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Zprávy Obce Borovnice 
 

Co se d je v obci... 
Dne 25. dubna 2013 od 18 hodin se ve spole enské místnosti SDH v Rájci konalo 
pravidelné ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice, p i kterém byly po p ednese- 
ní souhrnu usnesení z p edchozího jednání zastupitelstva projednány aktuální problémy. 

Stav rozpo tu Obce Borovnice k datu 31.3.2013 
Starostka obce podrobn  seznámila všechny p ítomné se stavem rozpo tu v p íjmové i 
výdajové ásti za 1. kvartál roku 2013: 

íjmy: plán ro ního rozpo tu – 3.906.200,- K  aktuální stav – 1.217.365,- K  
Výdaje: plán ro ního rozpo tu – 3.525.200,- K  aktuální stav – 591.821,- K  
Bankovní ú et: po átek roku – 1.098.742,68 K  aktuální stav – 1.629.285,65 K  
Stav úv ru: po átek roku – 3.673.332,- K  aktuální stav – 3.578.000,- K  

Všechny podrobnosti jsou komukoli k dispozici v kancelá i obce v ú edních hodinách. 

Rozpo et na rok 2013 prošel první úpravou 
Zastupitelé odsouhlasili zm nu rozpo tu Obce Borovnice na rok 2013 .1, týkající se 
úpravy rozpo tu v p íjmové i výdajové ásti ohledn  p ijetí dotace a výdaj  spojených 
s volbou prezidenta R a dále finan ního vypo ádání za rok 2012, v jehož rámci byly 
provedeny vratky nevy erpaných ástí dotací na volby a na úroky z úv ru. Zastupitelé 
úpravu rozpo tu odsouhlasili.  

íjmová ást byla navýšena o 23.500,- K  na celkovou výši 3.929.700,- K . 
Výdajová ást byla navýšena o 27.758,- K  na celkovou výši 3.552.958,- K . 

OV P estavlky – pozemky, rekonstrukce a dotace 
Obecnímu zastupitelstvu byla p edložena k odsouhlasení smlouva o uzav ení budoucí  
smlouvy s p. Marií Michalcovou z Kosteleckých Horek, která je vlastníkem p. . 200/1 
v k.ú. Rájec, na níž stojí stavba istírny odpadních vod ( OV P estavlky). Náklady na 
zam ení pozemku pro odkup pozemku a provedení zm ny v katastru zajistí na vlastní 
náklady Obec Borovnice, která pozemek odkoupí za cenu stanovenou oboustrann  
dohodnutým znalcem. Další ásti pozemk , na nichž se nachází OV, jsou ve vlastnictví p. 
Kinského. Vlastnictví t chto pozemk  bude ešeno vým nou za jiné pozemky obce.  

Zastupitelstvu byla p edložena k odsouhlasení smlouva o dílo s p. Bc. Radkem Bulí em 
z astolovic, týkající se zajišt ní projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce OV 
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estavlky v k.ú. Rájec. Smlouva byla p ipravena na základ  zprávy o posouzení a hodno- 
cení nabídek na tuto zakázku. Ve lh  pro doru ení nabídek byly doru eny tyto nabídky: 

- Ing. Ladislav Nosek, Jahodov p. 9 – 65.000,- K  
- Ing. Josef Bartoš, Kvasiny 339 – 72.000,- K  
- Bc. Radek Bulí , Žižkova 134, astolovice – 52.000,- K  

Komise pro otevírání obálek po kontrole doru ených nabídek konstatovala, že všechny 
nabídky splnily zadávací podmínky a byly p ijaty k posouzení a hodnocení. Hodnotící 
komise se shodla, že ekonomicky a servisn  nejvýhodn jší je nabídka Bc. Radka Bulí e, I  
45544361. 

Zastupitelstvu byla dále p edložena k odsouhlasení smlouva o dílo s p. Pavlem Zá eckým 
ze Lhot u Potštejna, týkající se dodávky technologie, montáže a stavebních úprav p i 
realizaci rekonstrukce OV P estavlky v k.ú. Rájec. Smlouva byla p ipravena na základ  
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na tuto zakázku. Ve lh  pro doru ení nabídek 
byly doru eny tyto nabídky: 

- Petr Eliáš, Dukelská 301, Ústí nad Orlicí – 486.875,- K  
- Ladislav Makalouš, Doudlebská 96, Potštejn – 470.505,- K  
- Pavel Zá ecký, Lhoty u Potštejna 29 – 419.721,- K  

Komise pro otevírání obálek po kontrole doru ených nabídek konstatovala, že všechny 
nabídky splnily zadávací podmínky a byly p ijaty k posouzení a hodnocení. Hodnotící 
komise se shodla, že ekonomicky a servisn  nejvýhodn jší je nabídka Pavla Zá eckého, I  
45590753. Nabídnutá cena 419.720,92 K  je v etn  DPH a dodavatel se zavazuje, že tato 
cena nebude p ekro ena. 

Obec Borovnice podala žádosti o poskytnutí dotací z programu Královéhradeckého kraje 
„Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodá ství obcí do 2000 obyvatel“. První 
žádost se týká p ísp vku na projektovou dokumentaci k akci „Rekonstrukce stávající 

OV – havárie“. Projektová dokumentace má stát 52.000,- K , z toho 80% dotace má init 
41.500,- K . Druhá žádost se týká p ísp vku na vlastní realizaci akce „Rekonstrukce 
stávající OV – havárie“. Rekonstrukce OV eší vestavbu nové OV do stávajícího t lesa 

OV. Bude takto mj. provedena vým na technologie zastaralých biodisk  za jemno- 
bublinnou areaci. Navrhovanou vým nou dále dojde ke zvýšení ú innosti OV p i maxi- 
málním využití stávajícího betonového t lesa OV v etn  nátokového a odtokového po- 
trubí. Rekonstrukce má stát 420.000,- K , z toho 80% dotace má init 330.000,- K . Obec 
v tomto týdnu obdržela informaci, že ob  žádosti o dotace byly krajem odsouhlaseny. 

