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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

CENY POPLATKŮ NA ROK 2015

KOMUNÁLNÍ ODPAD

za osobu trvale žijící v obci 500,- Kč/rok
za rekreační objekt 500,- Kč/rok

POPLATEK ZA PSA 50,-Kč

POPLATEK ZA PSA, jehož držitelem je poživatel
invalidního nebo starobního důchodu 30,- Kč

Za druhého a každého dalšího psa u téhož držitele 100,- Kč

VÝBĚR POPLATKŮ PROBĚHNE
BĚHEM MĚSÍCE LEDNA A ÚNORA.

BOROVNICE - BUMBÁLKA
19. února 2015    16.00 – 18.00 hod.

RÁJEC - POHOSTINSTVÍ ZASTÁVKA
12. února 2015    16.00 – 18.00 hod.

PŘESTAVLKY - OBECNÍ ÚŘAD
vždy v úředních hodinách.

Poplatky musí být uhrazeny do konce února 2015.
Poplatek lze rozdělit na dvě části (u domácností), 

činí-li celková částka více jak 1000,-Kč.

PRVNÍ POLOVINA bude uhrazena do konce února 2015
DRUHÁ POLOVINA bude uhrazena do konce července 2015.
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ OD 1. LEDNA 2015

Novela zákona o odpadech nám dává povinnost třídit 
od 1. 1. 2015 nejen papír, plasty, sklo, velkoobjemový 
a nebezpečný odpad, ale také kovy a bioodpad.
Tuto záležitost budeme řešit v průběhu roku tak, abychom 
zabezpečili ukládání odpadu na určená místa a odstranili 
tak vyhazování nepotřebných věcí do okolí našich obcí.

Zatím třídíme sklo, které mohou občané odevzdávat do bílých a zelených kontej-
nerů umístěných v každé obci, dále papír do modrých kontejnerů, plasty do mod-
rých pytlů a kovový odpad odkládáním do dvora u budovy obecního úřadu.

DO KONTEJNERŮ NA SKLO se může odkládat bílé nebo barevné sklo, vymyté 
skleněné lahve, zavařovací sklenice a tabulové sklo.
Nepatří sem keramika, porcelán, zrcadla, autosklo a drátěné sklo!

DO KONTEJNERŮ NA PAPÍR můžeme odkládat noviny, časopisy, reklamní 
letáky, kartony, sešity, papírové obaly, kancelářský papír a krabice roztrhané 
na menší kousky.
Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, voskový papír a pou-
žité pleny!

PLASTOVÝ ODPAD odkládáme do modrých igelitových pytlů. Do pytle vkládá-
me sešlápnuté pet lahve, plastové nádoby a lahve, kelímky - vymyté, fólie a plas-
tové tašky. Můžete do těchto pytlů vkládat i tetrapakové obaly od mléka (vyplách-
nuté), džusů, vína a pod.
Nepatří sem guma, bakelit, linoleum, novodurové trubky, plast. obaly od chemi-
kálií a barev a použité pleny!

BIOODPAD od 1. 4. do 31. 10. budeme zajišťovat 
místa pro bioodpad rostlinného původu ze zahrad a do-
mácností. Občané budou předem informování prostřed-
nictvím časopisu Brodík a na vývěskách.

KOVOVÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ odkládáme v současné době do dvo-
ra u obecního úřadu v Přestavlkách v době úředních hodin nebo po domluvě. 
Na drobný kovový odpad z domácností jsou připraveny kovové popelnice.
Sem patří konzervy, kovové nádobí, drobné kovové předměty. Konzervy by 
měly být čisté bez zbytků jídel.
Nepatří sem konzervy od barev a chemikálií - to je nebezpečný odpad!
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KOSTEL
NA HOMOLI

Kostel Panny Marie 
Bolestné na Homoli 
je přes zimní obdo-
bí až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat 5. dubna 
2015, to je neděle před Velikonoce-
mi, a poté každých čtrnáct dní.

HŘBITOV

Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v zimním období 
otevřeny od 8 do 16 hodin, na hřbitov 
je zakázáno vodit psy. 

Děkujeme.

„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 Přestavlkách

Uzávěrka vždy
k poslednímu dni 
daného měsíce

Distribuce do všech domácností
v obci Borovnice zdarma.

ZPRAVODAJ BRODÍK

OBJEMNÝ KOVOVÝ ODPAD odkládáme do dvora u obecního úřadu v Pře-
stavlkách v době úředních hodin nebo po domluvě.

Elektroodpad, starý nábytek, koberce, linolea a ostatní nebezpečný 
odpad likvidujeme dvakrát v roce ve spolupráci s fi rmou EKOPART, 
s.r.o., Vamberk, občané jsou vždy předem informováni.

