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Vážení občané obce Borovnice,

Soutěž

Uzávěrka příštího čísla

ani uprostřed prázdnin a dovolených na Vás neza-

pomínáme s pravidelnou dávkou informací o dění v naší obci 

a okolí. Poněkud netradičně Vás chci na tomto místě informo-

vat i o našich internetových stránkách www.borovnice.info. 

V současnosti se začalo pracovat na nové podobě 

těchto stránek, které budou umístěny na jiný server, jelikož se 

našla firma nabízející výhodnější webhosting vzhledem k mož-

nosti uložení mnohem většího množství dat za téměř shod-

nou cenu. Proto bude možné základ webu obce spojit s weby 

jednotlivých SDH, Brodíka, fotogalerií atd., které byly pro 

nedostatek místa umístěny jinde a musely se aktualizovat 

samostatně. Díky umístění na jedno místo bude možné 

aktualizovat všechny stránky najednou, čímž se aktualizace 

urychlí a bude možno stránky v budoucnu obohatit např. 

i o animované pohledy na obec či videa. Bude také vytvořena 

možnost vypnutí grafiky pro slabozraké atd. Prozatím tedy 

omluvte pomalejší aktualizace, které se na stávajících strán-

kách nyní provádí již jen u základních a důležitých informací.

Za redakci přeji všem krásný zbytek léta...

Petr Kotera

V minulém čísle jsme vyhlásili výsledky minulé 

soutěže a zároveň byla oznámena nová soutěž, kterou 

tímto chceme připomenout. Zasílejte nám v jakékoliv 

podobě své zážitky z prázdnin. Malujte, pište či 

fotografujte. Své příspěvky zasílejte do konce měsíce září. 

Odměny se dočká každý.

Příspěvky do příštího vydání zpravodaje Brodík 

redakce přijímá do pondělí 25. srpna. Způsob příjmu 

příspěvků je popsán v tiráži vedle tohoto článku.

Redakce úvodem...

zpravodaj 
obce Borovnice

 

www.brodik.wz.cz

VYDAVATEL: 
OBEC BOROVNICE

Přestavlky 1
Kostelec nad Orlicí  517 41

 tel.: 494 547 102
www.borovnice.info

e-mail: ou.borovnice@iol.cz

REDAKCE:
Odpovědná redaktorka: 

Barbora Čermáková
Rájec 15

Kostelec nad Orlicí  517 41
tel.: 604 909 180

Příjem příspěvků:
písemně do poštovních 

schránek Brodíka 
(jsou v každé části obce), 

k rukám odpov. redaktorky, 
na úřadovnu obce nebo

e-mail: brodik@centrum.cz

GRAFICKÁ ÚPRAVA A TISK:

Petr Kotera
Přestavlky 18

Kostelec nad Orlicí  517 41
tel.: 724 236 686
www.kotera.info

e-mail: brodik@kotera.info

NEPRODEJNÉ
distribuce do všech domácností 

v obci Borovnice zdarma



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Srpen 2008 • Strana 3

Zprávy Obce Borovnice

Vážení občané Přestavlk i celé obce,

Mimořádné veřejné zasedání zastupitelů

30. července mi oznámila p. Matějková, že obchod v Přestavlkách bude od 10. srpna 2008 

uzavřen. Tato velmi nepříznivá zpráva je odůvodněna dlouhodobou nemocí současné prodavačky, 

dále pak nemocí manželky vietnamského podnikatele, kterému tento stav neumožňuje obsadit 

plnohodnotnou sílu do prodejny v Přestavlkách.

Nejsem schopen posoudit, zda-li tyto okolnosti jsou natolik závažné, že uprostřed léta je 

uzavřena jediná prodejna v obci. Po celou dobu provozu jsem byl nepřímo informován o uvažování 

zastavení prodeje z důvodů malých tržeb a nezájmu veřejnosti o tuto významnou a nenahradi-

telnou službu.

Tento problém jsme řešili v Rájci, Borovnici a nyní v Přestavlkách. Obec Borovnice je 

majitelem obchodů a tyto nemovitosti pronajímá od r. 2008 bezúplatně. Investovali jsme do 

sociálních zařízení desetitisíce a výsledkem je, že obec nebude mít žádný trvalý prodej potravin!

