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Zprávy Obce Borovnice 

Zájezd do Slatiňan a okolí 
Jak jsme informovali již v minulém čísle zpravodaje, dne 10. září pořádá obec Borovnice 
ve spolupráci se sociální komisí zájezd.  
Odjezd autobusu z jednotlivých stanovišť v naší obci: 

Borovnice – 7:00 hod. 
Přestavlky – 7:10 hod. 
Rájec – 7:20 hod. 

Stále jsou volná místa, proto máte-li zájem zúčastnit se sobotního zájezdu, je možné se 
přihlásit u starostky obce nebo některé z členek sociální komise a dostavit se na 
stanoviště v době odjezdu autobusu. Zájezd je určen především pro děti a jejich rodiče 
z obce Borovnice. 
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 restauraci Monako. Odpoledne se vydáme na rozhlednu Bára. Při zpáteční cestě si 
prohlédneme okolí zámku a oboru v Nových Hradech. Věříme, že nám bude přát počasí a 
výlet se bude všem líbit. 

Knihovna v Přestavlkách 
Od měsíce září vede knihovnu v Přestavlkách Mgr. Jiří Navrátil z Přestavlk čp. 34, profesí 
knihovník v Hradci Králové. Vzhledem ke každodennímu dojíždění do zaměstnání bylo 
nutné změnit provozní dobu knihovny, která bude nyní otevřena každý pátek od 17:00 
do 19:00 hod. Díky tomu budou moci navštívit knihovnu i ti, kteří jsou ve všední dny 
mimo obec a domů jezdí jen na víkendy. Věříme, že vám bude nová provozní doba 
knihovny vyhovovat. 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Jak jste jistě již všichni zvyklí, na jaře a na podzim je v naší obci pravidelně pořádán svoz 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Přestože podzimní svoz bývá v měsíci říjnu, 
letos bude z důvodu zaneprázdněnosti svozové firmy tento svoz posunut až na počátek 
listopadu, a to na pátek 4.11.2011. Místa a časy sběru budou stejné, jak bylo obvyklé 
v minulých letech, v příštím čísle zpravodaje opět najdete otištěný leták s podrobnými 
informacemi. 
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Prodej parcel v Rájci 
Vzhledem k mnoha dotazům, týkajících se prodeje parcel ve stavební zóně Rájec, otisku- 
jeme opět informace o počtu volných parcel, jejich velikosti a ceně. Ve stavební zóně 
Rájec  jsou  prodány  4  parcely  a  5  parcel  je  stále  volných.  Velikost  těchto  parcel  je  cca  
1.100 až 1.200 m2 a  cena  za  1  m2 je  stanovena  ve  výši  200,-  Kč,  což  je  nejnižší  cena  
v širokém okolí. 

Vandalství na Homoli 
V noci ze 4. na 5. září 2011 nám nějací vandalové opět poničili poutní místo na vrchu 
Homoli. Další z toho mála zbylých soch na schodišti byla zničena sražením hlavy, která se 
pádem na zem roztříštila. Ani samotné schodiště nezůstalo bez úhony, když byly  
poničeny pískovcové schody. Věc byla předána k prošetření policii. 
Schodiště s kostelem nechala postavit hraběnka Terezie Eleonora, vdova po španělském 
generálovi hraběti Ugarte, která žila na zámečku v Borovnici. Základní kámen byl položen 
12. května 1692 a třídenní slavnosti proběhly za přítomnosti královéhradeckého biskupa 
Jana Františka Kryštofa z Talnberka. Kromě toho dala hraběnka zřídit poblíž kostela školu, 
která byla jediná v okolí. Kostel je obklopen malým hřbitovem, kde byly roku 1703 
postaveny dvě kaple - kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple Nanebevzetí Panny Marie. 
Jako třetí kaple vypadá kostnice na východní straně kostela, která byla postavena roku 
1778.  
K poutnímu chrámu vede unikátní kamenné schodiště, které je ojedinělou umělecko-
historickou a stavební památkou v rámci střední Evropy. Tvoří ho 153 kamenných stupňů 
a 16 odpočívadel. Počet schodů a odpočívadel je symbolický; byl určen myšlenkou, aby se 
poutníci na schodech mohli pomodlit celý růženec. Stupňů je tolik, kolik je „zdrávasů“ a 
odpočívadel tolik, kolik je „otčenášů“. Sochařská výzdoba pochází z 2. pol. 18. století z 
dílny rodiny Hendrichů z Litomyšle. 
Bohužel, většina sochařské výzdoby byla v minulosti odcizena či zničena, ale k ničení soch 
a celého historicky velmi cenného schodiště dochází díky těmto vandalským činům stále, 
čímž tito vandalové ukrajují z našich peněz - rozpočtu, jelikož o nápravu se budou muset 
jako vlastníci postarat obce Borovnice a Lhoty u Potštejna. 

