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SLOVO
STAROSTY
Vážení občané,
začíná nové volební období a já
bych Vám chtěla poděkovat za Vaši
účast ve volbách. Cílem nového obecního zastupitelstva bude spravovat
obecní majetek tak, abychom zvládli
provozní náklady a zároveň pokryli
co největší počet vašich požadavků
na správu věcí veřejných.
Velkým problémem bude zajišťování likvidace odpadů, čeká nás řešení
biologického odpadu a zlepšování
v oblasti třídění komunálního odpadu.
Nadále se musíme postarat o veřejný vodovod a řešit jeho další rozvoj
a údržbu tak, abychom nemuseli neúměrně navyšovat náklady na odběr
vody.
Budeme se zabývat informovaností
obyvatel, vydáváním obecního zpravodaje, a byli bychom rádi, kdybyste přicházeli na pravidelná zasedání
a podíleli se na správě společných
olů spolu s námi.
úkolů

Je třeba se postarat o dodržování
vyrovnaného rozpočtu a o podporu
aktivit našich spolků a sdružení.
Nadále bychom rádi zajišťovali i kulturní akce pro děti a dospělé
a dbali o zavedené tradice.
V našem okolí je velmi významná
kulturní památka – památná Homol.
Protože jsme společnými majiteli barokního schodiště s obcí Lhoty u Potštejna a v nejbližší době se chystá
bezúplatný převod části hřbitova
na naši obec, budeme se podílet
i na chystané rekonstrukci schodiště a hřbitovní zdi. Ještě v tomto roce
bude dokončen projekt rekonstrukce,
která by měla začít v první polovině
příštího roku. Hrazena bude z velké
části z dotací EU, o které budeme žádat hned po novém roce.
Nečekají nás tedy lehké úkoly. Navážeme na aktivity z minulého období a já pevně věřím, že se nám všem
v zastupitelstvu s Vaší pomocí podaří
vše zvládnout.
Milí občané, přeji Vám všem hodně štěstí a hlavně pevné zdraví do nového roku 2015.
Soňa Rojková, starostka ob
obce

Hezké prožití vánočních svátků
a v nadcházejícím novém roce
hodně osobní spokojenosti,
pohody a pevné zdraví
přejí
zastupitelé
obce Borovnice
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ZPRÁVY
OBECNÍHO
ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce Borovnice
srdečně zve všechny občany obce
na pravidelné
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ,
které se z důvodu vánočních svátků
bude konat dříve, a to již
v úterý dne 16. prosince 2014
od 18 hodin

ve společenské místnosti SDH
v Borovnici.

ÚŘEDNÍ HODINY
V DOBĚ SVÁTKŮ
Upozorňujeme občany, že ve dnech
22., 29. a 31. prosince 2014 nebude
obecní úřad otevřen veřejnosti.

KOSTEL
NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie
Bolestné na Homoli se konají každou
2. a 4. neděli v měsíci. V měsíci
prosinci se budou konat
mše ve dnech
14. a 26. 12. 2014,
vždy od 14:30 hod.
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HŘBITOV
Upozorňujeme návštěvníky, že brány
hřbitova jsou v zimním období otevřeny od 8 do 16 hodin a že je
na hřbitov zakázáno vodit psy.
Děkujeme.

UDRŽOVÁNÍ
POROSTŮ
Obecní zastupitelstvo
žádá občany, aby v období vegetačního klidu
odstranili větve z dřevin a okrasných
plotů zasahujících do obecních komunikací a chodníků.

ZPRAVODAJ
„Brodík“
měsíční zpravodaj
obce Borovnice
Redakční rada:
celé zastupitelstvo
obce Borovnice
Zpravodajské a informační
příspěvky od občanů
do „Brodíku“ na e-mail:
brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit
do schránky na budově
obecního úřadu v Přestavlkách
Uzávěrka vždy
k poslednímu dni
daného měsíce
Distribuce do všech domácností
v obci Borovnice zdarma.
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SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2015

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2015 PRO OBEC:

BOROVNICE
DRUH ODPADU

ýETNOST
SVOZģ ZA ROK

SMċSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD

26x

vystaveno od 5:00 do 24:00

PLAST a TETRAPACK

PAPÍR

SKLO

SVOZOVÝ DEN

Pátek

1x

za 14 dní

ýÍSLO TÝDNE

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,2
2,24,26,28,30,32,34,36,
38,40,42,44,46,48,50,52