Dotace z Programu obnovy venkova na úroky z úv ru ke stavební zón  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 18.3.2013 schválilo poda- 
nou žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „Technická infra- 
struktura v Rájci“ ve výši 45.000,- K . Dotace je ur ena na úhradu poloviny výdaj  za úro- 
ky z úv ru na tuto akci. Na základ  odsouhlasení byla obci p edložena k podpisu smlouva 
o poskytnutí dotace, po jejímž podpisu budou prost edky p ipsány na ú et.  
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evody pozemk  v obci 
Krom  nákupu a sm ny pozemk , na nichž stojí OV P estavlky, eší obec také problémy 
s pozemky, na nichž stojí další obecní budova, a to p.3 v P estavlkách, která je v sou as- 
nosti využívána jako hasi ská zbrojnice a klubovna. Tato budova také stojí na pozemcích 

kolika majitel . N které pozemky jsou ve vlastnictví obce, ale n které jsou ve správ  
SÚS  Hradec  Králové  a  majitelem  je  Královéhradecký  kraj.  Obec  Borovnice  žádá  o  bez-  
úplatný p evod t chto pozemk  z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví Obce 
Borovnice. Jedná se o ást pozemku, kde se nyní nachází garáž hasi ské techniky, 
asfaltová plocha p ed touto garáží a zatravn ný pruh mezi silnicí a budovou. Další ásti 
pozemk  jsou pak ve vlastnictví p. Josefa erného z P estavlk p.4, na jehož pozemku se 
nachází tém  polovina místnosti bývalého obchodu. Mezi obecní budovou p.3 a po- 
zemky manžel erných z P estavlk p.4 dále vedla již v minulosti zaniklá obecní cesta, 
takže n které obecní pozemky jsou naopak využívány v rámci hospodá ství u domu p.4 
manžel erných. Z tohoto d vodu bylo dohodnuto, že budou pozemky mezi Obcí Borov- 
nice a manžely ernými z P estavlk p.4 vym ny. Starostka obce na zasedání uvedla, že 
vzhledem k rozdílnosti zp sobu využití a ceny pozemk  nelze provést vým nu t chto po- 
zemk  a bude t eba provést vzájemný odprodej, kdy p. Josef erný odprodá obci pozem- 
ky okolo obecní budovy p.3 a Obec Borovnice zárove  odprodá manžel m Josefu a Ma- 
rii erným pozemky bývalé obecní cesty, p iléhající k jejich pozemku i zasahující do jimi 
využívané zahrady. Pozemky musí být nejprve ocen ny a provedena vzájemná dohoda. 
Poté se v c bude dále ešit a projednávat na dalším ve ejném zasedání.  

Na základ  zam ení chodník  v Borovnici žádá Obec Borovnice Královéhradecký kraj o 
bezúplatný p evod do vlastnictví Obce Borovnice také u t chto pozemk .  

EZ Distribuce, a.s., žádá o odprodej obecního pozemku pod trafostanicí v Rájci. Trafo- 
stanice se nachází na pozemku st.p. . 74 o vým e 9 m2. Zastupitelé nemají námitek proti 
odprodeji tohoto pozemku majiteli trafostanice. Bude p ipravena kupní smlouva s do- 
hodnutou cenou k odsouhlasení na p íštím zasedání a veškeré náklady spojené s p evo- 
dem ponese kupující. 

Pan Josef ástek z Rájce p.1  žádá  obec  o  odprodej ásti pozemku p. . 126/27 v k.ú. 
Rájec  o  vým e  cca  42  m2. Jedná se o zarovnání pozemku podél místní komunikace. 
Zastupitelé nemají námitky proti odprodeji této ásti pozemku. Jelikož na okraji tohoto 
pozemku povede ve velmi brzké dob  vodovodní p ípojka, bude nutné z ídit v cné 

emeno. Po zjišt ní p esné vým ry a ceny této ásti pozemku bude p ipravena k odsou- 
hlasení kupní smlouva. 

Paní Marta Batrlová opakovan  podala žádost o odprodej ásti obecního pozemku p. . 
126/27 v  k.ú.  Rájec,  který  sousedí  s  pozemky  p. .  126/15  a  139/2  a  s  domem  p.  
Lichtenberkové p.24. Jedná se o p íjezdovou cestu k zadní ásti rodinného domu p.3 
Marty Bartlové a Kamila Mejtského, kte í tento pozemek dle d ív jšího rozhodnutí 
zastupitelstva mají v bezplatném užívání. D vodem podání nové žádosti o odprodej ásti 
tohoto obecního pozemku je plánované p ed lání st echy, p i n mž by st echu rádi 
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prodloužili o p íst ešek na skladování d eva v tomto prostoru. Tato ást pozemku je 
využívána také pro p ístup k dalším nemovitostem, proto s prodejem tohoto pozemku 
zastupitelé nesouhlasili. Na míst  p. Batrlová podala vysv tlení, že nemají zájem o celý 
pozemek  až  k  místní  komunikaci,  ale  pouze  o  ást  pozemku  p ed  jejich  vjezdem  o  
rozm ru cca 4x2m až na úplném konci tohoto pozemku. S touto variantou by zastupitelé 

edb žn  souhlasili, musí ale být žádost ješt  up esn na, zjišt na vým ra a vyjád ení 
majitel  sousedních pozemk . Poté bude znovu projednáno na ve ejném zasedání. 

Chata p. Ji ího Kaplana bude mít 1. ev. . v P estavlkách 
Pan Ji í Kaplan z Chocn  žádá Obec Borovnici o p id lení eviden ního ísla pro rekrea ní 
chatu na st.p. . 62 v k.ú. Rájec. Jedná se o rekrea ní chatku se zahrádkou u obecního 

adu v P estavlkách. Jelikož v celé obecní ásti P estavlky není dosud žádné íslo 
eviden ní (pouze ísla popisná), bude to 1. ev. . v P estavlkách. 

ízení v cného b emene s V P Net, s.r.o. HK – stavební zóna Rájec 
Obci Borovnice byla p edložena k odsouhlasení a podpisu smlouva s V P Net, s.r.o. 
Hradec Králové, zastoupenou spole ností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, o z ízení 

cného b emene. V cné b emeno spo ívá v oprávn ní uložení a provozování stavby 
plynárenského za ízení v etn  p íslušenství ve stavební zón  v Rájci (Plynofikace 9 RD). 
Za z ízení v cného b emene bude obci uhrazena jednorázová ástka ve výši 500,- K .  

