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ležité informace 

ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE 

Pozvánka na ve ejné zasedání 

Zastupitelstvo obce Borovnice srde  zve 
všechny ob any obce na mimo ádné ve ej- 
né zasedání, které se koná ve tvrtek dne 
15. 5. 2014 od 18 hodin ve spole enské 
místnosti obecního ú adu v P estavl-
kách. Pozvánka s programem jednání již 
byla vyv šena na ú edních deskách dne 6. 
kv tna. Všichni jste zváni. 
 

Záznam z ve ejného zasedání 

Dne  17.  dubna  se  od  18  hodin  v  místní  
ásti Rájec konalo t etí ve ejné zasedání 

v  tomto  roce,  kterého  se  zú astnilo  7  za-
stupitel  a 11 ob an  obce. 
Po úvodním stanovení zapisovatele a ov o- 
vatel  zápisu byl p ednesen souhrn usnese-
ní z minulého zasedání a zastupitelé nem li 
k zápisu a usnesení žádné námitky. Násled-

 byl  odsouhlasen  program  jednání  a  p i-  
kro ilo se k projednání t chto bod : 

etní záv rka za rok 2013 
etní obce p. Milena Sládková zpracovala 
etní záv rku obce Borovnice za ú etní 

období roku 2013 podle novely zákona o 
etnictví . 220/2013 Sb. – vyhlášky ze 

dne 22. ervence 2013. Starostka obce 

edložila tuto ú etní záv rku zastupitel m 
ke schválení.  Výsledek hospoda ení za rok 
2013 podle výkazu zisku a ztráty je: 
náklady:  3.617.773,61 K  
výnosy:  4.494.475,72 K  
výsledek hospoda ení: 876.702,11 K  
a  tento  bude  p eú tován  na  ú et  .  432  –  
nerozd lený zisk. 
Zastupitelé ú etní záv rku schválili. 

Aktuální stav rozpo tu k 31.3.2014 
Starostka obce seznámila p ítomné s aktuál- 
ním stavem rozpo tu k 31.3.2014. Vzhle-
dem k rozsáhlosti p etla p edevším hlavní 
položky s vyššími ástkami a podrobnosti 
jsou k dispozici na obecním ú ad . Zastupi-
telé vzali stav rozpo tu na v domí. 

Prodej a nákup pozemk  
Na základ  žádosti, schválené na minulém 
ve ejném zasedání, byla zpracována kupní 
smlouva na prodej obecního pozemku . 
353/3 o vým e 6 m2 a p. .  354/3 o vý-

e  92  m2 v  k.ú.  Rájec,  zapsané  na  listu  
vlastnictví 10001 Obce Borovnice, paní 
M. Huškové z P estavlk. Pozemky budou 
odprodány  za  odhadní  cenu  51,31  K /m2 
v  celkové  ástce  5.028,-  K  s  platbou  
v hotovosti p i podpisu smlouvy. Zastupite-
lé s prodejem souhlasí. 



Strana 4 • Kv ten 2014 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

Dále byla projednána kupní  smlouva  s p. 
F.  Kinským  z  Kostelce  nad  Orlicí  o  od-
prodeji pozemku obci.  Smluvní  cena  za  
odkoupení ásti pozemku . 69/31 v k.ú. 
Borovnice  u  Potštejna,  zapsaného  na  LV  
366  p.  Františka  Kinského  a  týkající  se  
podílu o velikosti 8/10 z vým ry tohoto 
pozemku o celkové vým e 240 m2, byla 
dohodnuta ve výši 15.000,- K . Zastupitelé 
navrženou smluvní cenu i kupní smlouvu 
odsouhlasili. 

V  návaznosti  na  p edchozí  bod  byla  ke  
schválení p edložena další kupní smlouva, a 
to s p. Františkem Sládkem z Borovnice, 
týkající se odprodeje jeho podílu o veli-
kosti 1/10 ze stejných pozemk  za  od-
hadní  cenu  1.648,-  K .  Zastupitelé  tuto  
kupní smlouvu také odsouhlasili. 

etí  kupní  smlouva  s  p. Marií Nedvídko-
vou z Chocn  se týkala odprodeje po-
sledního podílu o velikosti 1/10 ze stej-
ných pozemk , op t za odhadní cenu 
1.648,-  K . Zastupitelé i  tuto kupní smlou-
vu odsouhlasili. 

Starostka obce dále p edložila návrh stano-
vení smluvní ceny na prodej pozemk  u 
bytovek  v  Borovnici  ve  výši  30,-  K /m2 + 
náklady (tj. cena za geometrický plán, 
náklady za nákup pozemk  od p edchozích 
majitel  a cena za znalecký posudek). ást-
ka  má  být  takto  navýšena,  jelikož  je  toto  
v jednání již  od roku 2000 a ceny se od té 
doby zm nily. Ob ané s navýšením nesou-
hlasí. Cena m že být p ípadn  upravena a 

epo ítána, pokud to nebude vycházet. 
Nyní zastupitelé schválili ástku ve výši 30,- 

/m2 + náklady. 

Zp tný odb r a využití odpad  

Další smlouva, p edložená obecními zastu-
pitelstvu k odsouhlasení, se týkala zajišt ní 
zp tného odb ru a využití odpadu z obal  

spole ností  EKO-KOM,  a.s.  Praha.  Smlou-
va je upravena tak, aby vyhovovala aktuál-

 platným zákon m a normám. 
V návaznosti na to byl p edložen ješt  do-
datek . 1 k odsouhlasené smlouv  s firmou 
EKO-KOM,  a.s.,  týkající  se  pov ení  pln -
ním n kterých povinností obce svozovou 
firmou EKOLA eské Libchavy, s.r.o. 

Smlouva o dílo s Ing. arch. Filipem 
epkou na schodišt  Homole 

Starostka obce informovala o sch zce s Ing. 
arch.  Filipem  epkou,  která  se  konala  
v  restauraci  ve  Lhotách  u  Potštejna  dne  
6.3.2014 a za naši obec se jí zú astnili 
So a Rojková a Kamil Mat jka. Sch zku 
iniciovala Obec Lhoty u Potštejna a byl na 
ní p edstaven plánovaný projekt na rekon-
strukci historického schodišt , jehož spolu-
vlastníkem je s obcí Lhoty u Potštejna naše 
obec. Celková ástka oprav by inila asi 10-
12  mil.  K .  Na  tuto  rekonstrukci  je  t eba  
projektová dokumentace a podrobný pr -
zkum stavebn  technického stavu památky, 
což Ing. arch. Filip epka ohodnotil na 
105.650,- K  bez DPH. Tato ástka má být 
rozd lena mezi spoluvlastníky polovi ním 
podílem. Projekt bude možno využít, jakmi-
le  se  poda í  získat  dotace  na  opravy,  a  to  

eba i za 3 nebo 5 let. 

Dotace na úroky z úv ru 
Starostka obce p edložila k odsouhlasení 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo tu 
Královéhradeckého kraje z Krajského pro-
gramu obnovy venkova na Snížení zadluže-
nosti obcí a DSO. Jedná se o dotaci na úro- 
ky z úv ru na technickou infrastrukturu 
v Rájci. Dotace má init 50% z p edpoklá- 
dané celkové výše 60 tis. K , tj. 30 tis. K . 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tu- 
to dotaci již odsouhlasilo a naši zastupitelé 
ji rádi p ijali. 
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Žádosti ob an  a organizací 

Ing.  Jan  Burián  ze  Chlen  podal  žádost  o  
ipojení jeho novostavby rodinného domu 

v k.ú. Rájec, ležící na pozemku . 126/55, 
k obecnímu vodovodu. Zastupitelé nemají 
žádné p ipomínky. 

O em se diskutovalo 

Zastupitel Leoš Mat jus požádal o zajišt ní 
opravy st echy budovy nad hasi skou 
zbrojnicí v Borovnici.  Tato ást st echy je 
p.  Kinského,  další  ást  je  p.  Nechvátala.  
Starostka obce napíše majitel m žádost o 
uvedení své nemovitosti do bezpe ného 
stavu. 

