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Jan Varlich z Bubna ve věku 63 let - ilustrace od Mgr. Ivety Vašátkové
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Z HISTORIE

JEŠTĚ NENADEŠEL ČAS
Nejvýznamnější historické postavě se vztahem k Borovnici byla před dvěma lety věnována životopisná
monograﬁe Jan z Bubna, válečník a diplomat.
Jan z Bubna byl začátkem 17. století pánem na Závrší
a Borovnici. Zdejší panství někdy v roce 1618 nebo
1619 prodal, aby měl ﬁnanční hotovost potřebnou
k naverbování jezdeckého pluku v síle 1 000 mužů.
Na Borovnici se zřejmě nakrátko vrátil v roce 1628…
Jan mladší Varlich z Bubna (*1570 †1635)
upoutal pozornost historiků hlavně tím, že v květnu
1633 podnikl tajnou a velice riskantní diplomatickou
misi, během níž navštívil na jičínském zámku Albrechta z Valdštejna a jménem
Švédského království a české stavovské emigrace mu nabídl českou královskou korunu. Podmínkou ovšem bylo, že Valdštejn vystoupí proti císaři a zmocní
se vlády v Čechách. Bubna jednal s Valdštejnem celkem třikrát (r. 1631 a dvakrát
r. 1633).
Právě těmito událostmi se zabývá historický román nazvaný Ještě nenadešel čas.
Anotace knihy:
„Ještě však není čas. Až nadejde pravý čas, chci všechno udělat!“
Vévoda Albrecht z Valdštejna tato slova vyřkl v okamžiku, když ho český emigrant
a generál švédské armády Jan Varlich z Bubna seznámil s velkorysou nabídkou
kancléře Axela Oxenstierny. Stačilo málo, aby frýdlantský vévoda v létě či na podzim roku 1633 získal českou královskou korunu. Nekatolíkům tehdy svitla naděje,
že se poměry v zemi navrátí k předbělohorskému stavu. Valdštejn, jenž Švédům
sliboval, že i s armádou přejde na jejich stranu a vyžene Habsburky z dědičných
zemí, však své velké plány odložil na neurčito. Zpečetil tím nejen svůj osud, ale
také osudy české emigrace. Děj románu, v němž nechybí detektivní zápletka, se
odehrává v letech 1633 a 1634. Kdyby Valdštejn neotálel se svým vystoupením
proti Habsburkům a přálo mu zdraví, mohly se dějiny českého státu ubírat zcela
jiným směrem…
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Ilustrováno – portréty historických postav,
veduty měst. Ilustrovala Iveta Vašátková.
Kniha je doplněna přílohami (Životní příběh Jana Varlicha z Bubna, Albrecht
z Valdštejna a chov koní, Literatura pro zvídavé čtenáře, charakteristika doby),
slovníčkem pojmů a míst, je tu i jmenný rejstřík.
Popis: kniha, vázaná, 288 stran, 14,8 x 21 cm, česky, ilustrováno,
ISBN: 978-80-905537-8-1, EAN: 9788090553781
Poznámka:
O Janovi z Bubna a jeho osudech jsme již psali
– příslušné články najdete v Brodíku č. 4 a 5/2016.
PaedDr. Ladislav Miček

KŘEST NOVÉ KNIHY

Ladislava Mičeka
se uskuteční na zámku v Doudlebách nad Orlicí
ve středu

17. října 2018 od 17.30 hod.