Vydání územního souhlasu k p ípojce nízkého nap tí p. Hlavsy 
Firma Energomontáže Votroubek s.r.o. Rychnov n. Kn., jako zpracovatel projektové doku- 
mentace na stavbu p. Hlavsy z Borovnice p.7 – p ípojka knn, p edložila obci žádost o vy- 
jád ení k vydání územního souhlasu. Jedná se o projekt na základ  žádosti o p ipojení 
nového odb rného místa ze sít  nízkého nap tí na p. . 94/1 v k.ú. Borovnice u Potštejna. 
Na stávajícím podp rném bod  venkovního vedení nízkého nap tí se má provést svod 
kabelem do sk ín , která bude umíst na ve výšce 2,5 až 3 m nad terénem. Z této sk ín  
má být proveden vývod kabelem, který má být veden podvrtem cesty a ukon en v nové 
kabelové sk íni, umíst né na hranici p. . 94/1. Kabel má být uložen v hloubce 80 a 120 
cm. Investorem stavby je EZ Distribuce, a.s. D ín. Zastupitelé probrali problematiku 
podvrtu silnice a chodníku, kde jsou uloženy veškeré sít  (kanalizace, plyn, telekomunika- 
ce), pro ež stavba musí být provád na na vlastní riziko investora a veškeré komunikace 
musí být uvedeny do p vodního stavu. Do katastru bude muset být zavedeno v cné 

emeno. Jinak zastupitelé nemají námitek. 

ekop obecní komunikace 
Paní Markéta Omiláková z Rájce p. 13 podala žádost o povolení provedení p ekopu 
silnice p ed parcelou 126/26 a 126/31 v Rájci z d vodu vedení plynu. Po dokon ení práce 
bude silnice uvedena do p vodního stavu. Zastupitelé k žádosti vyslovili souhlas. 
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Oprávn nost podání trestního oznámení 
Pan Jaroslav ermák z Rájce se v prvním diskusním p ísp vku na ve ejném zasedání tázal, 
pro  podání trestního oznámení na bývalého starostu nebylo projednáno na ve ejném 
zasedání a poukázal na to, že starostka obce nebyla tímto podáním pov ena zastupiteli 
na ve ejném zasedání. Okolo tohoto dotazu vznikla velmi vzrušená diskuse všech p ítom- 
ných. Zastupitelka Marie Kaplanová uvedla, že by s podáním trestního oznámení nesou- 
hlasila, pan Podhorník z Rájce zase uvedl, že se na ve ejném zasedání dlouho p ed 
podáním dotazoval, zda bude trestní oznámení podáno a že mu bylo odpov zeno, že v c 
již byla p edána advokátovi, který trestní oznámení p ipravuje. Dlouhá diskuse byla na- 
konec zakon ena s tím, že podle advokáta, který trestní oznámení na základ  plné moci 
za Obec Borovnici podal, nebylo t eba podání trestního oznámení odsouhlasit na ve ej- 
ném zasedání a starostka obce necht la tuto citlivou záležitost ješt  více rozjit it. S po- 
dáním trestního oznámení na pravidelné sch zce zastupitel  souhlasila v tšina zastupi- 
tel . Zastupitelka a p edsedkyn  kontrolní komise Pavlína Witczaková uvedla, že zám r 
podat trestní oznámení byl n kolikrát zve ejn n a mnohokrát diskutován na ve ejném 
zasedání.  

Pot eba sí ové zábrany u h išt  v Rájci 
Pan Za ka z Rájce upozornil na pot ebu sí ové zábrany i na druhé stran  h išt  v Rájci. 
Z jedné strany již tato sí ová zábrana byla vytvo ena a osv ila se. Po ízení sí ové 
zábrany podél místní komunikace i na druhé stran  h išt  by m lo vyjít na cca 8.000,- K  
a realizace by byla provedena svépomocí. Starostka obce odpov la, že obec se bude 
snažit vyjít vst íc a s po ízením této sí ové zábrany souhlasí. 

Nízký plat obecního zam stnance 
Pan Podhorník z Rájce vyslovil v diskusi názor, že obecní zam stnanec p. Hlavá ek pobírá 
za pom rn  hodn  práce pouze minimální mzdu a m l by podle n ho být ohodnocen 
lépe. Zastupitelka Marie Kaplanová poukázala na to, že p vodn  byl za tyto práce placen 
jako nezam stnaný Ú adem práce, což poté skon ilo a obec se rozhodla jeho služby vy- 
užívat nadále za stejných podmínek, tedy minimální mzdu. Situace s nezam stnanými se 
ovšem již op t zm nila a Ú ad práce by podle p. Kaplanové op t mohl za tohoto pracov- 
níka platit. Starostka obce p. Rojková ale upozornila, že doba evidence na ÚP se nezapo- 
ítává do odpracovaných let a m l by tedy problém následn  s výší d chodu. Zastupitelka 

Pavlína Witczaková a starostka obce So a Rojková uvedly, že plat zam stnance p. Hla- 
vá ka je sice opravdu nízký, ale v sou asné dob  obec eší dluhy za stavební zónu v Rájci, 
havarijní stav OV P estavlky a nutné opravy vodovodu, takže peníze na zvýšení platu 
nyní nejsou. 