Obracím se na širokou veřejnost obce Borovnice i okolí s prosbou, zda-li je někdo ochoten 

se této služby ujmout a zajistit trvalý prodej potravin a smíšeného zboží.

Uvědomme si, že všichni jednou zestárneme a značně se nám omezí možnost nákupu 

v obchodních řetězcích a městech, do kterých se budeme čím dál hůře dopravovat. 

Na druhou stranu si uvědomuji, že značná část občanů nevyužívá prodejny v obcích a jejich 

provoz se stává nerentabilní. Tento začarovaný kruh již neumím vyřešit.

Je mi hluboce líto těch občanů které to zasáhne nejcitlivěji a budu se snažit pro ně zajistit 

náhradní alternativní prodej. Bez pomoci vás, občanů obce, to bude velmi těžký úkol a proto vás již 

dnes žádám o spolupráci. Pokud se nám nepodaří zajistit prodej přes pojízdnou prodejnu, bude 

nutné pomoci sousedovi a všem potřebným občanům s nákupy ve městě.

Ještě jednou žádám obecní veřejnost o zvážení všech možností zachránit alespoň jednu 

prodejnu v obci. Možné nabídky sdělte na Obecním úřadě, každá bude projednávána a řešena.

Děkuji za pochopení.                                                                                

Karel Urbanec, starosta obce

Mimořádné veřejné zasedání se uskutečnilo dne 10. července na zámečku v Přestavlkách. 

V prvním bodě se zastupitelstvo věnovalo stavu rozpočtu obce Borovnice k 30.6.2008. 

V příjmové části rozpočtu je aktuální stav 1.720.247,- Kč, tj. 56,31%  plánované skutečnosti. Všechny 

rozhodující daňové příjmy jsou plněny dle předpokladů a zaručují naplnění rozpočtu na 100%. 

Ve výdajové části je aktuální stav rozpočtu 1.159.323,- Kč, tj. 37,95% plánované skutečnosti.
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Všechny výdajové paragrafy a položky jsou čerpány v souladu s rozpočtem 2008. Jediná 

čerpaná částka, která není pokryta rozpočtem, je mimořádný výdaj sociální pomoci p. Karlu 

Svobodovi ve výši 1.340,- Kč za nákup potravin. Tento mimořádný výdaj a další okolnosti spojené 

s řešením p. Svobody budou projednávány na příštím veřejném zasedání v září 2008.
 

V druhém bodě se jednalo o návrhu záměru prodeje pozemků v části obce Borovnice. 

Starosta obce požádal zastupitelstvo o zvážení záměru odprodeje pozemku č. 69/2  v části obce 

Borovnice. Parcela č. 69/2 je historickým majetkem obce a za posledních 30 let byl z větší části 

zastavěn řadovými bytovými domy. Zbylé plochy tvoří příjezdová komunikace, zahrádky a 

předzahrádky vlastníků bytů a ostatní víceúčelové plochy. V r. 2001 nechala obec zaměřit užívané 

plochy u zástavby okalových bytů. Zaměřovaly se plochy užívané vlastníky okalových bytů a plochy 

zastavěné účelovou stavbou dřevníků. Příjezdová komunikace zůstane v majetku obce Borovnice. 

Prodej odsouhlasili všichni zastupitelé. 
 

Třetí bod jednání: Pokud by došlo k prodeji zbytkových parcel oddělených od historického 

majetku obce Borovnice č.p.69/2  a jeho případnými vlastníky by se stali vlastníci okalové zástavby 

v části obce Borovnice, nabízí obec pomoc při legalizaci stavby dřevníků (účelová stavba k jed-

notlivým bytům). K tomuto účelu doporučuje starosta obce odkoupení části pozemku č. 69/1 a 

všech částí oddělených od tohoto pozemku, na kterých se nachází nekolaudovaná stavba, do 

vlastnictví obce a následně je odprodat uživatelům nekolaudovaných staveb (dřevníků). 
 

