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Zprávy Obce Borovnice 

Záznam z ve ejného zasedání 
Dne 23. února 2012 se konalo 1. ve ejné zasedání zastupitelstva v roce 2012, kterého se 
zú astnilo 8 zastupitel  a 3 ob ané obce.  
Starostka obce všem p ítomným p ednesla souhrn usnesení z minulého ve ejného 
zasedání a zastupitelé byli vyzváni k podání p ípadných námitek proti zápisu z minulého 
zasedání, ehož žádný ze zastupitel  nevyužil. Poté byl p ednesen úplný program 
jednání, který byl spolu s pozvánkou zve ejn n na ú edních deskách obce ode dne 
15.2.2012 a starostka obce jej doplnila o nový bod, který byl za azen jako poslední bod 
pod .13 p ed záv re nou diskusi. Všichni p ítomní s programem jednání souhlasili a 
nikdo nepožadoval další dopln ní programu.  
V prvním bod  byla projednána žádost Josefa a Marty Dvo kových z Borovnice p. 39, 
kte í žádají o za azení p evedení parcel 102/1 a 105/3 v katastrálním území Borovnice u 
Potštejna ze zóny pásma ozelen ní do pásma budov a staveb venkovského typu do 
zm ny územního plánu. P ed provedením zm ny žadatelé požadují seznámení s cenou 
provedeného úkonu s tím, že pokud bude cena nep im ená cen  pozemku, od žádosti 
ustoupí. Zastupitelé se za azením této žádosti do zpracovávané zm ny územního plánu 
souhlasili. 
Pan Josef erný z P estavlk p.4 také podal žádost o provedení zm ny územního plánu, 
spo ívající ve zm  stanovení hranice pro zamýšlenou možnou budoucí zástavbu 
v obecní ásti P estavlky. Pan erný je vlastníkem pozemku . 249 v nejnižším míst  
uprost ed polí (tzv. Pastvisko). Tento pozemek bývá velmi podmá en a n kolikrát ro  
jej rozrývají divoká prasata, což iní udržování tohoto pozemku v podob  louky 
nemožným. Pan erný proto zamýšlí tento pozemek zalesnit, k emuž má kladná 
vyjád ení ze životního prost edí a dalších ú ad , problémem je ovšem blízkost 
zástavbové oblasti. Lesík dle stavebního ú adu nem že být vysázen blíže než 50m od 
zástavbové zóny, což tento pozemek nespl uje pouze z toho d vodu, že je poblíž tohoto 
pozemku v územním plánu zamýšlena nová stavební zóna, od skute né zástavby je však 
vzdálenost mnohem v tší. Protože v dohledné dob  není zamýšleno budování další 
obytné zóny v obci, zastupitelé souhlasí s úpravou hranice zástavbové oblasti tak, aby 
bylo možné pozemek p. erného zalesnit. 
V dalším bod  byla projednávána žádost p. Romana Placheckého, který žádá o uvedení 
cesty na obecním pozemku .198 do civilizovaného stavu, jelikož se nem že dostat ke 
svému domu. Dle dostupných dokument  na obecním ú ad  bylo zjišt no, že MÚ 
v Kostelci n.Orl. vydal 4.10.2007 souhlas s provedením ohlášené stavby RD na pozemku . 
106/2 v k.ú. Borovnice u Potštejna a p. Karel Urbanec, jako tehdejší starosta obce, 
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k tomu vydal dne 12.2.2007 potvrzení, že obec Borovnice nemá námitek proti zám ru 
stavby a p ipojení na obecní sít  vodovodu s tím, že zp ístupn ní stavební parcely bude 
umožn no  p es  parcelu  .  198,  která  je  v  majetku  obce  Borovnice  a  p ímo  sousedí  se  
stavební parcelou .106/2. V dokumentech nikde není stanoveno, že obec na své náklady 
bude z izovat novou obecní cestu, sloužící pouze p. Placheckému. Obec dostála svému 
slibu a p. Placheckému umož uje p ístup p es obecní pozemek .198, který je pouze 
vyježd nou travnatou plochou a nikdy zde nebyla evidována žádná pozemní komunikace 
i cesta, obec zde žádnou cestu nepot ebuje a proto ji ani jako cestu neudržuje a 

