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Vážení občané,

Příjem příspěvků

Děkujeme všem, kteří přispívají do našeho obecního 
zpravodaje. Uzávěrka příjmu příspěvků do následujícího 
čísla bude v pondělí dne 25. dubna 2011.

Uprostřed tohoto čísla najdete dvojlist se čtyřmi 
tiskopisy Souhlas se zveřejňováním osobních údajů ve 
společenské kronice obce Borovnice.

Členky sociální komise si daly práci a již zajistily souhlas 
se zveřejňováním těchto údajů od mnoha seniorů naší obce, 
abychom mohli zveřejňovat jejich významná životní jubilea. 
Pokud jste tedy již tento tiskopis podepisovali a odevzdali, 
pak se Vás již tato žádost netýká. 

Jelikož ale nejde pouze o zveřejňování životních jubileí 
našich seniorů, ale také o narození potomků, svatby, 
stěhování atd., je třeba souhlas získat od všech plnoletých 
občanů obce. Tento souhlas se týká pouze na tisko-
pisu vyplněné (ne tedy např. celé rodiny), proto uprostřed 
najdete 4 tiskopisy, jejichž vyplněním nám dáte souhlas, 
abychom zveřejňovali informace o Vaší osobě či Vašich po-
tomcích. Pokud tento souhlas nemáme, nemůžeme ve zpra-
vodaji informace zveřejňovat na základě zákona o ochraně 
osobních údajů. Pokud si nepřejete informace o své osobě 
zveřejňovat, pak nám prostě souhlas neodevzdáte.

Vyplněné tiskopisy můžete odevzdávat na obecní úřad, 
kde je nyní lze také kdykoli vhodit do nové poštovní 
schránky ve dveřích obecního úřadu nebo jej můžete předat 
kterékoli ze členek sociální komise či redaktorů zpravodaje 
Brodík v místě svého bydliště. Složení sociální komise dle 
jednotlivých obecních částí najdete také v tomto čísle zpra-
vodaje, redaktoři jsou uvedeni zde ve sloupci vpravo.

Nově přistěhovaní občané budou tento souhlas udělo-
vat (nebo ne) při nahlašování trvalého pobytu na obecním 
úřadě. 

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.
Petr Kotera

samozřejmě 

osoby 
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Z veřejného zasedání zastupitelstva

Zprávy Obce Borovnice

Dne 31. března 2011 se konalo 1. veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 

Borovnice. Jednání řídila starostka obce p. Soňa Rojková, která po zahájení seznámila všechny 

přítomné s programem jednání. S programem nevyjádřil nikdo nesouhlas ani nebylo požadováno 

doplnění o nějaký další bod. Zápis průběhu jednání prováděl Petr Kotera a ověřovateli zápisu jsou 

Pavlína Witczaková a Adolf Papáček. Poté bylo přikročeno k projednávání jednotlivých bodů 

programu.
 

Informace o závěrečném účtu obce Borovnice za rok 2010:

Starostka obce p. Rojková seznámila zastupitele a občany obce se stavem závěrečného účtu 

obce Borovnice za rok 2010. Pracovnice Krajského úřadu provedly v naší obci audit, výsledek ovšem 

stále není znám, jelikož ze zdravotních důvodů nebyly pracovnice nadřízeného úřadu, které zde 

audit prováděly, schopny dopracovat zprávu a předat ji vedení naší obce. 

Jakmile obec tuto zprávu obdrží, bude závěrečný účet neprodleně zveřejněn (nejpozději 15 dní 

před projednáním) a poté schválen na následujícím veřejném zasedání.
 

Informace o rozpočtu na rok 2011:

Rozpočet na rok 2011 byl schválen na posledním veřejném zasedání předchozího zastupitelstva 

obce Borovnice dne 30. září 2010 a byl navržen jako vyrovnaný v celkové výši 3.410.000,- Kč s tím, že 

případné potřeby změn bude nové zastupitelstvo řešit rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo je 

ustaveno necelý měsíc a účetní obce p. Sládková připraví informace o aktuálním stavu rozpočtu na 

příští veřejné zasedání se stavem ke konci předchozího měsíce, jak je obvyklé.
 

