jedná a kdo je vlastníkem daného pozemku bude zjišt no na míst . 
Paní Zálohová v návaznosti na p edchozí dotaz taktéž upozornila na suché v tve 
v Borovnici u rybníka.  Jelikož  byla  domn nka,  že  daný  pozemek  je  v  majetku  Les R,  
stejn  jako koryto potoka Brodec, byl vyzván k reakci zastupitel p. Papá ek. Ten uvedl, že 
u pozemk  v majetku Les R není povinnost údržby ze strany les  a vstup na tyto 
pozemky  je  na  vlastní  nebezpe í.  Proto  je  velmi  t žké  toto  po  majiteli  vyžadovat.  Do  
Brodíku ale dodávám, že po zasedání bylo v následujících dnech zjišt no, že daný poze- 
mek není ve vlastnictví Les R, nýbrž p. Kinského. V c tedy snad bude zdárn  vy ešena 
ve spolupráci s p. Kinským. 
Paní Zálohová dále vznesla požadavek na nutné zachování p ístupnosti k hlavnímu 
uzáv ru vody u okál  v Borovnici. Starostka obce uvedla, že by tam m la být branka a na 
obci od ní klí e k zajišt ní p ístupu v p ípad  havárie apod. 
Pan Tomáš Koleš se  dotázal,  jak  je  to  s  prodejem  pozemku  p.  Placheckému  a  pro  
obecní zam stnanec pomáhal firm  placené za rekonstrukci OV v P estavlkách. 
Starostka obce k tomu podala vysv tlení, že pan Plachecký odmítl p edem domluvený 
prodej, p emž byl p ítomen p i vym ování pozemku, a obecního zam stnance nechala 
uklidit hlínu ze silnice, kde pracoval cca 2 hod. 
Starostka obce p. Rojková seznámila s cenovými nabídkami na realizaci vrtu pro napou- 
št ní nádrže v Rájci. Nabídka je zpracována na vrt do hloubky cca 40m za 89.000,- K  bez 
DPH nebo do hloubky cca 90m za 186.700,- K  bez DPH. Musí ale být nejprve zajišt no, 
že vrt nebude odvád t vodu z okolních studní, což vyžaduje další jednání a pr zkum. 
Zastupitelka p. Kaplanová se v posledním p ísp vku tázala, pro  je na parcelách 
ur ených k prodeji k . Z diskuse vyplynulo, že chce-li obec parcelu prodat, nem že ji 
rozdupat k  a vzhledem k nedostate nému ohrazení mají majitelé sousedních parcel 
strach a nep ejí si, aby k  vstoupil na jejich pozemky, by  jsou prozatím neoplocené. 
Starostka obce uvedla, že k  ve vlastnictví rodiny Navrátilových z P estavlk tam byl 
umíst n, jelikož jej nem li kam dát, a že bude muset být majitelem umíst n jinam. 
Na záv r starostka obce všem p ítomným pod kovala a poté zasedání ukon ila. P íští 
ve ejné zasedání by se m lo konat poslední tvrtek v m síci srpnu v místní ásti 

estavlky, v p ípad  pot eby m že být svoláno d íve. Pozvánka bude v as vyv šena na 
edních deskách obce.  

Petr Kotera 

Splatnost poplatku za odpady 
Upozor ujeme, že v m síci ervenci je splatnost poplatku za komunální odpad pro všech- 
ny chalupá e a pro ob any, kte í mají poplatek rozd len na pololetní platby, je splatný 
poplatek za druhé pololetí roku 2013. Poplatek je t eba uhradit do konce m síce erven- 
ce v kancelá i obecního ú adu v dob  ú edních hodin. 
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Ve ejné seznámení ob an  s novým územním plánem 
Ve tvrtek dne 11.7.2013 od 16 hodin bude v budov  obecního ú adu Borovnice na 
záme ku v P estavlkách p edstaven návrh nového územního plánu obce Borovnice, do 

hož byly zakomponovány veškeré žádosti o zm ny, které bylo možné provést vzhle- 
dem k vyjád ení zhotovitele o zákonných normách a stanovisek nad ízených ú ad . 
Všichni, jejichž požadavky nebylo možné do nového územního plánu zapracovat v bec 
nebo byly zapracovány jen z ásti, budou zde mít možnost dostat vysv tlení od kompe- 
tentních zpracovatel  ÚP a vyjád it sv j názor. Nap íklad n které pozemky, které p ímo 
nesousedí s intravilánem obce, nelze v ÚP stanovit jako zastavitelné plochy a proto zde 
nemohou být stavební parcely apod. Po tomto ve ejném seznámení s návrhem nového 
ÚP bude již následovat jeho schvalování bez dalších dodate ných úprav, proto p ípadné 

ipomínky je t eba vyjád it na tomto jednání. 

Pravidelné kontroly komín  
Stejn  jako v p edchozích dvou letech, také letos budou provád ny kontroly a ist ní 
komín  a spalinových cest. Kontroly by m ly být uskute ny ve dnech 15., 22. a 29. 
srpna v dob  od 9 do 18 hodin v po adí Homole, Borovnice, P estavlky a na záv r Rájec. 
Více informací p ineseme v p íštím ísle zpravodaje. 