Redaktor obecního zpravodaje Brodík a obecní kronika 
Pan Jaroslav ermák projevil názor, že by bylo t eba zajistit nového redaktora obecního 
zpravodaje Brodík, jelikož podle n ho již ve zpravodaji v bec nic není a lidé se v n m nic 
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nedo tou o d ní v obci. Jediné, co ve zpravodaji za n co stojí, jsou výpisy z kroniky, které 
lá p. Skalický. Bylo by podle n ho t eba oslovit p edevším mladé, kte í se ú astní akcí a 
ní v obci a mohli by ud lat záznam. Na to byla podána odpov , že ob ané byli oslo- 

veni n kolikrát a nikdo neprojevuje zájem. V každém zpravodaji je na druhé stran  úpln  
dole uvedeno, že každý p ísp vek je vítán, stejn  jako nám ty na obohacení obsahu.  
Do Brodíku dodávám, že je to pon kud úsm vné a zárove  i pon kud smutné. Pokud jde 
o záznamy z obecních kronik, p ed n jakým asem mi v kancelá i obecního ú adu bývalý 
starosta pan Urbanec mával p ed o ima cédé kem s vít zoslavným proslovem „nechal 
jsem zdigitalizovat obecní kroniku“ (doslova). Projevil jsem tedy ihned zájem o kopii 
tohoto CD s tím, že by n které zajímavé v ci mohly být použity v Brodíku i na webových 
stránkách.  Na  to  mi  odpov l,  že  to  by  bylo  sice  dobré,  ale  že  jsou  do  kroniky  psány  i  

zné spory mezi ob any (kdo co proti komu atd.), což podle n ho zase není dobré, a že 
snad n kdy pozd ji. S tímto vyjád ením CD založil do stolu. Ptal jsem se po zvolení 
sou asné starostky obce, zda neví o tom CD, ale žádné CD se zdigitalizovanou kronikou 
nikde není a jak prý zjiš ovala, údajn  nikdy žádné nebylo. No tak jsem si to asi vymyslel... 

ímo nyní mne ale napadá, že si pan Urbanec možná jen popletl pojem „zdigitalizovat 
obecní kroniku“ s pojmem „vypálení letošního zápisu kroniky na CD“? O to bych zájem 
nem l, šlo mi jen o historii obce. Každopádn  zdigitalizovat kroniku jsem schopen také, 
jenže jsem nikdy nebyl ke kronice p ipušt n, proto bych také t žko mohl d lat z ní výpisy 
do zpravodaje. Nepovažuji za nic sv toborného opsat pár ádk  z knihy, kterou napsal 

kdo jiný. T žko ale napsat cosi aktuálního o d ní v obci nap . v n kterých zimních 
sících, kdy bývá v obci mrtvo, a o ni em aktuálním nejsou informace. Jako když nyní 

píši tento zpravodaj, ale dosud ani netuším, kdy a kde se letos koná okrsková hasi ská 
sout ž, nikdo totiž nepovažuje za vhodné to redakci Brodíku sd lit. Sháním letá ek, ale 
NIKDE NIC NENÍ! V tomto ísle zpravodaje op t není nic ke tení? Nebo toho bude 
tentokrát zase naopak p íliš? Ale zp t k té kronice obce - jiné obce ji mají v digitální 
podob  voln  ke tení na internetových stránkách, u nás to ovšem byla tém  tajná v c. 
Historii obce pro internetové stránky jsem tehdy shán l ze všech možných podklad , 
k obecní kronice jsem se nikdy nedostal. Ješt že jsem mohl do kronik (i mén  dávných) 
nahlédnout alespo  p i lo ské výstav  zpravodaj , za což pat í p. Skalickému velké díky, 
stejn  jako za výpisy, které z kroniky do zpravodaje nyní provádí, když už to tehdy nebylo 
umožn no mn . Jsou velmi zajímavé a rád je tu. Rád bych možnosti nahlédnutí do 
kronik využil i p i výstav  zpravodaj  tento m síc. Obecní kronika snad již není tajná.  

Napoušt ní nádrže v Rájci 
Pan Petr Kafka v posledním diskusním p ísp vku op t upozornil na problematiku napou- 
št ní požární nádrže v Rájci, která bývá v lét  využívána také ke koupání. Pot ebu pro- 
vedení vlastního vrtu pro napoušt ní ešilo již minulé zastupitelstvo. Pan Kafka uvedl, že 
vedení je položeno, chybí jen vrt a erpadlo. Je t eba zjistit cenu vrtu a za ízení a pokusit 
se vrt realizovat, aby se ušet ilo za napoušt ní nádrže z obecního vodovodu. 

Petr Kotera  
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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. 
 

04.05. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 542 102 
05.05. MUDr. T mová V ra J. Pitry 344, Opo no 494 667 154 
08.05. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114 
11.05. MUDr. Vav ková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 782 
12.05 MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 781 
18.05. MUDr. Vy ítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757 
19.05. MUDr. Zde ka Ji í Kvasinská 129, Solnice 494 596 732 
25.05. MDDr. And lová Jana J. Pitry 448, Opo no 731 980 112 
26.05. Bahník Dent s.r.o. ebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152 
01.06. MUDr. Benešová R žena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040 
02.06. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týništ  nad Orlicí 494 371 088 
08.06. MUDr. apková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
09.06. MUDr. Domá ová Iva Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 694 
 

 

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 

Ve ejná vyhláška a informace k dani z nemovitostí 
Finan ní ú ad pro Královéhradecký kraj vydal podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona . 280/2009 Sb. 
(da ový ád) ve ejnou vyhlášku, v níž oznamuje, že ode dne 26.4.2013 do dne 27.5.2013 je na 
všech územních pracovištích Finan ního ú adu zp ístupn n k nahlédnutí hromadný p edpisný 
seznam, jímž se v n m uvedeným da ovým subjekt m stanovuje za nemovitosti nacházející se 
v obvodu p sobnosti shora uvedeného správce dan  da  z nemovitostí na rok 2013.  

i nahlédnutí do hromadného p edpisného seznamu jsou da ovému subjektu zp ístupn ny pouze 
údaje týkající se jemu stanovené dan . Za den doru ení hromadného p edpisného seznamu se 
považuje t icátý den po jeho zp ístupn ní.  
Proti stanovení dan  se mohou poplatníci uvedení v hromadném p edpisném seznamu odvolat ve 
lh  do 30 dn  ode dne jeho doru ení, a to i p ed jeho doru ením. Odvolání se podává u správce 
dan , jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný ú inek. 
Poplatník m neuvedeným na hromadném p edpisném seznamu je da  z nemovitostí stanovena 
podle zákona o dani z nemovitostí ve výši poslední známé dan  nebo ve výši shodné s podaným 

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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da ovým p iznáním bez oznámení stanovené výše dan  platebním vým rem, anebo je oznámena 
platebním vým rem v p ípad , že se stanovená da  odchyluje od dan  poplatníkem p iznané. 
Splatnost dan  z nemovitostí: 

a) u poplatník  dan  provozujících zem lskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných 
splátkách, a to nejpozd ji do 31. srpna a do 30. listopadu zda ovacího období; 

b) u ostatních poplatník  dan  ve dvou stejných splátkách, a to nejpozd ji do 31. kv tna a do 
30. listopadu zda ovacího období. 

