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Zprávy Obce Borovnice
Vážení občané obce Borovnice,
srdečně Vám děkuji za Vaši podporu v náhradních volbách do zastupitelstva obce
Borovnice a děkuji i nově zvoleným zastupitelům za mé zvolení do funkce starostky obce.
Velice si vážím toho, že jste mi dali svůj hlas. Vážím si všech občanů, kteří v této tak
těžké době náhradních voleb v naší obci neváhali a přišli v tak hojném počtu k volbám.
Ráda bych Vás ujistila, že se budu snažit nezklamat Vaši důvěru. Budu vstřícná k Vašim
problémům, které Vás ve všech našich obecních částech dnes a denně potkávají. Budu
naslouchat Vašim konstruktivním připomínkám a společně se zastupitelstvem je budeme
postupně řešit.
Je zde mnoho věcí, které jsou nedořešené z minulého volebního období. Mnoho
problémů vyvstalo i tím, že se u nás nekonaly volby v řádném termínu. Proto budeme
muset začít řešit vše neodkladně a velmi rychle.
Byla bych ráda, kdybyste byli k naší práci zpočátku shovívaví a trpěliví. Nejdříve se
musíme seznámit s veškerou agendou a zvolit si způsob společné kolektivní práce tak,
abychom se mohli postavit všem problémům ku prospěchu Vás všech.
Budeme společně zvažovat všechny postupy svého jednání, a hlavně bychom měli na
společných zasedáních naslouchat těm, kteří se k dění v naší obci budou chtít vyjádřit.
Proto bych byla velmi ráda - a myslím, že mluvím i za celé zastupitelstvo - abyste společná
zasedání hojně navštěvovali a nebáli se projevit svůj názor.
Budeme se snažit o to, abyste byli všichni dobře informováni o důležitých událostech
i o chodu obecního úřadu. Využijeme k tomu nejen časopis Brodík, ale i všech vývěsních
tabulí a webových stránek naší obce.
Těším se na spolupráci s Vámi a doufám, že spolu budeme dobře vycházet.
Ještě jednou Vám děkuji za důvěru.
Soňa Rojková, starostka obce
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Dne 1. března 2011 se po pětiměsíční pauze konalo opět veřejné zasedání zastupitelstva, při
kterém bylo z nově zvolených členů ustaveno nové zastupitelstvo obce Borovnice. Zasedání se
konalo ve společenské místnosti obecního úřadu v Přestavlkách od 17 hodin.
Ustavující veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Borovnice zahájil dosavadní
správce obce JUDr. Jan Šťastný, který zde přivítal všechny přítomné občany obce a konstatoval, že
volby proběhly v pořádku, ve stanoveném termínu nebyl průběh voleb nijak zpochybněn a
informace o konání této schůze byla zveřejněna včas na všech úředních deskách obce, čímž byly
splněny všechny potřebné náležitosti ke konání této schůze.
Složení slibu nově zvolených zastupitelů:
V prvním bodu jednání přečetl správce obce JUDr. Jan Šťastný slib, který poté všichni nově
zvolení zastupitelé složili bez výhrad a obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu:
Zapisovatelem byl určen Petr Kotera a ověřovatelem zápisu Adolf Papáček. Správce obce
JUDr. Jan Šťastný poté seznámil přítomné s programem jednání, který byl zastupiteli rozšířen o
volbu předsedy sociální komise a následně schválen.
Volba starosty a místostarosty:
V tomto bodě zastupitelé nejprve rozhodli o tom, že volba starosty a místostarosty bude
provedena tajně, starosta obce bude dlouhodobě uvolněný a počet místostarostů stanovili na
jednoho. Poté zastupitelé jednotlivě mimo společenskou místnost napsali svého kandidáta na
funkci starosty a následně vhodili do hlasovací urny. Po provedení volby všemi zastupiteli správce
obce JUDr. Jan Šťastný sečetl hlasy a konstatoval následující výsledek: 5 hlasů – Soňa Rojková,
4 hlasy – Marie Sejkorová. Starostou obce byla tedy zvolena p. Soňa Rojková.
Následovala krátká přestávka, kterou si zastupitelé vyžádali ohledně domluvení se na postupu
při volbě dalších funkcí a kandidátech vzhledem k výsledku volby do funkce starosty obce.
Po přestávce byla provedena volba místostarosty stejným způsobem jako při volbě starosty
s tímto výsledkem: 5 hlasů – Petr Kotera, 3 hlasy – Pavlína Witczaková, 1 hlas – Kamil Matějka.
Místostarostou byl zvolen Petr Kotera.
Zřízení finančního a kontrolního výboru:
Zastupitelé obce se shodli na tomto složení výborů:
Finanční výbor – předseda Adolf Papáček, členové Miloslav Jireš a Martin Kaplan.
Kontrolní výbor – předseda Pavlína Witczaková, členové Kamil Matějka a Leoš Matějus.
Sociální komise – předseda Marie Sejkorová, členy komise si doplní předsedkyně.
O předsedovi a členech komisí bylo hlasováno jednotlivě.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Březen 2011 • Strana 4