OV P estavlky op t v plném provozu 
Jak jsme informovali již v minulém ísle zpravodaje, rekonstrukce istírny odpadních vod 
v P estavlkách již byla dokon ena a po zkušebním provozu je nyní v plném provozu. V tší 
ást této rekonstrukce finan  podpo il Královéhradecký kraj, za což mu pat í pod - 

kování.  
Z celkové ástky na rekon- 
strukci  ve  výši  472  tis.  K  za  
provedení rekonstrukce od 
projektové dokumentace až 
po samotnou realizaci stav- 
by, iní odsouhlasený 80% 

ísp vek Královéhradeckého 
kraje 371 tis. K .  
Samotná obec se na rekon- 
strukci podílí zbývajícími dva- 
ceti procenty v ástce zhruba 
100 tisíc K ...  

 

 
 

Realizováno za finan ní podpory Královéhradeckého kraje 
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Další informace 

Stomatologická léka ská pohotovost 
Stomatologická léka ská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kn žnou má ordina ní 
hodiny v sobotu, ned li a o svátcích od 8 do 12 hodin. 
 

13.07. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo náb . 334, Vamberk 494 501 711 
14.07. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opo no 494 621 665 
20.07. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 696 
21.07. MUDr. Mi ejovská Dagmar T ebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
27.07. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška 494 623 775 
28.07. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn žnou 494 534 841 
03.08. MUDr. Podolská Jana Poliklinika Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 783 
04.08. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 697 
10.08. MDDr. And lová Jana J. Pitry 448, Opo no 731 980 112 
11.08. MUDr. P ibylová Marta Komenského 209, astolovice 494 322 706 
 

 

Vzhledem k neustálým vým nám služeb je vhodné p ed návšt vou pohotovosti rad ji zkontrolovat platnost 
služby na www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský ú ad - Zdravotnictví,  poté v levém sloupci zvolit  Léka ská 
pohotovost - Stomatologická léka ská pohotovost a nakonec v hlavním okn  vybrat okres Rychnov nad Kn žnou 
 

Po así v ervnu 2013 
ervnové po así v R zaznamenalo teplotní rekordy i nadpr rné srážky, což dokazují i 

údaje z amatérské meteostanice, umíst né v Rájci na objektu rodinného domu p. 5:  
  

 minimální pr rná  maximální 
Teplota: 6,6°C 18,1°C 37,1°C 
Vlhkost: 33% 74% 98% 
Srážky celkem za m síc: 107 mm  (kolegové nam ili až okolo 150 mm) 
Maximální rychlost v tru: 56,1 m/s  (1 m/s = 3,6 km/h) 
Tropické noci (nad 20°C): 3 dny 
Horké dny (nad 30°C): 4 dny 
Letní dny (nad 25°C): 12 dní 
Deštivé dny: 12 dní 

 

Více na internetu (www.pocasirajec.unas.cz/meteo a www.facebook.com/PocasiRajec) 
nebo na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz, pop ípad  osobní návšt vou. Martin Kaplan 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
http://www.pocasirajec.unas.cz/meteo
http://www.facebook.com/PocasiRajec
mailto:kaplanm2@seznam.cz


BRODÍK • M sí ník obce Borovnice ervenec 2013 • Strana 11 

Aukce energií s eCentre šet í až t etinu náklad  
Rada m sta Kostelce nad Orlicí dne 24.6.2013 odsouhlasila p ipojení se k projektu uspo- 
ádání e-aukce pro své ob any na odb r zemního plynu a elekt iny firmou eCENTRE 

Ostrava. Do tohoto projektu se mohou zapojit všechny spádové obce Kostelce nad Orlicí. 
Týništ  nad Orlicí již tak u inilo samostatn , obce se ale mohou spojit v jeden celek, což 
starosta m sta Kostelec nad Orlicí Ing. Ji í Bartoš nadnesl na Shromážd ní starost  DSO 
Orlice dne 21.6.2013. Všechny obce v DSO Orlice by tak mohly mít energie levn ji. 

Díky elektronickým aukcím energií mohou domácnosti, podnikatelé i ve ejná správa 
ušet it až t etinu náklad  a rychle p ibývá zákazník  i dodavatel , kte í se aukcí ú astní. 
K této variant  hromadného nákupu energií se již p iklonili m sta a obce po celé R, jako 
nap . Ji ín, Vyškov, Velké Mezi í, Jeseník, Prost jov, Liberec, Litomyšl, Ústí nad Orlicí 
(kde aukce energií skon ila nebývalým úsp chem a p ed ila všechna o ekávání) nebo 

eba  nyní  i  Týništ  nad  Orlicí  a  Kostelec  nad  Orlicí.  M sta  a  obce  tak  ušet í  nejen  své  
vlastní náklady, ale v rámci p ipojení se k projektu nabízí možnost levn jších energií i 
svým ob an m. Díky v tšímu objemu nákupu energie tak mají možnost získat nižší cenu.  