Ob anka  obce  poukázala  na  to,  že  nápis 
„Ú ední  deska“  je  jen  na  výv sce  v  P e-  
stavlkách a v ostatních ástech obce tento 
nápis není. Tázala se proto, zda informace 
jsou  na  všech  výv skách  stejné.  Na  to  sta-
rostka  obce  odpov la,  že  nápis  je  nutný  
pouze na jednom míst  v obci, ale vyv šuje 
se vše ve všech obecních ástech stejné. 
Starostka obce podala informaci o dopisu 
od p. Fiedlera z VAKu Jablonné n.Orl., dle 
kterého bylo již sehnáno nové erpadlo 
pro vodovodní vrt v P estavlkách za cenu 
33.000,- K  a bude provád na vým na 
filtra ního písku za cca 20.000,- K . Poté 
ješt  pod kovala obecnímu pracovníkovi p. 
Hlavá kovi za práci v obci, pop ála mu 
brzké uzdravení a zasedání ukon ila. 

Územní plán Borovnice 

Dne 29.4.2014 se na OÚ v P estavlkách 
konalo ve ejné projednání návrhu územní-
ho plánu obce. Z  projednání vyplynuly po- 
slední požadavky na zm ny, které jsou v tu- 
to chvíli zpracovávány a kone ná podoba 
nového ÚP má být schvalována na následu-
jícím pravidelném ve ejném zasedání. 

Pravidelné o kování ps  

V pátek dne 23. kv tna 2013 bude v obci 
Borovnice provedeno pravidelné 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 proti vzteklin  provede MVDr. 
Richard  Mina ík  za  obvyklých  100,-  K  za  
jednoho psa. 

-pk- 
 

Z Ú EDNÍ DESKY 

Volby do Evropského parlamentu 

Letošní volby do Evropského parlamentu se 
na území eské republiky konají v pátek 
23. kv tna 2014 od 14 do 22 hodin a 
v sobotu 24. kv tna 2014 od 8 do 14 
hodin.  
V naší obci je jeden volební okrsek -   .  1 -  
ve spole enské místnosti obecního ú adu 
v P estavlkách, který je ur en pro voli e 
bydlící v obecních ástech Borovnice, P e-
stavlky, Rájec a Homole. 
Ob an R má právo hlasovat v t chto 
volbách  za  p edpokladu,  že  nejpozd ji  dru-
hý den voleb dosáhl v ku 18 let, nevznikla 
u n j p ekážka ve výkonu volebního práva a 
je  zapsán  v  seznamu  voli  pro  volby  do  
Evropského  parlamentu  (ob ané  R  jsou  
do seznamu voli  zapsáni automaticky). 
Další informace o volbách do Evropského 
parlamentu lze získat na webových strán-
kách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), 
na ú ední desce obce (v . internetové) ne- 
bo i  na zdejším obecním ú ad  u starostky 
obce paní Rojkové v ú edních hodinách. 

http://www.mvcr.cz/


Strana 6 • Kv ten 2014 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

Ve ejná vyhláška k dani  
z nemovitých v cí na rok 2014 

Finan ní ú ad pro Královéhradecký kraj 
oznamuje ve ejnou vyhláškou, že od 30. 4. 
2014 do 2. 6. 2014 je na všech územních 
pracovištích Finan ního ú adu zp ístupn n 
k nahlédnutí hromadný p edpisný seznam, 
jímž  se  uvedeným  da ovým  subjekt m  sta-  
novuje za nemovité v ci da  z nemovitých 

cí na rok 2014. 

Informace k zasílání složenek 

Složenky pro placení dan  z nemovitých v cí 
jsou ve v tšin  p ípad  zpracovávány a roze-
sílány da ovým subjekt m centráln . Zasílá-
na je standardní složenka typu A, podléhající 
poštovnímu poplatku podle platného ceníku 

eské pošty. 

Finan ní ú ady vykonávají správu této dan  
na území p íslušného kraje prost ednictvím 
svých územních pracoviš , u nichž jsou ulo-
ženy da ové spisy poplatník .  

Da  z  nemovitých  v cí  je  slou ena  do  
jedné ástky za všechny nemovité v ci 
poplatníka na území p íslušného kraje.  
Má-li poplatník dan  více nemovitých v cí, 
které se nacházejí  v obvodech místní p sob-
nosti dvou nebo více finan ních ú ad , tj. na 
území  více  kraj  nebo  na  území  hl.  m sta  
Prahy  a  jednoho  nebo  více  kraj ,  jsou  do  
obálek vkládány spole  složenky za všech- 
ny tyto finan ní ú ady.  
Pro platbu dan  z nemovitých v cí u každé-
ho z dot ených finan ních ú ad  je poplatní-
kovi dan  zasílána jedna složenka, pokud je- 
ho da  u tohoto finan ního ú adu iní nejvý-
še  5  000  K ,  nebo  dv  složenky,  pokud  je  
tato da  vyšší  než 5 000 K  a platí  se tedy 
ve dvou splátkách. Da  vyšší  než 5 000 K  
lze však zaplatit i najednou jedinou složen-
kou, a to v termínu první splátky dan .  

Jednotlivé složenky jsou opat eny názvem a 
íslem ú tu místn  p íslušného finan ního 
adu  (tj.  toho  finan ního  ú adu,  v  jehož  

obvodu místní p sobnosti se nemovitá v c 
nachází), kterému je p íslušná platba ur ena.  
Na alonži složenky, tj. na její horní odd li-
telné ásti, jsou uvedeny tyto d ležité údaje:  
 celková výše dan  z nemovitých v cí na 
rok 2014,  
 výše a termíny splatnosti splátek,  
 stav  da ového  ú tu  poplatníka,  tj.  p ípad-
ný  p eplatek  nebo  nedoplatek  na  dani  z  
nemovitých v cí,  
 spravující územní pracovišt  finan ního 

adu, kde má poplatník uložen da ový 
spis k dani z nemovitých v cí, a jehož pro-
st ednictvím  komunikuje  s  finan ním  ú a-
dem.  

V zájmu zajišt ní možnosti plynulého placení 
dan  v pokladnách finan ních ú ad  jsou 
složenky rozesílány v po adí nezávislém na 
místní p sobnosti finan ních ú ad . Proto je 

eba po ítat s tím, že v jednotlivých lokali-
tách neobdrží všichni poplatníci složenky 
sou asn , ale budou postupn  rozesílány 
tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi 
nejpozd ji do 25. kv tna 2014.  
Jestliže poplatník podal da ové p iznání po 
31. lednu zda ovacího období a v n m vy- 
po tená da  se liší  od ástky dan  uvedené 
na složence, uhradí da  ve výši vypo tené 
v da ovém p iznání, p ípadn  ve výši, kte-
rou mu správce dan  sd lí platebním vým -
rem nebo hromadným p edpisným sezna-
mem. Pokud poplatník uhradil da  z ne-
movitostí  na  rok  2014  již  p ed  obdržením  
složenky, použije složenku pro kontrolu již 
uhrazené ástky dan  a k doplacení p ípad-
ného rozdílu.  

ležité upozorn ní: Adresa P.O. Boxu, 
uvedená  v  levém  horním  rohu  obálky  se  
složenkami, je ur ena pouze pro vracení 
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nedoru itelných složenek eskou poštou, 
nikoli pro zasílání jiné korespondence fi-
nan ním orgán m. Orgánem, který vym u-
je da , je vždy místn  p íslušný finan ní 

ad.  Veškeré  dotazy,  podn ty,  odvolání  
apod. proto zasílejte vždy na adresu územní-
ho pracovišt  místn  p íslušného finan ního 

adu, uvedeného na složence.  

Mgr. Ilona Mesárošová, Finan ní ú ad 

Elektronické dražby nemovitostí 

Auk ní a realitní agentura Gavlas, s.r.o., 
zve ejnila na základ  žádosti insolven ního 
správce Mgr. Vít zslava Jav rka dražební 
vyhlášku o dražb  dobrovolné elektronické, 
týkající se adového rodinného domu p. 
66 v Borovnici s parcelou . 107 (zapsáno 
na LV . 458 pro k.ú. Borovnice u Potštej-
na). Odhad ceny nemovitosti je 450.000,- 

 a nejnižší podání iní 225.000,- K . 

