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Zprávy Obce Borovnice 
 

Záznam z ve ejného zasedání 
Zastupitelstvo obce Borovnice se dne 28. února 2013 od 18 hodin sešlo ve spole enské 
místnosti obecního ú adu v P estavlkách k pravidelnému ve ejnému zasedání. 

V úvodu byl p ednesen souhrn usnesení z p edchozího jednání zastupitelstva s konstato- 
váním sou asného stavu, a poté bylo p istoupeno k projednávání bod  p ipravených na 
toto zasedání. 

Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2012 
Pracovnice Krajského ú adu Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický - odd lení 
kontroly obcí a analýz, provedly p ezkoumání hospoda ení obce, které se uskute nilo ve 
dnech 18.10.2012 a 22.1.2013. Starostka obce s touto zprávou, která byla v úplném zn ní 
zve ejn na na internetové ú ední desce dne 24.1.2013, seznámila p ítomné a konstato- 
vala, že p i kontrole nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. Zastupitelé zprávu o 
hospoda ení schválili. 

Záv re ný ú et Obce Borovnice za rok 2012 
Na základ  auditu hospoda ení (viz p edchozí bod) vypracovala ú etní obce p. Milena 
Sládková se starostkou obce p. So ou Rojkovou záv re ný ú et Obce Borovnice za rok 
2012. Záv re ný ú et byl vyv šen na ú edních deskách (v etn  internetové) dne 6.2.2013 
a zastupitelé i ob ané m li možnost se s ním podrobn  seznámit. Starostka obce 
seznámila  podrobn  s  položkami  v  p íjmové  i  výdajové  ásti  a  požádala  zastupitele  o  
schválení. Místostarosta obce Petr Kotera upozornil, že dle tohoto záv re ného ú tu 
obec skon ila v plusu, jelikož p íjmy byly oproti plánu rozpo tu vyšší a výdaje byly naopak 
oproti plánu rozpo tu o n co málo nižší, což se projevilo také vyšším z statkem na ú tu: 

íjmy: plán rozpo tu – 3.920.600,- K  skute nost – 4.361.484,- K  
Výdaje: plán rozpo tu – 4.520.600,- K  skute nost – 4.517.763,- K  
Bankovní ú et: po átek roku – 609.685,86 K  konec roku – 1.098.742,68 K  

Obec Borovnice tedy skon ila rok 2012 oproti  plánu rozpo tu v plusu o cca 450.000,- K . 
Jedinou neradostnou v cí je navýšení dluhu vlivem p ijetí úv ru na dokon ení stavební 
zóny v Rájci, což ale nebylo možné vy ešit jinak. P estože ovšem bylo z úv ru v roce 2012 

erpáno 900.000,- K , díky snížení zadlužení doplacením úv ru z plynofikace a plusové 
položce ve výsledku hospoda ení je celkový stav financí v etn  p ijatých úv  meziro  
nakonec pouze -156.279,18 K , což je p i výši p ijatého úv ru velmi dobrý výsledek. 
Záv re ný ú et byl schválen bez výhrad.  
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Vy azení DKP a investi ního majetku 
Starostka obce p ednesla návrh inventariza ní komise na vy azení DKP a investi ního 
majetku na základ  provedené inventarizace ke konci roku 2012. Jedná se o vy azení 
zastaralého a nefunk ního majetku z evidence, jako nap . starého po íta e (byl nahrazen 
novým) a token  pro CzechPOINT, razítko vidimace, které j iž byly zastaralé a musely být 
po ízeny aktualizované. Dále zastaralé travní seka ky a p edevším starého vybavení 
jednotlivých  SDH,  kter é  ješt  bylo  v  evidenci  obce,  ale  již  dávno  dosloužilo  a  bylo  
nahrazeno novým vybavením, které si již evidují jednotlivé SDH samy. 

ízení b žného ú tu u NB 
Obec Borovnice v souladu s novelou zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a 
o zm  n kterých souvisejících zákon , musela z ídit b žný ú et u eské národní banky. 
Dne 15.1.2013 proto byla zaslána NB žádost o z ízení ú tu a dne 16.1.2013 eská 
národní banka, pobo ka Hradec Králové, zaslala obci oznámení o z ízení ú tu s názvem 
„Dotace ÚSC“ s íslem 94-315571/0710. Na tento ú et bude obec p ijímat p ísp vky ze 
státního rozpo tu. Na dotaz Petra Kotery, zda je nutné zachovat bankovní ú et u eské 
spo itelny, když musí obec mít nový ú et u NB, bylo sd leno, že ohledn  úv  u S je 
nutné p edchozí ú et zachovat a obec bude muset užívat oba, což p inese n jaké 
poplatky navíc. Zastupitelé vzali z ízení bankovního ú tu u NB na v domí. 

