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Redakce úvodem...
Pomoc s příspěvky
Protože informace o volbách, které nesnesou odklad,
přinášíme již nyní v tomto speciálním vydání, prosincové
číslo není nutné vydávat dříve a bude zpracováno jak bývá
obvyklé v prvním týdnu v měsíci.
Jelikož jsem na tvorbu zpravodaje zůstal úplně sám,
prosím občany a zástupce organizací v ostatních obecních
částech o pomoc s uveřejňováním informací. Nemohu být
při rozsvícení vánočních stromů ve všech obecních částech
najednou a nemohu podávat informace ohledně voleb za
ostatní kandidáty a jejich kandidátní listiny.
Po volbách bych rád navrhl novému zastupitelstvu, aby
se zastupitelé zároveň stali redakční radou zpravodaje (jež
je zcela běžně ustanovena v jiných obcích a městech) a při
svých pravidelných schůzích poslední čtvrtek v měsíci tak
měli vždy možnost oznámit potřeby uveřejnění informací,
týkajících se jejich obecní části či jejich bezprostředního
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okolí.
Jistě by toto mohla být cesta ke zlepšení přístupu
k informacím a občané by tak měli další možnost zadávání
příspěvků do zpravodaje pomocí svých zastupitelů.
Zpravodaj obce by neměl být dílem jediného člověka, jelikož
by to mohlo přinést jen monotónní šeď...

Příjem příspěvků:
e-mail: brodik@centrum.cz
písemně k rukám redaktorů
nebo na úřadovnu obce.
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Příjem příspěvků
Děkujeme všem, kteří přispívají do našeho obecního
zpravodaje. Uzávěrka příjmu příspěvků do následujícího
čísla bude v pondělí dne 29. listopadu 2010.
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Zprávy z obce
Stanovení termínu konání voleb
Přestože v době, kdy bylo minulé číslo obecního zpravodaje tištěno, již byly
Ministerstvem vnitra několik dní vyhlášeny nové mimořádné volby do zastupitelstva naší
obce, tento fakt byl bohužel sdělen správci obce p. JUDr. Šťastnému až později. Jelikož
termín voleb byl stanoven na velmi brzy a blíží se proto termín podání kandidátních listin,
bylo dohodnuto vydání tohoto drobného speciálního vydání se sdělením důležitých
údajů, na které bude v prosincovém čísle zpravodaje pozdě.

Termín voleb:

5. února 2011
Kandidátní listiny je nutné podat nejpozději:

1. prosince 2010 do 16:00 hod.
na Městském úřadu v Kostelci nad Orlicí - správní odbor.
potřebný počet podpisů na peticích:
pro nezávislé kandidáty: 20
pro sdružení nezávislých kandidátů: 27
Další informace se můžete dozvědět na schůzce se správcem obce, která se koná ve
středu - viz pozvánka na další straně. Pokud ještě nemáte potřebné tiskopisy pro podání
kandidátních listin, budou na této schůzce k dispozici.
V dalších číslech zpravodaje budou uveřejňovány kandidátní listiny a jejich volební
programy. Bylo by proto třeba, aby tyto informace byly nějakým způsobem doručeny
redakci pro jejich zpracování a otištění. Způsob může být dohodnut třeba při středeční
schůzce se správcem obce JUDr. Šťastným.
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POZVÁNKA
na veřejné setkání s občany
obce Borovnice,
které se uskuteční
dne 24. 11. v 18:00 hod.
v budově obecního úřadu, Přestavlky
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení.
Informace o jmenování správce obce.
Postavení správce obce, oprávnění, působnost.
Zabezpečení činnosti obce do doby zvolení
zastupitelstva obce.
Informace k vyhlášení a k přípravě
mimořádných voleb do zastupitelstva obce
Borovnice
Různé.
Dotazy občanů.
Závěr.

Setkání s občany svolává správce obce JUDr. Jan Šťastný,
který byl do této funkce jmenován ministrem vnitra v souladu
s ustanovením § 98, odst. 1, zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Občané obce jsou na toto setkání srdečně zváni!
V Borovnici dne 16. 11. 2010
JUDr. Jan Šťastný
správce obce