Zpráva správce obce o výkonu funkce:
Správce obce poté přednesl závěrečnou zprávu o činnosti v době svého působení v naší obci.
Seznámil zastupitele se stavem financí a rozpracovaných projektů. Upozornil dále na potřebu
řešení některých problémů na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva, jako:
źřešit situaci s financemi za ubytování občanky naší obce v domě s pečovatelskou službou
v Kostelci nad Orlicí;
źprojednání smluv připravených k podpisu, které po vyvěšení mohou vstoupit v platnost;
źdokončit výběr poplatků za odpady a psy.
Diskuse:
Posledním bodem byla jako obvykle diskuse, ve které:
źzastupitelka p. Marie Sejkorová vyzdvihla potřebu neprodleně se věnovat výběru poplatků
za odpady a psy;
źpaní Hušková upozornila na nutnost velmi brzkého řešení situace s ubytováním občanky naší
obce v domě s pečovatelskou službou.
Na závěr zasedání přednesla svůj proslov nově zvolená starostka obce p. Soňa Rojková a poté
zasedání ukončila.

USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Borovnice zvolilo:
źstarostkou obce p. Soňu Rojkovou
źmístostarostou obce p. Petra Koteru
źpředsedou finančního výboru p. Adolfa Papáčka
źčleny finančního výboru p. Miloslava Jireše a p. Martina Kaplana
źpředsedou kontrolního výboru p. Pavlínu Witczakovou
źčleny kontrolního výboru p. Kamila Matějku a p. Leoše Matějuse
źpředsedkyní sociální komise p. Marii Sejkorovou
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
źzávěrečnou zprávu správce obce p. JUDr. Jana Šťastného o jeho činnosti v době svého
působení v naší obci
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
źsvé členy neprodleně se věnovat problémům, na které upozornil správce obce, a řešit je na
nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva
źstarostku obce neprodleným výběrem poplatků za odpady a psy
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Nově stanovené úřední hodiny
Na obecním úřadě budou nově stanoveny pevné úřední hodiny, kdy bude zajištěna přítomnost
starostky obce pro Vaše potřeby. Úřední hodiny stanovila starostka obce takto:

Pondělí

9 – 12 a 14 – 17 hodin

Středa

9 – 12 a 14 – 17 hodin

Tyto úřední hodiny budou uvedeny na vchodových dveřích do budovy obecního úřadu a v případě nepřítomnosti z důvodu nutnosti řešení případných neodkladných záležitostí zde bude vyvěšeno upozornění a budeme se snažit občany informovat předem.
V pondělí dne 7. března v odpoledních hodinách výjimečně nebude na úřadě nikdo přítomen
z důvodu účasti na vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb v Hradci Králové, o čemž blíže informujeme
v následujícím článku.
Starostka obce pracuje samozřejmě denně i v době mimo tyto úřední hodiny, ale mimo úřední
dobu nebude zajištěna její přítomnost na úřadovně, jelikož je třeba věnovat se také dalším
důležitým činnostem. Se svými žádostmi a potřebami se proto na starostku obce obracejte, pokud
je to možné, především v době úředních hodin.
Pevně věříme, že nově stanovené pevné úřední hodiny budou pro občany obce přínosem.
V těchto hodinách se budete moci na obecní úřad vydat se svými žádostmi a potřebami bez obav,
zda bude někdo přítomen.
Petr Kotera

Vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb
Jako správce webových stránek naší obce jsem je opět přihlásil do soutěže internetových
stránek měst a obcí Zlatý erb, ve které se nám dvakrát podařilo umístit na 3. místě. V loňském roce
byla v době soutěže vytvářena nová podoba stránek a vzhledem k nedokončenosti nebylo divu, že
se nepodařilo umístit na vyšších místech.
Dne 7. března 2011 od 13 hodin proběhne v Hradci Králové opět slavnostní vyhlášení výsledků,
na které jsou zváni ti, kterým se podařilo umístit se na prvních 3 místech. S radostí mohu oznámit, že
v tomto týdnu jsme po roční pauze opět obdrželi pozvánku. Na kterém z prvních 3 míst jsme se
umístili, to se ovšem dozvíme až na tomto vyhlášení výsledků, proto o konečných výsledcích
soutěže budete informováni v příštím čísle zpravodaje.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Poplatky za odpady a psy
V jednom z předchozích čísel zpravodaje jste byli informováni o možnosti provedení platby
poplatků za komunální odpad a psy na rok 2011 v úřední době, kdy byl přítomen správce obce JUDr.
Jan Šťastný. Jelikož tato doba byla pouze v dopoledních hodinách, kdy většina občanů byla v práci,
byla povinnost platby těchto poplatků přesunuta až do konce měsíce března, do kdy byla také po
domluvě se svozovou firmou posunuta platnost známek na popelnicích z minulého roku.
Od nyní již bude možné zastihnout nově zvolenou starostku obce p. Rojkovou na úřadě
pravidelně v době úředních hodin, o nichž informujeme v jednom z předchozích článků. Jelikož
platnost známek končí na konci března, je třeba zakoupit nové známky pokud možno neprodleně.
Platba poplatků v hotovosti:
Výběr poplatků je naplánován tak, aby z ostatních obecních částí nebyli nuceni občané kvůli
platbě poplatku dostavit se na úřad do Přestavlk, stejně jako v minulosti tedy bude možné zaplatit
poplatek v místě svého bydliště ve stanovené době:
źčást Přestavlky
středa 9. března
14 – 17 hodin
úřadovna obce
źčást Rájec
čtvrtek 10. března 15 – 18 hodin
restaurace „Zastávka“
źčást Borovnice
pátek 11. března
15 – 18 hodin
společenská místnost SDH
Pokud někdo nemá možnost dostavit se v tuto stanovenou dobu, je možné zaplatit poplatek
na úřadovně obce v Přestavlkách vždy v úřední době po celý měsíc březen.
Platba poplatků převodem z účtu:
Poplatky je možné zaplatit také bankovním převodem na účet obce č. 1240071339/0800. Aby
bylo možné přiřadit přijatou platbu k Vaší osobě, je nutné jako variabilní symbol uvést své rodné
číslo, jinak by obec nevěděla, od koho platba přišla. Částku poplatku v případě bankovního převodu
je nutné spočítat dle stanovených výší takto:
źpoplatek za odpady pro rok 2011 zůstal v nezměněné výši 450,- Kč za osobu nebo chalupu
ročně;
źpoplatek za psy činí dle vyhlášky obce Borovnice č. 2 o poplatcích 50,- Kč za jednoho psa
ročně nebo u pobíratelů důchodu 30,- Kč ročně za jednoho psa (je-li držitelem poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
příjmem, anebo poživatel sirotčího důchodu). U druhého či každého dalšího psa je poplatek
bez rozdílu všem stanoven na 100,- Kč za psa ročně.
Jsou-li tedy např. ve Vašem bydlišti 3 trvale přihlášení občané, pak poplatek za odpady činí
3 x 450 = 1.350,- Kč ročně. Máte-li k tomu jednoho psa, připočtěte k tomu 50,- Kč, máte-li psy dva,
připočtěte 150,- Kč atd.
Roční poplatky je možné platit také pololetně, proto chcete-li využít této možnosti, stačí
zaplatit polovinu vypočtené částky a druhou polovinu zaplatit v dalším termínu do konce července.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Chcete pomoci s povinnými kontrolami komínů?
Od 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které stanovuje povinnost
majitelům objektů zajistit 1x ročně kontrolu komína a spalinových cest. Povinná kontrola není to
stejné jako povinnost provádět čištění, protože tato povinnost je vícekrát ročně, ovšem je to
závislé na druhu vytápění. Pokud máte vytápění např. tuhými palivy, není četnost povinného
provádění čištění stejná jako u vytápění palivy tekutými či plynnými. Na této povinnosti ale není nic
moc nového, jelikož četnost, která byla a je několikrát ročně, byla naopak spíše snížena a u tuhých
paliv si nově čištění dokonce může provádět majitel sám, má-li jak a čím. Každý z nás si může
citované nařízení vlády najít na internetu nebo o to někoho v okolí požádat, máte-li zájem o
podrobnosti.
Co je ale v tomto nařízení podstatné, je povinnost 1x ročně provést kontrolu odborně
způsobilou osobou. Je třeba ale dát pozor, zda má skutečně oprávnění vydávat platné potvrzení o
provedené kontrole. Jak bylo vidět v televizním zpravodajství v tomto týdnu, i v této branži se totiž
již našli podvodníci. Jinak, pokud v komíně netopíte, kontrolu provádět samozřejmě nemusíte.
V minulém týdnu mne oslovil p. Josef Nečas z Přestavlk s návrhem, že bychom mohli jako hasiči
domluvit hromadné provedení kontrol komínů, což by jednotlivé občany obce mohlo vyjít levněji.
Ano, kominík si jistě kromě práce účtuje cestu, a má-li v jednom místě více komínů „na práci“,
samozřejmě by mohla být domluvena rozumnější cena. Mohli bychom to ovšem domluvit nejen
jako hasiči v Přestavlkách s občany Přestavlk, nýbrž v rámci celé obce jako všechny sbory za pomoci
nového zastupitelstva obce.
Aby bylo jasné, proč je to pro samotné občany obce potřebné, pokusím se tu odpovědět na
některé podstatné otázky:
Proč musím mít povinnou kontrolu komínu?
Protože pokud dojde k požáru domu, zapříčiněnému špatným stavem komína a spalinových
cest, pak pojišťovny nebudou ochotny uhradit náhradu škody. A aby to nebylo málo, kromě toho,
že přijdete o majetek bez náhrady od pojišťovny, zasahující profesionální hasiči Vám po posouzení
mohou navíc stanovit pokutu až 25 tisíc Kč za porušení povinností.
Jak a kdy se kontroly provádí?
Kontrolu lze sice provádět i v průběhu topné sezóny, ovšem není možné nějakou dobu před
kontrolou v komíně topit. Po topné sezóně je sice možné provést kontrolu bez problémů, ovšem
odborníci zase upozorňují na možnost zanesení či dokonce ucpání komínu v průběhu léta např.
uhynulými ptáky či hnízdem vos. Kontrolu komínu je tedy podle odborníků nejlepší provádět
koncem léta před topnou sezónou. Ceny za práci se pohybují v závislosti na náročnosti v řádu
stokorun.
Kominíků je ovšem málo a těžko všechny žadatele uspokojí ve stejnou dobu, proto je třeba
objednat odborně způsobilého kominíka s dostatečným předstihem. Považuji proto za nutné se již
nyní domluvit a sehnat způsobilého kominíka na druhou polovinu léta pro všechny zájemce z obce.
Máte-li zájem o provedení povinné kontroly komína, případně jeho vyčištění, pak můžete zatím
kontaktovat mne na tel. 724 236 686. Věřím, že v blízké době domluvíme kontaktní osoby i v ostatních sborech a částech obce, aby občané všech obecních částí měli ke kontaktní osobě co nejblíže.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Další informace
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.
12. 03.
13. 03.
19. 03.
20. 03.
26. 03.
27. 03.
02. 04.
03. 04.

MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše

ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
K. Michla 942, Dobruška
Kvasinská 129, Solnice
ZS Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 623 775
494 596 732
494 595 292
736 419 151
494 542 102

Společenská kronika
Přihlášení občanů
STĚHOVÁNÍ

PŘESTAVLKY

V měsíci únoru se přistěhovali do Přestavlk č.p.43

Lucka , Lukáš a Filípek Staňkovi.
Přejeme, aby se jim v naší obci líbilo a dobře žilo.

Zveřejňování ve společenské kronice
Podle zákona o ochraně osobních údajů patří rok narození do osobních údajů, které nelze
zveřejnit bez písemného svolení dotyčné osoby, příp. pozůstalých. Každý nemusí chtít, aby se o
jeho věku či jubileu veřejně psalo a tak zákon jeho soukromí chrání.
Protože mnozí občané nejsou spokojeni se skutečností, že bylo zveřejňování společenské
kroniky pozastaveno, chceme Vám dát možnost vyplněním tohoto formuláře povolit nám trvale
zveřejňovat informace buďto ve všech nebo jen ve Vámi vybraných jednotlivých kategoriích.
Vyplněný a podepsaný dotazník je třeba osobně doručit na obecní úřad v úředních hodinách
nebo předat členům sociální komise, abychom věděli, že to nepodepsal někdo jiný. Děkujeme.
Protože dotazník samozřejmě není pro celou rodinu a souhlas musí udělit každá osoba zvlášť,
vyjde ještě 2x v následujícím čísle zpravodaje a poté bude k dispozici také na obecním úřadě.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Souhlas se zveřejňováním osobních údajů
ve společenské kronice obce Borovnice
SOUHLASÍM
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:
Všechny kategorie

o souhlasím se zveřejňováním
o nesouhlasím

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

o souhlasím se zveřejňováním
o nesouhlasím

Narození potomka

o souhlasím se zveřejněním
o nesouhlasím

Změna bydliště

o souhlasím se zveřejňováním
o nesouhlasím

Úmrtí

o souhlasím se zveřejněním
o nesouhlasím

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.
Jméno a příjmení: _________________________
Datum narození:

_________________________

Bydliště (část, čp.): _________________________
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Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
8.3.

