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Redakce úvodem...
Vážení občané obce Borovnice,
jsem velmi ráda, že Vás mohu přivítat v Novém roce.
Čas nám neuvěřitelně letí a máme tu rok 2010. Doufám,
že jste prožili klidné svátky, oslavili jste Vánoce a strávili
jste je tak, jak je Vaším zvykem, alespoň na chvíli jste

zpravodaj
obce Borovnice

zapomněli na denní starosti a odpočinuli si od

www.brodik.wz.cz

pracovních povinností.
V letošním roce nás čeká spousta kulturních akcí,
které jsou v naší obci již tradicí. Čeká nás však i jedna
zásadní věc, kterou je volba nového zastupitelstva a
starosty obce. Přeji Vám, aby Vaše rozhodnutí bylo
správné a zvolili jste zástupce, kteří dají naší obci jen to
nejlepší.
Závěrem bych vám chtěla popřát do roku 2010
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti v soukromém a
pracovním životě a splnění všech vašich přání.
Příjemný rok 2010 Vám přeje
Barbora Čermáková

Uzávěrka příštího čísla
Příspěvky do příštího vydání zpravodaje Brodík redakce
přijímá do pondělí 25. ledna. Poté se zpracovávají články
tak, aby následující pondělí byl zpravodaj připraven pro
zpracování k tisku.
U příspěvků dodaných po uzávěrce není zaručeno, že se
stihnou zařadit do právě připravovaného aktuálního čísla.
Způsob příjmu příspěvků je popsán v tiráži vedle tohoto
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Zprávy Obce Borovnice
Milí spoluobčané,
právě se Vám dostalo do rukou první číslo Brodíku v roce 2010. Před chvílí jsme oslavili Silvestra
a nyní jsme již v lednu nového roku.
V letošním roce nás čeká mnoho nového. Za zmínku určitě stojí volby, ať do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, tak i komunální. Pokud můžeme hodnotit uplynulý rok, ne
vše je v obci v pořádku, je stále co zlepšovat, a k tomu můžete přispět i vy. Na jedné straně se
snažíme o udržování pořádku v okolí domů a na druhé straně děláme nepořádek. Odhazují se
krabičky a nedopalky od cigaret, obaly od nápojů a podobně. Je to v zájmu nás všech a sami se
můžeme nad takovým jednáním trochu zamyslet.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na různých činnostech v životě obce a
odvedli kus dobré práce ve zlepšování celkového vzhledu jak svých domů, tak i prostranství kolem
nich.
Zastupitelé obce Borovnice

V Rájci započaly práce na stavbě nové komunikace
Hromady stavebního materiálu, stržený povrch louky a kolíky vyznačená budoucí komunikace.
To jsou první známky toho, že by v tomto roce měla v Rájci začít růst výstavba nových domů. Mnozí
se ptají, proč se s pracemi začalo po tak dlouhé době na počátku zimy. Po všech možných
jednáních, kdy obec nelehce získala stavební povolení, musela s investicemi a pracemi začít ještě
v roce 2009. Proto první technika k Rájci vyjela na začátku zimy. V současné době se však práce
zastavily. Budeme proto doufat, že hned jak to počasí dovolí, se práce znovu rozběhnou, aby
nedočkaví zájemci o stavební parcely mohli co nejdříve začít se stavbou svých rodinných domů.
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Společenská kronika
Životní jubilea
V tomto měsíci oslaví své významné životní jubileum
80 let

pan Jaroslav Tschöpl z Borovnice

80 let

paní Vlasta Lichtenberková z Rájce

70 let

paní Ludmila Řičařová z Borovnice

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

Změna trvalého pobytu
Trvalý pobyt v obecní části Přestavlky čp. 25 ukončila p. Ludmila Svobodová.

Další informace
OSSZ upozorňuje na změnu
Okresní správa sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou upozorňuje, že v souvislosti s
přijetím zákona o platebním styku č. 285/2009 se s účinností od 1.1.2010 mění § 19 odst.2, písm.a)
zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti takto: za den platby pojistného se (v případě placení na účet příslušné OSSZ, vedený
u poskytovatele platebních služeb) považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet
poskytovatele platebních služeb příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Pojistné za měsíc prosinec musí být připsáno na účet OSSZ do 20. ledna 2010. Pojistné na
nemocenské pojištění je splatné za příslušný kalendářní měsíc od 1. do 20. dne následujícího
měsíce. Nezaplacením pojistného ve stanovené lhůtě nemocenské pojištění zaníká.
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Stomatologická lékařská pohotovost
Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
09. 01.
10. 01.
16. 01.
17. 01..
23. 01.
24. 01.
30. 01.
31. 01.
06. 02.
07. 02.
13. 02.
14. 02.
20. 02.
21. 02.
27. 02.
28. 02.

MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr Ptačovská Eva
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Světlíková Lada
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla

J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Rokytnice v Orlických horách
Nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114

Nové jízdní řády
Společnost OREDO s.r.o., která je organizátorem regionální dopravy v Královéhradeckém
kraji, ve spolupráci s drážními a autobusovými dopravci připravila změny jízdních řádů. Platnost
nového jízdního řádu je od neděle 13. prosince 2009 do soboty 11. prosince 2010. Na
Královéhradecku došlo na základě dohody mezi krajem, Ministerstvem dopravy a Českými
drahami, a.s. ke snížení rozsahu regionální dopravy o 8,5% oproti roku 2009. Omezeny byly zejména
málo využívané vlakové spoje, doposud jedoucí v sobotu, v neděli a v dopoledních a večerních
hodinách. Mezi Chocní a Náchodem naopak nově jedou tři páry přímých spěšných vlaků, které
pokračují z Náchoda jako osobní vlaky až do Meziměstí. V Chocni mají přípoj na rychlíky do Brna a
Olomouce (s přestupem v České Třebové). Odjezdy z Chocně jsou v 8:33, 14:33 a 18:33. Tyto vlaky
zajistí rychlé spojení do oblasti Broumovských a Teplicko-Adršpašských skal.
Ke změnám dochází také v jízdních řádech autobusových
dopravců sdružených v integrovaném dopravním
systému IREDO. Nové jízdní řády autobusových
linek, týkajících se naší obce, najdete v příloze
vložené uvnitř tohoto zpravodaje na následujících
stranách.
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Ostatní značky

1

nejede od 23.12. do 1.1.

2

nejede od 23.12. do 31.12. a od 1.7. do 31.8.

4

nejede od 23.12. do 1.1., 29.1., od 1.4. do 2.4.,
od 1.7. do 31.8., 28.9., od 27.10. do 29.10.

31

nejede 31.12.

41

nejede od 24.12. do 26.12., 31.12., 1.1., 4.4., 1.5., 8.5.,
od 4.7 do 5.7.

50

nejede od 24.12. do 26.12., 1.1., 1.5., 8.5.

75

jede od 23.12. do 30.12., 29.1., od 1.4. do 2.4.,
od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10.

138

jede také 28.9., 28.10., 17.11., nejede 26.12., 2.1.

Poutní místo Homol
Mše v homolském kostele
Bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v tomto měsíci konají ve dnech
10. ledna a 24. ledna, vždy od 14:30 hodin (pouze v případě příznivého počasí).

Kultura a volný čas
Kulturně-společenské akce v roce 2010
V tomto roce se můžeme těšit na již tradiční společenské akce, které pořádá obec Borovnice
spolu se sociální komisí a jednotlivé hasičské sbory v obci. Čeká nás např.:
- Posezení s důchodci
- Zájezdy do divadla
- Výlety pro děti
- Když počasí dovolí – 2. ročník Sjezdu na čemkoliv
- 4. ročník homolských harmonik
- Soutěž o "Pohár SDH Rájec" v rámci Podorlické ligy
- 2. ročník soutěže o "Pohár SDH Přestavlky"
- Letní volejbalová škola
- 12. ročník Memoriálu Bohumila Bečičky
- Vítání léta na Homoli
- 5. ročník Spanilé jízdy mopedů
- Zahájení a ukončení cyklosezóny v našem regionu
- Zabíjačkové hody
- Pěší výlety
- Vítání občánků
- Další zajímavá spolupráce s polskými přáteli
Pokud máte tip, který si myslíte, že by obec měla zařadit do programu svých společenských
akcí, sdělte nám ho. Rovněž, pokud vás napadá, kam by v letošním roce mohly děti podniknout
výlet, nebo jaké divadelní představení by mohlo být zajímavé, využijte některého z uvedených
kontaktů ve zpravodaji a podělte se s námi o Váš názor. Předem děkujeme.
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Kalendář zajímavých akcí v okolí
9.1.

sobota - 20:00 hod.

BIG SNOW PÁRTY
(hudba/zábava)
Na počasí se u nás opravdu spolehnout nedá, chvíli teplo, chvíli zima a o
sněhu ani nemluvě. Takže si přijďte pořádně užít sněhové nadílky v Roxetu.
Sníh nebude létat pouze z pódia, chumelit se bude i ze stropu...

Skořenice - RoXet Club

17.1. neděle - 15:00 hod.
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn

18.1. pondělí - 19:30 hod.
Rychnov n.Kn. -Pelcl. divadlo

20.1. středa - 17:30 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL DDM KOSTELEC N.ORL.
(zábava)
Dům dětí a mládeže a Sdružený klub Rabštejn v Kostelci nad Orlicí zvou děti
a dospěláky na Dětský karneval. Program: tanec, soutěže, ocenění masek a
velká legrace…Vstup je pouze s maskou!
A DO PYŽAM!
(divadlo)
Brilantní situační komedie o zakrývání manželské nevěry, ve které se
všichni nakonec převléknou do pyžam! Uvádí Divadlo Palace Praha. Hrají:
Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová/Kamila Špráchalová,
Kateřina Hrachovcová-Herčíková/Nela Boudová a další.
RAMPUŠÁK VYPRAVUJE
(beseda)
Autorské vyprávění pana PaedDr. Josefa Lukáška o Orlických horách.
Vstupné dobrovolné.