Schválení zaměstnanců z Úřadu práce:

Úřad práce nabídl obci možnost zaměstnání 2 občanů naší obce, kteří jsou delší dobu v evidenci 

ÚP a vzhledem k jejich zdravotnímu omezení je jejich pracovní zařazení složité. Nabídka spočívá 

v tom, že by naše obec využívala tyto 2 pracovníky pro činnosti, které jsou vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu schopni vykonávat, přičemž placeni budou Úřadem práce. Nabídka je 

stanovena na dobu 3 měsíce s počátkem od 1. dubna 2011 a poté může být dále prodlužována na 

další 3 měsíce. Zastupitelé tuto nabídku přijali.
 

Schválení příspěvku pro DSO Brodec:

Starostka obce informovala o situaci v DSO Brodec, kde je novým předsedou p. Havel ze Lhot u 

Potštejna. DSO Brodec přijal nové stanovy a vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na běžný provoz 

organizace a odměně novému předsedovi byly všechny obce požádány o zvýšení příspěvku do 

DSO. Příspěvky byly dosud ve výši 25,- Kč za každého občana a nový požadavek je 40,- Kč za občana.

Bývalý předseda DSO Brodec p. Urbanec, který byl jednání přítomen jako občan obce, 

přítomným osvětlil situaci tak, že dosud byla funkce předsedy svazku neplacená a dělal ji on, 

protože byl jediný uvolněný starosta v mikroregionu. Poznamenal, že svazek obcí je dobrovolný 

a navýšení je na téměř dvojnásobnou částku.
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Někteří zastupitelé chtěli poté od starostky obce p. Rojkové vědět, proč je navýšení téměř 
dvojnásobné a na co přesně má být využita částka, o kterou má být příspěvek navýšen. K tomu 
starostka obce uvedla, že kromě nově placené funkce předsedy se přirozeně zvyšují náklady na 
vedení účetnictví, cestovné, pojištění a podobné poplatky. Zastupitelé ale chtějí na příštím 
veřejném zasedání podat podrobnější informace o využití částky, o kterou je příspěvek navýšen, a 
následně by bylo znovu hlasováno. V tuto chvíli zastupitelé navýšení příspěvku neodsouhlasili.
 

Schválení zástupce obce v DSO Orlice a DSO Brodec:
Zastupitelé dále schválili nového zástupce naší obce v dobrovolných svazcích obcí Orlice a 

Brodec, kterým se stala starostka obce p. Soňa Rojková.
 

Rozhodnutí o odměnách neuvolněným zastupitelům:
Starostka obce navrhla výši odměn pro neuvolněné zastupitele ponechat ve stejné výši jako 

v předchozím období, pouze u předsedů výborů a sociální komise částku sjednotit. Návrh s přes-
ným stanovením výše odměny byl tento:
1.500,- Kč místostarosta
500,- Kč předsedové finančního a kontrolního výboru, předsedkyně sociální komise
100,- Kč členové komisí
100,- Kč zastupitelé

Někteří občané vyslovili názor, že odměna předsedkyně sociální komise by měla zůstat také ve 
stejné výši, jako v minulém období, tedy 900,- Kč. Petr Kotera seznámil občany se svým názorem, že 
by výše odměn neměla být stanovována, jak někoho někdy napadlo, ale že jsou na to vytvořeny 
tabulky s maximálními částkami, které je možné neuvolněným zastupitelům přiznat, a zastupitelé 
mohou odsouhlasit jakýkoli počet procent z této maximální částky, které budou vypláceny, ať již by 
to bylo 50%, 30% nebo 10%. V návrhu tedy nešlo o samotnou výši odměn, ale o spravedlivý systém, 
jakým dojít ke stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům. Vzhledem k tomu, že ostatní 
zastupitelé s tímto nesouhlasili již při předchozí neveřejné schůzi, nebyl tento návrh do hlasování 
na tomto následném veřejném zasedání ani zařazen. Zastupitel Miloslav Jireš dále seznámil pří-
tomné s tím, že on je ochoten se své odměny úplně vzdát. Zastupitelé nakonec schválili původní 
návrh starostky obce.
 