Pov ení zástupce obce ke spolupráci s po izovatelem ÚP Borovnice 
stský ú ad Kostelec nad Orlicí, stavební ú ad – životní prost edí, jako ú ad územního 

plánování po izující územní plán Borovnice, požádal zastupitelstvo obce o ur ení zastu- 
pitele, který bude v pr hu po izování ÚP spolupracovat s po izovatelem. Zastupitelé 
v této souvislosti souhlasí s pov ením starostky obce Soni Rojkové. 

Smlouva s EZ Distribuce o budoucí smlouv  o z ízení v cného b emene 
Firma Montprojekt, a.s. Pardubice, zastupující na základ  plné moci firmu EZ Distribuce, 
a.s., p edložila obci ke schválení smlouvu o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného 

emene  a  smlouvu  o  právu  stavby,  týkající  se  elektrického  vedení  u  stavby  s  názvem  
Borovnice, Rájec, 156/7, P ikryl – knn p ípojka. Jedná se o p ípojku nízkého nap tí ke 
stavb  p. P ikryla v Rájci na p. . 156/7. Zastupitelé smlouvu schválili. 

Schválení žádosti p. P ikryla z Rájce o p ipojení k inženýrským sítím 
Pan Josef P ikryl  zaslal  obci žádost o písemný souhlas s napojením své stavby v Rájci  na 
p. . 156/7 na inženýrské sít . Krom  elekt iny, projednávané v rámci p edložené smlouvy 
již v p edchozím bod , se jedná ješt  o souhlas s p ípojkou k plynovodu a umíst ním 

ípojky vodovodu. Zastupitelé nemají námitek a k žádosti vyslovili souhlas. 

Schválení ceny pozemk  v k.ú. Borovnice u Potštejna – bytovky a okály 
Starostka obce seznámila p ítomné s prodejní cenou pozemk  u bytovky a okál  v k.ú. 
Borovnice u Potštejna dle vyhlášky a navrhla uskute nit prodej t chto pozemk  za ceny 
stanovené touto vyhláškou. Zastupitelé nemají námitek proti odprodeji t chto zbytko- 
vých pozemk  za ceny stanovené vyhláškou, s p ipo ítáním ceny náklad  vzniklých obci 
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i vym ování pozemk  apod. Náklady budou rozpo ítány dle m2 a p ipo teny k cen  
dle vyhlášky v p ipravovaných kupních smlouvách. 

Schválení smlouvy o ú elovém finan ním p ísp vku pro MAS Nad Orlicí 
Místní ak ní skupina Nad Orlicí, o.p.s., se sídlem v Kosteleckých Horkách, p edložila obci 
návrh smlouvy o ú elovém finan ním p ísp vku z rozpo tu obce. Jedná se o nevratný 

elový  neinvesti ní  finan ní  p ísp vek  ze  strany  obce  pro  MAS  ve  výši  20,-  K  na  
obyvatele a rok, který má být poskytován opakovan  po dobu t í let. Ú elem finan ního 

ísp vku je zajišt ní financování udržitelnosti projekt  MAS a žadatel  a na p ípravu 
Integrované strategie území MAS a následných programových rámc  nebo dalších 
souvisejících dokument  pot ebných pro získání certifikace a p ístupu MAS k fond m EU 
v rozpo tovém období EU 2014-2020. 
Zastupitelé zvážili možnosti získání dotací prost ednictvím MAS Nad Orlicí i zp soby jejich 

id lování a vzhledem ke stavu zadlužení obce a pot eb  snižovat výdaje se rozhodli 
smlouvu o ú elovém neinvesti ním finan ním p ísp vku neschválit. 

Schválení cenové nabídky na opravu elektroinstalace v úpravn  vody 
VAK Jablonné nad Orlicí, jako provozovatel vodovodu v majetku Obce Borovnice, p ed- 
ložil revizní zprávu 16-12EP, týkající se úpravny vody v P estavlkách, s požadavkem na 
odstran ní závad. Obec se snažila získat co nejvýhodn jší nabídku na provedení opravy 
elektroinstalace dle požadavk  revizních technik  a po zjišt ní nabídek p edložila starost- 
ka  obce  ke  schválení  cenovou  nabídku  p.  Pavla  Zá eckého  v  celkové  výši  39.624,46  K .  
Zastupitelé s cenovou nabídkou vyslovili souhlas. 