Na den 3.10.2013 avizuje starosta m sta Kostelec nad Orlicí Ing. Ji í Bartoš plánovanou 
prezentaci projektu v Kostelci nad Orlicí na Rabštejn . Již v m síci zá í by ale bylo t eba 
znát p ípadné zájemce z ad obcí, které budou mít zájem tuto službu ob an m nabídnout 
a se kterými se poté spojí maklé  eCENTRE. Více informací o projektu najdete na interne- 
tových stránkách www.ecentre.cz. 

Pokud byste tedy m li zájem p ipojit se k tomuto projektu a s pomocí obce, m sta 
Kostelce  nad  Orlicí  a  maklé  firmy  eCENTRE  nakoupit  elekt inu  levn ji  než  od  svého  
sou asného dodavatele, sd lte tuto skute nost starostce obce i komukoli ze zastu- 
pitel  obce. Obecní zastupitelstvo poté rozhodne, zda se k projektu p ipojí. 

Petr Kotera 
 

 
 

Poutní místo Homol 

Mše na Homoli 
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají každou 2. a 4. ned li v m síci. 
Tento m síc se tedy konají ve dnech 14. a 28. ervence, vždy od 14:30 hod. 

Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v letním období otev eny od 7 do 19 
hodin a že je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme. 

http://www.ecentre.cz/
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Spole enská kronika 

Životní jubilea 
V tomto m síci slaví své významné životní jubileum  

87 let   paní  MARIE FRYDRYCHOVÁ  z Rájce 
Jubilantce p ejeme všechno nejlepší, hodn  zdraví a 
spokojenosti do dalších let.  

 

ání novomanžel m 
Dne 31. kv tna 2013 uzav eli s atek 
IVA  POT KOVÁ  a  KAREL VORÁ EK  z P estavlk.  
 

Dne 8. ervna 2013 uzav eli s atek manželský na hrad  v Potštejn  
JAN SLÁDEK  z Borovnice  a  LUCKA ÍŽKOVÁ  z Krchleb.  
Ob ma novomanželským pár m p ejeme ve spole ném život  mnoho št stí a zdraví. 

Vítání ob ánk  
Dne 23. ervna 2013 se ve spole enské místnosti na záme ku v P estavlkách konalo slav- 
nostní vítání ob ánk . Program zahájila p edsedkyn  sociální komise p. Marie Kaplanová. 

ti z mate ské školy ze Lhot u Potštejna vystoupily s velice p kným kulturním progra- 
mem. Po p edstavení všech d tí starostka obce p. So a Rojková nové ob ánky p ivítala, 
rodi m pop ála mnoho radosti a po podpisu rodi  do kroniky jim byly s celou sociální 
komisí p edány dárky. Na záv r byli rodi e pozváni na slavnostní p ípitek a malé pohošt ní. 
Do naší obce takto byli p ivítáni tito ob ánci: 

ZDE KA KOMÁRKOVÁ  z P estavlk FILIP OMILÁK  z Rájce 
SOFIE MAT JKOVÁ  z Rájce SÁRA KOUTNÁ  z P estavlk 
PETR ZEMANÍK  z P estavlk VERONIKA ZA KOVÁ  z Rájce 
MARTIN BURIAN  z P estavlk 

Všem novým ob ánk m a jejich rodi m ješt  jednou gratulujeme a p ejeme hodn  zdra- 
ví a št stí do života. sociální komise (foto na obálce) 



BRODÍK • M sí ník obce Borovnice ervenec 2013 • Strana 13 

 

Z obecní kroniky 

Výpis z kroniky obce Borovnice 
Pokra ujeme ve výpisech z kroniky obce Borovnice. Tentokrát rokem 1935: 
Bìhem ledna mrazy sílily, nejsilnìj í mráz 21. ledna, hned 23. ledna mrazy polevily, 
nastalo oteplení. Posledního ledna a 1. února silnì snì ilo, na Hromnice silnì do snìhu 
pr í, 3. února velká vánice. Od 4. do 11. mrazy zesilují, od 12. polevují, nastává tání tak, 
e do 18. sníh zmizel. Od 19. do 23. krásnì teplo, jak na jaøe. 20. února teplota 14°C ve 

stínu, v posledních dnech zase napadl sníh. Bøezen zaèíná mrazy, nejsilnìj í pátého 
18°C pod nulou. 11. zaèíná teplota stoupat, 23. - 24. pr í, 26. ve dne 12 a  13°C, 
poslední dny ochlazení, 29. velká snìhová bouøe, 30. snìhové pøeháòky. Zaèátek dubna 
pìknì, estého snìhová bouøe, 7. a 8. pr í, teplota stoupá a  na 16°C. Ke konci dubna 
zmìna. 1. kvìtna napadlo snìhu, který se neudr el, po 7. kvìtnu nastává oteplení. Celý 
èerven nepr í, stále teplo a  25°C. Od 24. do 27. panují vedra a  30°C. Celý èervenec 
suchý bez de tì. V druhé polovinì èervence zaèaly nì, do poloviny srpna sucho, 15. a  
17. pøi el èekaný dé , od 18. opìt bez de tì, sucho. Záøí zaèíná de tivì, od 10. do 20. 
jasno a teplo, od 20. do konce promìnlivo a ochlazení. Øíjen sucho, dé  a  koncem 
mìsíce. Listopad chladný, pøeháòky, od 20. ochlazení, prolétne i sníh. Prosinec na 
zaèátku mrazy, v polovinì mìsíce snì í, na vánoce oteplení, na Silvestra jako zjara. 