Žádosti občanů a organizací:
 

Žádost p. Luňákové o umístění v domě s pečovatelskou službou
Paní Jaroslava Luňáková z Rájce byla seznámena s podmínkami, za nichž jsou naši potřební 

občané umísťováni v tomto zařízení a v případě umístění bude stejně jako s ostatními sepsána 
smlouva o hrazení nákladů. Žádost byla zastupitelstvem přijata.
 

Žádost p. Müllera o změnu územního plánu
Pan Müller ze Závrší žádá obec o změnu územního plánu kvůli plánu výstavby golfového hřiště 

a dalších úprav pozemků. Vyznačené území je dosti rozsáhlé a zahrnuje i obecní komunikace. Plány 
byly předloženy občanům ke shlédnutí a byla jim dána možnost se k tomu vyjádřit. Žádost byla 
nakonec zamítnuta.
 

Nabídka prodeje cesty od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl naší obci k odkoupení cestu od Závrší 

směrem k odbočce k Homoli. Cestu k Homoli naše obec nedávno zrekonstruovala a přístup k této 
zrekonstruované cestě je právě po této komunikaci, kterou v současnosti má ve správě již 
zmiňovaný úřad. Tato cesta byla obci nabídnuta k prodeji za symbolickou 1,- Kč. Nabídka byla 
přijata.
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Žádost p. Horáčka o schválení elektrického vedení přes pozemky obce pod Homolí
Pan Horáček ze Lhot u Potštejna vlastní pozemek na louce vedle polní cesty z Podhomolí 

směrem k asfaltce na Homol. Ze sloupu vedení vedle silnice pod Homolí by chtěl příkopem dostat 
na svůj pozemek elektřinu, na což předložil zpracovaný projekt a práce by provedla firma ČEZ. Na 
pozemku bude stát dřevěná chatka, kde by měla být půjčovna kol a další nabídky služeb z oblasti 
turistiky a agroturistiky, na louce by byla možnost projížděk na koni.

Bývalý starosta obce p. Urbanec jako host z řad občanů upozornil na to, že předchozí 
zastupitelstvo již o této věci jednalo a žádost zamítlo. Žadatel tam elektřinu nepotřebuje, jedině 
snad na grilování, kterého se stavební povolení netýká. Podotkl, že by jistě docházelo k ničení 
našeho obecního majetku (altánu atd.) a že přece nechceme z Homole udělat turistickou atrakci. 
Poté zastupitelstvo hlasovalo a žádost nebyla přijata.

Diskuse: 

 

Na závěr starostka obce všem přítomným poděkovala a poté zasedání ukončila.
Petr Kotera

źPan Luňák upozornil zastupitelstvo na poškozený hydrant u čp.16 a 25 v Rájci.
źPaní Červinková požádala o vyřezání suchých větví nad silnicí z Přestavlk do Borovnice.
źPaní Drahošová požádala o dokončení prodeje pozemku, který byl odsouhlasen již minulým 

zastupitelstvem, ale dosud nebyl prodej dokončen. Starostka obce se tím bude zabývat.
źPan Kafka upozornil na havarijní stav střechy kravína nad hasičskou zbrojnicí v Borovnici, kde 

hrozí padání tašek, a dále vznesl dotaz, jak to bude s nádrží v Rájci, zda bude proveden vrt. V 
diskusi byl dále vznesen požadavek na VAK ohledně odkalení vodovodního řadu. Obec se tím 
bude zabývat.

źZastupitelka Pavlína Witczaková informovala o svém prozatím neúspěšném úsilí o odstranění 
vraku z obecního pozemku v Přestavlkách.

źStarostka obce občany seznámila s termínem svozu velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu, který je naplánován na 22. dubna. Dále informovala o stavební zóně v Rájci - 3 parcely 
jsou zadány a 6 parcel je stále volných. Elektřina a veřejné osvětlení se bude montovat v dubnu 
nebo květnu.

źOhledně dotazu na CzechPOINT byli občané informováni, že v současné době není funkční, 
jelikož nikdo v současnosti nemá přístupové kódy do systému. Platnost všech předchozích 
přístupových elektronických certifikátů (tokenů) skončila v listopadu. V tu dobu obec neměla 
vlastní samosprávu a nebyly určeny osoby oprávněné k přístupu, proto nemohly být 
elektronické certifikáty obnoveny.