Nep esáhne-li ro ní da  z nemovitostí ástku 5.000,- K , je splatná najednou, a to nejpozd ji do 31. 
kv tna zda ovacího období. 
Je-li da  stanovená správcem dan  vyšší než da  p iznaná da ovým subjektem, nebo je-li da  
stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá da , a lh ta 
splatnosti dan  podle hromadného p edpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní 
lh  do 15 dn  ode dne právní moci hromadného p edpisného seznamu. Ve stejné náhradní lh  
je splatná i da  stanovená z moci ú ední. Stanovená náhradní lh ta splatnosti dan  nemá vliv na 

h úroku z prodlení. 
Mgr. Ilona Mesarošová, vedoucí odd. majetkových daní, oce ování a ostat. agend 

MAS Nad Orlicí:  Anketa ob an  
Vážení a milí spoluob ané, 
chceme Vás tímto požádat o spolupráci  na tvorb  nové strategie 
našeho regionu pro léta 2014–2020. K emu má tato strategie 
sloužit? 
Díky  dob e  zpracované  strategii  zvýšíme  šance  na  získání  
dota ních prost edk  pro rozvoj našich m st a obcí, pro podporu podnikání, rozvoj služeb i 
volno asových aktivit. Máme tak jedine nou šanci zlepšit kvalitu života v míst , které máme rádi.  
Hlavním zpracovatelem strategie je NAD ORLICÍ – obecn  prosp šná spole nost, která v regionu od 
roku  2007  již  podpo ila  96  projekt  v  celkové  hodnot  26,8  mil  K .  Aby  naše  úsilí  m lo  smysl,  
pot ebujeme znát Vaše názory a v t o Vašich pot ebách. Vzhledem k tomu, že Vaše spoluú ast 
je velmi d ležitá, vyhra te si, prosím, n kolik minut a odpov zte na následujících 40 otázek naší 
ankety. (Red.: ve zpravodaji pro Vás dotazník otiskujeme, sta í vytrhnout vnit ní dvojlist a vyplnit.) 
Vypln nou anketu doru te do 15. kv tna 2013 do schránky u dve í obecního ú adu v P estavlkách 
nebo poštou na adresu: NAD ORLICÍ, o.p.s., Kostelecké Horky 57, 517 41. Anketu je možné vyplnit 
také elektronicky na adrese www.nadorlici.cz.  Zde  získáte  i  další  informace  o  naší  innosti  a  
možnostech spolupráce. V p ípad , že je Vás v domácnosti více, kte í byste rádi anketu vyplnili, 

žete tak u init rovn ž elektronicky nebo je možné si anketu vytisknout. 
Výsledky ankety budou zve ejn ny na webových stránkách a na ve ejných setkáních v ervnu 2013. 

LEŽITÉ! Vypln né anketní lístky budou na ve ejných setkáních slosovány! Výherci obdrží 
zajímavé ceny – jednodenní exkurzi do n které z atraktivních lokalit eské republiky, regionální 
kucha ku i další zajímavé publikace vydavatelství Oftis! 

kuji za spolupráci, s úctou 
Mgr. Petr Kulíšek, editel NAD ORLICÍ, o.p.s.  



 

 ANKETA OB AN  
 POT EBUJEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR, POT EBUJEME VAŠE NÁPADY! 
 

OBEC BOROVNICE   (Borovnice, P estavlky, Rájec, Homole) 
Odpov di ozna te k ížkem, p ípadn  dopište. 

 
MOJE OBEC A JÁ 

1. Váš pobyt v obci je 
trvalý ob asný 

2. Jak dlouho zde bydlíte i pobýváte (chalupá i, chata i)? 
do 5 let    5–20 let  nad 20 let od narození 

3. Jste dostate  informováni o d ní v obci? 
 ano áste   spíše ne bec ne 

4. Jaký zp sob informování up ednost ujete? 
 výlep, výv sky  zpravodaj obce  obecní rozhlas místní TV 
 SMS  email www obce 

5. Ú astníte se jednání zastupitelstva i ve ejných projednání? 
 pravideln  asto  málokdy  nikdy 

6. Ú astníte se spole enských akcí v obci? 
 pravideln  asto  málokdy  nikdy  nejsou 

7. Jste aktivní v n kterém z místních spolk i sdružení? 
 ano  ne  spolky, sdružení v míst  nejsou  

8. Který z problém  v obci byste ozna ili jako nejnaléhav jší? 
 nepo ádek  kriminalita  drogy  mezilidské vztahy 
 jiné – uve te: ................................................................................................................................... 

 
SLUŽBY 

9. Jste spokojeni se sou asnou nabídkou místního obchodu? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne   v míst  není 

10. Nakupujete potraviny od místních výrobc /farmá ? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne   v míst  není 

11. Nakupujete jiné výrobky od místních výrobc ? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne   v míst  není 

12. Jak asto jezdíte za nákupy mimo obec? 
 denn    1× za týden   1× za as   nejezdím 

13. Nakupujete p es internet? 
 ano   ne   nemám internet 

14. Jste spokojeni s pohostinskými službami v obci? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne   v míst  není 



 

15. Jaké další služby byste v obci uvítali? (m žete ozna it i více možností) 
 mate ská škola  praktický léka   d tský léka   zubní léka   lékárna  
 pošta  knihovna  ve ejný internet prádelna, mandl 
 banka/bankomat  holi /kade ník emeslník – práce všeho druhu 
 za ízení pro d ti a mládež (klub)  za ízení pro seniory  pe ovatelská služba 
 jiné – uve te……………………………………............................................................................................... 