Ve čtvrtém bodě starosta obce požádal zastupitele o vyjádření k návrhu prodeje pozemků 

určených ke stavbě rodinných domků v části obce Rájec. Zaměřením bylo odděleno 9+1 parcel, 

které mohou být nabídnuty k prodeji a dvě parcely, které budou sloužit jako obslužná místní 

komunikace a zůstanou v majetku obce. Vytvoření nové zóny bydlení v obci si vzalo zastupitelstvo 

jako prioritu r. 2008. Pokud bude schválen záměr prodeje, bude obec Borovnice postupovat 

následujícím postupem:

 

V pátém bodě starosta obce opakoval zastupitelstvu výsledky metodické kontroly, kterou 

na obci provedli pověření pracovníci Ministerstva vnitra. Jeden nález kontroly se týkal 

nestandardního schvalování možnosti odprodeje zbytkového pozemku v části obce Borovnice. 

Obec nezveřejnila záměr prodeje na úřední desce. Starosta navrhuje revokovat (zrušit) rozhodnutí 

z 27.3.2008. Další nález kontroly upozorňuje na rozhodnutí o vybírání (nevybírání) správního  

poplatku uplatňovaného v součinnosti při výkonu přestupkové komise na základě veřejnoprávní 

smlouvy uzavřené mezi pověřeným městem Kostelec nad Orlicí a obcí Borovnice. Starosta obce 

navrhuje zrušit celý článek o vybírání poplatku ze zápisu 27.3.2008 (není opora v zákoně).
 

Šestý bod byl věnován zrušení vyhlášek o regulaci pohybu psů a vyhlášky o zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku.

a) obec v nabídce prodeje využije již stávající pořadník zájemců (8+1);

b) pozemky budou odprodány pouze vážným zájemcům o stavbu rodinného domku v této 

lokalitě (časově omezené do dvou let po uzavření kupní smlouvy);

c) cena pozemků bude příznivá pro mladé začínající rodiny a obec chce prodej ošetřit proti 

možným spekulativním zájmům.
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Dále pak starosta obce seznámil přítomné zastupitele s textem anonymního dopisu, který 

byl podán na Ministerstvo vnitra jako stížnost na starostu obce Borovnice a předsedu DSO Brodec 

p. Karla Urbance. Dopis byl doslovně přečten a po důrazném odmítnutí starostou obce byli všichni 

zastupitelé požádáni o své soukromé vyjádření. Dopisem byla napadena práce všech zastupitelů 

i celá rodina starosty obce. Protože tímto výmyslem byla hluboce uražena celá rodina starosty, 

bude p. Urbanec neodkladně žádat policii České republiky o zahájení trestního stíhání na nezná-

mou osobu pro urážku na cti a urážku veřejného činitele. „Chci tímto krokem očistit nejen svou 

rodinu, ale i obecní samosprávu,“ uvedl starosta.
 

V dalším bodě starosta obce požádal přítomné zastupitele o zvážení možnosti mimořád-

ného příspěvku pro DSO Orlice. Příspěvek ve výši 10,- Kč x počet obyvatel pomůže svazku pokrýt 

zvýšené náklady na výrobu DVD a zaplatit 30% nákladů na pořízení pódia z POV/2008.
 

Diskuze:

1) Starosta obce: informoval zastupitele o mimořádné sociální dávce ve formě nákupu základ-

ních potravin pro p. Karla Svobodu z Přestavlk. V červnu 2008 požádal p. Svoboda o příspěvek 

z důvodu neschopnosti zajistit si základní potraviny (absolutní nedostatek finančních prostřed-

ků). Dále bude jednáno ve věci snížení svéprávnosti tohoto občana.

2) p. Zdeněk Drahoš:  BUDE PŘIHLÉDNUTO K PŘEDEŠLÉ ŽÁDOSTI O KOUPI POZEMKU?

Celá záležitost se vrátila na úplný začátek jednání. Dnes je vyvěšen záměr prodeje. Po jeho 

ukončení bude zastupitelstvo jednat o prodeji, ceně a dalších okolnostech tak, aby nebyla 

žádná pochybnost o správnosti rozhodnutí OZ.

3) p. Hana Říčařová:  a) Čistička odpadních vod v Přestavlkách - JAK POKRAČUJÍ JEDNÁNÍ?