„Ještě však není čas.
Až nadejde pravý čas,
chci všechno udělat!“
Vévoda Albrecht z Valdštejna tato slova
vyřkl v okamžiku, když mu generál švédské armády Jan Varlich z Bubna předložil velkorysou nabídku kancléře Axela
Oxenstierny. Stačilo málo, aby Valdštejn
získal českou královskou korunu…
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 4/2018
KONANÉHO DNE 11. 9. 2018 V BOROVNICI
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli pí Petru Koutnou a pí Olgu
Bečičkovou
- rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 v příjmové části v částce o 317 336 Kč
a ve výdajové části v částce o 968 316 Kč. Součástí rozpočtového opatření za rok
2018 č. 2 je položkový výtisk příjmů a výdajů výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle
paragrafů a položek uvedené částky změn
- Provozní řád společenské místnosti v budově Obecního úřadu Borovnice,
Borovnice 5
- Smlouvu o krátkodobém pronájmu společenské místnosti v budově Obecního úřadu Borovnice, Borovnice 5. Jedná se o návrh smlouvy bez konkrétního
nájemce.
- Provozní řád tělocvičny a místnosti na ping pong v budově Obecního úřadu
Borovnice, Borovnice 5
- Knihovní řád – Obecní knihovny v obci Borovnice v budově Obecního úřadu
Borovnice, Borovnice 5
- žádost o prodej obecního pozemku v k. ú Rájec společnosti POLI Přestavlky a.s.,
IČO: 609 17 903, se sídlem Krchleby 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Jedná se
o pozemek p. č. 214/96 pod asfaltovými plochami, které nejsou ve vlastnictví obce
Borovnice, v areálu ﬁrmy POLI Přestavlky a. s., který vznikl oddělením z pozemku
vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původního graﬁckého přídělu (GP) č.
214/36 o celkové výměře 18944 m2 dle geometrického přídělu č. 253-50/2018
ze dne 12.7.2018, potvrzené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrálním pracoviště Rychnov nad Kněžnou pod PGP – 842/2018-607.
- prodej pozemku p. č. 214/96 o výměře 925 m2, který vznikl oddělením z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původního graﬁckého přídělu
(GP) č. 214/36 dle geometrického plánu č. 253-50/2018 v k. ú. Rájec – společnosti POLI Přestavlky a.s., IČO: 609 17 903, Krchleby 2, 517 41 Kostelec nad
Orlicí za dohodnutou kupní cenu 70 Kč/m2, tj. celkem za 64 750 Kč.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2018
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Zastupitelstvo obce neschválilo:
- ﬁnanční příspěvek na „Celostátní veřejnou sbírku na zadluženou obec Prameny“
- Sdružení místních samospráv České republiky, Nábřeží 599, 760 01 Zlín
- zastupitelstvo obce z důvodu formálních nedostatků v žádostech a následném zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků, neprojednalo body č. 9, 10, 11 a 12.
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– výsledky zasedání kontrolního výboru
– výsledky zasedání ﬁnančního výboru
Petra Koutná - ověřovatel, Olga Bečičková - ověřovatel,Ing. Libor Provazník - zapisovatel

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše
v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli
v měsíci říjnu vždy od 14:30 hod.

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky
Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny
od 7:00 do 19:00 hodin.
Na hřbitov je zakázáno vodit psy.
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme

ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice
Redakční rada: Zastupitelstvo obce Borovnice
Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“
e–mail: brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově
obecního úřadu v Borovnici.
Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800
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POČASÍ U NÁS V NOVÉM

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu č. p. 48 v obci Rájec.
Nová meteostanice je v provozu
od srpna 2018.
Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,
popř. při osobní návštěvě u mě doma.
www.facebook.com/PocasiRajec
www.in-počasí.cz
http://www.wunderground.com
IKRLOVHR18

1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Vysoký
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-

-

-

-

jižní

Teplota

Směr větru

FA R M Á Ř S K É T R H Y 2 0 1 8
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů,
výrobků a zboží přímo od výrobců, řemeslníků
a farmářů. Těšit se můžete na pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné i masné výrobky, koření, masti,
košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.
11. října 2018
11. listopadu 2018

16. prosince 2018

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v oﬁciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

06.10.

MUDr. Sudová Simona s.r.o.

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 031

07.10.

FSmile s.r.o.
- MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

13.10.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 693

14.10.

Freemed s.r.o.
- MUDr.Tancurinová Jana

nám. DR. Lutzowa 345, Vamberk
736 419 151

20.10.

MUDr. Tomanová Libuše

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 542 102

21.10.

FSmile s.r.o.
- MDDr. Tomáš Jan

777 667 353

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

27.10.

MUDr. Valešová Pavla

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114

28.10.

Poliklinka Týniště nad Orlicí
- MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 781

03.11.

MUDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
721 460 150

04.11.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno
731 980 112

10.11.

Bahník Dent s.r.o.
- MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 371 088

10.11.