Kronikářka obce p. Hejcmanová z Přestavlk svou činnost ke konci roku 2010 ukončila a od 
počátku roku 2011 není kronika obce vedena. Podobný problém bude brzy také v knihovně 
v Přestavlkách, kterou v současné době prozatím stále vede sl. Kateřina Hejcmanová, ale kvůli 
dalšímu studiu bude nucena ukončit tuto činnost v létě tohoto roku. Knihovna je otevřena 2 hodiny 
týdně, a to každé pondělí v době od 16 do 18 hodin.

Zastupitelé obce proto chtějí touto cestou oslovit všechny občany, kteří by byli schopni a 
ochotni psát kroniku obce Borovnice nebo vést knihovnu v Přestavlkách, aby se přihlásili 
některému ze zastupitelů nebo pomocí kteréhokoli z kontaktů, uvedených v následujícím článku. 
Děkujeme.

Kronika obce a knihovna v Přestavlkách



Obecní úřad a zástupce obce Borovnice lze kontaktovat osobně v úředních hodinách nebo 
poštou, telefonicky či e-mailem na těchto kontaktech:
 

   Sídlo a úřadovna obce:
   poštovní adresa: Obec Borovnice, Přestavlky 1, Borovnice, 517 41
   telefon: 494 547 102
   e-mail: obec@borovnice.info datová schránka: aj8a6yh
   úřední hodiny: pondělí a středa  9-12  a  14-17 hod.
 

   Starostka obce: Rojková Soňa Místostarosta: Kotera Petr
   telefon: 734 559 876 telefon: 724 236 686
   e-mail: rojkova@borovnice.info e-mail: kotera@borovnice.info
 

   Sociální komise:
   předsedkyně: Sejkorová Marie (Rájec)
   členky: Kodytková Marie, Vávrová Hana, Červinková Stanislava (Borovnice)

Urbancová Jaroslava, Holubcová Jana, Smolová Anna (Přestavlky)
Kaplanová Marie, Podhorníková Dobromila (Rájec)

   e-mail: socialnikomise@borovnice.info
 

   Redakce zpravodaje Brodík:
   redakční rada: Petr Kotera (Přestavlky), Soňa Rojková (Borovnice), Martin Kaplan (Rájec)
   poštovní adresa: Přestavlky 1, Borovnice, 517 41
   e-mail: brodik@borovnice.info
   kontaktní tel.: 724 236 686 (Petr Kotera)
 

Na dveřích obecního úřadu v Přestavlkách je nová poštovní schránka, kde můžete v případě 
nepřítomnosti zanechat své vzkazy či dokumenty, které potřebujete obci předat, stejně jako sem 
můžete vhazovat své příspěvky do obecního zpravodaje Brodík. Za zhotovení velmi pěkné schrán-
ky patří velký dík zastupiteli Kamilu Matějkovi, dobrá práce! Kromě poštovní schránky na dveřích 
do obecního úřadu nyní nově najdete také informace o úředních hodinách a kontaktech.
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V uplynulém měsíci byli písemně osloveni všichni občané a uživatelé rekreačních chalup, kteří 
dlužili na poplatcích za odpady a psy (v některých případech i za několik let zpětně). S potěšením 
můžeme oznámit, že se daří tyto dlužné částky vybrat a v současnosti je většina poplatků vyrovná-
na, což se týká samozřejmě i nových poplatků na tento rok. Podařilo se také dohodnout s jednou 
z našich starších spoluobčanek ohledně smlouvy o umístění v domě s pečovatelskou službou a 
dlužná částka za předchozí poskytování služeb v tomto zařízení byla již také vyrovnána.

V rámci poplatku za odpady máte kromě svozu komunálního odpadu (popelnic) nárok na další 
služby, které obec nabízí, jako možnost využívání kontejnerů na tříděný odpad v jednotlivých čás-
tech obce, svoz plastového odpadu vždy poslední pátek v měsíci, 2x ročně svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu nebo třeba možnost zvýhodněného nákupu nových popelnic. O někte-
rých z těchto služeb informujeme dále v následujících článcích.