                                         b) DODRŽOVÁNÍ KLIDU A ČISTOTY O VÍKENDU!

a) ČOV Přestavlky byla podrobena podrobnému hodnocení odborníky VAK Jablonné nad 

Orlicí. Z hodnocení vyplynuly dva návrhy. Opravit stávající technologii a uvést čističku do 

provozu, nebo koupit novou technologii, výkonnější a upravenou na současný stav obyvatel na 

ní napojených.

Obec chce jít cestou nové technologie a žádá zástupce VAK a.s. o předložení návrhu 

zpracování a kalkulaci ceny.  Při předložení požadovaných dokumentů zjišťuje starosta obce, 

že stávající technologie je zprovozněna??!!  Kdo tak učinil není známo, nikdo o této skutečnosti 

obec neinformoval. Starosta reagoval na novou situaci a nechal odebrat vzorky přečištěné 

odpadní vody. Pokud budou splňovat normu na výtoku z ČOV bude využívána stávající 

technologie.

b) Starosta obce upozornil, že v obci Borovnice nebyla nikdy schválena vyhláška omezující 

nebo zakazující provoz nářadí působících hluk. Prostřednictvím zpravodaje Brodík byla 

veřejnost požádána o vzájemnou toleranci a sousedskou chápavost, která se zdá lepším 

řešením, než striktní zákazy a příkazy.

Toto oslovení lze opakovat i v současné době a případně ho rozšířit o další vhodně 

formulované požadavky. O tuto formu oslovení požádal starosta obce přímo p. Říčařovou, 

která je zastupitelkou obce. Je zcela samozřejmé, že tato úloha je svěřena všem zastupitelům. 

Zkusme hledat vhodný kompromis oproti totálnímu zamítnutí.

4) p. Pavel Králik – NAHLÁŠENÍ NEFUNKČNÍCH ROZHLASŮ

Bezdrátový rozhlas byl opraven a je v celém rozsahu obce a mikroregionu funkční. V měsíci 

srpnu r. 2008 budou uvedeny do provozu i domácí hlásiče.
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Vážení občané obce Borovnice. Dlouho sem se rozmýšlel, zda-li mám uveřejnit anonymní 

podání občana z Borovnice ze dne 18.6.2008, které bylo zasláno na Ministerstvo vnitra, kontrolu 

veřejné správy Praha 4. 

Podání přepsané podle originálu:

Upozorňuji na špatné účetnictví v Borovnici okr. Rychnov n. Kn. Starosta falšuje podpisy na 

výdejkách z pokladny. Vyplácí peníze členům své velké rodiny, ty zaměstnává přednostně na úřadě. 

Lidem platí peníze z kapsy bez podpisu už několik let. Faktury pro firmy z Chocně a okolí existujou 

možná jen na obecním úřadě. Po vsi se říká že hodně peněz končí u starosty. Stejně tam končí i nářadí a 

ostatní věci. Účetnictví ve spolcích vede sám. Nikoho nenechá nahlídnout do těhle papírů, protože na 

to má prej audit a ten je v pořádku. Ani zastupitele.

Nemůžu se podepsat, až poznáte starostu tak uvidíte sami. Když má někdo jiný názor je 

špatný. Ten kdo dělá tak dlouho starostu tak by měl projít pořádnou hloubkovou kontrolou. Bylo by 

dobrý udělat jí tady i bez mýho upozornění nemyslíte?

Děkuji, že jste si to přečetli.

Pracuji v obci od r. 1990 a velmi si této práce vážím. Je náročná, je zodpovědná a vždy je na 

druhém konci občan, jeho starost, problém nebo pocit. Mnohému jsem se musel naučit, mnohému 

se stále učím. Tato práce nikdy nekončí. Vždy je na cestě nové řešení, nový problém, nové 

rozhodnutí. Tato práce se nedá dělat sólově a já se vždy snažil obklopit občany (zastupiteli) 

o kterých jsem byl přesvědčen, že jejich působení v obecní samosprávě obci pomůže a posune ji 

o kousek dál. Pětkrát jsem organizoval komunální volby a přesvědčoval desítky občanů pro práci 

v obci. S odstupem času vím, že každý jedinec má svou nezastupitelnou hodnotu a svou práci 

vykonával ve prospěch občanů obce Borovnice.