Termín dle objednání OÚ

7x

Úterý

3,11,19,27,35,43,51

BÍLÉ

4x

StĜeda

8,21,34,47

BAREVNÉ

4x

StĜeda

8,21,34,47

BIO

Neprovádí se

MOBILNÍ SVOZ "N" ODPADU

Neprovádí se

NÁDOBY OZNÁýENÉ DO 31.3.2015

Telefon: 465 461 500
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

SOUHRN USNESENÍ
Z MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BOROVNICE Č. 7/2014 ZE DNE 2. ŘÍJNA 2014
Zastupitelstvo obce Borovnice na veřejném zasedání projednalo jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 65/2014/SML o zvýšení únosnosti
stávajících vrstev komunikace v celkové ceně 104.060,-- Kč s DPH
- vypracování projektové dokumentace na 1. fázi realizace schodiště
Homol – Ing. arch. Filip Řepka, Praha 7, v ceně 31.660,-- Kč bez DPH
- opravu části veřejného osvětlení v obci Borovnice – Pavel Zářecký,
Lhoty u Potštejna – celková cena 66.075,44 Kč bez DPH
- kupní smlouvu s Michalem Plchem z Přestavlk čp. 25, týkající se prodeje
obecních pozemků v k. ú. Borovnice u Potš. p. č. 69/92 o vým. 43 m2,
p. č. 69/114 o vým. 14 m2, p. č. 69/100 o vým. 105 m2, p. č. 69/108
o vým. 101 m2, p. č. 69/53 o výměře 27 m2 za celkovou cenu 10.150,-- Kč
při dodržení podmínek smlouvy o zřízení služebnosti a úhrady poplatků.
Dále se prodej pozemků uskuteční pouze za podmínky, že nemovitost,
která je ve vlastnictví kupujícího už nebude zatížena exekucí či insolvencí
- přidělení čísla popisného na novostavbu rodinného domu Ing. Miloše Koutného
a Mgr. Petry Koutné na parcele č. 126/50 v k. ú. Rájec
- odkoupení pozemku od p. Františka Kinského z Kostelce n Orl. p. č. 175/1
o vým. 259 m2 a p. č. 37 o vým. 227 m2 v k. ú. Borovnice u Potšt.,
zapsaných na LV 459
Zastupitelstvo obce Borovnice ukládá:
- paní Soně Rojkové, starostce obce Borovnice, zajištění pokračování stavby
na obecní komunikaci v Borovnici, která byla pozastavena
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv
k odsouhlaseným žádostem
Dne 6. října 2014
Miloslav Jireš – ověřovatel, Kamil Matějka – ověřovatel,
Pavlína Witczaková – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka obce
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SOUHRN USNESENÍ
Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BOROVNICE KONANÉHO DNE 4. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Borovnice na ustavujícím veřejném zasedání projednalo jednotlivé body programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
- zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání
- zastupitelstvo schvaluje zvolení jednoho místostarosty
- zastupitelstvo schvaluje, že funkce starosty bude uvolněná
- zastupitelstvo schvaluje veřejné hlasování pro volbu starosty a místostarosty
- zastupitelstvo zvolilo a schválilo starostku paní Soňu Rojkovou
- zastupitelstvo zvolilo a schválilo místostarostu pana Ing. Libora Provazníka
- zastupitelstvo schválilo ﬁnanční a kontrolní výbor
– oba výbory budou tříčlenné
- zastupitelstvo zvolilo a schválilo předsedou ﬁnančního výboru
paní Olgu Bečičkovou
- zastupitelstvo zvolilo a schválilo předsedou kontrolního výboru
pana Miloslava Jireše
- zastupitelstvo zvolilo a schválilo členy ﬁnančního výboru
pana Leoše Matějuse, DiS. a pana Miloše Tschöpla
- zastupitelstvo zvolilo a schválilo členy kontrolního výboru
pana Jaroslava Lédra a pana Lukáše Bečičku
- zastupitelstvo zvolilo a schválilo předsedou sociální komise
paní Mgr. Petru Koutnou
- zastupitelstvo schválilo odměny za výkon funkce neuvolněným
členům zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
- Složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle §69 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích.
Dne 11. 11. 2014
Miloslav Jireš – ověřovatel,
Olga Bečičková – ověřovatel,
Mgr. Petra Koutná – zapisovatel,
Soňa Rojková – starostka obce
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POČASÍ
U NÁS

srpen

září

říjen

Ø °C

min °C

max °C

Ø vlhkost

Min vlhkost

17,8

5,4

32,1

76

40

Max vlhkost

Ø rychlost
m/s

srážky

Mrazivé dny
(<0°C)

Přízemní
mráz

96

1,3

102,6

---------

--------

Chladné dny
(<10°C)

Letní dny
(>25°C)

Horké dny
(>30°C)

Tropické noci
(i>=20°C)

Dešťové
dny

---------

25

9

1

10

Ø °C

min °C

max °C

Ø vlhkost

Min vlhkost

15,7

2,1

27,5

82

47

Max vlhkost

Ø rychlost
m/s

srážky

Mrazivé dny
(<0°C)

Přízemní
mráz

97

1,4

106

---------

--------

Chladné dny
(<10°C)

Letní dny
(>25°C)

Horké dny
(>30°C)

Tropické noci
(i>=20°C)

Dešťové
dny

---------

5

---------

------------

13

Ø °C

min °C

max °C

Ø vlhkost

Min vlhkost

11,2

-0,3

20,3

86

57

Max vlhkost

Ø rychlost
m/s

srážky

Mrazivé dny
(<0°C)