Nové kontakty na obec, redakce zpravodaje a schránka

Výběr poplatků
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Možnost zakoupení popelnic za výhodné ceny

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk pro Vás 

připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních elektrospotřebičů a 

velkoobjemového odpadu, který se koná v pátek 22. dubna 2011.

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:

- znečištěné sklo a keramika - plechovky od barev - olejové filtry

- plast. nádoby od olejů a postřiků - obaly od sprejů - upotřebené (vyjeté) oleje

- zaolejované hadry - staré barvy a ředidla - vyřazené chemikálie

- staré léky, kosmetika - autobaterie, monočlánky - zářivky a výbojky

- ojeté pneumatiky - autosedačky a čalounění - rozbitý nábytek, matrace apod.

- nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:

  ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty apod.
 

VÁŽENÍ OBČANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM.

NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU TŘETÍ OSOBOU!!!
 

Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých částech naší obce v těchto 

časech:

1. Rájec náves u hospody 16:00 - 16:20 hod.

2. Přestavlky autobusová zastávka 16:30 - 16:50 hod.

3. Borovnice u prodejny 17:00 - 17:20 hod.

4. Borovnice u rybníka 17:30 - 17:50 hod.

5. Homol 18:00 - 18:10 hod.

Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou. Tato akce Vás časově 

ani finančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně 

Vašich dětí. Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás. Pomozte a přispějte 

ke zlepšení životního prostředí!

Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě. Děkujeme Vám předem za spolupráci.

Obec Borovnice nakoupila nové popelnice na komunální odpad, které je nyní již opět možné 

zakoupit za výhodnou cenu na obecním úřadě v době úředních hodin (nebo po předchozí tel. 

domluvě i v jinou dobu). Nabízeny jsou popelnice v těchto provedeních: 

źkovová obsah 110 l cena 805,- Kč 

źplastová s kolečky obsah 120 l cena 680,- Kč
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Sběrný box na drobný elektroodpad
V budově obecního úřadu hned naproti vchodovým dveřím je umístěn sběrný box pro odklá-

dání drobného elektroodpadu. Je to další služba, kterou je možné v rámci poplatku za odpady 
využívat zdarma a pomoci tak chránit životní prostředí před nebezpečnými látkami, které obsa-
hují baterie a podobná drobná elektrozařízení, jež vhozením do popelnice na komunální odpad 
zbytečně zatěžují životní prostředí na skládkách. Vhozením tohoto drobného elektroodpadu do 
sběrného boxu se vrací obci zpět finanční prostředky a díky tomu pak nemusí docházet ke zvy-
šování poplatků za odpady vám, občanům. Využívejte proto také tento E-BOX, který byl dosud 
neustále prázdný. Ušetříte tím své peníze a navíc životní prostředí nás všech i našich potomků.



S O U H L A S Í M 
se zveřejňováním mých osobních údajů ve společenské kronice obce Borovnice, 
a to jak formou tisku v obecním zpravodaji Brodík, tak formou jeho elektronické 
podoby na internetových stránkách obce a na vývěsních deskách v obci Borovnice.

Chcete-li udělit či neudělit souhlas se zveřejňováním údajů o své osobě nebo Vašich nově 
narozených potomcích najednou ve všech kategoriích, zakřížkujte čtvereček u jedné 
z těchto možností:

nebo, chcete-li udělit či neudělit souhlas se zveřejňováním údajů o své osobě nebo Vašich nově 
narozených potomcích pouze v některých vybraných kategoriích, zakřížkujte čtverečky u 
souhlasu či nesouhlasu v jednotlivých kategoriích (vyplňujte samozřejmě pouze v případě, že 
jste nedali souhlas pro všechny kategorie najednou):

Životní jubilea

Všechny kategorie

Narození potomka

Jméno a příjmení: _________________________

Datum narození: _________________________

Bydliště (část, čp.): _________________________

Změna bydliště

Úmrtí

souhlasím se zveřejňováním
nesouhlasím

souhlasím se zveřejňováním
nesouhlasím

souhlasím se zveřejněním
nesouhlasím

souhlasím se zveřejňováním
nesouhlasím

souhlasím se zveřejněním
nesouhlasím

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

Stanovisko občanů, kteří neodevzdají podepsaný souhlas, bude považováno za nesouhlasné a 
informace o jejich výročích či významných událostech nemohou být zveřejňovány.

