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(výtisky navíc je možné po
domluv zakoupit za 30,- K )
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Zprávy Obce Borovnice
Pozvánka na ve ejné zasedání
Zastupitelé obce Borovnice srde
zvou všechny ob any obce na 2. ve ejné zasedání
v roce 2012, které se koná poslední dubnový tvrtek dne 26. dubna 2012 od 18 hodin
v pohostinství „Zastávka“ v Rájci.

kování ps
V pátek dne 4. kv tna 2012 bude v obci Borovnice
provedeno povinné o kování ps proti vzteklin (p ípadn na požádání proti psince a paroviróze).
Termín o kování: P estavlky
16:00 hod.
Borovnice
16:30 hod.
Rájec
17:00 hod.
kování provede pan MVDr. Richard Mina ík, cena
kování je stále 100,- K za jednoho psa.

Vyvážení popelnic s komunálním odpadem
Upozor ujeme ob any, že dle platné
vyhlášky obce je pro vyvážení net íd ného
komunálního odpadu t eba p istavovat
popelnice ur ené pro tento druh odpadu,
které jsou typizované pro vyprázdn ní
svozovými vozy.
Firma, provád jící svoz odpadu, sice je
ochotna výjime
p ijmout i odpad
istavený v igelitovém pytli, ale protože
v poslední dob bývají odpadky v pytlích
istavovány ke svozu pravideln , byli
jsme svozovou firmou požádáni o sd lení ob an m, že pokud popelnici nemají, musí si ji
po ídit (nebo pokud jim nesta í jedna a p idávají k ní ješt pytel, je t eba si po ídit ješt
popelnici druhou). Igelitové pytle nebudou pravideln vyváženy. Ochota obsluhy dostat
ob as do vozu igelitový pytel nem že být zneužívána pravideln . Budou-li se pytle takto
pravideln objevovat nadále, nebudou pak vyváženy již v bec.
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Svoz velkoobjemového a nebezpe ného odpadu
Vážení ob ané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk pro Vás
ipravila sb r a svoz drobného nebezpe ného odpadu, nefunk ních elektrospot ebi a
velkoobjemového odpadu, který se koná v pátek 20. dubna 2012.
Máte možnost zbavit se t chto druh odpad :
- zne išt né sklo a keramika
- plechovky od barev
- olejové filtry
- plast. nádoby od olej a post ik - obaly od sprej
- upot ebené (vyjeté) oleje
- zaolejované hadry
- staré barvy a edidla
- vy azené chemikálie
- staré léky, kosmetika
- autobaterie, mono lánky - zá ivky a výbojky
- ojeté pneumatiky
- autoseda ky a aloun ní - rozbitý nábytek, matrace ap.
- nefunk ní, ale pokud možno kompletní elektrospot ebi e:
ledni ky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysava e, pra ky, kuchy ské roboty apod.
VÁŽENÍ OB ANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA P EDEM.
NELZE ZAJISTIT ISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU T ETÍ OSOBOU!!!
Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých ástech naší obce
v t chto asech:
1. Rájec náves u hospody
16:00 - 16:20 hod.
2. P estavlky 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 jist pro Vaši domácnost již samoz ejmou. Tato akce Vás
asov ani finan
nezatíží, ale výsledek Vaší snahy m že pozitivn ovlivnit život Váš,
Vaší rodiny a hlavn Vašich d tí. Snaha o zlepšení životního prost edí m že za ít u
každého z nás. Pomozte a p isp jte ke zlepšení životního prost edí!
Bližší informace Vám poskytneme na obecním ú ad . D kujeme Vám p edem za
spolupráci.

Sb r železného šrotu
Vážení ob ané, sbory dobrovolných hasi v jednotlivých ástech obce p ipravily v rámci
jarního svozu odpad také provedení sb ru nepot ebného starého železného šrotu. Sb r
bude provád n v jednotlivých ástech obce takto:
Rájec – sobota 14.4.2012 – jako obvykle bude na návsi p istaven kontejner
Borovnice – pátek 20.4.2012 – šrot p ipravte u svých branek a bude svezen po 17. hod.
estavlky – sobota 21.4.2012 – šrot p ipravte u svých branek a bude svezen po 10. hod.
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Další informace
Stomatologická léka ská pohotovost
Stomatologická léka ská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kn žnou má ordina ní
hodiny v sobotu, ned li a o svátcích od 8 do 12 hodin.
07. 04.
08. 04.
09. 04.
14. 04.
15. 04.
21. 04.
22. 04.
28. 04.
29. 04.
01. 05.
05. 05.
06. 05.
8. 05.
12. 05.
13. 05
19. 05.
20. 05.
26. 05.
27. 05.
02. 06.
03. 06.