Finanční dar obci 
Pan Jiří Horáček ze Lhot u Potštejna předal naší obci v hotovosti oproti potvrzení finanční 
dar ve výši 5.000,- Kč. Tato částka je určena (a také bude využita) výhradně na údržbu 
Homolských schodů a okolí.  
Vzhledem k posledním událostem, popsaným v předchozím článku, se budou tyto peníze 
jistě hodit. Děkujeme. 
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Změna územního plánu 
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. 
 
 
 

Další informace 

Samosběr brambor 
Zopos Přestavlky a.s. oznamuje konání samosběru brambor, který se uskuteční na poli u 
Suché Rybné v týdnu od 12.  do  17.  září ve  všední  dny  v  době od  8:00  do  18:00  hod.  a  
v sobotu v době od 8:00 do 12:00 hod. V případě nepřízně počasí bude sběr vyhlášen na 
další dny. Samosběr bude prováděn do vlastních pytlů a úhrada ceny 350,- Kč/q bude 
v hotovosti přímo na poli. Ing. Zbyněk Myšák 

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. 09. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694 
11. 09. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955 
17. 09. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225 
18. 09. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
24. 09. MUDr. Podolská Jana Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 783 
25.09. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511 
28. 09. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno 494 667 628 
01. 10. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174 
02. 10. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk 602 514 715 
08. 10. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334, Vamberk 494 501 711 
09. 10. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno 494 621 665 
 

 

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). 
 

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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Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
 
 
 
 

OBEC / ČÁST OBCE: RÁJEC 

MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: celá část obce 
DNE / VE DNECH: 20.9.2011 OD: 8:00 DO: 16:00 
 
 

OBEC / ČÁST OBCE: PŘESTAVLKY 

MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: nová zástavba 
DNE / VE DNECH: 29.9.2011 OD: 8:00 DO: 14:00 
 
 

OBEC / ČÁST OBCE: PŘESTAVLKY 

MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: celá část obce mimo nové zástavby 
DNE / VE DNECH: 30.9.2011 OD: 8:00 DO: 14:00 
 
 

OBEC / ČÁST OBCE: RÁJEC 

MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: celá část obce 
DNE / VE DNECH: 30.9.2011 OD: 8:00 DO: 14:00 
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Fórum názorů 

Několik postřehů a důkazů  
na události v obci i k otevřenému dopisu p. Kotery 
Poté co jsem zjistila, jaké jsou různé a hlavně i nepravdivé názory na dění v obci za poslední 
měsíce a také jak je některými občany slovně napadána starostka obce p. Rojková, sděluji 
z pozice zastupitelky a hlavně předsedkyně kontrolní komise občanům obce Borovnice 
zjištěné skutečnosti, které byly již dávno napsány, jen jsem je několik hodin a dnů četla, 
prověřovala a prolistovávala ruční zápisy z veřejných zasedání minulého zastupitelstva. 
Zastupitelé především na žádném veřejném zasedání neodhlasovali, že souhlasí se stavbou 
v části obce Rájec, která bude stát skoro 7.000.000,- Kč. Našla jsem jen částku 1.200.000,- 
Kč za projekt v zápise z 31. 1. 2008 a poté, že bylo zaplaceno 1.400.000,- Kč v zápise z 29. 7. 
2010 v bodě 7 (který vlastně neexistuje jako ruční zápis). Podotýkám, že v tomto projektu a 
stavbě nejsou započítány náklady na povrchovou kanalizaci a hlavně ČOV, o které jediné je 
hodně záznamů na veřejných zasedáních, a hlavně to, že už bude ČOV v Rájci dokončena 
v r. 2010. Já tuto stavbu v Rájci nevidím. Velký problém je také úvěr 2.000.000,- Kč, který 
byl podepsán starostou p. Urbancem, ale nikde nenajdete záznam o tom, na kterém 
veřejném zasedání se o tomto úvěru hlasovalo. Bylo to sice dopsáno do zápisu z 29. 7. 2010 
jako bod 7, podepsaný ruční zápis ale bod 7 neobsahuje!!!!! Navíc zápis přepsaný není 
podepsán ověřovateli. A jestli jsem někde v zápisech něco přehlédla nebo špatně 
pochopila, tak budu ráda, když mě na chybu někdo upozorní a já vše přečtu a zkontroluji 
třeba 5x znovu. Proto se mi nezdá, dle toho co jsem zatím zjistila, že si p. Kotera vymýšlí. 
Myslím, že tento hodně zkrácený článek bude stačit k osvětlení hlavních nesrovnalostí a 
diskusí ohledně této části otevřeného dopisu p. Kotery. Celý tento problém se řeší na 
veřejných zasedáních a už v 1. kontrolní zprávě, čtené na 2. veřejném zasedání v Borovnici 
dne 26. 5. 2011, máme některé skutečnosti vypsány a hlavně je tam poprvé veřejně 
uvedeno, že tato stavba v Rájci má stát naši obec asi 7 mil. Kč. Ještě uvedu, že se postupně 
zjišťují další chyby a problémy a že obec Borovnice za tuto stavbu zaplatí odhadem 8 – 9 
mil. Kč, abychom jí vůbec dokončili. Nebudu více rozvádět tento problém se zónou v Rájci - 
na dalším veřejném zasedání budu číst naši 2. kontrolní zprávu, která je podrobná dost. 
Minulé zastupitelstvo i se starostou vykonalo spoustu dobrých a užitečných věcí a činů, za 
to jim patří díky, ale do stavby zóny Rájec se nikdy neměli pouštět. 
Můžete věřit tomu, že se mi tento příspěvek do Brodíku nepíše vůbec s lehkým srdcem a 
s úsměvem. Protože to, co řešíme ohledně zóny v Rájci, je pro mě osobně opravdu „slzavé 
údolí“. 