JB Dent s.r.o.
- MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí
494 371 088

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje - tel.: 841 155 155
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV VYHLAŠUJE

Sbírku použitého ošacení
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
ky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
te
ace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek,
otí,
jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
V měsíci

říjnu 2018

v době úředních hodin od 9.00 do 17.00 hod.
V budově obecního úřadu v Borovnici
Věci
Věc prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
DĚKUJEME ZA VAŠÍ POMOC.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2018
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VČELAŘI
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, ČTENÁŘI BRODÍKU,
v letošním roce oslavujeme 100 let založení Československé republiky.
Velkou zásluhu na tom měli Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik.
Nepodařilo by se jim to bez pomoci dalších spolupracovníků a politiků v zahraničí.
Stejné výročí oslavuje naše základní
organizace Českého svazu včelařů,
která tehdy navázala na činnost Katolicko-hospodářsko-včelařského spolku „Lípa“,
jenž byl založen před 140 lety. Výstava
k těmto výročím proběhne na sále v pohostinství ve Chlenech v sobotu 20. října 2018 od 9 do 17 hodin a v neděli
21. října od 9 do 12 hodin.
Naše včely medonosné žijí na zeměkouli mnohem déle než člověk
a jsou nezbytnou součástí přírody. Včelstvo jako takové se chová podobně jako
každý živý organizmus na zemi. Pouze jednotlivé životní funkce jednotlivce jsou
nahrazovány celou společností. Včela medonosná nepřežije bez svého společenství.
Včelstvo reaguje na vnější podněty stejně jako každý jiný živočich. Potřebuje teplo
a sucho. Při dlouhodobém mokru a zimě včelstvo slábne a hyne jako každý jednotlivec, pomineme-li ryby. Za přísunu potravy pylu, nektaru a vody včelstvo dobře
prospívá. Z těchto produktů vyváří krmnou kašičku, kterou živí larvičky a pokud ji
koncentrují, tak vniká mateří kašička, která ze stejného vajíčka, z kterého vnikne
včela dělnice, zapříčiní vznik matky, u které se zduří vaječníky a je schopna naklást za den tolik vajíček, že sama tolik neváží. Velký význam pro rozvoj včelstev
má pyl a jeho rozmanitost. Proto včelstva na velkých plantážích například mandloní, či broskví splní svou opylovací povinnost, ale hynou.
Letošní rok byl abnormální ve svém vývoji a po mrazech v únoru přišla velká tepla
a rychlý nástup kvetení všech pylodárných plodin.
Pokud byly včely dobře připraveny, tak to jakž takž stihly, ale kde ne, tak nebyl
téměř žádný med. Celkově byl snůškově velmi špatný rok, a pokud včelař
točit tmavý med, tak ho bylo málo a byl zcela jiného složení než roky minulé
a celkem zajímavé chuti.
10
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Máme konec září a dobrý včelař má již dávno
včelstva nakrmená na zimu a nastává čas léčení redukce roztočů.
Med má ve stravování lidstva mnohem
delší historii než cukr a také je našemu organizmu prospěšnější.
Kdo si med nekoupil od včelaře, může předpokládat, že v zimě bude med k dostání pouze v marketech a o jeho kvalitě se dá pochybovat.
Možnost ochutnávky medu budete mít na shora uvedené výstavě
ve Chlenech, kde budou také představeny výrobky medocukrového pečiva
a jiné zručné práce našich žen.
Na Vaši návštěvu se těšíme.
Jiří Suchánek, předseda ZO ČSV Chleny

ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Astronomicky nám již začal podzim. Stejně jako
v ostatních měsících v roce je v ovocné a zeleninové zahradě stále množství práce. Češeme zimní
odrůdy jablek a hrušek a pečlivě je přebíráme.
Zvláště v letošním roce začala sklizeň ovoce dříve,
než bylo v našich podmínkách zvykem. Příliš vysoké
teploty a nedostatek vláhy způsobily, že i když úrody
bylo na množství nadbytek, tak zase o mimořádné kvalitě nelze mluvit. Bylo to způsobeno vlivem
přírodních zásahů a také tím, že všechen bodavý
hmyz měl letos velké možnosti nám všem přidělávat
starosti. Proto ani při přebírání ovoce nemůžeme
říci, že tato práce je konečná.
U švestek se letos dalo ve velké míře mimo běžnou konzumaci využít i palírny,
kde tovar dokáží proměnit v nápoj, u kterého nehrozí, že by obsahoval nějaké
množství metylalkoholu, jak se před lety ukázalo i v registrovaných provozech.
Koncem měsíce již bývají v zahradnictvích a školkách ke koupi nové ovocné
stromky a keře. Ty vybíráme raději přímo u školkařů a v osvědčených zahradnictvích, které podléhají registraci, abychom měli jistotu, že to, co je nám nabízeno,
je deklarované.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2018
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Na co se tedy při výběru stromků zaměřit?
Ať už kupujeme prostokořenný (tj. bez zemního
balu) nebo v květináči, tak podle popsaných charakteristik jednotlivých pěstitelských tvarů víme, jaký bychom si přáli. Ale stromek netvoří jen výhony. Zaměřit bychom se měli hlavně na kmínek a na celý
kořenový systém. U korunky sledujeme rozmístění a počet výhonů v korunce, zda je kůra na výhonech hladká a nesvrasklá. Barva kůry by měla být
typická pro daný ovocný druh, u prostokořenných
sazenic jsou výhony bez listů. Kmen by měl být rovný, hladký, nepoškozený. U stromků roubovaných
v korunce sledujeme vlastní místo roubování, které
má být pěkně srostlé, bez výrazného poškození. U kořenového systému sledujeme
celkové množství kořenů. Mají být zdravé, nepoškozené a neseschlé. Jejich
počet by měl být přímo úměrný velikosti koruny. Každý jedinec by měl být opatřen
jmenovkou (visačkou, cedulkou) – na něm napsáno určení druhu, odrůdy, stupeň
množení, u některých se uvádí i použitá odnož.
Dobývání těchto stromků z půdy může začít nejdříve začátkem října. Z toho
vyplývá, že nejvhodnější doba pro nákup stromků nastává ve druhé
polovině října. Teplomilné peckoviny (meruňka, broskvoň, mandloň) je lépe
kupovat a sázet na jaře do teplejší půdy. Před podzimní výsadbou připravujeme
jámy a záhony pro výsadbu nových stromků a keřů s pečlivým výběrem, protože
máme na paměti, že stromek bude na stanovišti žít několik let i desetiletí.
Sázíme nejlépe tam, kde dosud nebyl žádný ovocný strom a tam, kde už byl,
střídáme ovocné druhy peckovin s jádrovinami a naopak.
Začátkem října ještě můžeme připevňovat lepové pásy na kmeny stromů
kvůli ochraně proti píďalkám. Na očkovancích, pokud jsme to ještě neudělali,
povolíme očkovací pásky, jelikož očka mají být již dostatečně přirostlá. Musíme
ale dbát, abychom nepoškodili právě přirostlé očko.
Pokud jsme pozorovali každoroční výskyt strupovitosti na jabloních a hrušních,
je možné ještě před opadem listů stromy postříkat 5-7% roztokem močoviny. Přihnojení močovinou podpoří rozklad odumírajících listů a omezí tím další rozšíření
této houbové choroby v následujícím roce, neboť tato houba přezimuje na spadaném listí. Omezit výskyt této choroby a zabránit jejímu šíření lze pečlivým shrabováním listí.
Nezapomínejme také ovocné dřeviny přihnojit. K nejnáročnějším na výživu
patří broskvoně, drobné ovoce a jahodník. K podzimnímu hnojení zpravidla používáme fosforečná, draselná, hořečnatá a vápenná hnojiva či jejich kombinace
ve formě vícesložkových hnojiv.
V minulém čísle Brodíku jsem se zmínil o tom, že dle nynějšího trendu ve výzkumu
se objevují snahy prosadit částečný návrat ke starým historickým odrůdám,
12
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které ani za dlouhý čas útlumu neztratily nic ze svého půvabu, a které jsou navíc nejlépe přizpůsobeny
našim podmínkám. Jde o následující odrůdy s těmito názvy: Gronštýnské, Čistecké, Panenské, České
růžové, Astrachán, Bojkovo, Anýzové, Malináče
a Renety a také o Jaderničku moravskou. Stojí za to
se s některými odrůdami seznámit a přispět k tomu,
aby se v našich podmínkách opět staly těmi nosnými. Jejich střední a vyšší kmeny koření hlouběji,
mají rozvinutý kořenový systém, a proto daleko lépe
snášejí změny klimatu.
Vzhledem k tomu, že nastává čas přípravy půdy k pěstování česneku,
připomeňme si alespoň několik zásad. Česnek bychom měli vysazovat výhradně
na slunné, suché a vzdušné stanoviště s propustnou půdou s dostatkem živin.
Chudé půdy mu rozhodně nestačí. Před výsadbou můžeme přihnojit Cereritem
nebo NPK. Použijeme-li vápnodusík, musíme ho aplikovat nejméně jeden měsíc
před sázením. Teplota by měla trvale klesnout pod 8 °C. Výsadbu tedy provádíme podle místních podmínek, spíše až v listopadu i déle, ale to záleží především
na aktuálním počasí. Hloubka výsadby by měla být taková, aby špička stroužku
byla pod povrchem asi dvojnásobek výšky stroužku, tedy alespoň 6-8 cm. Důležité
je, aby půda byla nakypřená ještě minimálně 4 cm pod stroužky. Tím zamezíme
„vytahování“ stroužků mrazem. Po výsadbě záhon uválíme. Příprava sadby začíná mořením. Moření bohužel v současné době omezuje nedostatek registrovaných
přípravků - jako základ se osvědčil přípravek SULKA 5%. Česnek moříme po dobu
6-12 hod. v 4% roztoku a mořící prostředek nepoužíváme opakovaně. Toto se
provádí těsně před výsadbou. Málokterá rostlina si v gastronomii vysloužila tolik
obliby a úcty jako právě česnek. Proto dbejme na to, že základem úspěšného
pěstování této ceněné zeleniny je kvalitní sadba.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK
Mezi aktivity naší zahrádkářské činnosti patří také práce se žáky základní školy, a proto již 18. září 2018 jsme opět, stejně jako v minulém školním roce, začali
spolupracovat se základní školou v Lhotách u Potštejna. Přírodovědecký kroužek
začalo navštěvovat 11 žáků a žákyň. Je třeba poděkovat učitelskému sboru a také
rodičům, kteří mají zájem na tom, aby děti měly kromě mobilů a počítačů také
přirozený vztah k přírodě.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE

KAŽDOROČNÍ UZAVÍRÁNÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY V NAŠEM
MIKROREGIONU BRODEC
Vážení spoluobčané našeho malého mikroregionu.
Každoročně koncem září nebo začátkem října náš
mikroregion Brodec pořádá ukončení cyklo sezóny.
Během tohoto dne může jakýkoliv cyklista startovat
z jednoho z deseti míst v našem regionu. Trasa je čistě
libovolná a záleží na každém, jak dlouhou cestu si
připraví. V letošním roce se akce konala 29. září. Již
čtvrtým rokem nám počasí vyšlo a na cestu nám svítilo sluníčko. Za pět kontrolních
razítek z 10 stanovišť čekala na každého malá odměna v cíli. Letos bylo ukončení
cyklotrasy ve Svídnici v Klubu Na Hrázi, kde bylo připraveno i bohaté občerstvení. Cyklisté se mohli občerstvit i během cesty na některých zastávkách. Do cíle
nakonec dorazilo přibližně 70 účastníků. Závěrem bych rád poděkoval všem starostům našeho mikroregionu Brodec za pomoc s organizací a zajištění kontrolních
stanovišť v obcích. Přeji Vám krásné podzimní dny a na příští akci nashledanou.
Jan Havel
předseda DSO mikroregionu Brodec

Nabídka palivového dříví obec Borovnice
Jehličnaté - smrk, borovice

530 Kč/prm (prostorový metr)

Palivové dříví je v délkách 4 - 10 m.
Uvedené ceny jsou bez dopravy – dopravu si zajišťuje kupující.
Lokalita prodeje – obecní les v Rájci.
Palivové dříví je v omezeném množství (cca 30 prm)
a bude prodáváno dle pořadí objednávek.
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | EMAIL: OBEC@BOROVNICE.INFO
MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ
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Pozvánka na hudební vystoupení
pro důchodce, SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí.

´ a Jirí
ˇ Pavlica
Hradištan
pátek

12. 10. 2018

v 19:30 hodin

Koncert unikátního hudebního uskupení. Hrají neuvěřitelně široké
žánrové spektrum vycházející z lidové poezie. Způsob práce,
dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním
a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.