Informace o objíž ce pro nákladní dopravu po silnici . 316 
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje zaslala obci informaci o vedení objíž ky 
pro nákladní dopravu po silnici II/316, která prochází obecní ástí P estavlky, p i realizaci 
2. etapy opravy silnice II/317 Borohrádek – ermná nad Orlicí. Termín uzavírky je od 8.4. 
do 11.8.2013. Zastupitelé vzali informaci na v domí. 

Schválení p evodu pozemk  evidovaných pod MNV Borovnice na obec 
Starostka obce seznámila p ítomné s  žádostí o p evod pozemk , evidovaných pod 
jménem  MNV  Borovnice,  na  Obec  Borovnici.  Jedná  se  de  facto  o  administrativní  v c,  
jelikož po zrušení „Místních národních výbor “ vznikly jako nástupnické organizace obce 
a pozemky by logicky m ly být p evedeny automaticky. K tomu však nedošlo a nyní byly 
obce vyzvány, aby v daném termínu o p evod takových pozemk  zažádaly. Jelikož se 
takové  pozemky  na  území  naší  obce  vyskytují,  je  t eba  o  n  zažádat.  Zastupitelé  
s p evodem pozemk  na Obec Borovnici souhlasí. 

Diskuse 
a) Zastupitelka Pavlína Witczaková – Zpráva kontrolního výboru k trestnímu oznámení 
Jelikož se o to ob ané opakovan  zajímají, p edsedkyn  kontrolního výboru podala 
informaci, týkající se oznámení o podez ení z trestné innosti bývalého starosty obce 
Borovnice Karla Urbance. Uvedla, že oznámení bylo podáno mimo jiné proto, že n kte í 
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lenové zastupitelstva obdrželi dopis, že nebude-li trestní oznámení podáno, bude 
podáno trestní oznámení na n  za krytí trestného inu. Oznámila dále, že v c byla 

edána v zastoupení JUDr. Old ichem Kohoutem policejním orgán m k vyšet ení a 
policie  v  prosinci  2012  vydala  usnesení  o  odložení  v ci  s  tím,  že  se  bývalý  starosta  p.  
Urbanec trestného inu nedopustil. Usnesení bylo na obec starostce doru eno dne 
21.12.2012  a  ze  strany  starostky  obce  i  p edsedkyn  kontrolního  výboru  je  to  tímto  
považováno za vy ízené.  

Zastupitel Petr Kotera k tomu vysv tlil p ítomným d vod odložení v ci, spo ívající v tom, 
že vyšet ující policistka dle svého ústního vyjád ení po prostudování všech dokument  
dosp la k záv ru, že prakticky ve všech smlouvách a inech sice shledala chyby a smlouvy 
nebyly odsouhlaseny dle zákonných norem, ale jelikož bývalí zastupitelé byli dle výpov dí 
svých i dle výpov di bývalého starosty s prodejní cenou parcel i se zám rem vzít úv r 
srozum ni, nebyla p es pochybení p. Urbance napln na podstata § zneužití pravomoci 

ední osoby, jelikož nebyl prokázán úmysl zp sobit jinému škodu nebo opat it sob i 
jinému neoprávn ný prosp ch. Policistka dále v rozhovoru uvedla, že konání bývalého 
starosty odpovídalo b žnému stavu v této obci, kdy se zastupitelé ani ob ané obce o nic 
nezajímali a když jej dvacet let vol ili, pak se nelze divit, že starosta jednal tak, jak bylo po 
celou dobu obvyklé. Zastupitel Petr Kotera nad tímto vysv tlením policistky vyslovil údiv, 
jelikož si podle policie a zákon  tedy vlastn  mohou p edstavitelé obcí všeobecn  d lat 
co cht jí a nemusí dodržovat zákony, posta í když necht jí uškodit nebo se obohatit. 

b) Zastupitelka Marie Kaplanová – Podání informace ohledn  duplicity p. 

Zastupitelka Marie Kaplanová vznesla dotaz, týkající se ešení duplicity ísel popisných, 
což dle odpov di starostky obce bude ešeno. 

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 dubnu v místní ásti Rájec, 
v p ípad  náhlé pot eby m že být svoláno d íve. Pozvánka bude v as vyv šena na 

edních deskách obce. 

3. ro ník sout že obecních zpravodaj  Rychnovska 
Sout ž zpravodaj  Rychnovska je projekt, který propaguje nejen region okresu Rychnov 
nad  Kn žnou,  ale  také  celý  Královéhradecký  kraj.  A  to  díky  zpravodaj m  obcí  a  m st,  
v kterých je k p tení tém  celý život obce nebo m sta. 