Rok byl suchý, úroda byla normální, sena byla pìkná, otavy ádné, ovoce málo, vestek 
úroda dobrá. 

Dne 19. kvìtna konány volby do Národního shromá dìní. Agitace velká, zvlá tì u stra- 
ny lidové, která poøádala veøejnou schùzi, která byla bouølivá, na které mluvil redaktor 
To ner. Také republikáni mìli veøejnou schùzi, na které mluvil poslanec Záøecký, tak i 
strana soc. demokratická, které mìly klidný prùbìh. 

Místní volby vyznìly následovnì: 
  poslanecká snìmovna senát zemì okres 
1. republikáni 107 98 111 106 
2. soc. dem. 11 5 6 9 
3. komunist. 4 4 3 4 
4. lidovci 41 42 31 36 
5. ivnostníci 6 5 5 5 
6. fa isti - - 1 - 
 

Dne 22. srpna dùstojný pán Beran Franti ek, dìkan v Sudslavì, u pøíle itosti jeho ètyøi- 
cetiletého pùsobení ve zdej í farnosti jmenuje se dnes ve schùzi obecního zastupitelstva 
èestným obèanem. 
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Komárek Fr. ml. najmul hostinec s obchodem smí eným od pí. Voglové M. po zemøelé 
Petránkové Marii è. p. 5 za roèní nájem 5400 Kè, 
Dostavìna obecní kolna a postavena mostní váha, která stála Kè 3700 od firmy Stratílek 
Mýto Vysoké, váha byla nová, která nebyla nikde usazena. Postavení kolny stálo Kè 
15000 co  znaèný obnos. Obec budovu nutnì potøebovala pro stroje, které poøídilo ho- 
nební spoleèenstvo z honebního roèního nájmu roèní èástkou 540 Kè od roku 1924. 
U  horního  rybníka  na  hrázi  sazeny  topoly,  tak  i  proti  kaplièce  sazeny  dvì  øady  líp.  
S východoèeskou elektrárnou sjednán roèní pau ál na veøejné osvìtlení obce 120 Kè. 
Obecní rozpoèet na rok 1936 je následující:  
Potøeba Kè 18913. Úhrada Kè 9313, schodek Kè 9600, který se kryje dávkami a to ze 
zábav, z elektrické energie 10 hal. u svìtelné a 20 hal. z pohonné k. v. hodiny, z nápojù, 
ze  strojù  obecních  a  zbytek  200%  pøirá kou  ku  ve kerým  daním.  Pøirá ka  200%  je  
zavedena od roku 1920, je to kolní pøirá ka do M. Lhoty je témìø 100%, co  zahrnuto 
v pøirá ce obecní. Na rok 1936 Borovnice platí do M. Lhoty 3560 Kè. 
 

Další pokra ování p íšt . Z kroniky obce Borovnice výpis u inil kroniká  obce 
JUDr. Karel Skalický 

 
 
 
 

O historii obce... 

Hrady, zámky a tvrze okresu RK 
O historii obcí a zaniklých i dochovaných historických památkách v našem okrese po- 
jednává publikace Františka Musila a Ladislava Svobody „Hrady, zámky a tvrze okresu 
Rychnov nad Kn žnou“. 

estavlky 
První písemná zpráva o P estavlkách je z roku 1440, kdy zde m l majetek n jaký Mat j 
z P estavlk, který se tehdy ú astnil sjezdu východo eské šlechty v áslavi (A  I, .3, s.257), 
v roce 1442 se jako sv dek v Kostelci nad Orlicí p ipomíná Stašek z P estavlk (Sedlá ek 
1883,  s.29).  Potom  zprávy  o  P estavlkách  mizí  a  teprve  v  roce  1544  je  doložen  prodej  
tvrze, dvora a vsi P estavlk Mat jem Hložkem ze Žampachu (erbu lovecké trubky) Otíkovi 
z Bubna (DZV 83, J 15). To je také první výslovná zmínka o p estavlcké tvrzi. V roce 1552 
se Otíkovi synové rozd lili o otcovské majetky a P estavlky s tvrzí tehdy p ipadly Mikulá- 
šovi z Bubna (DZV 54, C 4-5). V této dob  již byla p estavlcká tvrz z ejm  nevelkou roube- 
nou trojdílnou jednopatrovou budovou, velmi podobnou tvrzi v Hod ín . Ob  stavby 
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jsou velmi podobných rozm  (délka 19,6 resp. 21,2 m a ší ka 11,8 resp. 12,2 m) a 
dispozi  se liší pouze ve st edním díle, který je v Hod ín  d lený. V P estavlkách se 
z roubené tvrze zachovalo pouze 1. patro, jehož sv tlá výška iní 298 cm, tlouš ka z obou  
 