Přízemní
mráz

96

1,5

43,2

2

4

Chladné dny
(<10°C)

Letní dny
(>25°C)

Horké dny
(>30°C)

Tropické noci
(i>=20°C)

Dešťové
dny

4

---------

---------

------------
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Weby kde můžete najit informace z meteostanice

50.054 16.231 > 312 m

www.pocasirajec.unas.cz
www.facebook.com
počasí Rájec
www.in-počasí.cz
http://www.wunderground.com
IKRLOVHR18
8
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V MĚSÍCI ŘÍJNU
OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

86 let
60 let

paní Marta Bečičková
z Borovnice
pan František Sládek
z Borovnice

PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím našeho zpravodaje bych chtěla poděkovat všem
členkám sociální komise za jejich
práci po celé volební období.
Každý rok se jejich zásluhou zajistilo hodně akcí. Každoročně se
uskutečnilo setkání důchodců, zájezd pro děti a návštěva divadel
pro důchodce. V neposlední řadě
členky navštěvovaly naše občany
při příležitosti jejich životních jubileí. Za to vše jim upřímně děkuji.
Marie Kaplanová,
předs. sociální komise

V MĚSÍCI LISTOPADU
OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

92 let
82 let
99 let

pan Josef Vávra
z Borovnice
pan František Řičař
z Borovnice
paní Albína Hájková
z Borovnice

V MĚSÍCI PROSINCI

ZÁZNAMY
Z AKCÍ

OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

PŘESTAVLCKÁ
TRAKTORIÁDA

75 let

V rámci zemědělského dne s přehlídkou
zemědělské techniky ve spolupráci
s firmou ZOPOS a.s. pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Přestavlky, už
druhý ročník traktoriády.
Přestavlcká traktoriáda proběhla
16. 8. od 9 hodin v Přestavlkách u zemědělského družstva. Pro návštěvníky
byla připravena prohlídka staré i nové
zemědělské techniky, k poslechu a tan-

70 let
75 let

paní Božena Jakubcová
z Borovnice
paní Marie Dusílková
z Borovnice
paní Ludmila Sládková
z Přestavlk

Jubilantům přejeme do dalších let
všechno nejlepší, hlavně hodně
zdraví a rodinné pohody.
sociální komise
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ci hrála připravena hudba. Připraven
byl i bohatý program pro děti. Do Přestavlk zavítalo cca 10 závodníků
všech věkových kategorií. Soutěžilo
se v tahu břemene, v časovém úseku
a také ve sprintu. Podle organizátorů
se akce vydařila, přišla více než pětistovka vyznavačů vesnické zábavy
v podání malotraktorů domácí výroby.
Server Orlický.net byl hlavním mediálním partnerem akce.
zdroj Orlicý týdeník

DISKOTÉKA RÁJEC
Neděle 7. září patřila
v Rájci dětem, větším
i menším, a jejich doprovodu. Proběhla zde
avizovaná letní diskotéka. Přestože došlo
ke změně termínu, která
byla oznámena na vývěskách, byla to
změna spíše k lepšímu a z hlediska
počasí celé akci náramně prospěla.
Malé tanečnice a malí tanečníci se tak
sešli v pěkném slunečném a teplém odpoledni na krásně vyzdobeném parketu. Počáteční ostych rozptýlilo kreslení
na balonky, které malé děti velmi zaujalo, větší děti využily přilehlé hřiště
k míčovým hrám. Zvláště malé tanečnice byly velmi zdatné a při pěkných
dětských písničkách se protančily až
k závěrečné tečce hezkého odpoledne, kterou bylo opékání buřtíků. Poděkování patří všem tatínkům a maminkám, kteří se podíleli na organizaci
akce a přípravě pohoštění.

RÁJECKÉ
SVĚTÝLKOVÁNÍ 2014
Děkujeme všem místním
i přespolním, kteří se
k nám připojili na Rájecké světýlkování dne
1. 11. 2014. Sešla se
nám pěkná expozice
vydlabaných dýní a podařilo se nám
vytvořit opravdu dlouhý světélkující
průvod!
Atmosféra byla i přes velmi chladné počasí příjemná, proto doufáme,
že se za rok opět sejdeme s lampiónkem nebo lucerničkou v ruce a bude
nás zase o něco víc!
Za rájecké ženy Petra Koutná,
fotky dodali Zaňkovi.

ZABIJAČKOVÉ HODY
Dne 15. 11. 2014
proběhly od časných ranních hodin v Borovnici
u hasičského klubu
zabijačkové hody.
Borovničtí i přespolní občané měli
možnost ochutnat ovar, prdelačku,
kroupy, jitrnice a další zabijačkové
speciality včetně hotových jídel. Vše
bylo možné zakoupit i domů.

Budeme se těšit na další setkání!
Jana Hezoučká
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Miloš Tschöpl

Přestavlcká traktoriáda
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Zabíjačkové hody
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