Souhlas má trvalý charakter a v případě budoucího nesouhlasu budu opět písemně žádat o 
zrušení tohoto souhlasu.

Souhlas se zveřejňováním osobních údajů
ve společenské kronice obce Borovnice

Vlastnoruční podpis
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Zlatý erb 2011
Jak jste byli informováni již v minulém čísle 

zpravodaje, dne 7. března 2011 jsem se jako 

tvůrce internetových stránek obce společně 

se starostkou obce p. Rojkovou zúčastnil 

slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola 

soutěže internetových stránek měst a obcí Zlatý 

erb 2011 v Hradci Králové. 

Naše obec se v této soutěži dle hodnocení 

odborné poroty umístila již potřetí na pěkném 

3. místě.

Pro lepší umístění v příštích letech je třeba 

zlepšit zveřejňování povinných informací a na 

elektronickou úřední desku umísťovat všechny 

dokumenty, které se uveřejňují na pevných 

úředních deskách (vitrínách). Ke zlepšení 

situace v tomto ohledu již došlo. Na web budou 

dále přidány některé doporučené a doplňkové 

informace a pokusím se vylepšit i ovládání webu 

a přehlednost. V těchto položkách bude možné 

pro příští ročníky hodnocení vylepšit. Výtvarné 

zpracování bylo hodnoceno poměrně vysoko.

Tak se za rok opět pokusíme uspět...

Petr Kotera
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Sčítání lidu se blíží ke konci

Nová otevírací doba prodejny Chlenské uzeniny

Stomatologická lékařská pohotovost

Upozorňujeme občany, že do 14. dubna mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je 

odesílají přes internet (www.scitani.cz), poštou v obálce či osobně předávají na kterékoli poště 

nebo sčítacímu komisaři.

Tiskopisy je možné odevzdávat od 26. března do 14. dubna, ale informace v tiskopisech uve-

dené mají souhlasit se stavem, platným o půlnoci z 25. na 26. března.

Všichni vyplňují sčítací listy osob, pak jeden společný bytový list za celou domácnost a vlastníci 

domů ještě také domovní listy. Chybí-li vám nějaký tiskopis, je možné si jej vyzvednout na kterékoli 

poště a nyní jsou k dispozici již také na obecním úřadě.

Prodejna Chlenské uzeniny má novou provozní dobu a v rámci nových internetových stránek 

firmy ZOPOS Přestavlky a.s. (www.zopos.cz) také vlastní doménu www.chlenskauzenina.cz.

Nová otevírací doba je následující: Úterý  a  Středa

Čtvrtek  a  Pátek 8:00 - 12:00   a   13:00 - 17:30

8:00 - 12:00

Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační 
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.

 
09. 04. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154
10. 04. MUDr. Vavřičková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 782
16. 04. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 781
17. 04. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757
23. 04. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693
24. 04. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757
25. 04. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040
30. 04. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088
01. 05. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417
07. 05. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694
08. 05. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955
14. 05. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225
15. 05. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958

Další informace
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V tomto měsíci oslaví své významné životní jubileum
 

82 let paní  Vávrová Marie  z Borovnice čp. 13

70 let paní  Luňáková Jaroslava  z Rájce čp. 30

70 let paní  Dostálová Miloslava  z Rájce čp. 19
 

Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do 

dalších let za obec Borovnici a její sociální komisi přeje

Marie Sejkorová

Společenská kronika

Životní jubilea

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým 

smutnou zprávu, že nás navždy opustil 

pan
 

Karel Podstavek
 

Zemřel po krátké nemoci dne 1. dubna 2011 ve věku 55 let.

sestra Marie Černá s rodinou

Poutní místo Homol

Mše na Homoli

Dne 

Další mše se bude konat dne 8. května 2011 od 14:30 hod. a dne 15. května 2011 se na Homoli koná 

jarní pouť, při které budou slouženy mše jako obvykle od 8:00, 10:00 a 14:00 hod.  