 
Dražba se koná elektronicky prost ednic-
tvím portálu www.ElektronickeDrazby.cz. 
Dražba za íná dne 13. 5. 2014 v 9 hod. a 
kon í dne 15. 5. 2014 v 18 hod. 

O 
Další dražební vyhlášku vydala firma  
EURODRAŽBY.CZ a.s. na základ  žádosti 
insolven ního správce Ing. Bc. Bohumila 
Ježka a týká se op t konání ve ejné dražby 

dobrovolné elektronické. P edm tem draž-
by  je  nemovitost  -  stavba k bydlení v Bo- 
rovnici (Klu ) p. 37 se  st.p. .  61  a  za-
hradami p. . 122/1 a 122/3 (zapsáno na 
LV . 411 pro k.ú. Borovnice u Potštejna). 

Soudní znalec tuto nemovitost ocenil na 
1.000.000,- K  a nejnižší podání iní 
500.000,- K . 

 
Ve ejná  dražba  se  koná  prost ednictvím  
dražebního systému na internetové adrese 
www.eurodrazby.cz. Den konání ve ejné 
dražby se stanovuje na 16. kv tna 2014. 
Zahájení ve ejné dražby bude provedeno 
prohlášením licitátora (po ukon ení zápisu 

astník  ve ejné  dražby),  a  to  v  10:00  
hod. Ukon ení dražby bude nejd íve za 30 
minut. 

Záv re ný ú et DSO Brodec 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bro-
dec, jehož lenem je také naše obec, zve ej-
nil  záv re ný  ú et  za  rok  2013  s  tímto  
výsledkem hospoda ení: 

• íjmy: 1.026.158,68 K  
• výdaje: 1.005.261,39 K  

Dle zprávy o výsledku p ezkoumání hospo-
da ení  DSO  Brodec  za  rok  2013  nebyly  
auditem zjišt ny žádné chyby a nedostatky. 

(více na elektronické ú ední desce) 

http://www.elektronickedrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
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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. 
 

08.05. MUDr. P ibylová Marta Komenského 209, astolovice 494 322 706 
10.05. MUDr. Pta ovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740 
11.05 MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad B lou 17 494 598 205 
17.05. MUDr. Sk ková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 695 
18.05. MUDr. Stejskalová V ra ZS Kout 566, Borohrádek 494 381 263 
24.05. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  n.Orl. 494 371 031 
24.05. MUDr. Sv tlík Filip Tyršova 515, Opo no 494 667 553 
31.05. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 
01.06. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 693 
07.06. MUDr. Š astná Ludislava ZS Rokytnice v Orlických horách 494 595 292 
08.06. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151 
 

 

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 dubnu 2014 

Pravideln  p inášíme informace z amatérské 
meteostanice, která je v provozu od konce 
roku 2011 a je umíst na v Rájci p.5:  

Pr rná teplota za m síc 11°C 
Minimální teplota za m síc -1,7°C 
Maximální teplota za m síc 22,7°C 
Pr rná vlhkost za m síc 75 % 
Minimální vlhkost za m síc 38 %  
Maximální vlhkost za m síc 95 % 
Pr rná rychlost v tru 1,5 m/s   
Srážky celkem za m síc   32,6 mm  
Mrazivé dny (<0°C)  2 dny 

ízemní mráz (<0°C)  6 dní 
Deštivé dny  8 dní 
Více informací najdete také na internetových 
stránkách (www.pocasirajec.unas.cz/meteo a 
www.facebook.com/PocasiRajec), nebo je 
poskytnu e-mailem: kaplanm2@seznam.cz, 
pop ípad  osobní návšt vou. 

Martin Kaplan 

Kotlíkové dotace 

Dovolujeme si Vás informovat o „Kotlíkových 
dotacích“ v Královéhradeckém kraji, které bu- 
dou spušt ny v nejbližší dob .  

Cílem Kotlíkových dotací je snížení zne išt ní 
ovzduší z malých spalovacích zdroj  na tuhá 
paliva. Týká se tzv. lokálních topeniš  do tepel-
ného výkonu 50 kW. Dotace je poskytována na 

zné  typy  kotl  a  platí  pouze  pro  vým nu  
stávajících ru  pln ných kotl  na tuhá paliva 
za nové efektivní nízkoemisní zdroje.  

O kotlíkovou dotaci  m že  žádat  pouze  fyzická  
osoba,  která  je  vlastníkem  nemovitosti  ur ené  
k bydlení. Dotace je poskytována formou jedno-
rázové  investi ní  ú elové  podpory  a  p íjemce  
dotace musí projekt realizovat na území p ísluš-
ného kraje. 

Do uznatelných náklad  pat í nákup a instalace 
nového kotle, p ípadn  akumula ní nádoby. 
Kotel pak musí spl ovat p edepsané maximální 
hodnoty emisí a minimální ú innost. Tyto para- 

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
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metry udává Metodický pokyn MŽP k definici 
nízkoemisního spalovacího zdroje a dále musí 
kotel na tuhá paliva spl ovat minimáln  3. emis- 
ní  t ídu  (nebo  vyšší)  dle  SN  EN  303-5.  Po-
slední podmínkou je výb r pouze takového 
kotle, který je v dob  po ízení zapsán v Seznamu 
výrobk  a technologií (SVT). 

Ob ané, kte í o dotaci požádají, dostanou do 4 
síc  od podání žádosti vyrozum ní, zda jim 

finance  na  nový  kotel  budou  poskytnuty,  i  
nikoliv. Úsp šní žadatelé pak mají 9 m síc  na 
to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalo-
vali nový a p edložili požadované doklady ke 
kontrole.  Finance  žadatelé  obdrží  na  sv j  ú et  
do t iceti dn  po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace. 

Spole nost Rojek má dlouholetou tradici (93 
let)  a  sídlí  v  astolovicích.  Jsme výrobci  kotl  
ROJEK na ru ní spalování i s automatickou do- 
dávkou paliva. V sídle spole nosti Vám p edve-
deme kompletní sortiment, poradíme s výb rem 
kotle, zajistíme technika, který Vám vypracuje 

edb žnou kalkulaci na vým nu kotle, a pom -
žeme s dotacemi.  

Neváhejte a využijte jedine né p íležitosti k vý- 
 kotle  na  tuhá  paliva  za  nový  ekologický  

kotel ROJEK s dotací až 60.000,- K .  

Žádost o Kotlíkovou dotaci musí být podána 
osobn  na p íslušném podacím míst . Žádosti 
tedy  nelze  podávat  elektronicky,  ani  je  zasílat  
poštou. Podací místo tvo í obvykle p íslušný 
krajský ú ad. K žádosti se p ikládá estné prohlá- 
šení o vlastnictví rodinného domu nebo bytové 
jednotky a také o tom, že bude instalován pouze 
takový kotel, který je uveden v SVT. Pokud je 
žadatel pouze spoluvlastníkem domu, musí být 
také p iloženy souhlasy ostatních vlastník  nebo 
druhého z manžel  atp. Dále musí žádost obsa-
hovat fotodokumentaci stávajícího kotle, který 
bude  vym n,  a  v  této  fázi  by  m l  být  ješt  
zapojen na otopnou soustavu a komínové t leso. 
Posledním dokladem je ur ení typu kotle, v et-

 emisní t ídy dle SN EN 303-5. Podporová-
ny jsou pouze emisní t ídy 3, 4 a 5.  

íjem žádostí kon í dnem uvedeným v p ísluš- 
né  výzv  nebo  vy erpáním  alokovaných  pro-
st edk  pro danou výzvu. Pot ebné formulá e a 
podrobnosti ke Kotlíkovým dotacím naleznete 
na  webu SFŽP v  menu „Národní  programy“ a  
pod odkazem „Spole ný program na podporu 
vým ny kotl “.  

V p ípad  spln ní výše uvedených podmínek je 
následn  nutné  pro  vyplacení  dotace  uzav ít  pí-  
semnou smlouvu o poskytnutí dotace. K tomu je 

eba si p ipravit následující dokumenty:  

• estné prohlášení žadatele o tom, že ke dni 
edložení  žádosti  nemá  nedoplatky  v i  

státní správ . 
• Kopie smlouvy nebo jiný doklad o bankov-

ním ú tu, kam bude dotace vyplacena.  
• Aktuální výpis z Katastru nemovitostí – List 

vlastnictví k domu nebo bytu, kde bude ko-
tel instalován, ne starší než 1 m síc.  