udržovat nebude. Zastupitelé se shodli na tom, že nejvhodn jším ešením bude odprodej 
obecního pozemku, pot ebného k zajišt ní p ístupu p. Placheckého ke svému pozemku, 
na kterém si poté žadatel m že vytvo it cestu dle svých p edstav a pot eb. 
Další žádost o zm nu územního plánu podala paní Markéta Švadlenková z  Na ešic  u  
He manova  M stce.  Týká  se  p evedení  parcel  83/1  a  83/3  v  katastrálním  území  
Borovnice u Potštejna ze zatravn né plochy s rozptýlenou zelení do zóny bydlení 
smíšeného venkovského typu za ú elem možnosti p ípadné budoucí stavby domku. 
Zastupitelé se za azením této žádosti do zpracovávané zm ny územního plánu souhlasili. 
Firma VAK Jablonné nad Orlicí edložila obci žádosti o uzav ení smluv o dodávce vody 
pro obecní budovy v P estavlkách p. 1 a 3. Firma VAK takto dává do po ádku n které 
nesrovnalosti, týkající se starých smluv, uzav ených na jiné majitele objektu v d ív jší 
dob  a nov jším vlastník m proto zasílá nové smlouvy, i úplné neexistenci smluv 
k odb ru vody v n kterých objektech, jako tomu bylo nap . u t chto obecních budov. 
Zastupitelé v tuto chvíli odsouhlasili uzav ení smluv k odb ru vody pro tyto nemovitosti 
tak, aby nedošlo k p ípadnému p erušení odb ru. 
Pan Ji í Müller z Opatovic u Rajhradu také podal žádost o zm nu využití pozemk  na 
Závrší, které jsou v jeho vlastnictví, pro zamýšlené komer ní využití areálu pro rekreaci 
na plochách p írodního charakteru. Množství ísel pozemk  se sou asným využitím jako 
trvalý travní porost, zastav ná plocha a nádvo í, orná p da, zahrada a ostatní plochy, je 
uvedeno v žádosti, která je p ílohou originálu zápisu z tohoto zasedání, uloženého 
v kancelá i obecního ú adu. V žádosti je samoz ejm  uvedeno také to, které pozemky 
mají být p evedeny na „plochy smíšené obytné – komer ní“ a které na plochy „rekreace 
na plochách p írodního charakteru“. Jelikož tento zám r p. Müllera se tentokráte nijak 
nedotýká obecních pozemk  a komunikací, nemá zastupitelstvo proti tomuto zám ru 
žádné námitky. 
V sedmém bod  starostka obce informovala p ítomné o možnosti získání finan ní 
podpory z drobného programu Královéhradeckého kraje na po ízení a digitalizaci 
územního plánu obce. Dotace by m la init 98 tis. K , celkové náklady jsou vy ísleny na 
245 tis. K . Zastupitelé schvalují podání této žádosti o dotaci. 
Manželé Kadochovi z Koldína zaslali na obec odstoupení od požadavku koup  parcely 
.126/45 v nové stavební zón  v Rájci na výstavbu RD z d vodu nedostate ných 

finan ních prost edk . Zastupitelé vzali tuto skute nost na v domí. 
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Starostka obce v dalším bod  seznámila p ítomné s novými podmínkami využívání 
žadatel  o zam stnání z Ú adu práce na výkon ve ejné služby, platnými od 1.1.2012. 
Tito pracovníci již nemají mít alespo  minimální p íjem, hrazený dosud z prost edk  EU, 
ale mají tyto práce vykonávat bezplatn . Obci ovšem nebudou nabídnuty ty osoby, které 
zde dosud pracovaly (a obec je ke své plné spokojenosti využívala), jelikož tyto osoby byly 
dosud takto de facto „zam stnány“ a proto budou pro ve ejné práce nabídnuty jiné 
osoby, které jsou bez zam stnání déle než rok. O tyto osoby ale obec nemusí mít zájem, 
jelikož  jejich  práce  by  pro  obec  nemusela  být  tolik  p ínosná  a  p edevším by  obec  m la  
povinnost v této souvislosti vést agendu o zam stnávání t chto ob an  s uvád ním, kolik 
hodin které práce a s jakým výsledkem provád ly apod., což by pro vedení obce bylo více 
zat žující než p ínosné. Obec má možnost vybrat ze dvou možností – schválit s Ú adem 
práce smlouvu o organizaci a výkonu ve ejné služby s tím, že ob ané naší obce, kte í jsou 
bez zam stnání déle než rok, budou mít povinnost zdarma odvád t ve ejn  prosp šné 
práce a obec je bude muset ídit, kontrolovat a hodnotit, nebo tuto smlouvu neuzav ít a 
tím na ob any naší obce tuto povinnost neuvalovat. Protože s agendou okolo zam st- 
návání nezam stnaných by mohlo být více práce, než užitku, rozhodli se zastupitelé 
v této podob  smlouvu neuzav ít a možnost využívání nezam stnaných pro ve ejné 
práce využít až v p ípad  zm ny podmínek, které v sou asné dob  obec považuje za 
nevyhovující.  
V návaznosti na p edchozí bod dále starostka obce konstatovala, že do konce února 
platily smlouvy s Ú adem práce na zam stnání uchaze  o zam stnání, placených 
z prost edk  EU. Od 1. b ezna tedy obec nebude mít tímto zp sobem zajišt ného 
pracovníka na práce s komunální technikou, ízení obecního traktoru atd., což dle 
sou asných podmínek nabídky neplacených pracovník  z ÚP nelze již o ekávat. Z tohoto 