Vamberk - knihovna

20.1. středa - 19:30 hod.

UVOLNĚTE SI, PROSÍM

Rychnov n.Kn. -Pelcl. divadlo

(divadlo/zábava)

Nová zábavná show pražské travesti skupiny Screamers.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - OKRSEK č.18
srdečně zve na

VII. OKRSKOVÝ
PLES HASIČŮ
který se koná na Polomi

v pátek 15. ledna 2010 od 20.00 hodin
Bohatá tombola a obèerstvení, k tanci i poslechu hraje kapela “BETTY”.

Tìšíme se na Vaši úèast a pøejeme hezkou zábavu
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Z dění v obci a okolí
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Leden
- Prvním kolem jednání prošly podané projekty česko-polské spolupráce. Svazku byla přidělena
dotace na společné aktivity roku 2009.
- V Rájci se konal úspěšný 1. ročník Sjezdu na čemkoliv.
Únor
- V Přestavlkách se odehrál 1. ročník turnaje ve stolním tenise Borovnice - cup.
- Odstartoval rovněž 3. ročník pěšího výletu na Vrbici.
- Náves v Přestavlkách se stala centrem sochařů, kteří modelovali ze sněhu.
- Obecní knihovnu v Přestavlkách přebrala nová knihovnice Kateřina Hejcmanová.
Březen
- „Záměna aneb kde jsi včera byl a s kým“, byl název divadelního představení, které naši občané
navštívili v Holicích.
- Jako každoročně se setkali důchodci na neformálním posezení v Přestavlkách, k poslechu a tanci
zahrálo duo Petr a Dana.
- Karneval uspořádalo SDH Přestavlky.
- SDH Borovnice opět pořádalo zabíjačkové hody.
Duben
- Bylo vydáno zvláštní vydání zpravodaje Brodík, věnované rodáku z Borovnice prof. PhDr.
Gabrielu Blažkovi.
- Započala rekonstrukce silnice II / 316 do Kostelce nad Orlicí.
- Filipojakubská noc, v každé části naší obce se konalo pálení čarodějnic.
- Otevírání cyklosezóny „Na kole po venkovských stezkách“.
- 18 dětí ze ZŠ Lhoty u Potštejna odjelo na výměnný pobyt k polským přátelům.
Květen
- Jarní pouť na Homoli a 3. ročník homolských harmonik.
- Ukončení rekonstrukce kapličky v Borovnici.
- Zahájen prodej levného nábytku v prodejně v Borovnici.
- Okrsková soutěž v Krchlebách.
- Hasiči DSO Brodec se utkali v požárním útoku v polském Převorně.
- Návštěva polských hasičů zde u nás s účastí na okrskové hasičské soutěži.
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Červen
- Volby do Evropského parlamentu.
- V rekonstruované soše z borovnické kapličky byl nalezen kousek 100 let starých francouzských
novin.
- Přivítat léto přijela do homolského kostela skupina GEMMA.
- V Přestavlkách se konal dětský den a o několik dní později hasičská soutěž o „Pohár SDH
Přestavlky“ s večerní taneční zábavou s rockovou skupinou Hydra.
- Letní slavnost v Brumbárově spojená s návštěvou polských přátel.
- Ráječtí hasiči uspořádali výlet do elektrárny Dlouhé stráně, do papírny v Losinách a na vyhlídku do
Vamberka.
Červenec
- Zahájení letní volejbalové školy v Přestavlkách.
- Pokračování projektu „Prázdniny u souseda“ – polské děti na týden navštívily náš region.
- Večerní pěší výlet na Vrbici.
Srpen
- Zástupci DSO Brodec navštívili dožínky v Przeworně.
- Akce, která v naší obci neměla obdoby – pod homolskými schody se uskutečnila kulturněspolečenská a charitativní akce Homolské schody.
- V rámci volejbalové školy se uskutečnil turnaj Memoriál Bohumila Bečičky.
- V Borovnici se konal 4. ročník Spanilé jízdy mopedů.
- Ráječští hasiči uspořádali soutěž v Podorlické lize spolu s večerní zábavou.
Září
- Sociální komise připravila pro děti a mládež výlet do Hradce Králové.
- Na obecním úřadě zástupci obce vítali nové občánky.
Říjen
- Pěší trasy v našem regionu byly osazeny turistickými značkami, které instalovala MAS NAD
ORLICÍ.
- Ukončení cyklozezóny na okruhu Brodec.
Listopad
- V Přestavlkách začalo dětem sloužit nové hřiště.
- Na Homoli byla započata rekonstrukce věže kostela.
- Borovničtí hasiči opět pořádali zabíjačkové hody.
- Obec organizovala další zájezd do divadla v Holicích.
- V každé části naší obce se rozsvítily vánoční stromy.
Prosinec
- Do obce zavítala pekelná návštěva.
- V Rájci byla započata stavba komunikace k nové zástavbě.
- V rájecké klubovně místní ženy vyráběly dekorace na Vánoce.
- SLAVÍME PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU 2010 – všechno nejlepší...
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