Upozorňujeme návštěvníky, že brány hřbitova jsou v letním období otevřeny od 7 do 19 hodin 

a že je zakázáno s sebou na hřbitov vodit psy. Děkujeme.

24. dubna 2011 se na Homoli koná Velikonoční mše, která začíná ve 14:30 hod.

Poslední sbohem



Obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí
si dovoluje pozvat

všechny důchodce Borovnice, Přestavlk, Rájce a Homole
na

do jídelny Zoposu v Přestavlkách.
Posezení se koná v neděli dne 17. dubna 2011

od 14:00 hodin.

Obec Borovnice a její sociální komise
přejí všem příjemné odpoledne a pěkný

kulturně společenský zážitek.

Po celé odpoledne bude zajištěn kulturní program
a pro všechny účastníky malé občerstvení.

Soňa Rojková
starostka obce

Občané důchodci potřebující zajistit dovoz a odvoz
nahlásí tuto skutečnost členkám sociální komise

nebo obci Borovnice a bude jim zajištěn.

přátelské neformální

POSEZENÍ
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SK Tigers Kostelec nad Orlicí pořádáSK Tigers Kostelec nad Orlicí pořádá

v celém areálu Palackého náměstí

a přilehlých komunikacích

 v Kostelci nad Orlicí.

v celém areálu Palackého náměstí

a přilehlých komunikacích

 v Kostelci nad Orlicí.

Stánkový prodej ve dnechStánkový prodej ve dnech

(ulice Tyršova a I. J. Pešiny)(ulice Tyršova a I. J. Pešiny)

Těšíme se na Vaši návštěvu!Těšíme se na Vaši návštěvu!



8:00-10:00 hod.

16. dubna 2011

8:00-10:00 hod.

16. dubna 2011
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START a CÍL jednotlivých tras je na „Třešňovce“ (bývalé uhelné sklady) 

v Doudlebách nad Orlicí a to v sobotu 16.dubna 2011 v rozmezí od  08:00-10:00 hodin. 

TRASY  PĚŠÍ:  

8 km (DnO-KnO-Suchá Rybná-Vrbice-Draha-DnO)

15 km (DnO-KnO-Suchá Rybná-Vrbice-Draha-Potštejn-Záměl-DnO)

30 km (DnO-KnO-Suchá Rybná-Vrbice-Potštejn-Brná-Litice-Chlum-Vyhlídka-Vamberk-DnO)

TRASY CYKLO:

20 km (Dno-Suchá Rybná-Svídnice-Krchleby-Přestavlky-Lhoty u P.-Záměl-DnO)

50 km (DnO-Suchá Rybná-Kost.Lhota-KnO-Mírov-sm.Čermná-Číčová-Plchovice-Choceň-Brandýs-Seč-

Lhoty u P.-Záměl-DnO)

80 km (DnO-Suchá Rybná-Kostel.Lhota-KnO-Zdelov-Šachov-Horní Jelení-Újezd u Chocně-Choceň-

Sv.Jiří-Jehnědí-Ústí n.O.-Dolní Libchavy-Dobrá Voda-Rviště-Rozsocha-Velká Skrovnice-Lhoty u P.-

Přestavlky-Krchleby-Chleny-Vrbice-DnO)

90 km (DnO-překvapení -DnO)

Všechny trasy jsou značené (zn. s logem akce), na význačných křižovatkách tras jsou zajištěny 

mobilní kontrolní body spojené s atrakcemi a soutěžemi pro menší děti i hravé dospělé. 

STARTOVNÉ:   dospělí  20,- Kč  /  děti do 15-ti let  10,- Kč

Závěr, vyhodnocení a odměnění nejlepších, nejmladších a nejstarších 

Pořadatelé se těší na příjemný  aktivně prožitý  den a večer !!!
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Vepřové hody v Borovnici

Z dění v obci a okolí

V sobotu 26. března 2011 se v Borovnici 

konaly již tradiční jarní zabíjačkové hody. 

Po dobrém jídle se domácí i přespolní 

návštěvníci pobavili u kláves a harmoniky.

Miloš Tschöpl, SDH Borovnice