Odjezd autobusu
18:30 h. ze zastávky v Rájci
18:40 h. ze zastávky v Přestavlkách
18:50 h. ze zastávky v Borovnici
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VRBICE

srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
v sobotu 13. října 2 018
v Obecním domě.
Zvěřinové speciality z daňka a kance.
Začátek v 11.30 hodin.

VYVOLÁVACÍ A REZERVAČNÍ SYSTÉM
Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad, a to konkrétně registr vozidel,
registr řidičů a registr živnostenského podnikání plánuje do konce stávajícího kalendářního roku spuštění vyvolávacího a rezervačního systému, který
zajistí plynulejší, pohodlnější a přehlednější odbavování klientů. Vyvolávací
a rezervační systém umožní odbavení dvěma způsoby:
• klient přichází bez předchozí rezervace termínu a jeho odbavení je závislé na počtu čekajících klientů,
• klient přichází s internetovou rezervací termínu a je odbaven v čase sjednané schůzky.
Způsob odbavení bez rezervace termínu schůzky
Klient po příchodu sám volí požadovanou službu na tiskárně lístků vyvolávacího systému umístěného na chodbě v prostoru Odboru dopravy – obecního
živnostenského úřadu, naproti výtahu. Obdrží lístek s číslem odbavení. Klient
bude vyzván k odbavení dle čísla k příslušné přepážce.
Odbavení s rezervací termínu schůzky
Na webových stránkách Města Kostelec nad Orlicí bude nově zřízena služba
klientům - objednávání k vyřízení úkonů na příslušných registrech s pevným
určením času přijetí žádosti. Klient přichází na úřad s potvrzením o rezervaci
termínu a je vyzván k odbavení ve sjednaný čas na příslušnou přepážku.
Po spuštění vyvolávacího a rezervačního systému budou jednotlivé postupy
možnosti odbavení klientů zveřejněny na webových stránkách Města Kostelec nad Orlicí a informačních tabulích odboru.
Věříme, že nový systém poskytne komfortní a spravedlivé odbavování klientů
odboru.
Ing. Jičínská Jitka, DiS.
vedoucí Odboru dopravy – obecního živnostenského úřadu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAROZENÍ DÍTĚTE

V měsíci říjnu oslaví
významné životní jubileum

V měsíci září se narodili

90 let
paní Marta Bečičková z Borovnice,

z Homole

70 let
pan Jiří Zaňka z Rájce,
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

Adéle Musilové
a Danielu Hrčkovi
z Ústí nad Orlicí
dcera Jasmína

sociální komise

Lence Matějkové
a Vladimíru Řehákovi
z Přestavlk

SŇATEK UZAVŘELI
V měsíci září uzavřeli sňatek

syn Jan
Moc gratulujeme a přejeme mnoho
zdraví
a rodinného štěstí.

Jana Červinková z Borovnice
a Jiří Řehoř z Hrádku.

sociální komise

Nikola Witczaková z Borovnice
a Ondřej Smola z Vamberka.
Novomanželům gratulujeme
a přejeme hodně štěstí!
sociální komise
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SDH RÁJEC - HASIČSKÁ SOUTĚŽ V KOSTELECKÝCH HORKÁCH

VÝLET PRO DĚTI
Jako každý rok, i letos jsme vyrazili na obecní výlet. Cílem byl zábavní park
v Chlumci nad Cidlinou s příznačným názvem Fajnpark. Cestou tam jsme nejprve
navštívili obec Žleby, kde jsme si prohlédli oboru, se vzácnými bílými jeleny, výry,
poštolkami, orly, divokými prasaty nebo muﬂony. Nejvíce nás však zaujala liška
Eliška a veverka, která se ráda před lidmi předvádí. Po prohlédnutí obory jsme
odjeli do Chlumce. Nejdříve byl pro nás přichystán oběd a po posilnění se jsme
se rozutekli po celém areálu. Někteří z nás se projeli vláčkem, jiní si byli zaskákat na trampolínách, někdo se vrátil o 250 milionů let zpátky do pravěku mezi
dinosaury. Mezi další lákadla patřil hmyzákov, mini městečko, zajezdili jsme si
v Safari autíčkách nebo ufo cars, kdo chtěl, mohl si zajít do výběhu mezi kozy.
Chceme poděkovat za krásný výlet a doufáme, že příští rok opět někam vyrazíme.
Markéta a Vendula Vytlačilovy
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Výlet pro děti - Fajnpark
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Výlet pro děti
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