úterý - 19:30 hod.

DEN NA ZKOUŠKU
(divadlo)
Hudební komedie Lumíra Olšovského uvádí divadelní společnost HÁTA
Olgy Želenské Praha. Hrají: Monika Absolonová, Radek Valenta, Lumír
Olšovský, Jan Maxián.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.3. sobota - 21:00 hod.
4 WATTY
(hudba/zábava)
Vamberk - MK Sokolovna
Rocková zábava.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.3. čtvrtek - 19:30 hod.
TAKOVÝ ŽERTÍK
(divadlo)
Rychnov n.Kn. - divadlo
O rozchodech se nežertuje ... komedie v podání herců DIVADLA NA JEZERCE
Praha, hrají: Jan HRUŠÍNSKÝ, Miluše ŠPLECHTOVÁ, Lucie JUŘIČKOVÁ / Martina MENŠÍKOVÁ, Zdeněk HRUŠKA /Rudolf STÄRZ, František STANĚK.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.3. pátek - 20:00 hod.
PLES HASIČŮ
(tanec/zábava)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Pořádá SDH Kostelec nad Orlicí – město, bohatá tombola, k poslechu a
tanci hraje „FANTASY MUSIC“ Solnice. Předprodej vstupenek od 7.února
PO-PÁ od 8 do 12 hod. a PO-ÚT od 19 do 20 hod. v hasičské zbrojnici - město.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.3. sobota - 11:30 hod.
ZVĚŘINOVÉ HODY
(společenské)
Vrbice - Obecní dům
Speciality z divočáka připraví pan Karel Martinec. Pořádá Český červený
kříž Vrbice.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.3. středa - 19:00 hod.
TELEVARIETÉ 2011
(divadlo)
Choceň - Panský dům
Travesti skupina Hanky Panky s novým zábavným pořadem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.3. pátek - 20:00 hod.
HUDBA PRAHA s novým albem DE GENERACE
(koncert)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Koncert legendární rockové skupiny s novou tvorvou. Účinkují: Michal Ambrož, Vladimír Zatloukal, Karel Malík, Vítek Malinovský, Michael „Šimon”
Šimůnek, Jiří Jelínek, Kristýna „Týna” Petříková, Alena „Alla” Sudová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.3. pátek - 20:00 hod.
PLES DIVADELNÍ
(tanec/zábava)
Vamberk - MK Sokolovna
Divadelní ples v Sokolovně.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.3. středa - 19:00 hod.
JAZZOVÝ PODVEČER - PAUL BATTO JR. DUO
(koncert)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Duo Slovinsko/ČR ve složení P. Batto Jr. – kytara, foukací harmonika, zpěv,
Ondřej Kříž – piáno. Repertoár sestavený z jazzových a bluesových standardů – Frank Sinatra, Tony Bannett, Duke Ellington, George Gershwin...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.3. čtvrtek - 19:30 hod.
ČERNÁ KOMEDIE
(divadlo)
Choceň - Panský dům
Východočeské divadlo Pardubice uvádí situační komedii na druhou.
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - OKRSEK č.18
srdečně zve na

8. OKRSKOVÝ
PLES HASIČŮ
který se koná na Vrbici

v sobotu 12. března 2011 od 20 hodin
Bohatá tombola a obèerstvení.

Tìšíme se na Vaši úèast a pøejeme hezkou zábavu
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Poutní místo Homol
Mše na Homoli
Bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v současné době nekonají. První mše
budou slouženy o jarní pouti v měsíci dubnu, o čemž budete informováni v příštím čísle zpravodaje,
stejně jako o následujících termínech mší.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Březen 2011 • Strana 15

pořádá

í
n
č
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tr

dne 26. března 2011 od 10:00 h.
u KLUBU HASIČŮ v Borovnici
Přijďte ochutnat ovar, polévku prdelačku, kroupy, jitrnice atd.
Možnost zakoupení masa i zabíjačkových pokrmů za lidové ceny.
Na všechny hosty se těší hasiči.