Witczaková Pavlína 
předsedkyně kontrolní komise 
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Společenská kronika 

Přání k jubileu 
  

Tento měsíc se dožívá významného životního jubilea  
padesáti let dlouholetý člen divadelního spolku  
„Floriánek“, rájecký rodák 
 

PETR KAPLAN  
 

Hodně zdraví a životní pohody přejí kamarádi. 
 
 

Blahopřání  
k svatbě 
 

Dne 20. srpna 2011 byli 
na Městském úřadě  
ve Vysokém Mýtě 
oddáni 
 

Jitka Charvátová  
a Michal Zaňka 
z Rájce. 
 

Novomanželům 
přejeme mnoho štěstí 
při společné cestě 
životem.  
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Poutní místo Homol 

Mše a pouť 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 25. září, 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 

Ukončení cyklosezóny 2011 
S končícím létem končí také období cyklistických výletů a přichází doba ukládání jízdních 
kol k zimnímu spánku. Než se tak stane, pořádá Mikroregion Brodec každoročně akci 
s názvem „Uzavírání cyklotrasy Brodec“. Ani letos tomu nebude jinak a akce je napláno- 
vána na 8. října 2011. Start je ve 13 hodin v Brumbárově a cíl ve Lhotách u Potštejna. Tra- 
su je jako obvykle možno projet libovolným směrem a na celé trase bude vytvořeno 10 
kontrolních stanovišť – Brumbárov, Rájec (restaurace), Přestavlky (klubovna SDH), Borov- 
nice (klub hasičů), Vrbice (rozhledna), Chleny (obchod), Lhoty u Potštejna (restaurace), 
Polom (restaurace), Kostelecké Horky (Modrý dům) a Svídnice (obecní úřad - prodejna). 
Ti, kteří cestou posbírají na kontrolních stanovištích minimálně 7 razítek, obdrží v cíli 
slevu 30,- Kč na občerstvení. Další informace najdete v příštím čísle zpravodaje. 

Pozvánky na akce 
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Z dění v obci a okolí 

Memoriál Bohumila Bečičky 
V sobotu 6. srpna 2011 se na kurtech v Přestavlkách uskutečnil již 13. ročník volejba- 
lového turnaje. Turnaje se zúčastnilo šest družstev z deseti původně přihlášených. 

Začátek turnaje poznamenalo deštivé počasí, které však v odpoledních hodinách vystří- 
dalo slunečné počasí a tím zvýšilo kvalitu volejbalového klání. 
Vítězem turnaje se stalo družstvo 
„Mokřiny“ z Rychnova nad Kněžnou. 
Celkově však zvítězil sport a dobrá 
nálada zúčastněných volejbalových 
nadšenců. 
Za uskutečnění turnaje patří dík všem, 
kteří  se  na  přípravě akce  a  jejím  prů-  
běhu podíleli, děvčatům z Výrobny 
uzenin Chleny za zajištění stravování a 
Rudovi Vančurovi za občerstvení. 
Závěrem si dovoluji pozvat příznivce 
volejbalu na 14. ročník, který se usku- 
teční první srpnovou sobotu roku 2012. 

Za pořadatele František Sládek 
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Spanilá jízda 2011 
Jak  tomu  již  tradičně bývá,  poslední  prázdninový  víkend  se  v  Borovnici  konal  6.  ročník  
Spanilé jízdy mopedů. 27. srpna se před borovnickou Bumbálkou sjelo 35 mopedů, 
pařezů a jednorychlostních babet z různých koutů naší obce a okolí. Stroje byly 
vyřádkované vedle sebe v depu, tudíž mohl každý posoudit jejich připravenost. 