• Originály nebo ov ené kopie faktur v etn  
doklad  o zaplacení vztahujících se k uzna-
telným náklad m.  

• Platný certifikát výrobku, který prokazuje 
pln ní základních požadavk  vyplývajících 
z na ízení vlády 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky.  

• Protokol o uvedení kotle do trvalého provo-
zu – instalaci provádí odborná firma proško-
lená výrobcem. Proškolenou firmou se ro-
zumí subjekt, který se prokáže dokladem o 
proškolení výrobcem.  

• Doklad o likvidaci stávajícího kotle v etn  
písemného popisu, vystaveného firmou pro-
vád jící instalaci, a fotodokumentaci, ze kte-
ré je patrné, že stávající kotel byl znehodno-
cen.  

Dále si Vás dovolujeme srde  pozvat na Dny 
otev ených dve í v naší spole nosti, konané ve 
dnech 28. – 30. 5. 2014, kde Vám p edvedeme 
kompletní sortiment nejen tepelné techniky, ale 
i d evoobráb cích stroj  ROJEK. 

Erika Mrázová 
asistentka prodeje tepelné techniky Rojek 
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Pozvánka na Dny otev ených dve í ROJEK 
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Ve ejná sbírka na v trný mlýn 

 
Zastupitelstvo obce Borovnice (okres Trut-
nov) rozhodlo o obnovení v trného mlýna, 
který byl kdysi zdejší dominantou. Na zá-
klad  stavu zbytk  v trného mlýna, který je 
“uložen” ve skanzenu v Kou imi, chce tato 
obec vybudovat repliku, protože z p vodní 
památky nezbylo již tém  nic.  

V roce 2009 zpracoval Ing. Arch. Petr Dos- 
tál projekt a 20.8.2010 nabylo právní moci 
stavební povolení na tuto stavbu. V roce 
2011 byla stavba zahájena výstavbou par-
kovišt , komunikace a op rné zdi u v trné-
ho  mlýna.  Na  tuto  akci  Obec  Borovnice  
obdržela dotaci z Programu obnovy venko-
va Královéhradeckého kraje. Celkem bylo 
proinvestováno 611.921 K . Poté se obec 
pokusila získat prost edky ješt  z n kolika 
program , nikde však neusp la.  

Zastupitelstvo obce proto rozhodlo o koná-
ní  ve ejné  sbírky,  která  by  m la  pomoci  

trný mlýn znovu postavit. Pro realizaci je 
pot eba získat zhruba 3 miliony korun.  
Cht li bychom Vás všechny, kterým není 
lhostejný osud tohoto ojedin lého projektu 
na navrácení technického skvostu ech, 
požádat o  jakýkoliv  p ísp vek  na  konto  
uve ejn né v tomto lánku. Sbírka kon í 
již na konci kv tna. Všem za poskytnuté 
dary p edem d kujeme. 

Historie v trného mlýna: 

Poslední  ze  ty  mlýn  v  ad  stojících  na  
návrší nad Borovnicí postavil v roce 1846 
Augustin  ovský,  domká  z  p.  189  ve  
Velké  Borovnici.  Jeho  syn  Josef  provozuje  
mlýn  do  konce  19.  století  z  ekonomických  

vod  mlýn prodává n meckému mlyná i 
Augustinu Hackelovi, jehož rodina vykonává 
mlyná skou  innost  až  do  odsunu  v  roce  
1946.  Po  odsunu  z stává  mlýn  opušt n  a  
tím se stává ter em vandal , kte í se nejvíce 
podepisují na jeho pozd jším stavu. P es veš- 
kerou snahu MNV v Borovnici se neda í tuto 
vzácnou památku uchránit a ani nelze nalézt 
pomoc u nad ízených orgán  - ONV Trutnov 
a Státní památkové pé e.  
Je  smutné,  že  tento  mlýn  vzdoroval  dv ma  
sv tovým válkám a nejednomu vojenskému 
tažení, ale neustál ád ní nových mladých 
osídlenc  a byrokratické rozhodnutí o jeho 

evezení do skanzenu, který se nikdy nepo-
stavil. Tak p išla Borovnice a echy o jediný 

trný mlýn n meckého typu (celod ev né-
ho, oto ného podle své osy). 
Pro obnovu v trného mlýna bylo v roce 
2004  založeno  ob anské  sdružení  V trák,  
které je za len no do sekce V trné mlýny p i 
Technickém muzeu v Brn . Toto sdružení 
seskupuje ob any, kte í se aktivn  podílejí 
na innostech sm ujících k obnov  v trné-
ho mlýna.  Kontakt: jira.chvojka@seznam.cz  

Ji í Chvojka, p edseda sdružení V trák 
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Památná Homol
 

Byli budou
sad stkví se jara kv t, když vracející se májové slune ní paprsky

oblažují nivy kraj toužících po život rozkv tu, aby vydaly sv dectví ne-
smrtelnosti díln Pán

Bylo tak dnes. polích zelenalo se obilí. tverák ík, mohl si již pohrá-
vati dosti vysokými stébly echrati miliardy líste

Nad mi lány, vysoko oblacích, hlaholila sv ží radostná píse
sk ivan kte nevýslovném, zanícení vzdávali Tv rci hold za všechnu tu krásu.
Snad by byla jejich malá srdé ka ekyp la dojmy, kdyby se nemohla unaviti

ním písní.
sadech honosily se pozdním kv tem které druhy ovocných strom po

stráních silnice hý ily kv tem medonosné ke stromy všeho druhu.
korun velikán imknutých hrudi matky zem živitelky, doléhal

sluchu chodce jemný bzukot piln pracujících eli ek, nahlížejících do kaž-
dého milostné touze rozev eného kalíšku, jehož útlé líste ky se chv ly stra-
chem studem doteku návšt vníka.

Lu inami proplétaly se pot ky, tu tiše plynoucí, tam op bublající taju-
plným šepotem. Vody jejich sp chaly shlédnouti další další nekone né luhy,
poseté nespo etným množstvím kvítk

Siln jší byst iny hnala nedo kavost spat iti mohutné toky eské, spojiti se
nimi majestát stojnosti síly. Zemský ráj blažila souborná harmonie

živé, stejn krásné, vysokými horami ov ené zem
Milion ope ených vc navrátivších se svobodn íchodem jara, sta-

la se tato pohostinná zem náplní radosti ze shledání místem zrození, kde od
li edch dci.

Vše se kol pohybovalo svobodn radostn
Ano, zemský ráj to na pohled...
Ale kdo chyb této tvorb
Byl zde opravdu zemský, ráj pro všechny?
Snad onu krásu vychutnával snílek, který vid všude svobodná proud ní

májového života bez hlavního initele lov ka...
Platí stejné zákony pro všechny? Mýlil se?
Ne.

lov k, nejvznešen jší tvor všeho tvorstva, pat il dojásající májové krásy.
Kde byl?
Ach, tvore lidský, koruno Boží dokonalosti, kam jsi klesl ve své vlasti? Kam se

pod la tvoje svoboda? Ona svoboda hrdých edk Kde jsi? Ozvi se! Promluv
mluvou nejsladší, mluvou matek!

Kde jsou vci dávných slavných písní?
ím, volám, hledám ono hrdé pokolení!

íšernou disonan ní ozv nou zarývají se hluboko do srdce sotva slyšitelné
hlasy:



Památná Homol
 

„Nejsme mrtví odpo íváme jen! Duch žije, bude žíti nav ky rodném kraji.
ijde národní máj vzk íšení...“

Op ticho. Snad to byl jen elud ecitliv lého srdce.
již se chechtá temná íšera skute nosti:

„P ijde? Che, che, che, sem že ijde? Po káš si...“
Smích cizák pochybova jevšak erušen mocn jším voláním:
„P ijde jist Musí ijíti. Bylo je pácháno násilí cná spravedlnost trestá,

ale nenechá neod in nu ivdu. ekej! Bojuj! se dávné minulosti!“
Hlas ducha jin slábl, vidiny se ztrácely ece stal nesmazatelným první

post eh ním zaseté sém nad je.

tu slyš!
Jaký to neoby ejný zjev! Za bílého dne polích zahoukal íšerný hlas

sovy, hlas dravce. Ne nemožno...!
ece!

silnice mezi Chocní Koldínem pracoval práv na panských polích zástup
shrbených žen tí. Nad nimi stál, šavlí ozbrojený dráb, karabá em ruce.