Nápad p edstavit Rychnovsko formou obecních zpravodaj  vznikl v roce 2010 v knihovn  
U  Mok inky  v  Mokrém,  která  je  také  hlavním  po adatelem.  Tato  sout ž  vzbudila  dost  
ne ekaný zájem obcí i  m st. Již v prvním ro níku (rok 2010) se p ihlásilo 33 obcí a m st, 
ve druhém (rok 2011) jich bylo 47. 
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Cílem této sout že není jen vybrat nejlepší zpra- 
vodaj,  protože  ne  všichni  mají  k  jejich  tvorb  stejné  
možnosti, tj. finan ní a personální, ale p edevším 
zpravodaje p edstavit ve ejnosti. Upozornit na to, že 
obce  a  m sta  vydávají  zpravodaje,  které  stojí  za  to  

íst,  vzájemn  se inspirovat, vym nit si  zkušenosti  a 
také je to možnost pro setkání. 

etí ro ník kon í fázi sb ru zpravodaj  a zatím je 
ihlášeno 39 obcí a m st, které p edstaví zpravo- 

daje vydané v roce 2012. 

Aby byla propagace opravdu kompletní a ú inná, 
zpravodaje b hem celé sout že putují po obcích a 

stech Rychnovského okresu. Ale není striktn  
dané, že to musí být obce jen z tohoto regionu, 
zapojit se do výstavek m že kterákoliv obec celého 

kraje (t eba i jiného), kterou nápad zaujme. 

Ohlas na sout ž byl velký a díky n mu po adatele oslovila knihovnice Olga Hájková z obce 
Veselice  z  regionu  Moravský  kras.  Se  souhlasem  tuto  sout ž  uspo ádali  ve  svém  kraji,  
jedinou podmínkou bylo vystavení zpravodaj  z Rychnovska a propagace Rychnovska. 
O zpravodaje Rychnovska byl velký zájem a vysloužily si velké uznání za to, že jsou p kné 
a zajímavé. Vyhodnocení sout že se konalo 3. 6. 2011. 
Zájem o sout žení zpravodaj  se doneslo i do St edo eského kraje, kde tuto sout ž 
v roce 2012 uspo ádala Obecní knihovna Žilina. 
V p edchozím ro níku byly zpravodaje vystaveny na 16 místech našeho regionu. 
Zpravodaje obyvatelé mohli vid t v informa ních centrech, knihovnách i na obcích. 
V  letošním  ro níku  o  výstavku  už  projevilo  zájem  17  obcí,  z  toho  t i  obce,  které  se  
sout že  neú astní,  ale  i  zde  by  si  rádi  prohlédli  ostatní  zpravodaje  a  t eba  se  v  nich  
inspirovali. Sout ž zpravodaj  není v podstat  sout ž jako taková, není ani možné vybrat 
ten nejhez í zpravodaj a ceny, které nakonec obce obdrží, jsou takovým malým bonusem 
za  tu  spoustu  práce  a  as,  které  vynakládají  na  to,  aby  se  zpravodaje  v bec  dostaly  
na sv t. 
Krom  místních novin (Rychnovský deník) a 
zpravodaj  obcí o sout ži informuje také 
nap .  magazín  pro  kulturní  život  v  regio-  
nech Místní kultura, a dokonce zahrani ní 
noviny a asopisy, jako Satellite 1-416 (Ka- 
nada), echoaustralan (Austrálie) a Jednota 
(Chorvatsko). 

Dáša Honsnejmanová  
Knihovna U Mok inky, Mokré  



Strana 8 • B ezen 2013 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

 

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. 
 

09.03. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 696 
10.03. MUDr. Mi ejovská Dagmar T ebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
16.03. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opo no 494 621 665 
17.03. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn žnou 494 534 841 
23.03. MUDr. Podolská Jana Poliklinika Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 783 
24.03. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 697 
30.03. MUDr. Pokorná V ra J. Pi try 448, Opo no 494 667 628 
31.03. MUDr. P ibylová Marta Komenského 209, astolovice 494 322 706 
01.04. MUDr. Pta ovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740 
06.04. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad B lou 17 494 598 205 
07.04. MUDr. Sk ková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 695 
 

 

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 

MAS Nad Orlicí:  Rok 2020 je blízko 
Ne,  nechceme  Vám  p ipomínat,  že  léta  b ží  jako  o  závod,  
ani nenarážíme na tolik diskutovanou penzijní reformu. 
Název  „2020  je  blízko“  znamená  pro  více  jak  padesát  obcí  
východních ech možnost vytvo it si spole nou strategii a 
vzít tak rozvoj regionu do vlastních rukou.  