vodu se zastupitelé rozhodli pro ijetí p. Josefa Hlavá ka do zam stnaneckého 
pom ru za podmínek podobných dosavadním p íjm m tohoto zam stnance z ÚP 
(minimální plat). Pan Hlavá ek byl pro obec p ínosným zam stnancem, po necelém roce 
využívání jeho práce pro obec zcela zdarma obec považuje za vhodné tohoto pracovníka 
zam stnat a plánuje jeho využití po celou dobu tohoto volebního období. 
Pozemkový ú ad s obcí Borovnicí a jejími ob any v sou asnosti jedná o provedení 
komplexních pozemkových úprav s digitalizací map v k.ú. Borovnice u Potštejna. Stejn  
jako ob ané obce, vlastnící pozemky v tomto katastrálním území, tak i obec Borovnice 
jako vlastník pozemk  podává žádost k této zamýšlené digitalizaci a pozemkovým 
úpravám. Vzhledem k tomu, že je t eba vy ešit n které nesrovnalosti v pozemcích a 
katastrálních mapách a toto je možnost, jak toho dosáhnout zcela zdarma, zastupitelé 
obce Borovnice souhlasí s podáním žádosti k provedení t chto pozemkových úprav. 
Dále byla projednána žádost Lukáše a Lucie Be kových z Borovnice p. 31, kte í žádají 
obec o vyjád ení k dokumentaci pro ohlášení stavby rodinného domu na jejich parc. . 
161/1 a 161/2 v k.ú. Borovnice u Potštejna. Obec Borovnice nemá námitek proti zám ru 
stavby a souhlasí s p ipojením na obecní sít  vodovodu. 
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Ve 13. bod  starostka obce seznámila p ítomné s návrhem ve ejnoprávní smlouvy s MÚ 
v Kostelci nad Orlicí, jako naší nad ízenou obcí s rozší enou p sobností, o zabezpe ení 
provedení zápis  do informa ního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. 
Takový zápis se provádí nap . v p ípad  postavení nového domu na území obce a výše 
poplatku za zápis je stanovena na 200,- K . Zastupitelé tuto smlouvu odsouhlasili. 
Posledním bodem jednání byla obvyklá diskuse, ve které byly projednány tyto p ísp vky:  
a)  p. Jitka Bedná ová – Do kdy se p ijímají žádosti o zm nu územního plánu? 

Starostka obce na dotaz p. Bedná ové odpov la, že žádosti o zm nu územního 
plánu se p ijímají až do konce ervence 2012, v druhé polovin  roku bude územní 
plán zpracováván. 

b)  p. Pavel ervinka – Jak je to s pozemky okolo adovek v Borovnici? 
Starostka obce odpov la, že v sou asné dob  je provád no vytý ení a zaevidování 

cných b emen. Po dokon ení t chto prací bude celá v c s p evodem t chto 
pozemk  uzav ena. 

c)  p.  Jan  Jiroušek  –  Jednání  s  firmou  VAK  o  zamrzlém  vodovodu.  Jak  je  to  
s vlastnictvím, poplatky a provozovatelem vodovodu? 
Poplatky za vodné jsou p íjmem firmy VAK, který z nich má hradit opravy. Opravy jsou 
ale ú továny obci zvláš , jelikož VAK tvrdí, že veškeré poplatky za vodné již byly 
investovány jiným zp sobem. Zastupitelé se snaží najít nového provozovatele, resp. 
osobu zast ešující provoz vodovodu po stránce odborné s tím, že poplatky za vodu 
bude poté vybírat obec sama. Již se rýsují možnosti s využitím nového p ipojování 
ásti Borovnice, Homole a Lhot u Potštejna a bude se na tom pracovat stále, dokud 

nebude obec op t o tomto svém majetku rozhodovat sama. 
Na záv r starostka obce všem p ítomným pod kovala a poté zasedání ukon ila. P íští 
ve ejné zasedání by se m lo konat poslední tvrtek v m síci dubnu v místní ásti Rájec, 
v p ípad  pot eby m že být svoláno d íve. Pozvánka bude v as vyv šena na ú edních 
deskách obce. 