16. Za ali byste Vy sami podnikat (poskytovat služby) v obci, kdyby Vám obec vypomohla (nap . 
poskytnutím prostor s minimálním nájmem, dotací apod.)? 

 ano   možná ano   spíše ne   ne   nevím 
     Pokud ano, v jakém oboru? …………………………………......................................................................... 
 
ZA PRACÍ I ODPO INKEM 

17. Dojíždíte za prací/do školy mimo vaši obec? 
 ano   ne 

     Pokud ano: - jak daleko dojíždíte? 
  do 10 km   11–25 km   26–50 km   nad 50 km 
 - jak asto dojíždíte? 
  denn    týdn    m sí   nepravideln  

18. Využíváte ve ejnou hromadnou dopravu? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne 

     Pokud ano, tak nej ast ji:  vlak   autobus 
     Pokud ne, uve te, prosím, d vody (m žete ozna it i více možností): 

 nevyhovující sm ry  nevyhovující asy odjezd  a p íjezd  
 nevyhovující etnost  nevyhovující umíst ní zastávek 
 nevyhovující cena  osobní pohodlí 
 jiné – uve te: ............................................................................................................................. 

19. Jste spokojeni s dostupností okolních obcí? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne 

     Pokud ne, které spojení vám konkrétn  chybí? 

     ........................................................................................................................................................... 

20. Je ešení dopravy ve vaší obci bezpe né? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne 

21. Které prvky by nejvíce p isp ly ke zvýšení bezpe nosti chodc , cyklist  a plynulosti dopravy 
v obci? (m žete ozna it i více možností) 

 p echody pro chodce  hlídky u p echod   chodníky, stezky pro chodce 
 p ší zóny  ozna ení obytných zón  stezky pro cyklisty 
 pruh pro cyklisty  retardéry (zpomalovací za ízení)  omezení rychlosti 
 omezení vjezdu nákladních automobil   zna ené parkovací plochy, parkovišt  
 jiné – uve te: ................................................................................................................................... 

22. Jste pro rozší ení turistického ruchu v obci/regionu? 
 rozhodn  ano   asi ano   spíše ne   rozhodn  ne 

23. Je orienta ní systém obce a okolí dostate ný? 
 rozhodn  ano   asi ano   spíše ne   rozhodn  ne 



 

24. Je vedení turistických tras a cyklotras dostate né? 
 rozhodn  ano   asi ano   spíše ne   rozhodn  ne 

25. Uvítali byste vybudování dalších stezek pro cyklisty? 
 rozhodn  ano   asi ano   spíše ne   rozhodn  ne 

     Pokud ano, ve kterých místech? 

     ........................................................................................................................................................... 

26. Chodíte/jezdíte Vy sami na procházky/projíž ky po okolí obce? 
 pravideln   asto   málokdy   nikdy 

 
PROST EDÍ K ŽIVOTU, KULTURA 

27. Uve te, které z t chto v cí Vám v obci a okolí nejvíce chybí 
 d tská h išt   h išt  na r zné sporty  sportovní vybavení 
 koupání  lavi ky  kvalitní osv tlení 
 kulturní za ízení – kino, divadlo, amfiteátr  
 jiné – uve te: …………………………………................................................................................................ 

28. Jste spokojeni se stavem ve ejné zelen  v obci? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne 

29. Jste spokojeni se vzhledem ve ejných prostranství? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne 

30. Je v obci stanovišt  na t íd ný odpad? 
 ano   ne   nevím 

31. Pokud ano, vyhovuje Vám jeho umíst ní? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne 

32. Chybí Vám n které druhy kontejner ? 
 plasty  papír  textil  sklo 
 bio odpad  elektroodpad  nebezpe ný odpad  velkoobjemový odpad 
 jiné – uve te: ................................................................................................................................... 

33. Které v ci Vás v obci obt žují? 
 zápach  hluk  doprava  zne išt ná voda 
 bariéry  skládky  
 jiné – uve te: ................................................................................................................................... 

34. Jaký je p evažující zp sob vytáp ní Vašeho domu/bytu? 
elekt ina:  p ímotopy   akumula ní  tepelné erpadlo 
LPG, LTO:  zemní plyn   propan-butan   lehké topné oleje 
fosilní paliva: erné uhlí   hn dé uhlí   koks 
obnovitelné zdroje:  d evo   d ev. odpad   brikety   št pka   pelety 

 jiné – uve te: …………………………………................................................................................................ 

35. Používáte alternativní zdroje energie? 
 ano   ne 

     Pokud ne, plánujete v nejbližších 5 letech jejich zavedení? 
 ano   ne   nevím 



 

36. Jste spokojeni s pé í o historické objekty a památky? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne   nevím 

37. Jste spokojeni s využitím historických objekt ? 
 ano  áste    spíše ne   v bec ne   nevím 

38. Znáte zaniklé tradice, které byste cht li v obci obnovit? 
 ano   ne 

     Pokud ano, jaké? 
     ………………………………................................…………………....................................................................... 

39. ím je Vaše obec zajímavá pro Vás osobn ? 

     ………………………………................................…………………....................................................................... 

     ………………………………................................…………………....................................................................... 

     ………………………………................................…………………....................................................................... 

     ………………………………................................…………………....................................................................... 

40. Zvažujete v dohledné dob  p est hování mimo region? 
 ano   ne 

     Pokud ano, co je hlavním d vodem? 
      pracovní p íležitost  lepší výd lek  lepší podmínky  nižší náklady  rodina  
      jiné – uve te: ............................................................................................................................... 
 
ZÁV REM 
Jste:  muž   žena 
Kolik je Vám let?  ………………… 
Jaká je Vaše sou asná ekonomická aktivita? 

 studující  státní zam stnanec  zam stnanec  soukromý podnikatel  
 nezam stnaný  v domácnosti  rodi ovská dovolená  d chodce 
 jiné – uve te: ………….......................………………………......................................................................... 

 
 

Následující osobní údaje nemusíte vypl ovat, pokud nechcete. 
 

ejete si být informování o aktivitách MAS NAD ORLICÍ? 
 ano   ne 

     Pokud ano, uve te, prosím, e-mail: 
     ........................................................................................................................................................... 
 