Za  vším  stojí  Místní  ak ní  skupina  (MAS)  Nad  Orlicí,  která  vznikla  v  roce  2007  a  jejím  
hlavním cílem je sdružovat obce, spolky, podnikatele i adové ob any tak, aby náš region 
mohl  erpat  evropské  i  jiné  finance  na  vlastní  rozvoj.  A  už  v  rámci  programu  LEADER,  
nebo mimo n j.  Že se tento zám r da í,  potvrzuje 67 schválených projekt ,  díky kterým 
se do regionu dostalo více jak 28 milion  korun. 

Oslovili jsme jednoho z úsp šných žadatel , starostu obce Polom, pana Ing. Josefa Šaldu 
a zde p inášíme rozhovor:   

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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S jakým zám rem jste se na MAS Nad Orlicí obrátili, co jste cht li vybudovat? 
J.Š.:  Obrátili  jsme  se  na  MAS  s  projektem  „Ve ejná  zele  Polom“.  Cílem  projektu  je  

áste  obnovit  a  rekonstruovat  ve ejnou  zele  v  obci.  Využili  jsme  tak  fiche,  kterou  
MAS NADORLICÍ otev ela v rámci 6. výzvy k podávání žádostí. 
Vaše žádost o dotaci byla úsp šná. Co Vám obnova zelen  p inese? 
J.Š.: Projekt je ve fázi realizace. Jeho dokon ením dosáhneme zlepšení vzhledu návsi, 
zvýšíme užitnou hodnotu sportovního areálu. 

V em je pro Vás spolupráce s MAS užite ná? 
J.Š.:  Dota ní  programy  v  rámci  SZIF  jsou  administrativn  náro né,  což  bylo  hlavním  

vodem obrácení se na MAS. Spolupráce s MAS NAD ORLICÍ probíhá na profesionální 
úrovni. V dnešní dob  jsou výzvy MAS jedny z mála p íležitostí, ve kterých lze ješt  n jaké 
finan ní prost edky získat. Ostatní fondy jsou již vy erpané a možnosti velmi omezené. 
Dobrá v c se poda ila. Je ale nejvyšší as spole  pracovat na budoucnosti regionu. 
První polovina letošního roku je ve znamení p íprav strategie pro další období 2014 – 
2020.  Že  strategii  m že  tvo it  pouze  malá  skupina  specialist ?  To  je  velký  omyl!  Bez  
aktivního zapojení ob an , organizací a spolk  spole ný sm r nenajdeme. Pouze ten, kdo 
v regionu žije a má na budoucnost své obce vlastní názor, ví, kde nejvíc „tla í bota“. 
Proto MAS Nad Orlicí p ipravil sérii Ve ejných setkání, kde bude moci každý ob an 
navrhnout, co je pot ebné a kam se v p íštích letech ubírat.  
Všichni obyvatelé regionu jsou srde  zváni. V prvním kole se uskute ní tato setkání:  
18. 3. 2013 v Kostelci nad Orlicí – SK Rabštejn, za átek v 17 hod. 
20. 3. 2013 v Chocni – Panský Dv r, za átek v 17 hod. 

ij te íci sv j názor! Ovlivníte tak sm r rozvoje vaší obce.  
Za MAS Nad Orlicí, o.p.s. regionální koordinátor Magda Zdena Schmidt 

Zve ej ování ve spole enské kronice 
Jelikož podle zákona o ochran  osobních údaj  nelze zve ejnit údaje ve spole enské 
kronice bez písemného svolení doty né osoby, n kolikrát jsme již zve ejnili dotazník.  
Protože dotazník samoz ejm  neplatí pro celou rodinu a souhlas musí být ud len za 
každou  osobu  zvláš ,  a  to  v etn  d tí,  najdete  uprost ed  tohoto  ísla  op t  tiskopis,  
kterým m žete dát svolení se zve ej ováním nejen pro svou osobu, ale i pro své d ti 
nap . ohledn  vítání ob ánk . Bez tohoto souhlasu nem žeme informace zve ejnit. 