Ne vždy a ne všechno se nám podařilo dovést do absolutní spokojenosti nás všech. Ale je to 

vůbec možné? Člověk se může mýlit, může chybovat, ale nikdy se nesmí nechat urážet a vláčet lží. 

Kdo je ten anonymní hrdina, který uráží práci paní účetní, zastupitelů obce a celé starostovy 

rodiny. Co on udělal pro blaho obce Borovnice a pro prospěch jejích občanů. Nabízím mu veřejnou 

konfrontaci svoji práce. Pokud je to člověk, který chce jenom otravovat veřejnost a sám se 

ustrašeně schovává za anonymitu, pak mu vzkazuji - dříve nebo později si spravedlnost dojde i pro 

vás.

Celé obecní veřejnosti chci vzkázat - veškeré účetní operace, veškerý chod obce je orga-

nizován na profesionální úrovni. Obec prochází několikrát do roka vlastním systémem kontrol 

(finanční výbor, kontrolní výbor) a pak dvakrát do roka auditem hospodaření, který provádí Krajský 

úřad Královéhradeckého kraje. Všechny tyto mechanizmy kontrol vycházejí ze schválené směrnice, 

kterou má obec Borovnice od r. 2000. Zápisy z kontrol jsou individuálně projednávány a založeny 

v úředních deskách. Každý zastupitel a každý občan má právo kdykoli se s tímto materiálem sezná-

mit na Obecním úřadě. Účetnictví svazků je zajišťováno profesionální účetní firmou z Rychnova 

nad Kněžnou.

Já sám si práce zastupitelů a účetní velice vážím a nedovolím, aby na jejich práci někdo 

plival!

I takoví občané žijí mezi námi !!??
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Vážení občané obce Borovnice, chci především očistit moji rodinu. Omlouvám se veřejně 

svojí manželce, že je vláčena tímto hanebným způsobem po úřadech. Skutečně je zaměstnána 

u obce na Dohodu o pracovní činnosti za 200,- Kč za měsíc. Dělá úklid budovy. Mnohem víc však 

strádá a trpí mou nepřítomností v rodině a mojí ne vždy příznivou náladou.

Zaměstnávám na Dohodu o provedené práci i své vnuky (sekání trávy, úklid veřejných 

prostranství) za 50,- Kč za hodinu odvedené práce, kterou může veřejnost okamžitě kontrolovat. 

Věřte, že žádná fronta na tyto práce u obce není. 

Jsem hrdý na svou rodinu a vzkazuji všem, kteří jí chtějí ubližovat, ponižovat nebo se jí 

vysmívat - narazíte na tvrdý a nesmlouvavý odpor a dříve nebo později budete ze své anonymity 

vyhnán abyste dokázal(la)  svou "pravdu".

Anonymní podání jsem předal policii České republiky a požádal o zahájení trestního stíhání 

na neznámého pachatele pro urážku veřejného činitele, jeho rodiny a pomluvu.

Karel Urbanec, starosta obce

Návštěvy Polska a společné projekty

Koncem měsíce června navštívil starosta obce s panem Kytlíkem a Smolkou přátele z pol-

ského Przeworna. Návštěva byla ryze pracovní. Projednávalo se zde 5 vzájemných iniciativ, které 

by strany mezi sebou mohly realizovat (podrobné informace o aktivitách jste se mohli dočíst 

v minulém čísle zpravodaje). Z navržených aktivit se strany rozhodly pro „Prázdniny u souseda“ a 

„Setkání hasičských družstev“.

Projekt Prázdniny u souseda je integrace dětí přes historii, kulturu, jazyky atd. České děti by 

jely v únoru 2009 do Polska, kde by měly strávit 7 dní. Ubytovány by byly v soukromí polských rodin. 

Jejich náplň práce by spočívala v seznámení se svátky, zvyky a kuchyní v divadelní formě.

V době od 24.6 – 5.7 by polské děti na oplátku přijely k nám. Obec by pro ně hledala obdobný 

program. Obec uvítá zájemce, kteří by chtěli děti ve svých rodinách ubytovat. Jednalo by se zhruba 

o 20 dětí + 2-3 dospělé.

Druhou iniciativou je setkání v rámci hasičství. Jednalo by se o dvě návštěvy z každé strany. 