Pokud se chcete zú astnit slosování o ceny, vypl te, prosím, následující údaje: 
 

Jméno a p íjmení: ......................................................................................................................... 
Zp sob kontaktu, který preferujete: 
telefon – íslo:  ............................................................................................................................... 
e-mail:  ........................................................................................................................................... 
adresa:  .......................................................................................................................................... 
 

Vypln ním t chto údaj  ud lujete NAD ORLICÍ, o.p.s., souhlas se zpracováním Vašich údaj . Vaše 
údaje budou použity pouze ke slosování této ankety a nebudou poskytnuty dalším osobám. 
 

kujeme Vám za Vaši ochotu a trp livost. 
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Pravidelné o kování ps  
V pátek dne 17. kv tna 2013 bude v obci Borovnice 
provedeno povinné o kování ps  proti vzteklin  
(p ípadn  na požádání proti psince a paroviróze). 
Termín o kování: estavlky 16:00 hod. 
 Borovnice 16:30 hod. 
 Rájec 17:00 hod. 

kování provede MVDr. Richard Mina ík. 
 
 
 

Meteostanice Rájec 

Po así v dubnu 2013 
Informace z amatérské meteostanice, umíst né v ásti obce Rájec na objektu rodinného 
domu p. 5. Meteostanice je v provozu od konce roku 2011. 
  

 minimální pr r  maximální 
Teplota: -5,8°C 9,7°C 26,8°C 
Vlhkost:  73%  
Vítr:  v tšinou západní 0 m/s 1,6 m/s 57 m/s 

 

Srážky/ síc: Deštivé dny Mráz (<0°C) Chlad (<10°C) Letní (>25°C) 
20 mm 10 dní 6 dní 9 dní 2 dny 

 

Více informací m žete najít na internetových stránkách www.pocasirajec.unas.cz/meteo 
a www.facebook.com/PocasiRajec. Martin Kaplan 
 
 
 

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 12. a 26. kv tna, 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.pocasirajec.unas.cz/meteo
http://www.facebook.com/PocasiRajec
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Spole enská kronika 

Nový ob ánek 
Dne 17. dubna 2013 se narodila nová ob anka naší obce  
 

VERONIKA  manžel m Za kovým z Rájce p.7. 
 

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

sociální komise 
 
 
 

Z obecní kroniky 

Výpis z kroniky obce Borovnice 
Rok 1932. Leden zaèal mírnì, ale ke konci mìsíce a  -21°C. Únor mírný, po 15. mrazy 
-12 a  -16°C. Bøezen suchý a teplý, v noci -2°C. Zaselo se v bøeznu, nejtepleji 30. 
+29°C. Duben chladný bez de tì, co  mìlo neblahý vliv na ozimy. Kvìten suchý a 
chladný, rozpr elo se a  ke konci mìsíce, èerven zaèal té  suchý a studený, od 9. zaèaly 
pøeháòky,  patnì  se  su ilo,  sena  v ak  bylo  obstojnì,  zvlá tì  jetele  byly  pìkné,  nejvy í  
teplota  v  èervnu  +33°C.  V  èervenci  velká  vedra,  bouøky,  èasté  de tì,  tak e  nì  se  
zdr ely. Zaèaly a  26. èervence. Srpen do 8. chladný, pak do 13. vedra, od 19. do 25. 
de tivo, do konce pìkné poèasí. Záøí suché, ve dne vedra v noci chladnìji. V øíjnu mrazy 
tak,  e  v  zahrádkách  pomrzly  kvìtiny.  Listopad  nepøíjemný,  chladný,  11.  a  12.  velké  
de tì se snìhem - vánice, od 14. do 20. jarní tepla, sluneèno, pak opìt chlad. Prosinec 
od 1. do 14. silné mrazy -20°C, bez snìhu, 15. sníh do 22. mrazy a  -22°C a od 23. do 
konce roku obleva. 
V èervnu na krámì hovìzí  8-10 Kè za kg, vepøové 12-14 Kè za kg. Výkupní ceny byly - 
hovìzí  3-4  Kè,  telata  4-5  Kè  za  kg  ivé  váhy,  prasata  8,50  a  9  Kè  za  kg  mrtvé  váhy.  
Podsvinèata 300-400 Kè za pár. Ceny dobytka na podzim klesaly. Prodávaly se krávy za 
2-2,50 Kè, býci 3-3,50, jalovice 3-3,50, telata 3 Kè, prasata klesly a  na 4-4,50 Kè a 
mnohdy  pod 4  Kè,  v e  za  kg  ivé  váhy.  Podsvinèata  dokonce  na  50  Kè  za  pár,  nebylo  
mo no ani velká ani malá prasata prodat, tak se porá eli v domácnostech a maso se 
prodávalo za 7 Kè za kg. Úroda obilí byla dobrá tak, e ceny znaènì klesly - p enice 130 
- 135 Kè, ito 70 Kè, jeèmen 80 Kè, oves 50 - 55 Kè, brambory 25 - 30 Kè, zelí 20 Kè za 1q. 
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Ovoce skoro ádné, jablka stála 1 kg 3 - 4 Kè. Panovala bída, potravin dosti, ale penìz 
málo. Vydání velká a pøíjem malý. Byla v eobecná nespokojenost. Kù e surová laciná, 
boty drahé, mu ské nìrovací 100 - 110 Kè, Ba ovy 49 - 69 Kè. Nebýti Bati, museli by 
lidé chodit bosi. Oblek prostøední jakosti stál 300 Kè. Zákonem ze dne 31. bøezna 1933 
vypsána pùjèka práce, která konèila 15. kvìtna, prodlou ena do 30. èervna, obec upsala 
4000 Kè. V roce 1933 byly zavedeny kovové 25 haléøe. 

 
Dìsnì se rozmno ily polní my i, nadìlaly mnoho kod v poli, jetele znièily nadobro tak, 
e se musely je tì na podzim zaorat. Rovnì  tak ito a p enice byly znaènì po kozeny. 