 
 

stran omítnutých st n 28-29 cm, na pruhu st ny zbaveném omítky v bývalém záchod  je 
na dvoumetrovou výšku patrno 5,5 trámu. Patro však zcela postrádá p vodní datovatel- 
né detaily. Jelikož p ídomek je doložen od roku 1440, tvrz je jmenována od roku 1544 a 
vyzd ní p ízemí, hodnotitelného jen podle valené klenby s párem sty ných trojbokých vý- 
se í s hranami ve vrcholu mírn  zvýrazn nými, lze položit nejspíše do 17. století (Poche 
1980,  s.175  ji  dokonce  považuje  za  renesan ní  ze  16.  století),  nelze  tu  vylou it  i  st e-  
dov ký p vod d ev né konstrukce. Lze totiž p edpokládat, že mezi zám nou roubené 
konstrukce p ízemí za zd nou ub hlo p inejmenším jedno století. Stá í bude moci ov it 
v budoucnu asi jen dendrochronologická expertíza (Svoboda 1992, s.206).  
Mikuláš z Bubna postoupil v roce 1574 tvrz, dv r a ves P estavlky s p íslušenstvím již  
v 5 vesnicích Karlovi Žampachovi z Potštejna vým nou za polovinu m ste ka Žamberka a 5 
vsí (DZV 62, G 10). V roce 1598 prodal Zden k Žampach z Potštejna P estavlky majiteli 
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astolovic Bed ichovi z Oppersdorfu, jehož 
syn Bed ich mladší postoupil p estavlcký 
statek v roce 1627 Janu Otíkovi Bukovskému 
z Husti an vým nou za panství žampašské. 
Za uvedených držitel  P estavlk tvrzi nebyla 

nována velká pozornost, nebo  tito maji- 
telé bu  m li vážné hospodá ské problémy 
(Žampachové) nebo v P estavlkách nesídlili 
(Oppersdorfové). 
Je proto velmi pravd podobné, že práv  za 
Bukovských z Husti an, kte í vládli v P esta- 
vlkách rovných 100 let, došlo k vým  rou- 
bené konstrukce v p ízemí za zd nou. Seve- 
rozápadní komora p itom byla opat ena 
zmín nou valenou výse ovou klenbou, cel- 
ková dispozice však p itom byla ponechána. 
Pod jižní trakt byl mírn  šikmo vložen sklí- 
pek, klenutý valen  z lomového kamene nad 

etelný ústupek v bo ních st nách. Z toho, 
že obvodové podezd ní co nejvíce p edstou- 
pilo p ed p vodní obvod, lze soudit, že rou- 
bení bylo následn  ur eno také k p ezd ní. 
V roce 1727 prodal vnuk Jana Otíka Jan 
Václav Bukovský z Husti an P estavlky Janu 
Václavovi Rousovi z Lipna. To byl poslední 
majitel, který na p estavlckém zámku sídlil. 
Jeho vdova Johanka, rozená Chuchelská 
z Nestajova, prodala v roce 1762 P estavlky 
majitelce panství Kostelec nad Orlicí Alžb  
Cavriani, rozené Zárubové z Hustí an (DZV 594, M 22). P estavlky si zachovaly i nadále 
charakter samostatného statku, ale úst ední správu m ly spole nou s Kostelcem nad 
Orlicí. Zámek se zm nil v pouhé sídlo hospodá ských ú edník , p esto došlo n kdy  
v 1. polovin  19. století ke klasicistní vým  st echy. Záme ek p i ní získal mohutný 
mansardový krov se stojatou stolicí a štíhlou lucernovou vížkou, dodnes ur ující jeho 
výtvarný ú in. V obou podlažích byly provedeny, p edevším ve st edním díle, menší 
dispozi ní úpravy. Našt stí ani p i tomto zásahu nedošlo k vým  roubené konstrukce 
patra, která rozm rný krov dodnes úsp šn  nese. Tato úprava byla z ejm  sou ástí 
rozsáhlé p estavby p ilehlého dvora, p i níž byl pravd podobn  zv tšen podíl zd ných 
staveb v areálu, zárove  rozší eném západním sm rem. Sou ástí jižní fronty dvora se 
stala patrová sýpka se stejným mansardovým krovem jako má záme ek, její kované dve- 
e, diagonáln  pobité pásky a zdobené plastickými rozetami, mají ješt  pozdn  barokní 
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charakter (snad byly p ineseny odjinud), severní stranu tvo í chlévy a západní novodob  
upravená ratejna. Východní elo dvora p i silnici zaujaly dv  stodoly, mezi než byla vlo- 
žena v podstat  unikátn  dochovaná, osov  komponovaná d ev ná brána (dnes mají sto- 
doly spole nou st echu a brána je upravena na vrata). Skládá se ze dvou bo ních branek 
a st edních dvouk ídlých vrat, vložených do sdruženého, p lkruhy završeného portálu. 
Spodní ásti branek i vrat jsou pln  bedn né, len né la ováním v koso tvere ná pole, 