MUDr. Š astná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. T mová V ra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vav ková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vy ítalová Marie
MUDr. Zde ka Ji í
MDDr. And lová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová R žena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. apková Marie
MUDr. Domá ová Iva
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Ježková Marie
MDDr. Ka erová Veronika

ZS Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
J. Pitry 344, Opo no
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
J. Pitry 448, Opo no
ebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týništ nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Vo íškova 169, Vamberk
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 667 123
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 667 123
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 515 693
494 539 225
494 323 958
602 514 715
494 321 511
494 622 114

Vzhledem k neustálým vým nám služeb je vhodné p ed návšt vou pohotovosti rad ji zkontrolovat platnost
služby na www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský ú ad - Zdravotnictví, poté v levém sloupci zvolit Léka ská
pohotovost - Stomatologická léka ská pohotovost a nakonec v hlavním okn vybrat okres Rychnov nad Kn žnou

Upozorn ní stavebního ú adu
Upozor ujeme ob any, že ve dnech 26. a 27. dubna 2012 bude stavební ú ad uzav en
z d vodu školení. Nejnutn jší informace podají pracovníci odd lení územního plánování
Ing. K ehlík a Ing. Ježková. Omlouváme se za p ípadn zp sobené problémy a d kujeme
za pochopení.
Jana Šabatková,
vedoucí stavebního ú adu Kostelec n.Orl.
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Policie R radí senior m
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Dotace z EU pro drobné podnikatele
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Z obecní kroniky
Nahlížíme do starých anál
Po n kolika láncích v minulých íslech našeho m sí níku Brodík, v novaných divadelnímu spolku "Beseda", se vydejme do jiných oblastí. Jako první "zastávku" jsem na
kolik pokra ování vybral události a skute nosti zaznamenané v "PAM TNÍ KNIZE",
založené prvního kv tna 1927 panem Kaplanem Františkem, starostou obce Borovnice.
Hned na stran 3 této vlastn kroniky jsou zajímavé údaje, které konstatují že:

Obec Borovnice má 53 ís.p., osada Homol 9 ís.p., Závrš 3 .p. a to
dv r .p. 38 byly deputátní, .p. 54 a chalupa pod dvorem .p. 44,
samota, nyní panská hájovna na "Klu i" .p. 37, se kterými iní obec
katastrální ve vým e 365 ha 44 ar 27 m2 s istým katastrálním
užitkem 9600 K 86 hal. Dle s ítání lidu v r. 1921 má obec 368
obyvatel, kte í se živí zem lstvím, mezi t mi je jeden ková , jeden
mlyná , jeden kupec zboží smíšené, jeden obuvník a jeden truhlá .
V obci jsou dva hostince a pila vodní. V Homoli jeden hostinec a jeden
strojník.
Obec pat í soudnímu a okresnímu zastupitelstvu, bernímu ú adu
Kostelec n/Orl. Okresnímu hejtmanství Rychnov n/Kn ž. Pošta Chleny.
ifa ena farnosti Sudslav , p i škole do Malé Lhoty. Vyznání
náboženské ímskokatolické a jeden bez vyznání. Politické smýšlení je
ob anstva se hlásící v tšina ke stran republikánské a 20 hlas ke
stran lidové. Obecní zastupitelstvo je za stranu republikánskou.
Pom ry životní se nyní lepší, avšak p ed válkou byly dosti špatné neb
byla v tší na lidu s výživou odkázána na místní dvory.
Tolik citace z úvodních t í stran "Pam tní knihy", na kterých je podchycena statisticky
tehdejší situace v obci Borovnice mezi roky 1918 až 1927. V dalších pokra ováních se
dozvíme více jak o statistických údajích, tak o d ní v obci z více jak 150-ti stran této
kroniky.
Je velkou škodou, že takovéto informace nemáme zatím k dispozici o obecních ástech
estavlky a Rájec.
JUDr. Karel Skalický, kroniká obce
Spole enská kr onika
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Spole enská kronika
Životní jubilea
V m síci dubnu slaví své významné životní jubileum
83 let paní MARIE VÁVROVÁ z Borovnice p. 13.
Všechno nejlepší, hodn zdraví a spokojenosti do dalších let
eje sociální komise

ání našich ob an
V minulých dnech za al slavit své významné
životní jubileum, 50 let, náš kamarád, kutil, zahrádká , divadelní ochotník, chovatel vzácných
živo išných druh , odborový p edák a hrdý rodák
zpod Homole, pan PETR KAFKA z Rájce.
Do dalších oslav a do další životní cesty mu ráje tí
kamarádi p ejí pevné zdraví, rodinnou pohodu a
hodn pracovních úsp ch .

Poutní místo Homol
Mše a pou na Homoli
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají každou 2. a 4. ned li v m síci.
Tento m síc se tedy konají ve dnech 8. a 22. dubna, vždy od 14:30 hod.
Dne 29. dubna se na Homoli koná tradi ní jarní pou , p i níž budou mše svaté za ínat od
8, 10 a 14 hodin.
Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v letním období otev eny od 7 do 19
hodin a že je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Kultura a volný as
Pozvánky na akce
- Výstava Jaro s Panenkou

- Doudlebská šlápota
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- Kemp Country Vochtánka Potštejn - program na jaro
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- P es t i hrady p šky i na kole
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Z d ní v obci a okolí
Borovnice Cup 2012
V sobotu dne 3. b ezna 2012 prohl v jídeln ZOPOS P estavlky a.s.
IV. ro ník turnaje ve stolním tenise
Borovnice Cup 2012.
Turnaje se zú astnilo 22 neregistrovaných hrá z naší obce a pozvaných host .
Celkovým vít zem se stal Dušan
Junek z P estavlk, na 2. míst se
umístil Milan Junek z P estavlk a na
3. míst pan Weis ze Srub .

Za po adatele bych cht l pod kovat všem hrá m i fanoušk m, kte í je podporovali a
vytvo ili prost edí pro p íjemn strávené sobotní odpoledne. Pod kování pat í také
všem, kte í se podíleli na organizaci této akce.
František Sládek
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Zadní strana obálky
Otvírání cyklosezóny