Naši hasiči by navštívili Polsko 1. – 2. května 2009, kdy je v Polsku Den hasičství. Účastnili by se 

závodů, vzájemně by se družstva představila a druhý den by si vyměnila zkušenosti. 

Až by Poláci přijeli k nám, svazek obcí Brodec vyjedná návštěvu u kosteleckého sboru. 

Česká strana zatím bude hledat termín návštěvy. Výměny by se mohlo účastnit až 40 osob.

Projekty chce Przeworno a Brodec předložit v říjnu tohoto roku. Zpracovatelem projektu 

na české straně byl navržen pan Kytlík. 

Polská strana rovněž projevila velký zájem o další navržený projekt - vybudování multi-

funkčního zařízení. Polsko má budovu bývalé školy, ve které by chtěla tento projekt realizovat. 

2. den - poznávání historických budov Gminy Przeworno 

3. den - základní poznatky a nauka polského jazyka

4. den - zájezd do Henrykova

5. den - Hudební den – lidové a žánrové písně, tance

6. den - zájezd do města Wroclav – prohlídka historických budov

7. den - zpracování projektu formou reklamy – zpracování fotografií, které při pobytu vznikly. 
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Obec protihodnotou nabízí komplex budov v Rájci, kde by vybudovala malý sál a místnosti na 

ubytování.  Na tento projekt lze získat desítky milionů korun. Výhodou rovněž je i to, že aktivitu 

nabízí Polsko. Zástupci obou stran se v srpnu sejdou s hodnotící komisí v Olomouci a budou nad 

projektem jednat. Pokud by se dočkaly kladné odpovědi, projekty by mohly být v příštím roce 

nastartovány. Polská strana projekty rovněž administrativně podpoří. 

V rámci pracovního setkání jsme byli rovněž pozváni na OSLAVU DOŽÍNEK, která se 

v Polsku uskuteční v neděli 24. srpna. Zájemci ať se co nejdříve nahlásí na obecním úřadě. Odjezd 

okolo 9:00 hod. Více informací získáte při přihlášení se k zájezdu. Obec uvažuje, že by se v příštích 

letech mohl na této akci aktivně prezentovat i ZOPOS Přestavlky.

V době, kdy byl po mikroregionu Brodec zaváděn do každé části obce veřejný rozhlas, bylo 
přislíbeno odlehlejším domům, které se nachází mimo slyšitelný dosah, že obdrží domovní hlásiče. 
V měsíci srpnu místostarosta obce pan Králik rozveze hlásiče do těchto domácností. Hlásiče by 
měly být připraveny k okamžitému užívání. Stačí je zapnout do zásuvky. Dotazy na podrobnější 
informace k užívání směrujte ihned při instalaci na pana Králika, nebo na starostu obce pana Karla 
Urbance.

Zastupitelstvo na jednom z předešlých veřejných zasedání odsouhlasilo, že uzavře smlouvu 
s městem Kostelec nad Orlicí a jeho městskou policií. Městská policie by měla dohlížet nad 
pořádkem v obci a provádět kontrolní měření na hlavním silničním tahu od Kostelce. V současné 
době se smlouvou zaobírá krajský úřad. Jelikož však bylo městské policii odebráno právo provádět 
kontrolní měření, pro naši obec bude provádět pochůzky, dohled v obci, zejména o víkendových 
večerech, a kontrolovat nedodržování silničních předpisů.

Rozvoz domovních hlásičů

Městská policie v obci

Již v měsíci dubnu měla být v prvotním plánu zahájena rekonstrukce velmi zničené 
komunikace mezi Kostelcem na Orlicí a Chocní (silnice měla být rekonstruována až na samý kraj 
okresu). Oprava se však pomalu ale stále oddaluje. Podle nepotvrzených informací kraj nadále 
shání finanční prostředky, jelikož se rozpočet mírně navýšil. Starosta obce již se Správou a údržbou 
silnic podepsal plánované objížďky, ale stavební práce však stále nikde. Do konce měsíce srpna měl 
být zrekonstruován úsek mezi Kostelcem a Svídnicí. Jediné práce, které však zdejší mohli 
zpozorovat, bylo jakési zakreslení čísel na komunikaci, které tam již dávno není. Nového úseku 
mezi Přestavlkami a Rájcem bychom se možná mohli dočkat nejdříve za necelý rok.