lkruhy jsou sluncov  skládané. 
estavlky sdílely stejné majitele s kosteleckým panstvím a po roce 1848 velkostatkem až 

do nejnov jší doby. V roce 1948 byl p estavlcký dv r spolu s celým kosteleckým velko- 
statkem v rámci revize 1. pozemkové reformy dán pod národní správu a pozd ji znárod- 

n. Jeho majitelem byl tehdy František Kinský. V zámku byly umíst ny kancelá e MNV 
Borovnice, p ilehlý dv r byl spravován r znými zem lskými organizacemi. V 60. letech 
20. století byla provedena celková oprava zámku. V roce 1995 byl zámek a dv r v rámci 
restitucí vrácen Josefu Kinskému. Využití objekt  se však zatím p íliš nezm nilo. V zámku 
jsou kancelá e obecního ú adu Borovnice a pobo ka Agrobanky, p ilehlý dv r využívá a.s. 
Zepos P estavlky. (Pozn. red.: text dle originálu, Agrobanka zde již není a název firmy je Zopos.) 
Areál  dvora  tvo í  severní  ást  vsi,  zámek  stojí  v  jeho  jihozápadním  rohu.  Je  to  nevelká  
jednopatrová obdélná budova, krytá vysokou mansardovou st echou, vrcholící drobnou 

ži kou. Stavba má hladké fasády, uvnit  je p evážn  plochostropá. Výtvarnou kvalitu 
má i sýpka po jižní stran  dvora a jeho bývalá východní brána. 

 
 

Literatura: Sedlá ek 1883, s. 29, Sedlá ek 1908, s. 754, Profous 1951, s. 535, Kolektiv 1989, s. 411. 

Rájec 
Rájec se p ipomíná poprvé v roce 1399, kdy jeho ást byla p íslušenstvím Brandýsa nad 
Orlicí. Jeho tehdejší majitel Tas z Boskovic postoupil ur itý plat z Rájce k oltá i v brandýs- 
kém kostele (LE VI, .75, s.137). ást vsi náležela místnímu zemanskému rodu, z jehož 

íslušník  je doložen v letech 1406-1449 Hynek z Rájce (Profous 1951, s.535, A  5, .8, 
s.274). August Sedlá ek se domnívá, že tento rod zde m l i tvrz (Sedlá ek 1908, s.754), i 
když v písemných pramenech se nep ipomíná. Od 16. století byl Rájec p íslušenstvím 

estavlk. Osudy tohoto statku sdílel po celý st edov k. Z tvrze se nezachovaly žádné 
poz statky. Pokud zde skute  byla, lze p edpokládat, že stávala n kde v severní, 
nejvýše položené ásti vsi. 
 

Literatura: Sedlá ek 1883, s. 29, Sedlá ek 1908, s. 754, Profous 1951, s. 535, Kolektiv 1989, s. 411. 
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Kultura a volný as 

Memoriál Bohumila Be ky 

P.R.D. P estavlky po ádají 15. ro ník turnaje ve volejbalu 
 

MEMORIÁL 
BOHUMILA B KY 

V srpnu 2013 uplyne 100 let od narození pana Bohumila Be ky. 
 

místo konání : P estavlky - h išt  „U záme ku“ 
datum : sobota 3. srpna 2013 
za átek : losování v 08.00 hodin, zahájení hry v 08:30 hodin 
startovné : 200 K  – nutno zaplatit do 8:00 hodin!! 
ceny : putovní pohár + Chlenská uzenina  

ihlášky : potvr te svoji ú ast nejpozd ji do 20. ervence, po et družstev v turnaji 
   je omezen (k dispozici jsou pouze dva kurty) 

ast : turnaj je ur en pro pozvané týmy. V šesti lenném družstvu musí být na 
   h išti min. dv  ženy a jeden hrá (-ka) starší padesáti let. 
   Turnaj je ur en pro neregistrované i za ínající hrá e, a hrá e sice  
   registrované, ale starší 38 let. Start absolvent  p estavlcké volejbalové 
   školy je bez omezení. Start žen není omezen. 

kujeme za dochvilnost. 
turnajový ád : - povinností každého družstva je mít vlastní mí  

- povinností každého družstva je poskytnout rozhod í dle pot eby 
- hrá i startují na vlastní nebezpe í 
- hrá i mohou startovat v turnaji pouze za jedno družstvo 
- protest bude projednán po složení 1000 K   bude-li oprávn ný, bude 

celá ástka vrácena 
- družstvo je povinno nastoupit do t í minut po vyhlášení!!! 
- ob erstvení zajišt no 
- systém hry bude zvolen dle po tu družstev 

organizace :    Karel  Urbanec      -      Ji í  ehák      -         František  Sládek  
                                 724 181 346       RehakJiri@email.cz     sladek.fr@seznam.cz 
                                                                                                             603 178 297 

mailto:RehakJiri@email.cz
mailto:sladek.fr@seznam.cz


BRODÍK • M sí ník obce Borovnice ervenec 2013 • Strana 19 

Pozvánka na Lhotecký Džbán 2013 
 
  