Majitelé pozemkù byli povinni ze zákona my i hubiti, tráviti, co  se provádìlo 
otrávenou p enicí,  která  stála  5  Kè  za  kg,  pøièem  se  otrávilo  mnoho ptactva  a  polní  
zvìøe. 
Na jaøe otevøena v Kostelci nad Orlicí dru stevní mlékárna, ku které pøistoupilo z Bo- 
rovnice  9  èlenù,  kde  platili  za  1%  tuku  24  haléøù.  Zøízena  té  sbìrna  vajec  pøi  
mlékárnì. 
Honební spoleèenstvo z penìz nájemních koupila vylu ovaè na jetel za 3200 Kè. Roèní 
nájem z honu èinil 557 Kè.  
Leto ního roku dokonèeno zøízení jevi tì, které zøídila místní skupina republikánského 
dorostu, takté  koupila idle do hledi tì za 1411 Kè. Skupina vìt inou hrála veselohry 
pøi slu né náv tìvì (za období od r. 1929 do r. 1933 podchyceno v kronice 12 titulù 
divadelních her - pozn autora výpisu). Mimo to poøádány silvestrovské veèírky, hrány i 
kuplety za úèinkování napø. Martince Fr. è.p. 14, Beèièky Jos. è.p. 10 a jiných. Nápovìda 
a pokladník zároveò Kaplan Fr. è.p. 28, který èistý výnos ukládal do Chlen do reifeisenky 
a dostoupil 2500 Kè, obnos ten dán v roce 1933 zmínìné skupinì na zøízení nového 
jevi tì.  
12.  prosince  byla  veøejnost  vzru ena  náhlou  zvìstí  o  úmrtí  Dr.  Antonína  vehly,  
bývalého ministerského pøedsedy vlády Èeskoslovenské republiky. Pohøeb se konal  
15.  prosince  za  pøeèetné  úèasti  v ech  vrstev  obyvatelstva.  Zúèastnili  se  ho  rovnì  
významní politikové vèetnì presidenta republiky T.G. Masaryka, pøedsedy vlády Jana 
Malypetra spolu s èleny vlády, úøadující námìstek republikánské strany poslanec Rudolf 
Beran, starosta obce sokolské Dr. Fr. Soukup a dal í.  
 

Další pokra ování p íšt . Výpis z kroniky u inil:  JUDr. Karel Skalický, kroniká  obce 
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Kultura a volný as 

Pozvánky na akce 
 OTVÍRÁNÍ VRBICKÉ STUDÁNKY 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OKRSKOVÉ CVI ENÍ 
11.5.2013 od 13:00 hod. – Vrbice 

Sport – Po ádá SDH Vrbice za okrsek .18. 
 

POCHOD P ES T I HRADY 
11.5.2013 od 19:00 hod. – Sopotnice 

Sport  –  Po ádá  K T  Sopotnice.  P ipravuje  se  9  p ších  tras  a  13  cyklotras.  Start  a  cíl  
v Sopotnici. Bohatý doprovodný program. Další podrobnosti na internetových stránkách 
www.kct-sopotnice.com.  

http://www.kct-sopotnice.com/
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ÍRODNÍ ZAHRADY 
14.5.2013 – Kostelecké Horky – INEX-SDA - D m z modrého kamene 
Workshop a seminá  - ekovýchova. 
 

Ray Cooney: PRACHY! 
14.5.2013 od 19:30 hod. – Rychnov n. Kn. – Pelclovo divadlo 
Divadlo Palace Praha – Pon kud netypická oslava narozenin v bláznivé komedii s dobrými 
herci z typicky anglického prost edí. Hrají: Vanda Hybnerová, Ond ej Vetchý, Richard 
Trs an, Michal Novotný, Ji í Štrébl, Nela Boudová, Pavel Kikin uk, Zden k Košata. Režie: 
Jana Zbo ilová. 
 

MANŽELKA SE NEP UJE 
15.5.2013 od 19:00 hod. – Kostelecká Lhota – Hostinec u Hubálk  
Divadlo – Komedie v podání divadla Zdobni an Vamberk. Lístky si rezervujte p edem. 
 

POTŠTEJNSKÁ POU  
17. - 19.5.2013 – Potštejn - B lisko 
Zábava – Celý víkend pro Vás budou p ipraveny pou ové speciality a atrakce. 
 

 OSLAVY 130 LET SDH VELKÁ ERMNÁ 
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NA STOJÁKA 
20.5.2013 od 19:30 hod. – Choce  – Panský d m 
Divadlo – stand up comedy show. Hrají: Lukáš Pavlásek, Ester Ko ková, Dominik 
He man Lev a Karel Hynek. Vstupné: p edprodej od 2.5. v IC 180 K , na míst  200 K .  
 

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY 
22.5.2013 od 19:00 hod. – Vamberk – M stský klub Sokolovna 
Divadlo – Úsp šná komedie. Vstupné 250,- K . 
 

OTEV ENÍ NOVÉHO ROXETU 
25.5.2013 – Sko enice – RoXet Club 
Po m sí ní p estávce bude otev en nový Roxet. 
 

KAFEMLETÍ 
26.5.2013 – Kostelecké Horky – D m z modrého kamene 
Workshop. 

 

 
 
 

Inzerce 

Prodej domu 
Prodám rodinný d m v Borovnici p. 30, stojící na st.p. . 23 v k.ú. Borovnice u Potštejna.  
Kontakt:  Mgr. Eva Krovová, tel. 728 532 243.  
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Pro volné chvíle 

Rohá ek 
 
 
 
 

(TAJENKA), prý aby mu kroupy nepobily.  

1 – TAJENKA 
2 – Epos 
3 – Slovensky „sešit“ 
4 – Hlavní m sto Samoy 
5 – Sada 
6 – Zavýsknutí 
7 – Zna ka litru 

Sudoku 
Zp sob lušt ní: V každém ádku, sloupci a tverci musí být po jednom ísle od 1 do 9. 
Obtížnost: lehká Obtížnost: st ední  
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Omalovánka pro d ti 
  



 

Zadní strana obálky 
Pozvánka na výstavu zpravodaj  Rychnovska 
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