Zm na územního plánu 
Jak jsme již mnohokrát upozornili, v tomto roce bude zpracováván nový územní plán pro 
naši obec. Žádosti o zm nu zp sobu užívání svého pozemku žete podávat až do 
konce m síce ervence a nový územní plán by m l být následn  zpracováván v druhé 
polovin  roku. K podání žádosti není pot eba shán t žádný tiskopis. Vaše žádosti 
podávejte v písemné podob , obsahující textový popis požadované zm ny s p esným 
ozna ením pozemku a p ípadn  k ní p ipojte další dokumenty (doložení vlastnictví 
k danému pozemku výpisem z katastru nebo máte-li již ohledn  plánované zm ny užívání 
pozemku nap . n jaké vyjád ení majitel  sousedních pozemk i n jakých ú ad ). 
Žádosti m žete stále podávat na ú adovn  obce v P estavlkách v dob  ú edních hodin. 
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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.  
 
 
 

Inzerce 

Staré pivní lahve 
Koupím staré pivní lahve, jsem sb ratel. D kuji.  
Kontakt: p. Hovorka, tel. 604 570 663.  
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Další informace 

Výb rové ízení 
editelka Finan ního ú adu v Kostelci nad Orlicí vyhlašuje výb rové ízení na místo 

SPRÁVCE SÍT  
Požadavky:  
 SŠ/ VŠ vzd lání technického sm ru se zam ením na IT výhodou 
 všeobecná znalost instalace a správy opera ních systém  Microsoft (Windows XP, 

Windows 7,  W2K3 Server) 
 všeobecná znalost administrace opera ních systém  Unix, ideáln  IBM AIX výhodou 
 znalost administrace DB Informix výhodou  
 dobrá orientace v oblasti HW i SW 
 dobré komunika ní schopnosti, aktivní p ístup a ochota u it se novým v cem 

 

Nápl  práce: 
 administrace serveru s OS AIX a DB Informix 
 administrace a správa Windows 2003 serveru a MS Exchange 2003 
 administrace a správa sít  TCP/IP s pracovními stanicemi Windows XP, Windows 7 
 správa informa ních systém  
 ešení provozních problém  v síti LAN 
 instalace nového HW a SW vybavení 

  

Nabízíme: 
 zajímavou a perspektivní práci 
 platové podmínky dle p edpis  o odm ování zam stnanc  orgán  státní správy 
 pr žné proškolování 
 t týdn  dovolené na zotavenou 

  

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem v etn  telefonního ísla zasílejte do  
20. b ezna 2012 na adresu:  
Finan ní ú ad v Kostelci nad Orlicí, Komenského 583, Kostelec nad Orlicí, 517 41 
E-mail: podatelna@koo.hk.ds.mfcr.cz 
Datum konání výb rového ízení na Finan ním ú ad  v Kostelci nad Orlicí, Komenského 
583, bude pozvaným uchaze m oznámen telefonicky, e- mailem nebo služební SMS. 
Tel. - editelka FÚ 494 334 301, sekretariát 494 334 303. 
 

Nástup možný od 1. kv tna 2012, p ípadn  15. dubna 2012. 
Mgr. Dagmar Adamcová, editelka 
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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. 
 

10. 03. MUDr. Pta ovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740 
11. 03. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 697 
17. 03. MUDr. Sk ková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 695 
18. 03. MUDr. Stejskalová V ra ZS Kout 566, Borohrádek 494 381 263 
24. 03. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 031 
25. 03. MUDr. Sv tlík Filip Tyršova 515, Opo no 494 667 553 
31.03. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 
01. 04. MUDr. Handl Jind ich Panská 24, Rychnov nad Kn žnou 494 531 955 
07. 04. MUDr. Š astná Ludislava ZS Rokytnice v Orlických horách 494 595 292 
08. 04. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk 736 419 151 
09.04. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 542 102 
 

 

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  

Výstava v Informa ním centru Kostelec n.Orl. 
  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
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Spole enská kronika 

Životní jubilea 
  

V m síci b eznu slaví své významné životní jubileum  
 

70 let   paní  MARIE SLÁDKOVÁ  z P estavlk p. 38. 
 