Strana 20 • ervenec 2013 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

 

Z d ní v obci a okolí 

Setkání Borovnic – „Je nás p t“  
Dne 15. ervna 2013 se uskute nilo historicky první setkání obcí nesoucí spole ný název 
Borovnice. Prvním hostitelem se stala obec Borovnice v okrese Trutnov. Krom  po ádající 
obce se zú astnily všechny obce nesoucí tento název. Je nás v eské republice celkem 

t. Setkání se uskute ovalo v rámci Svatovítské pouti, a proto bylo zahájeno slavnostní 
mší v místním kostele, která byla sloužena také za všechny Borovnice.  

  
Po takovémto úvodu se zástupci Borovnic odebrali na místní obecní ú ad, kde ú astníky 
setkání p ivítal starosta obce pan ing. Bušák a následn  vystoupili všichni starostové 
nebo zastupitelé zú astn ných obcí a to následovn : 
Za obec Borovnice okr. Trutnov jak již uvedeno pan starosta ing. Bušák a kroniká  pan 
Kraus, kte í sd lili údaje o obci - má cca 400 obyvatel, obhospoda uje region o cca 1000 
ha, z nichž 260 ha je obecních, obec je dlouhá 3 km, má na svém území textilní firmu a 
jako jedna z prvních obcí v republice má po zrušení pobo ky eské pošty vlastní soukro- 
mou poštu typu "partner". Existence obce je zaznamenávána od r. 1382, byla p evážn  

mecká, p ed druhou sv tovou válkou m la 1300 obyvatel a po odsunu v ní zbylo pou- 
hých 26 obyvatel eské národnosti.  
Za naší obec Borovnice vystoupila paní starostka Rojková a následn  kroniká  pan Skalic- 
ký. Krom  informací o historii i sou asnosti naší obce p edala starostka p ítomným sta- 
rost m ostatních Borovnic drobné dárky. 
Za obec Borovnice okresu Ž ár nad Sázavou, která má 185 obyvatel a nachází se neda- 
leko Jimramova na rozhraní ech a Moravy, promluvil pan starosta Holeš. 
Za obec Borovnice okres Benešov, která se nachází mezi Vlašimí a echticemi, hovo il 
pan starosta R žek. Tato obec má pouhých 86 obyvatel. 
Za Borovnici u eských Bud jovic hovo ila jako reprezentantka obce zastupitelka paní 
Plocková, jejíž projev nebyl i s ohledem na velmi malý po et obyvatel obce p íliš 
optimistický. 
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Rád bych se cht l zmínit o po etní ú asti jednotlivých obcí. Nejpo etn jší ú ast (samo- 
ejm  krom  domácích) byla u Borovnice od Jimramova - p icestoval celý autobus jejích 

ob an . Nás reprezentovalo 12 ú astník  (nutno poznamenat, že p ijelo 5 zastupitel ). 
Z Borovnice okr Benešov byli p ítomni pouze starosta a jeho žena (která je zárove  ú etní 
obce) s vnu kami a od eských Bud jovic p ijela pouze jedna zastupitelka s p ítelem.  
Po setkání na obecním ú adu se ú astníci odebrali na spole ný ob d do místní restaurace 
a po ob  následovala prohlídka textilní firmy "TESSITURA MONTI CEKIA" s.r.o., která se 
zabývá výrobou režné textilní tkaniny pro košiloviny, vše na vývoz do Itálie.  

 
Mnozí ú astníci se dále zú astnili exkurse do firmy "A+M bazény" ve vedlejší obci Borov- 
ni ka. Tato firma zabývající se výrobou bazén  a jejíž reklama s hercem enským byla 
k vid ní i v televizi, p edvedla své výrobky a hlavn  d ti se nenechaly pobízet v horkém 
dni vyzkoušet jak kvalitu bazén , tak kvalitu vody v nich.  
V odpoledních hodinách byla v místní restauraci volná zábava, v jejímž rámci prob hlo i 
vážení ob an  Borovnic, abychom p i p íštích setkáních mohli konstatovat, zda se máme 
lépe i h e s ohledem na zjišt nou pr rnou váhu ob ana Borovnic. Pr rná 
hmotnost ob ana Borovnic v sou asné dob iní 84,1 kg, celkem bylo naváženo 5215 kg 
(a to se n kte í ú astníci odmítli zvážit). Setkání také navštívil vládce hor - Krakonoš, 
který s sebou p ivedl paní šéfkucha ku Alici Vocílkovou, vít zku sout že Masterchef, 
která všechny ú astníky pohostila pravým krkonošským kyselo. 
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Nutno íci, že celkov  bylo první setkání Borovnic ze strany po adatele pojato vskutku 
velkoryse. Regionální "Deník" v noval ve své p íloze tomuto setkání celou jednu stranu. 
Obec vydala zvláštní p íležitostné razítko s motivem tohoto setkání i Svatovítská pou  se 
nesla v duchu navázání kontakt  mezi našimi obcemi. Záv re ná tane ní zábava tento 
vyda ený den završila. 