Rekonstrukce silnice

Upozorňujeme všechny, kdo má zájem o koupi DVD o mikroregionu Orlice. DVD jsou stále 

ještě možné zakoupit na obecním úřadě v Přestavlkách. Cena je 50 Kč.

DVD Orlice
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Rozpis služeb stomatologické služby

Další informace

Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační 

hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
 

2.8. MUDr. Věra Stejskalová Zdrav. středisko, Kout 566, Borohrádek 494 381 263

3.8. MUDr. Simona Sudová Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 031

9.8. MUDr. Lada Světlíková Tyršova 515, Opočno 494 667 553

10.8. MUDr. Alena Šmídová Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

16.8. MUDr. Jiřina Štěpánová Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn. 494 515 692

17.8. MUDr. Richard Štulík Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn. 494 515 693

23.8. MUDr. Ludislava Šťastná Sídl. 1. máje 457, Rokytnice v Orlických horách 494 595 292

24.8. MUDr. Jana Tancurinová Nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk 736 419 151

30.8. MUDr. Libuše Tomanová Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 542 102

31.8. MUDr. Věra Tůmová J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

6.9. MUDr. Hana Vavřičková Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

7.9. MUDr. Renata Veselská Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

Vážení občané, žijeme na vesnici a po celotýdenním shonu v práci si jistě rádi odpočineme 

v tichém prostředí našich domovů. Na řadu z nás čeká mnoho práce, kterou jsme nestihli během 

týdne. A tak přijde na řadu sekání trávy, řezání dřeva, seřizování motorek a automobilů, pálení 

klestí a trávy, což často obtěžuje okolí. Byli bychom rádi uchránit si alespoň jeden víkendový den 

klidný, a to NEDĚLI a užít si tak potřebného odpočinku a relaxace. Děkujeme za pochopení a 

vzájemnou toleranci.       Zastupitelé obce Borovnice

Po celé léto probíhá v Přestavlkách letní volejbalová škola, která bude zakončena ve čtvrtek 

dne 28. srpna 2008 závěrečným turnajem. Přijďte se podívat a podpořit naši sportovní mládež.

Karel Urbanec

Víkendový den - neděle

Zakončení volejbalové školy turnajem

Výrobna Chleny oznamuje, že má ve své prodejně v období od 12. července do 30. srpna 

zaveden sobotní prodej, a to v době od 8:00 do 10:00 hod.

Provozní doba v prodejně výrobny Chleny
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Společenská kronika

V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum
 

82 let pan  Josef Řehák  z Přestavlk
 

Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

O trvalý pobyt v naší obci zažádali:

Vladimír, Vladislav a Jana Smolovi v Přestavlkách čp. 51,

Daniel Stejskal v Rájci čp. 27.
 

Z obce se odhlásili:

Filip, Martin a Jitka Bednářovi z Borovnice  a  Lucie Kroulová z Přestavlk.
 

Všem přejeme, aby se jim v nových bydlištích líbilo.

Životní jubilea

Stěhování
PŘESTAVLKY

STĚHOVÁNÍ

Poutní místo Homol

Mše na Homoli 

Mše na Homoli se v tomto měsíci budou konat ve dnech:

-  10. srpna  od 14:30 hodin,

-  24. srpna  od 14:30 hodin. 

Chcete se připojit a být každý "ONLINE"?  Pořiďte si bezdrátový internet.

Cena zřízení již od 1500,- Kč a měšíční paušál od 350,- Kč. 

Nabízím pomoc při řešení problémů s výpočetní technikou (software, hardware). 

Kontakt - tel.: 606 714 655
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Z dění v obci a okolí

Podorlická rallye

Dne 13. července v době od 13.00 do 15.00 hodin byl úsek silnice pod Chlumem až na 

Závrší uzavřen a využíván jako testovací trať pro dva soutěžní speciály Peklo rallye team 

a Prodia rallye team. Jednalo se o dvouhodinový test, zaměřený na brzdovou soustavu a 

celkové nastavení vozu. Rallye se uskutečnila první srpnový víkend se startem v Kostelci 

a směřující na Lhoty u Potštejna.

Byli jsme v Kostelecké Lhotě...