Zm na jízdních ád  autobus  
IDOS po zm nách j ízdních ád , platných od 9.12.2012, zve ejnil n které zm né jízdní 
ády, platné od 3.3.2013. Na dalších stranách je zm ná linka Kostelec n.O. – Choce : 
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Meteostanice Rájec 

Po así v únoru 2013 
Jedná se o amatérskou meteostanici, umíst nou v ásti obce Rájec na objektu rodinného 
domu p. 5. Meteostanice je v provozu od konce roku 2011.  

 pr rná minimální maximální 
Teploty za m síc únor 2013: 0,1°C -15,9°C 8,8°C 
Vlhkost:  87% 61% 91% 
 

Srážky celkem za m síc: 24mm 
Sn hová pokrývka: 13 dní 
Pr rný sm r v tru: západní 
Pr rná rychlost v tru: 1,3m/s  (1 m/s = 3,6 km/h) 
Relativní tlak vzduchu:  1030hPa 
 

Podrobnosti m žete najít na internetových stránkách www.facebook.com/PocasiRajec a 
www.pocasirajec.unas.cz/meteo, která vypadá takto: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Kaplan 
  

http://www.facebook.com/PocasiRajec
http://www.pocasirajec.unas.cz/meteo
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Z obecní kroniky 

kolik slov úvodem 
Jist  jste si  všimli,  že nadpis této rubriky našeho Brodíku zní "Z obecní kroniky", p emž 
název výpisu zní "Z pam tní knihy".  Svého  asu  se  v  odborné  ve ejnosti  diskutovalo  o  
tom,  co  je  správn jší  íkat  a  jaký  je  mezi  tím  rozdíl.  Odpov  je  jednoduchá  -  žádný. 
Pojem "kronika obce" uplatn ný v sou asném zákon . 132/2006 Sb. pochází z 20. sto- 
letí.  eskoslovenský zákon .  80/1920 Sb. z.  a n. uvád l "pam tní knihy obecní",  ale j iž 

edkladatel tohoto zákona uvedl,  že se jedná o "pam tní knihy obecní tedy kroniky" a 
zápisy provádí pov ená osoba - kroniká . Roku 1921 byli ti , kdo "pam tní knihy obecní" 
vedli, ozna ováni jako "letopisci", pozd ji  již jen kroniká i.   
Jedna v ta ke kroniká i - pokud by kroniká  nebyl jmenován obecním zastupitelstvem, lze 
ho s ur itou nadsázkou považovat pouze za jakéhosi soukromého kroniká e zpracováva- 
jícího jakousi rodinnou kroniku i za písmáka (v historickém slova smyslu). 
A co samotná kronika? Tato m že být vedena v ru  psané podob  (nejb žn jší) nebo 
(zejména v sou asné dob ) v podob  elektronické. Zaznamenávají se do ní veškeré 
události na území obce i d ležité události celostátního i mezinárodního významu mající 
dopad na ob any obce a to jako zdroj poznání budoucích generací. V naší obci je kronika 
zpracovávána v obou variantách. Kronika psaná je ur ena k archivnímu uchování 
budoucím generacím a je ve ejné p ístupná k nahlédnutí každému z ob an  a to na 
požádání za p ítomnosti pracovníka obecního ú adu, nebo je u p íležitosti významných 
výro í i událostí vystavována. Elektronická podoba kroniky je ve ejn  p ístupná kdykoliv 
a je uložena na obecním ú ad . Zápisy v kronice jak d íve uvedeno provádí kroniká , ale 
nem že si dovolit psát, co by sám cht l. Koncept zápisu musí být schválen a potvrzen 
podpisem starosty obce pop . i po projednání v zastupitelstvu obce. 
Záv rem tohoto lánku bych cht l op t požádat všechny ob any všech ástí naší obce o 
poskytnutí materiál , které by umož ovaly rozší it stávající materiáln -dokumenta ní 
databázi kroniky (písemné a obrazové materiály jsou soust ed ny v íslovaných p ílohách 
každého roku zápisu kroniky). Materiály, které budou Vámi poskytnuty, budou uloženy 
bu  v originále (pokud je budete v novat) nebo v kopii (originál Vám bude navrácen). Je 
možno také zpracovat vlastní vzpomínky a pam ti (zejména od starších spoluob an ), 
které  rovn ž  lze  uchovat  jako  p ílohy  kroniky  (již  ve  dvou  p ípadech  se  tak  stalo).  
Zejména bych cht l požádat ob any obecních ástí P estavlky a Rájec o takové materiály i 
vzpomínky. To proto, že u t chto obcí nejsou dochovány (resp. se dosud nenašly) kroniky 
a ani ve státních archivech (Rychnov nad Kn žnou, Ústí nad Orlicí, Zámrsk) se nenachází 
mnoho  zmínek  o  t chto  obcích.  O  tom,  že  materiály  mezi  našimi  ob any  existují,  mne  

esv ují jak rozhovory s jednotlivými ob any, tak i obrazové p ílohy k mým výpis m 
z kroniky obce Borovnice zve ej ované v Brodíku jeho vydavatelem, které však nepochází 
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z dosud evidovaných p íloh kroniky. Materiály, které se rozhodnete poskytnout, lze 
edat bu  na obecním ú ad , nebo p ímo mn , po p edchozí dohod  si pro n  i p ijedu 