úst drába zazn ob as onen chraplavý skrehot, výbuch zloby. To bylo ono
klamnévolání dravé sovy...

Byl máj byl lásky as...
Lid se ihrbil ješt sn ji rodné zemi, zkráp ji potem, slzami ml el

vzdychal...
Musel ml eti za viny...
Dobo pob lohorská, tob chci vypráv ti...
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Bou
Koncem máje roku 1710 klusali jezdci po cest od Chocn sm rem ke

Koldínu.
Když se iblížili ku staré tvrzi koldínské, nev stily erné mraky dusné par-

no nic dobrého proto ed tvrzí radil mladší jezdec: „Zastavíme se Koldín
zdá se mi, že do Borovnice nedorazíme ed ívalem, který se jist brzy iže-
ne.“

Starý vousatý pán pohlédl na vyvstávající mraky nad lesy na západ odv til:
„Liják se ižene, ale nemámejiž daleko. Pamatuji se od své dávné cesty ece

ješt že Borovnice není od Koldína íliš vzdálena.
Se starým bývalým majitelem tvrze Koldína, pánem Oprštorfu, znal jsem se

velmi dob e, ale zboží pán Oprštorfu koupil rod ernín Chudenic; dlouho
však statky nedržel nyn jším majitelem je rod pán ze Šternberka.

Ani edchozí majitelé se Koldín trvale nezdržovali.
Šternberkové, ti mají nádherný zámek astolovicích.

Proto se nechci Koldín zdržovati. Museli bychom požádati pohostinství
správce panství. Sotva bych zde koho ze Šternberk zastihl, vždy není ješt
doba hon

Nyn jší výstavnost tvrze ve vlašském slohu stojí za prohlédnutí. Snad se nám
naskytne vhodn jší íležitost na zpáte ní cest .“ 1

Za rozhovoru projížd li chudou vesni ku, stísn nou po kopcovitých svazích
pohlédli na skupiny chatrných domk nalepených skr ených pod strání tvrze
jako pod ídly kvo ny.

„Tvrz je mohutná, ale vesni ka bídná! Podívej se na výstavnost té hospodá -
ské ev né budovy vlevo od tvrze! To je výška lomenice celá obrovská st echa
panských hospodá ských budov je ze eva. Kdyby panská stavení zachvátil
požár, tu toho úvozu ch ev ných, slamou pokrytých chalup snad ani
neutekou!" upozor oval starý pán po letmém post ehu.

Mladší druh si této kontrastující zajímavosti valn nepovšiml, neb emýšlel
nápov di starého pána, památnosti tvrze jist by byl nejrad ji odbo il do

vrat dvorce neodmítl pohošt ní.
Podle toho také odpov l: „V ru jsem nev této tvrzi. Vraceti se ne-

budeme, ale prosil bych vaši urozenost, abychom se zde zastavili íšt .“
itáhli uzdy koní cválali ml ky dále.

                                                             
 

Blíže staré, pusté, prvotní tvrze Koldín byl vystaven XVI. neb XVII. století nyn jší záme ek ve
vlašském slohu um lecky klenutými komnatami. Tato tvrz (záme ek) je pro krásu vnitrního kle-
nutí komnat chrán na stát. Památkovým adem. Komnaty byly po státním evratu vkusn opra-
veny.

opravách tvrze roku 1933 byly pod omítkou nalezeny velmi zajímavé fresky letopo tem 1605.
dohledné snad dob budou vodní fresky odkryty odborn opraveny.

Nedaleko Koldína Kozí ek nalézají se popelnicová pole. Ona místa jsou chrán na jist bude zde
odborn badáno.



Památná Homol
 

Když míjeli za Koldínem tvrz Závrší odbo ili myln vlevo sm rem Rajci,
od ižovatky Závrší vedla Borovnici cesta ím jší, nev ili, že se tak náhle
bou ižene.

Sotva se však od zmín né ižovatky vzdálili, zarachotilo hromobití nad ne-
dalekým lesem.

„Již jsme tom! Nu, což, snad ece dostihneme nejbližšího obydlí. Podívej se!
ed námi tom záhybu je jaká vesnice," ukazoval starší šlechtic.
„Pochybuji, zda tuto vesnici dostihneme ed lijavcem. Blesk stíhá blesk

bou máme nad hlavami. Rychle!" byla poslední etelná slova statného jezdce.
Další rozhovor nebyl možný.

Kon se vzepjali, jezdci itáhli kapuce celou skupinu zahalil prach. Za
rozmlouvajícími stále kolik krok vzdálen, klusal etí jezdec. Bylo patrno, že
je to sluha, nebjeho od velmi se lišil od kroje obou pán

Náhle zadula vich ice ješt prud eji, prach se zví il, blesk se svezl do nedale-
kého lesa již první velké kapky má ely šat jezdc Kon st íhali napjat ušima
bez pobízení uhán li tryskem mezi polí ky, na kterých se zelenaly pruhy obilí,
bi ovaného práv vich icí. Polí ka byla vklín na mezi lesy vypadala jen jako
klikaté pr rvy. Obzor se zatemnil, hustý liják chrlil spousty vody za kolik
minut prost íkly také kroupy.

této nepohod dorazili na svah do vesni ky, zahnuli prvnímu selskému
stavení vjeli tryskem otev enými vraty do dvora.

Ani nepot ebovali majitele na sv íchod upozorniti, neb hospodá záp tí
vystoupil na násep.

Pro rachot bou e, sykot pleskot lijavce, nebylo slyšeti jeho uvítacích slov
jezdci práv sesko ivše koní, nepovšimli si valn vesni ana, po ínajíce si tak
sebev dom jako by oni byli pány ve stavení.

Toho okamžiku využil hospodá odb hl do jizby, kde ehodil es režnou,
hrubou košili plachetku, vyb hl op na zápraží ukazoval jezdc na stodolu.

Oba jezdci odevzdali kon sluhovi pokro ili na násep.
„Kon dáš ihned do maštale! Rychle!" vyk ikl na ustrašeného sedláka mladší

pán.
„Ponížen prosím, milostivý pane, tam nemám místa, já, já..." ale nedopov -

l.
Oba páni nedbajíce jeho slov, hnali se kuchlévu vkro ili dovnit
Sedlák je ml ky následoval.
Prošli temným, malým chlévem, ve kterém stály dv kravky, telátko, koza

jednom kout se kr ila kvo na ku aty. Když se šeru chléva iblížili ku
kvo tu se rozhorlila bez rozpak nad nešetrnými cizinci, vet elci, chráníc
zobákem odhodlan ku átka. Sedlák ml el, kr il se za zády pán

Oba jezdci nepovažovali dosud za nutné, aby se edstavili majiteli, až když
vyšli dusného, páchnoucího chléva, tu kone mladší jezdec na zápraží ohlédl
se po hospodá i, který stál za nimi.

„Dobrá, máš št stí, že nelžeš, není tam místa! Jinak bych...“ po ísných
slovech zvedl bi ík nad hlavu hospodá obrátiv se, pravil staršímu druhu:

„Sem kon nem žeme dáti! Snad se bou brzy ežene pojedeme dále.
Sta pro tu chvíli místo ve stodole.“  
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Kultura a volný as 

POZVÁNKY NA AKCE 

es t i hrady 

10. kv tna – sobota – plakát na stran  12 

Bye Bye Party 

10. kv tna – sobota od 21 hod. 
RoXet music club Sko enice. 

 

Ian Ritchie & Soho Project 

18. kv tna – ned le od 19:00 hod. 
SK Rabštejn Kostelec n. Orl. 

 
Fenomenální britský saxofonista, známý jako 
dvorní saxofonista Rogera Waterse z Pink 
Floyd (nap . na desce Dark Side of the Mo-
on). Dále hrál na deskách The Beach Boys, 
Wham! a dalších. Vystoupí se SOHO projek-
tem  (CZ)  na  koncertu  s  fúzí  reggae,  hip-
hopu, funky i latiny. Vstupné 190 K . 