Z činnosti SDH

Dne 12. července družstva mužů, žen a dětí SDH Přestavlky reprezentovala naši obec 

na tradičně netradiční pohádkově pojaté soutěži “Lhotecký Džbán” v Kostelecké Lhotě. Na 

této soutěži jsou každoročně kromě klasického požárního útoku s méně klasickým startem a 

zakončením připraveny také další doprovodné soutěže ve zručnosti, jejichž výsledky se sčítají 

a vítězí družstvo s nejlepším součtem časů.

Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 14 mužských (mezi nimi i Kostelec - Skála, 

Kostelec - město, Merklovice, Záměl či z našeho okrsku Svídnice, Vrbice, Lhoty u Potštejna...), 

2 ženská (s přestavlckými soupeřily pouze domácí ženy ze Lhoty) a 4 dětská družstva (kromě 

přestavlckého také domácí Lhota a dále Svídnice a Vrbice).
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Po sečtení výsledků jednotlivých soutěží se naše mužské družstvo umístilo na 2. místě 
za družstvem ze Lhot u Potštejna a před Olešnicí, Zámělí, Zdelovem atd. Družstva dětí a žen 
s velkým náskokem zvítězila. Všechna družstva předvedla velmi kvalitní výkon čímž přesvěd-
čila, že nenacvičují nadarmo. Moc jim to přeji, gratuluji a děkuji jim...                             Petr Kotera

V požárním útoku družstvo přestavlckých mužů obsadilo 4. místo a dětské družstvo 
zvítězilo, stejně jako v soutěži “Ferda”, ve které vyhrála všechna naše družstva. Soutěž 
“Trpaslík” byla jediná, kde naše děti nevyhrály a obsadily druhé místo, muži nejsou žádní 
trpaslíci a tak skončili pátí. Zatím jsem nejmenoval ženy - ty totiž suverénně vyhrály všechno!
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SDH PØESTAVLKY 
srdeènì zve na 4. roèník

nejen pro d ti a mládežì

která se koná

LOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI

na návsi v Pøestavlkách

Zaèátek ve 13 hodin. P ipraveny budou různé hry a  
den zakonèí jako každý rok diskotéka.

ø  soutìže pro dìti, mládež i dospìlé,

KVALITNÍ OBÈERSTVENÍ BUDE ZAJIŠT NO • DOBROU NÁLADU VEZM TE S SEBOUÌ Ì

Srde n  zveme všechny rodièe, babièky, dìdy a pøíznivce hasièství...è ì

V SOBOTU 30. SRPNA 2008
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Kultura a volný čas

16.8. Potštejn - Vochtánka II. WESTERNOVÝ DEN RÁDIA OK 14:00 / 20:00
a piva Primátor - velká show kovbojů a indiánů. 
20:00  -  country bál se skupinou DO KLOBOUKU
22:00  -  velká noční “Ohnivá show” a následné vystoupení Akady.

17.8. Kostelecké Horky - MD SÝROVÝ DEN
18. - 19.8. Ústí nad Orlicí - Mírové nám. 82. ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ
29.8. Rychnov n.Kn. - pivovar VODNICKÁ SHOW PRO DĚTI 16:00

Divadýlko Drak Havlíčkův Brod, vytahování bot z vody, vodnická 
bublitéka, zdobení vrbiček atd.

29. - 30.8. Rychnov n.Kn. DIVIDÍLKOVÁNÍ aneb DIVADELNÍ JARMARK (10. ročník)
V rámci oslav 750 let města Rychnova n.Kn. Přijďte se pobavit na 
staročeský jarmark na Poláčkově náměstí s odléváním zvonů, diva- 
dla pro děti i dospělé, pouliční muziky, zastřílíte si z luku, projedete 
se na koních a budete si moci vyzkoušet svoji šikovnost.

30.8. Skořenice - RoXet SHAUN BAKER & MALOY LIVE
Do RoXetu zavítá další světová hvězda, tentokrát německá ikona
současné taneční scény Shaun Baker v doprovodu půvabné zpěvač-
ky Maloy, kteří zde vystoupí se svými velkými hity. O zbytek zábavy 
na Red Bull Party Fajn Radia Life se postarají moderátoří Fajn Radia.

Zajímavé akce v našem okolí
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