So a Rojková, starostka 
Karel Skalický, kroniká  

 
 

Od našich dopisovatel  

Pod kování 
Rádi bychom pod kovali všem, kte í se podíleli na p íprav  i samotné akci Vítání ob ánk  
obce Borovnice, konané dne 23.6.2013 v P estavlkách.  

Jitka a Michal Za kovi 
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Vyjád ení k n kterým bod m z ve ejného zasedání 
Cht l bych doplnit n které body z ve ejného zasedání, do kterých jsem se v debat  
zapojil, skute nostmi a mým pohledem na tuto problematiku. 
Bývalý obchod v P estavlkách využívaný sborem dobrovolných hasi , žádost pana J. Vacka na 
využívání  místnosti  v  tomto  objektu  na  fotoateliér,  nabídka  paní  L.  Koterové  na  využití  celé  
budovy k podnikání – pohostinství a obchodu s potravinami a vzájemný st et zájm  mezi nimi. 
Líbilo se mi, s jakou vervou bránili hasi i svojí svatyni v podob  klubovny, nicmén  si myslím, že 
propadli dojmu o vlastnictví této budovy. D ív nebo pozd ji za t chto podmínek tato skute nost 
skon í. Žádost pana J. Vacka se mi líbí, protože se o focení okrajov  zajímám, avšak priorita naší 
obce  mít  obchod  je  jasná  a  zastíní  vše  ostatní.  Nabídka  paní  Koterové  k  provozování  legální  
živnosti se všemi pat nými náležitostmi je pro nás spásou a proto se divím váhání ze strany 
vedení obce, co je pro nás p ínosn jší a koho podpo it! Názory kdo dal žádost d ív, co to bude 
stát, komu kdo pomáhá, by m ly jít stranou. P išla nabídka, o kterou nám dlouho šlo! Stojí za 
zvážení rozší ení služeb v naší obci. 
Na m j dotaz ohledn  vym ení a následného prodeje pozemku panu R. Placheckému,  
o  který  žádal,  mi  bylo  odpov zeno,  že  k  tomuto  prodeji  skute  nedošlo.  Tudíž  a  už  je  to  
z  jakéhokoliv  d vodu,  protože  ob  strany  tvrdí  n co  jiného,  je  fakt  že  jsme  p išli  o  pár  tisíc  
z obecního rozpo tu za v tuto chvíli zbyte né vym ení. Tomuto šlo p edejít, mírn eno lepší 
koordinací celého zám ru. Kdo nese zodpov dnost za finan ní ztrátu? Nikdo – jasné, klasika 
v našem stát ! Osobn  jsem se tam byl podívat a troufnu si tvrdit, že takto vym ený pozemek 
v cen  tuším 11 000,- K  koupí jen blázen. 
Na m j poslední dotaz, pro  pomáhal obecní zam stnanec soukromé firm  p i vým  obecní 
isti ky v P estavlkách a kdo ho úkoluje, mi bylo sd leno paní starostkou – poslala jsem ho tam, 

aby istil silnici, která se p i vým  zne istila bahnem. Osobn  vím, že tato innost probíhala 
ádov  n kolik hodin, navíc jsem vid l používat vodu z vodovodního adu z nedalekého hy- 

drantu bez použití m áku. Po telefonickém hovoru do spole nosti, která tento vodovodní ad 
provozuje, mi bylo sd leno, že o ni em neví a situaci prov í, tudíž jde o nezákonný odb r! Po 
písemné  zpráv  z  této  spole nosti  mi  dali  na  v domí,  že  obec  Borovnice  zaplatí  17  m3 vody.  
Z mého pohledu firma, která dostala ádn  zaplaceno za provedení této realizace v podob  vý- 

ny stávající nefunk ní isti ky za novou finan ní ástkou stanovenou ve výb rovém ízení, by 
la mít všechny náklady i pomocníky ve své režii. Op t byla obec zbyte  znevýhodn na. 

Není žádným tajemstvím má nespokojenost s n kterými leny z ad vedení obce. Volby se blíží a 
já si myslím, že tato obec pot ebuje starostu znalého administrativních inností, pracovních i 
technických. Prost lov ka co za 30 000,- K  m sí  dokáže vzít montérky a n co ud lat, 
nabrousit seka ku nebo t eba odvést cokoli traktorem. Nejsme tak bohatá obec, jistota 
trvalého zam stnávání našeho zam stnance není jistá nebo v p ípad  jeho nemoci si 
nedokážu chod obce p edstavit! Je mi jasná možná negativní odezva na mé vyjád ení, 
nemusí se líbit každému, nicmén  fakta hovo í jasn  a alespo  oživíme Brodík. Zatím 
jsem se soust edil jen na body z posledního ve ejného zasedání. 

Tomáš Koleš 



 

Zadní strana obálky 
Fotografie z vítání ob ánk  
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