Eric Assous: Herci jsou unaveni 

18. kv tna – ned le od 19:00 hod. 
MK Sokolovna Vamberk 

 
Agentura Harlekýn Praha uvádí francouz-
skou divadelní komedii. Vstup 200 K .  
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Potštejnská pou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okrsková hasi ská sout ž 

 

Tradi ní pou
množství atrakcí
prodejní stánky

ob erstvení
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Rockové vítání jara 

24. kv tna – sobota od 15:30 hod. 
Kemp western Vochtánka Potštejn 

Tradi ní jarní rockový festival s kapelami 
Volant, Benjaming’s Clan, Radio Jerevan, 
Discomfort, Montezuma, Neod vodnitelná 
lítost... a další p ekvapení. 

Luboš Pospíšil a Slávek Klecandr 

30. kv tna – pátek od 20:00 hod. 
SK Rabštejn Kostelec n. Orl. 

Dva písni ká i zvu ných jmen a hlas  za-
hrají  na spole ném koncertu. Luboš Pospí-
šil  je  zakladatel  a  frontman  skupiny  5P.  
Slávka Klecandra znáte jako autora a zp -
váka skupiny OBOROH. Vstup 120 K . 

echomor & Všichni svatí 

30. kv tna – pátek od 20:30 hod. 
Letní parket Výrava 

 

Michal David 

7. ervna – sobota od 19:00 hod. 
Zámecká jízdárna Rychnov n.Kn. 

 
Koncert stálice eské hudební scény Micha-
la Davida. B hem své dráhy napsal p es 
600 písní, mnohé se staly hity Karla Gotta i 
Lucie Bílé a dalších, je autorem hudby k 
ad  film  a k muzikál m Kleopatra, Ange-

lika. P edprodej od 7. 4. v Pelclov  divadle 
a informa ním centru, vstupné 380 K . 

Karel Gott & Boom Band 

19. ervna – tvrtek od 19:00 hod. 
Zámecká jízdárna Rychnov n.Kn. 

 
Koncert  krále  eské  pop  music  je  v nován  
vzpomínce na Rudolfa Rokla, rychnovské-
ho rodáka, klavíristu a skladatele, dlouhole-
tého spolupracovníka a osobního p ítele 
Karla Gotta. P edprodej vstupenek od 7. 4. 
v Pelclov  divadle a informa ním centru, 
vstup 1000 a 1200 K .  
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KOSTEL NA HOMOLI 

Jarní pou  na Homoli 

Dne 11. kv tna se na Homoli koná tradi -
ní  jarní  pou ,  p i  níž  budou  slouženy  mše  
od 8, 10 a 14 hodin. 

Mše na Homoli 

Pravidelné mše v kostele Panny Marie 
Bolestné na Homoli se konají každou 2. a 
4. ned li v m síci.  
V tomto m síci se mše konají p i jarní pouti 
a poté 25. kv tna od 14:30 hod.  

Upozorn ní 

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

 

ZÁZNAMY Z AKCÍ 

Kolednice v Rájci 

Po delší dob  se poda ilo oprášit zdejší zvyk 
a  sešly  jsme  se  v  docela  hojném  po tu  na  
hol í koledu, kterou jsme si náramn  
užily. Všude nás v ele a pohostinn  vítali a 
ochotn  se nechali "omladit".  
Aby bylo vid t, jak to v Rájci žije, p iklá-
dáme fotografii. Petra Hezou ká 

 
(pozn.red.:  fotografie  z  této  strany  v  barv  a  

tší velikosti najdete na obálce zpravodaje) 

Posezení s d chodci 

V ned li  13. dubna po ádala naše obec ve 
spolupráci se sociální komisí tradi ní p á-
telské posezení s d chodci. 
Z d vodu uzav ení jídelny v P estavlkách se 
uskute nilo setkání v penzionu ve Vrbici. 

 
Odpolední program zahájila se svým kul-
turním programem MŠ a ZŠ ve Lhotách u 
Potštejna.  Poté  pan  Šalda  hrál  po  celé  od-
poledne k tanci i poslechu. Pro všechny 

ítomné bylo zajišt no ob erstvení, se 
kterým byli všichni velice spokojeni. 
Posezení,  které  se  protáhlo  až  do  podve-
erních hodin, se všem líbilo. 

Marie Kaplanová (foto So a Rojková) 

Pálení arod jnic 

Jako každý rok, tak i letos se v jednotlivých 
obecních ástech konalo pálení arod jnic. 
V  obecní ásti Rájec navíc ženy p ipravily 
pro d ti zábavné odpoledne spojené s hle- 
dáním  pokladu  a  pro  všechny  bylo  p ipra-
veno malé ob erstvení. Nave er byla pod- 
 

 
pálena hranice za ú asti velkého po tu d tí 
i dosp lých. D ti si na h išti zasportovaly a 
všichni ú astníci si opekli párky. P álo nám 
i po así, takže se ve er vyda il. 

Marie Kaplanová (foto Markéta Omiláková) 
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Kronika naší obce 

VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE 

Retrospektivní zápis politického, hospodá ského a spole enského 
vývoje MNV Borovnice v období let 1970 – 1981: 

innost ve volebním období 1971-76 
V  roce  1971  byl  do  funkce  p edsedy  MV-
NF zvolen za s. Kaplana František Lu ák. 
Na rok 1972 byla schválena akce Z – opra-
va a vy išt ní požární nádrže v Rájci a vý- 
kop  pro  telefonní  kabel  v  délce  600  m.  
V tomto roce se uskute nily volby do ob-
anských výbor . Doposud byl ustaven 

jeden ob anský výbor v Borovnici. Byl po- 
dán návrh na ustavení ob anských výbor  
v P estavlkách a Rájci, který byl schválen. 
Borovnice – p edsedou OV zvolen Tschöpl 
Jaroslav. 

estavlky  –  p edsedou  OV  zvolen  Sládek  
Karel. 
Rájec  –  p edsedou  OV  zvolen  Lu ák  Jaro-
mír. 
Na  rok  1973  byly  stanoveny  MNV  v  sou-  
ladu s volebním programem tyto akce: 

estavlky – položení obrubník  a ekárna, 
Rájec – dobudování ekárny a oprava po-
žární zbrojnice, 
Borovnice – dobudování chodník , demoli-
ce bývalého pohostinství a zahájení výstav-
by prodejny. 

Na demolici pohostinství v Borovnici se nej- 
více podílel OV, ZO SSM a SPO Rájec. 
V tomto roce byl ustaven Sbor pro ob an-
ské záležitosti p i MNV. P edsedou byl zvo- 
len s. Bohumil Be ka. Tento aktiv se hlav- 

 zam il na životní jubilea starších ob a-
 a vítání ob ánk . Jinak jejich p sobnost 

byla omezena, nebo  v naší obci není škola 
ani mate ská školka. 
Akce stanovené na r. 1973 byly spln ny. 
Na rok 1974 byly stanoveny hlavní akce Z 
– dokon ení výstavby prodejny v Borovnici. 
Tento  plán  byl  spln n,  prodejna  byla  do-
kon ena a k 1.1.1975 p evedena na LSD 
Jednota, Kostelec n.O. za 450.000 K s. 
V témže roce došlo ke slou ení dvou orga-
nizací ZO SSM Borovnice a P estavlky 
v jednu organizaci a to P estavlky. Její le- 
nové velice aktivn  pracovali. Zárove  ZO 
SSM  p ebudovala  1  místnost  na  záme ku.  
Tato místnost byla ur ena pro stolní tenis. 

Pln ní volebního programu NF 
v letech 1971-1976 
Volební program stanovený na léta 1971 – 
1976 bylo nutné v n kterých ástech zm -
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nit a upravit, hlavn  z d vod  finan ních 
prost edk . Z celkového hlediska lze kon-
statovat,  že  v tší  ást  akcí  byla  spln na.  
Zvýšila se aktivita ob an  p i brigádnické 
innosti, rovn ž ze strany JZD byla poskyt-

nuta pomoc, hlavn  v zajiš ování dopravy a 
mechaniza ních prost edk .  