Všechno nejlepší, hodn  zdraví a spokojenosti do dalších let  
eje sociální komise 

 
 
 

Z obecní kroniky 

A stále ti divadelníci... 
Jak jsem slíbil v p edchozích láncích, vypsal jsem ze záznam  ochotnického spolku 
"BESEDA" hry, které byly P.T. obecenstvu v jednotlivých asových obdobích p edvedeny. 
Léta 1929 - 1938 
veselohry: "Ženuška podle módy", "V ný panic", "Madla z cihelny", "Zapov zená 

cesti ka", "Stázi, tob  n kdo schází", "Na potoce za mlýnicí"; 
operety: "Každý snad má n co rád" (uvedena po letech ješt  jedou), "Madlenka z 

kovárny"; 
zp vohra: "Ta eská muzika ta srdce proniká"; 
drama: "Kalné proudy", "Na vým nku"; 
hry: "Písni ká ", "Osi elo dít ", "Na polském zámku" (vále ná). 
 

Léta 1939 - 1945 
veselohry: "Statek našeho Tondy"; 
operety: "Dva vojáci od muziky", "Muzikantská Liduška", "Z chaloupek pod horami"; 
hry: "Pali ova dcera".  
 

Léta 1946 - 1949 
veselohry: "Staré h íchy", "Bejvávalo", "Na letním byt "; 
drama: "Vesnický furiant"; 
hry: "To byl eský muzikant".  
 

i samotných p edstaveních došlo k mnoha úsm vným i mén  úsm vným p íhodám. 
Jako p íklad lze uvést situaci, kdy p i h e "Statek našeho Tondy" se p edstavitel hlavní 
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role pan Diblík tak vžil do své role, že doslova ádil na jevišti a vy etl své soupe ce, kterou 
edstavovala  paní  Marková,  že  by  všechno   s  e  ž  r  a  l  a,   i  když  tento  text  nebyl  roli  
edepsán. Nápov da honem listovala a hledala, jak napov t. Zapotili se všichni, ale 

obecenstvo nic nepoznalo. Nebo p i h e "Staré h íchy" ve scén  p i které probíhá bohatá 
hostina panu plukovníkovi, kterého p edstavoval pan Karel Mat jka, vnikla prvním 
soustem do úst i jeho špatn  nalepená polovina jeho mohutného kníru. Nejhorší bylo, že 
všichni o ekávali jeho slova a on zatím, chudák, vší silou se snažil spolknout to, co cht lo 
vehementn  jít ven. Jen jeho pevná v le zachránila situaci tím, že se vousy š astn  
dostaly do jeho žaludku a hra byla ádn  dohrána. 
Tím bych cht l ukon it rozjímání nad inností ochotnického divadelního spolku BESEDA 
z Borovnice. Mnohé z uvedených titul  jsou již dávno zapomenuty, ale n které tituly jsou 
stále živé ve svém filmovém zpracování i jejich uvád ním na prknech našich divadel. 

ím, že jste se trochu pobavili, zavzpomínali, nebo i na erpali inspiraci do dalšího 
období. A p íšt  již o n em jiném z historie našich obcí. 

JUDr. Karel Skalický, kroniká  obce 
 
 
 

Kultura a volný as 

Zv inové hody na Vrbici 
 

eský ervený k íž Vrbice srde  zve na 
 ZV INOVÉ HODY 

v sobotu 10. b ezna 2012 
v Obecním dom . 

 

Zv inové speciality 
pro Vás p ipraví 

pan Karel Martinec. 
 

Za átek v 11:30 hod. 
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Sousedské posezení v Borovnici 
  



Strana 14 • Leden 2012 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

Velikono ní jarmark v Kostelci nad Orlicí 
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Josefovská tane ní zábava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z d ní v obci a okolí 

Sjezd na emkoliv v Rájci 
Již tvrtý ro ník sjezdu na emkoliv uspo ádali ráje tí hasi i s podporou obecního ú adu 
Borovnice. I p es nep íze  po así se poda ilo sjezd uspo ádat a akce se vyda ila. Stroj  
sice mnoho nep ijelo, ale zato divák  bylo hodn , tak doufáme, že na dalším ro níku 
bude více stroj .  Martin Kaplan 
 



 

Zadní strana obálky 
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