(tlf. . 776894999). P edem všem d kuji za spolupráci. 
                                           JUDr. Karel Skalický - kroniká  obce 

                                          ( ást lánku zpracována z publikace "O kronikách obcí" autora 
                                         Ji ího Barton  - vydavatelství SEKURKON, Praha 2009) 

Výpis z "Pam tní knihy" obce Borovnice 
Rok 1931. Leden mírný, únor studenìj í  a  -10°C, pak mnoho snìhu v echno 
zaváto, doprava po silnicích pøeru ena nìkolikráte, bøezen chladný do polovice, 
pak kolem 20tého se selo, na to duben chladný, stromy dlouho nekvetly, obilí na 
jaøe  patné,  jetele  vyhynulé  od  snìhu,  místy  se  zaoraly  a  kde  zùstaly  mnoho  
skliznì nedaly. Kvìten zaèal teplý a  30°C tepla, obilí i trávy na lukách se spravily 
tak,  e  sena  bylo  dosti.  5.  kvìtna  velká  bouøe  s  kroupami  men ími,  které  
neu kodily. V Chocni se nahromadilo 1/2 m krup tak, e auta nemohly jezditi. 
Ochladilo  se  do  10ho  a  na  to  ke  konci  kvìtna  tepla  28-30°C.  Èerven  teplý  a  
mírnì  vlhký  tak,  e  úroda  byla  slibná.  Obilí  stouplo,  kdy  u  na  sýpkách  ádné  
nebylo p enice na 175 Kè. Ku konci èervna velká vedra, tak 24ho velká bouøe 
s lijavcem. Ve Skuhrovì u Rychnova prùtr  mraèen tak, e se voda valila jak 
rozvodnìná øeka, odnesla jeden domek a jeden lidský ivot (utonul) .  Na to 
následovala  velká  vedra  a  dne  7.  èervence  v  5  hodin  na  veèer   pø ihnala  se  èernava  
od  Ústí  s  vìtrem dé  a  kroupy,  které  se  stoèily  a  zasáhly  Nové  Hrady  u  Vysokého  
Mýta, Dvoø isko a Choceò, Bìstovice, Skoøenice ji  málo, co  vítr rozehnal na Rajec 
pøes  Borovnici  kde  padlo  tolik  krup,  e  druhý  den  kde  se  nahrnuly  je tì  le ely.  V e  
bylo  znièeno,  rozbité  tak,  e  ani  nebylo  obilí  k  setí  a  na  ivobytí,  stromy otluèeny  i  
vìtve, hrùza se bylo na úrodu podívati, v echno v zemi utluèeno, ovsy se vysekaly 
a  sláma su ila,  ale  ani  ta  za  mnoho nestála.  P enice,  ita,  jeèmeny  se  nechaly,  ale  
namlátilo  se  z  korce  prùmìrnì  1  hl  zadiny.  Mrak  s  kroupami  táhl  od  Rájce  pøes  
Borovnici  (pøes  ves)  pøes  Chleny  (zase  pøes  ves) ,  Chlínka,  èást  Vrbice,  Suchou  
Rybnou, Pø íkazy, èást Doudleb, kde v ude bylo potluèeno a pak a  zase v Javornici 
dodìlal dílo zkázy. Rok 1931 byl sám o sobì bídný neb byla veliká bída (kr ize),  
penìz  málo  a  je tì  kroupy  tak,  e  byla  bída  k  neuvìøení,  krmení  pro  dobytek  
nedostatek,  slámy  málo,  na  rot  nic  a  dobytek  laciný,  ani  za  málo  nemohl  se  
prodati,  telata  na  maso  3  Kè/kg  ivé  váhy,  bývaly  a  za  9  Kè/kg,  býci  3  a  3  a  1/2  
Kè/kg,  také  byla  kráva  za  300  Kè,  konì  také  laciné,  na  Slovensku  za  50  Kè  kùò.  
Jinak,  co  se  muselo  kupovati  v echno  stejnì  drahé  jako  pøed  léty,  prasata  na  jaøe  
byla  1  kg  ivé  váhy  za  5-6  Kè,  v  létì  sice  stoupla  na  jeden  mìsíc  na  9-10  Kè,  pak  
zase ale klesla na 6 Kè/ .v. Jak se ø íká krejcar nebylo zaè utr iti a vydání poøád 
stejné, ka dý èekal jak bude dále, jestli se pomìry zlep í. Po krupobití se kody 
sepisovaly u obecního úøadu a soupis se zaslal na okresní úøad, kde Borovnice 



BRODÍK • M sí ník obce Borovnice ezen 2013 • Strana 15 

dostala podporu 21250 Kè, která byla ji  rozdìlena na jednotlivé po kozené, co  
nadìlalo v obci nedorozumìní neb Chleny, Vrbice dostaly ka dá pøes 100 000 Kè.  