Investi ní akce Z byla spln na. Z dalších 
akcí byla dokon ena kanalizace v Borovni-
ci, chodníky v Borovnici a v P estavlkách, 
zpevn na cesta na Homol, úprava a za ízení 
zasedací místnosti na záme ku, uvedení 
místního rozhlasu do provozu, výstavba 
autobusových ekáren v P estavlkách a 
v  Rájci  a  úprava  místností  ZO  SSM  v  P e-
stavlkách. 

Volby v roce 1976 
Pro plynulé zabezpe ení voleb bylo zpra- 
cováno politicko-organiza ní zabezpe ení, 

etn  propagace a agitace. 
Hlavní úkoly byly: 
- projednání návrhu vol. programu NF 
- ur ení po tu poslanc  
- návrh na složení vol. komisí 
- stanovení vol. obvod  
- zajišt ní ve . sch ze ob an  

edsedou obvodní vol. komise byl zvolen 
s. František Dvo ák, dále byly ustaveny 2 
okrskové komise a to pro obec Borovnici a 
pro obce Rájec a P estavlky. 
Pro volby ustanoveno volit 15 poslanc , 
z  toho  12  muž  a  3  ženy,  6  d lník ,  4  
leny JZD, 3 techniky a 2 ostatní.  Celkem 

bylo 8 poslanc  KS  a 7 bezpartijních. 
Vlastní volby prob hly ve dnech 22. – 23. 
10. 1976. Volby do jednotlivých funkcí 
MNV se konaly na ustavujícím plenárním 
zasedání MNV. 
Jednomysln  byli zvoleni: 
s. Tm j Ji í – p edsedou MNV 

s. ástek Josef – tajemníkem MNV 

Další lenové rady: 

erný  Josef,  erný  Ji í,  Dvo ek  Václav,  
Kaplan Karel a Sejkorová Marie. 

Bylo ustaveno 5 komisí: 

Komise  pro  výstavbu  –  p edseda  s.  Dvo á-
ek Václav. 

Komise finan ní – p . s. erný Josef. 
Komise  pro  ochranu  ve .  po ádku  –  p .  s.  
Kroulíková R žena. 
Komise kulturní – p . s. Sejkorová Marie. 
Sbor pro ob anské záležitosti – p . s. Sejko-
rová Marie. 

Ostatní poslanci byli zvoleni do ustavených 
komisí. Jsou to: Mat jka Jaroslav, Mat jka 
František, Hudousek Ladislav, Lu ák Jaro-
mír, Pán Karel, Hejzlar Václav a Sládková 
Milena. 

Sou ástí p edvolebních p íprav bylo i sesta-
vení  nového  volebního  programu  NF  na  
období 6. p tiletého plánu. Tento program 
je  sestaven  z  konkrétních  úkol  orgán  a  
akcí organizací NF. Obsahuje úkoly pro 
další rozvoj obce, je zam en na další rozvoj 
social. demokracie, zvyšování ú asti pracu-
jících na ízení a správ . Volební program 
je len n do t í  oblastí  a to ideov  výchov-
né, politicko-organizátorské a ekonomické 
a sociální. Z oblasti ekonomicko sociální 
byly schváleny tyto úkoly: 

Investi ní ást akce Z: Kanalizace Rájec a 
estavlky. Dalším d ležitým úkolem bylo 

pomoci p i p estavb  mate ské školy v Kos- 
teleckých Horkách. V rámci údržby to byla 
úprava místní komunikace v Borovnici. 

Hlavními úkoly v oblasti ideov  výchovné 
bylo zkvalitn ní jednotného plánu kulturn  
výchovné innosti, práce s mladými lidmi, 
zvýšení ú innosti SPOZu. 
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V oblasti organizátorské to byla spolupráce 
s organizacemi NF, zvýšení ú innosti práce 
s poslanci a ob any. 

Pln ní volebního programu NF - 1977 
Ekonomická oblast: 
V tomto roce bylo hlavním úkolem pomoc 
na p estavb  mate ské školy v Kosteleckých 
Horkách,  která  má  sloužit  obcím  MNV  
Kostelecké  Horky,  Borovnice  a  Lhoty  u  
Potštejna. Za spole né pomoci ob an , 
poslanc  a ob anských výbor  a za vydatné 
finan ní  a  brigádnické  pomoci  JZD  Borov-
nice byla mate ská škola zadaptována za 14 

síc . V roce 1978 byla otev ena. 
Kapacita  této  školky  je  48  d tí,  vytvo ená  
hodnota díla 830.000 K s. V roce 1977 
byla rovn ž zahájena výstavba kanalizace 
v  Rájci  a  v  P estavlkách,  která  byla  v  roce  

1978 dokon ena. V této stavb  bylo od-
pracováno celkem 10.127 brigádnických 
hodin, hodnota díla 302.000 K s. Kanali-
zace byla zavedena v celkové délce 535 m. 
Do této akce se p edevším zapojily ob an-
ské výbory v Rájci  a P estavlkách, lenové 
ZO SSM P estavlky, SPO Rájec a P estavl-
ky a ostatní ob ané. 

 pokra ování p íšt  rokem 1978 

 

Poznámka:  
Toto je p esný opis retrospektivního zápisu 
v originálu kroniky, pod nímž je jako autorka 
podepsána pozd jší p edsedkyn  MNV p. Ma- 
rie Sejkorová. 

Význam zkratek: 
LSD Jednota –  Lidové  spot ební  družstvo  Jednota  

(dnes COOP) 
SPOZ – Sbor pro ob anské záležitosti  

-pk- 
 
 
 

ádková inzerce 

Hledám pozemek k pronájmu 

Hledám pozemek k pronájmu s možností 
ípadného pozd jšího odkupu. Vše na 

dohodu  a  platnou  písemnou  smlouvu.  Po-
zemek by m l být vzdálen nejvíce 5 km od 

estavlk, o vým e minimáln  0,5 -  2 ha. 
lo  by  se  jednat  o  trvalý  travní  porost  

nebo  ornou  p du.  Nabízím  1500  K  za  
ha/rok  nebo  jiná  dohoda.  Pokud  m žete  
pozemek nabídnout, kontaktujte m  na tel.  
.: 603 494 527, 604 691 903, nebo na 

e-mailu: Marion@nevim.net. 

ijmeme idi e 

ijmeme vhodného kandidáta na pozici 
idi  nákladních automobil  (p edevším 
idi  sólo Tatry 815 na práci v lomu erná 

Skála). Požadujeme: P  skupiny  C,  pro-
fesní pr kaz, flexibilitu a ochotu pracovat, 
praxe idi e Tatry 815 výhodou. Pracovní 
úvazek: práce  na  plný  úvazek,  jednosm n-
ný provoz. Datum nástupu: dle dohody. 
Podrobn jší informace p i osobním jednání. 
V p ípad  zájmu nás neváhejte kontaktovat 
na tel. 602 473 744 nebo 602 320 299. 
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li jste, že ... 

SÍC KV TEN 

Popis a h istorie m síce 

eský název m síce pochází od slova kvést 
(rostliny kvetou), p vodn  máj. Slovo kv - 
ten se poprvé objevilo v Jungmannov  p e- 
kladu  Ataly  z  roku  1805  jako  poetismus  a  

eklad z francouzského lune de fleurs, ale 
rychle  se  vžilo.  Na  Jungmanna  z ejm  p -
sobilo polské slovo kwiecie  (náš duben). 
Již od 13. století je m síc spojen s lidovými 
oslavami, nap . stav ní máje nebo pálení 
arod jnic na p elomu dubna a kv tna. 1. 

kv tna je mezinárodní svátek práce a druhou 
kv tnovou ned li se slaví svátek matek. 
Kv ten je považován za m síc lásky, m síc 
ob tí komunismu a m síc požární ochrany. 

Svátek práce (1.5.) 