Kolem půl druhé hodiny odpolední se jezdci vydali se svými mašinami na jízdu po 
okolních obcích. Z Borovnice do Přestavlk, Rájce, Kosteleckých Horek, Bošína, Skořenic, 
Koldína, pod Homol, do Lhot u Potštejna a dál na Chleny, Krchleby a Přestavlky zpět do 
Borovnice. Délka trasy spanilé jízdy byla cca 25 km.  

Po malé přestávce na regeneraci strojů i jezdců 
následovaly bodované dovednostní soutěže 
jako jízda zručnosti, sprint s pevným startem, 
pomalá jízda s pevným startem a rychlostní 
zkouška.  
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Čekání na výsledky si mnozí závodníci 
zkrátili u výborné grilované kýty, klobás a 
bramboráků. Po sečtení výsledků bylo 
pořadí na prvních místech následující: 
1. místo Jaromír Bárta 
2. místo Jiří Černý ml. 
3. místo Jiří černý st. 
Děkujeme všem,  kteří  se  na  akci  podíleli,  a  již  teď se  těšíme na  další,  již  7.  ročník  srazu  
mopeďáků, který se bude konat 1. září 2012. Už teď vás srdečně zveme. 

Mopeďáci z SDH Borovnice 

Soutěžní výstava „Zpravodaje Rychnovska“ 
Ve dnech 2. až 4. září 2011 se uskutečnila výstava soutěžních zpravodajů regionu Rych- 
novska.  Do soutěže  se  se  svými  zpravodaji  přihlásilo  47  obcí.  Na  výstavu  v  naší  obci  se  

přišlo ze všech obecních částí podívat a 
zpravodaje si prohlédlo 24 návštěvníků (zde 
nutno podotknout, že občanů naší obce bylo 
pouze 16 a 8 bylo občanů z jiných obcí). 
Přitom z obsahu jednotlivých tiskovin bylo 
možno načerpat mnoho informací o životě 
v obcích našeho regionu i mnoho podnětů pro 
činnost vlastní. O to více mne osobně mrzí, že 
se na vystavené zpravodaje nepřišli podívat 
ani členové našeho zastupitelstva, kromě 
dvou, a to paní starostky a pana místostarosty.  
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Přitom právě naše zastupitelstvo, které je nové a především mladé, mohlo načerpat 
mnoho poznatků a zkušeností, jak to v jednotlivých oblastech činnosti zastupitelstev a 
obcí jako celku dělají jinde. Nemalým 
vkladem případné větší účasti našich 
občanů na výstavě mohlo být i více 
hlasů ve prospěch našeho zástupce 
v  soutěži  a  tím  i  jeho  vyšší  umístění   
v  této  soutěži,  což  v  sobě zahrnuje  i  
další zviditelnění naší obce.  
Hlasování pro jednotlivé zpravodaje 
bylo následující: 
Borovnice – Brodík 16 hlasů 
Čermná nad Orlicí  2 hlasy 
Dobré  1 hlas 
Sedloňov  1 hlas 
(hlasování bylo dobrovolné) 
Kromě již zmíněných zpravodajů byla vystavena i vytištěná elektronická podoba naší 
obecní kroniky z let 2005 až 2010, což se u návštěvníků setkalo s kladným ohlasem. 

Karel Skalický, kronikář 

Horecký pohár 
V sobotu 3. září 2011 se v sousedních Kosteleckých Horkách konal 11. ročník soutěže 
hasičských družstev v klasickém požárním útoku „Horecký pohár“. Letošní ročník byl pro 
naši obec a její sbory velmi úspěšný. Soutěž začala v 11 hodin kategorií mladších hasičů, 
ve které první dvě místa obsadily Běstovice (A a B) a třetí byl Provoz. V kategorii starších 
dětí poprvé zvítězily děti z Přestavlk (doplněné dětmi z Rájce) před Lhotami u Potštejna, 
Provozem a Běstovicemi. Následovala kategorie žen, ve které soutěžilo celkem 7 
družstev. Zvítězily opět ženy z Přestavlk před Kosteleckými Horkami, třetí Zámělí, čtvrtou 
Vrbicí a dalšími. Poté následovalo vyhlášení výsledků a dopolední část byla ukončena. 

Odpoledne soutěž pokračovala kategoriemi 
mužskými, a to odděleně se stroji bez úprav a 
se  stroji  s  úpravami  na  sání.  V  kategorii  
s úpravami na sání zvítězily Kostelecké Horky 
(mladší) před všemi družstvy z naší obce - 
druhou Rájcí, třetí Borovnicí a čtvrtými 
Přestavlkami. V kategorii se stroji bez úpravy 
z celkového počtu 9 družstev zvítězily Koste- 
lecké  Horky  (starší)  před  druhými  Běstovi-  
cemi a třetími Lhotami u Potštejna. 

Petr Kotera 
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