V  Borovnici  jednotlivci  sta  a  ve  Chlenech  tisíce.  Nebylo  ádné  dovolání  a  pomoci.  
Starosta  jezdil  na  hejtmanství  aby  je tì  nìco  vy ebral,  ale  nikde  nic.  Pak  k  Cha-  
loupkovi do Lible, bývalému na emu poslanci,  ale i  ten øekl,  e se nedá nic dìlati,  
fond který je,  je ji  rozdìlen. Vidí,  e Borovnici je ukø ivdìno, ale není ji  pomoci.  
Nakonec bylo vymo eno v Kostelci je tì dal ích 16 000 Kè. Peníze nikdo do rukou 
nedostal, ka dý si musel u rolnického dru stva v Kostelci na obnos mu pøidìlený 
vybrati buï obilí,  mouku, umìlá hnojiva, krmiva neb podobnì. Dle v pamìtní 
knize uvedené tabulce se pø ídìl penìz pohyboval v rozmezí 300 a  2400 Kè. 
Úroda znièená, nastala v eobecná nouze jak o ivobytí, tak o jadrná krmiva. 
Ovoce ádné nebylo neb i listí bylo otluèeno a na stromech nadìlány od krup 
rány i na kùøe. 

V obecním zastupitelstvu jednáno o telefonizaci obce dle naø ízení okresní správy 
politické v Rychnovì ze dne 17.10.1930 a obecní zastupitelstvo se dne 31.1.1931 
usneslo, e obec je pø íli  zatí ena dluhem z elektrifikace, tak e není mo no znovu 
obec dluhem zatí iti.  V ø íjnu konány obecní volby. Podána jedna kandidátka za 
stranu republikánskou a zvoleni Kaplan Fr. starosta, Dostál Jos. è.13 námìstek, 
Bezdíèek  Josef  è.  10,  Hájek  Josef  è.  35  do  rady,  Vávra  Václav  è.  23,  Kubíèek  Josef  
è.29,  Marek  Jindø ich  è.  47,  Bednáø  Franti ek  è.4,  Hrobaø  Jan  è.  3,  My ák  Jindø ich  è.  
55, Müller Jar . è. 38 a Faibr Franti ek è. 11 Homol do obecního zastupitelstva. 
Finanèní  komise  zvolena:  My ák  Jan  è.  21,  Beèièka  Jan  è.  31,  Vávra  Václav  è.  23  a  
Müller  Jaroslav  è.  38.  V  místní  kolní  radì  v  Malé  Lhotì  za  Borovnici:  Matìjka  
Josef è. 16 a Vávra Václav è. 23.  
 

Další pokra ování p íšt . Z pam tní knihy voln  vypsal a upravil 

JUDr. Karel Skalický, kroniká  obce 
 

  

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 koná první mše dne 31. b ezna od 14:30 hod. 

Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v zimním období otev eny od 8 do  
16 hodin a že je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme. 
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Spole enská kronika 

Životní jubilea 
 

V tomto m síci slaví své významné životní jubileum  

 

80 let   pan  KAREL SLÁDEK  z P estavlk 
 

Jubilantovi p ejeme všechno nejlepší, hodn  zdraví a 
spokojenosti do dalších let.  

 
 
 

 

 

Nový ob ánek 
Dne 8. února 2013 se narodila  
nová ob anka naší obce  
 

SÁRA  manžel m Koutným z P estavlk. 
 

Rodi m a malé Sárince p ejeme hlavn  hodn  zdraví, št stí a radosti. 
 
 

 

St hování 
K trvalému pobytu v naší obci se v uplynulých 

sících p ihlásili tito ob ané: 

od 21.11.2012 pan  JAROSLAV KAPLAN  na adresu do Rájce p. 30 

od 13.2.2013 LIBOR, SIMONA a MARKÉTA PROVAZNÍKOVI  do Rájce p. 36 

Všem nov  p ihlášeným ob an m p ejeme v jejich novém bydlišti hodn  spokojenosti. 

sociální komise 
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Pozvánka na posezení s d chodci 
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Kultura a volný as 

Sousedské posezení v Borovnici 
 

  

dne 16. ezna 2013 od 10:00 h. 
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Veletrh cestovního ruchu 
 
 



 

Zadní strana obálky 
tský karneval ve Chlenech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohádka O kucha ince Majdalence na Vrbici 
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