Dne 1. kv tna 1886 prob hla v USA pod ve- 
dením odbor  a anarchist  celodenní stávka 
vyhlášená anarchistickým deníkem The Alarm, 
usilující o osmihodinovou pracovní dobu bez 
ztráty pen z. Celkov  stávkovalo asi 300 ti- 
síc d lník . 3. kv tna prob hlo v Chicagu 
shromážd ní, p i kterém došlo ke st etu de-  
monstrant  s po ádkovými silami a p išlo o 
život n kolik stávkujících v d sledku policej-
ní palby. Dne 4. kv tna zem elo n kolik lidí 

i demonstraci na Haymarket Square kv li 
výbuchu  bomby,  za  což  byli  obvin ni  a  ná-

sledn  (avšak bez d kaz ) odsouzeni k smrti 
anarchisté  August  Spies,  Albert  Parsons,  
Adolph Fisher, George Engel a Louis Lingg. 
První ty i jmenovaní byli popraveni 11. lis- 
topadu 1887, Louis Lingg spáchal sebevraž-
du již den p edtím.  

 
Po átek eské tradice prvomájových  
lnických oslav – tábor lidu 1. kv tna 

1890 na St eleckém ostrov  v Praze. 



BRODÍK • M sí ník obce Borovnice Kv ten 2014 • Strana 21 

Poprvé se Svátek práce celostátn  (USA) sla- 
vil  1.  kv tna  1888,  kdy  probíhaly  celý  den  
stávky a demonstrace na památku dva roky 
starých událostí. O rok pozd ji (tedy 1889) 

ijala II. internacionála na návrh francouz-
ských socialist  1. kv ten (nebo též 1. máj) 
za oficiální svátek práce.  
Postupn  se k oslav  tohoto svátku p idávaly 
další politické proudy, jako nap íklad nacis-
mus  (i  když  ješt  roku  1922  trval  Adolf  
Hitler na zákazu tohoto „marxisticko-anar- 
chistického výmyslu“) nebo t eba katolická 
církev,  která  jej  roku  1955  zasv tila  sv.  Jo-  
sefu d lníkovi. 
V eských zemích se poprvé slavil v roce 
1890 na St eleckém ostrov  v Praze.  
V USA a Kanad  se nyní svátek práce (Labor 
Day) slaví první pond lí v m síci zá í. 

Stav ní máje 

Máje, májka nebo máj je ozna ení ozdobe-
ného kmene stromu, který tvo í úst ední 
prvek jarních slavností rozší ených po v tši-

 Evropy. Nej ast ji bývá máje stav na 30. 
dubna nebo 1. kv tna, ale v n kterých oblas-
tech se staví v období svátku sv. Ji í,  letnic 
nebo  nej ast ji  letního  slunovratu.  Máje  se  
tradi  každý rok obnovují, tak tomu bylo i 
v  p vodní  podob  slavnosti,  n kde  se  však  

ní po delší dob , nap íklad v Anglii i 
Bavorsku. 
Podle britského antropologa Jamese Frazera 
je ú elem stav ní máje p inesení lesního du- 
cha do vesnice a zajišt ní jeho požehnání. 
Slavnosti  spojené  s  májkou  bývají  asto  do-  
provázeny p ítomností figury i lov ka s ní 
ztotožn ného. Bývají oble eni do kv  nebo 
listí. Klasickým p íkladem je anglická Králov- 
na máje May Queen nebo slovinský Zelený 
Jurij, n kdy existuje májová dvojice nazývaná 
králem a královnou. Podle Frazera p edsta-
vují personifikaci ducha rostlinstva a jara. 

 
eská máje má formu celého stromu zbave-

ného, s výjimkou horní ásti,  v tví a k ry. 
V n kterých p ípadech se holý kmen nechá-
vá stát více let a m ní se pouze vrchní ást,  
jindy  se  zas  skládá  ze  dvou  i  t í  na  sebe  
napojených kmen  k dosažení v tší výšky. 
Použitým stromem jsou nej ast ji jehli nany 
jako  smrk,  ale  lze  se  setkat  také  s  májkou  
z b ízy. Horní ást se zdobí stužkami z látek 
nebo  krepového  papíru  a  zav šuje  se  na  ní  
zdobený v nec. Se stav ním máje je spojen i 
zvyk jejího no ního hlídání p ed muži ze sou- 
sedních vesnic, kte í se ji snaží porazit nebo 
od íznout její vrchol. Pokud se jim to poda í, 
je to pro vesnici velká ostuda. N kdy se také 
staví  malé  máje  p ed  domy  jako  vyjád ení  
úcty nebo vyznání lásky dívce. 
V n kterých oblastech ech se májka staví o 
letním slunovratu, a to z jedle nebo borovice 
a po slavnosti se spálí. V n kterých oblas-
tech jihovýchodní Moravy se zas staví v dob  
svátku sv tce místního kostela. 

Patron hasi  - sv. Florián (4.5.) 

Svatý Florián (Florian von Lorch) (nar. r. 
250 v Zeiselmauer-Wolfpassingu a zem el  
4.5.304 v Lorchu) je katolický svatý, mu-
edník, jeden ze trnácti svatých pomocní-

,  první  rakouský  mu edník  a  svatý.  Je  
považován za patrona profesí, které souvisejí 
s ohn m – hasi , hutník , kominík , hrn í-

i peka .  
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Za vlády ímského císa e Diokleciána byl 
jednou  z  ob tí  jeho  zásah  prost ednictvím  
ty  protik es anských edikt  z let 303 a 

304. V okolí dnešního Lince, v m st  Lauri-
acum (neboli Lorch), dal jeho místodržitel 
Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších 

es an . Florian sp chal k es an m na po- 
moc, nebyl však dostate  opatrný a po 

kolika dnech byl zat en a vydán do rukou 
kat .  Ti  mu  dne  4.  kv tna  r.  304  p ivázali  
na krk mlýnský kámen a hodili  ho do eky 
Enže  poblíž  ímské  osady  Lauriacum  (dnes  
Lorch, ást obce Enns v Rakousku). Poh eb 
byl nedaleko Lince, v místech kde dnes leží 

stys Sankt Florian, a nad jeho hrobem byl 
v 6. století vystav n augustiniánský klášter. 

 
V  samotné  církvi  nebyl  nikdy  p edm tem  
rozsáhlého kultu, jeho uctívání bylo rozší e-
no zejména mezi venkovským lidem. Stal se 
typickou postavou štítových výklenk  ves-
nických chalup, lidových maleb na skle, 

svatých obrázk  a rustikálních, hlavn  pozd-
 barokních plastik. 

V ikonografii je p edstavován obvykle v oble- 
ení ímského d stojníka s nádobou na haše- 

ní,  p ípadn  p ímo  hasící  požár.  Jeho  kult  
byl zna  rozší en i v eských zemích a jeho 
sochy se budovaly na ochranu proti požáru. 

Den matek 

Den matek je den, kdy se vzdává pocta mat-
kám  a  mate ství.  Slaví  se  v  r zné  dny  na  
mnoha  místech  po  celém  sv ,  vychází  
z r zných tradic, nap . jinak ve Velké Britá-
nii ( tvrtou postní ned li), jinak v arabských 
zemích (21. erven) a mnoho dalších. V ten- 
to den dávají d ti svým matkám dárky, v tši- 
nou vlastnoru  vyrobené. Obdobné svátky 
po celém sv  existovaly už dávno v historii, 
nap . ve starov kém ecku se slavil svátek 
plodnosti a matek, spojený s uctíváním po-
hanské bohyn  Rhey = Kybelé, matky boh . 
Myšlenka mezinárodních a pravidelných 
oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na 
po est Anny Reeves Jarvisové, která bojova-
la za práva matek. O p t let pozd ji vyhlásil 
tehdejší prezident USA Woodrow Wilson 
první oficiální oslavu Dne matek, konající se 
druhou kv tnovou ned li. 
V esku se slaví podle amerického vzoru 
rovn ž  druhou  kv tnovou  ned li.  V  esko-
slovensku se za al slavit tento svátek v roce 
1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masa-
ryková. Po druhé sv tové válce byl zatla o-
ván do pozadí oslavami Mezinárodního dne 
žen (8. b ezna), ale i  p esto se dál v n kte-  
rých rodinách p ipomínal. Po roce 1989 se 
op t za al slavit ve ejn . MDŽ se ale zacho-
vává  také,  podobn ,  jako  v  jiných  zemích.   
V n kterých zemích se oba svátky slou ily. 
Tento den dopl uje Den otc , který oslavuje 
otce a slaví se vždy t etí ned li v ervnu.  

-pk- (zdroj: Wikipedie) 
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Staro eský kalendá  na rok 2014 
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