Do směsného odpadu do popelnic bychom neměli vyhazovat nic, co 
patří do jiných kontejnerů nebo do velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu.

Jsme si vědomi toho, že odpadové hospodářství je stále ještě neúplně zpracová-
no a my máme neustále co zlepšovat. Je to složitý a dlouhodobý proces, kterým
se budeme v následujících letech nadále zabývat.
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

SOUHRN USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE BOROVNICE Č. 1/2015
ZE DNE 13. LEDNA 2015

Zastupitelstvo obce projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body programu 
s tímto výsledkem:

Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:

- usnesení z minulého veřejného zasedání

- zapisovatelem p. Petru Koutnou a ověřovateli p. Leoše Matějuse
 a p. Lukáše Bečičku

- upravený rozpočet za rok 2014 č. 5

- vyřazení DKP a investičního majetku za rok 2014

- pravidla pro vydávání obecního zpravodaje „Brodík“

- žádost o přidělení bytu v DPS Kostelec nad Orlicí
 – p. Miloslav Luňák, Rájec 16

- žádost o přidělení bytu v DPS Kostelec nad Orlicí
 – p. Marie Luňáková, Rájec 16

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:

- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv
 k odsouhlaseným žádostem

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:

- výsledky zasedání fi nančního výboru

Dne 19. 1. 2015

Lukáš Bečička – ověřovatel
Leoš Matějus, DiS. – ověřovatel 

Mgr. Petra Koutná – zapisovatel
Soňa Rojková – starostka obce
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POČASÍ
U NÁS

Jedná se o amatérskou meteostanici 
umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 5 v obci Rájec.
Meteostanice je v provo-
zu od konce roku 2011.

LEDEN 2015

Průměrná teplota za měsíc: 2,0°C
Vlhkost: 87%

Minimální teplota za měsíc: -8,8°C
Vlhkost: 57%

Maximální teplota za měsíc: 13,1°C 
Vlhkost: 97%

Průměrná rychlost větru: 1,9 m/s
  (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 68 mm

Chladné dny (<10°C) 27 dny

Mrazivé dny (<0°C) 18 dní

Přízemní mráz (<0°C) 20 dní

Dešťové dny 13 dní

Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz, 

popřípadně při osobní návštěvě
u mě doma.

Od 1. 2. 2015 běží počasí
na těchto nových stránkách

www.pocasirajec.cz
www.facebook.com/PocasiRajec
www.facebook.com/PocasiRajec

www.in-pocasi.cz
http://www.wunderground.com     

IKRLOVHR18

ŽIVOTNÍ JUBILEA

ROZLOUČENÍ

V MĚSÍCI ÚNORU
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

70 let pan Jaroslav Sládek
  z Rájce

Přejeme všechno nejlepší, hlavně 
pevné zdraví a hodně štěstí.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

V MĚSÍCI LEDNU
NÁS NAVŽDY
OPUSTIL

pan František Hlaváček 
z Borovnice ve věku 85 let

Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

k

Bližší informace: Roman Kopřiva
mobil +420 607 834 281

Firma KSB silniční práce spol. s r. o.
Pardubice, středisko Koldín u Chocně,
přijme do pracovního poměru

řidiče sk. C + E
s platným profesním průkazem.
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ZÁZNAMY Z AKCÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla 
ve 30 obcích, kde bylo do 116 zapečetěných pokladniček vybráno 601.989 Kč.

V jednotlivých obcích byl tento výtěžek:

Rychnov nad Kněžnou 137.698 Kč (z toho Dlouhá Ves 5.461 Kč), Solnice 21.059 Kč,
Skuhrov nad Bělou 28.340 Kč, Kvasiny 29.843 Kč, Borohrádek 21.090 Kč,
Vamberk 54.179 Kč, Záměl 17.782 Kč, Vrbice 8.206 Kč, Častolovice 19.925 Kč,
Černíkovice 28.221Kč, Synkov – Slemeno 10.510 Kč, Kostelec nad Orlicí 16.522 Kč,
Lično 14.621 Kč, Chleny 5.536 Kč, Krchleby 2.980 Kč, Javornice 4.920 Kč,
Slatina nad Zdobnicí 25.515 Kč, Pěčín 7.905 Kč, Potštejn 4.544 Kč, Třebešov 
10.136 Kč, Byzhradec 7.000 Kč, Polom 4.858 Kč, Hřibiny – Ledská 9.488 Kč,
Voděrady (i Nová Ves, Uhřínovice a Vojenice) 23.430 Kč, Lhoty u Potštejna 5.871 Kč,
Borovnice (i Přestavlky a Rájec) 8.289 Kč, Rybná nad Zdobnicí 10.295 Kč,
Rokytnice v Orlických horách 28.692 Kč, Bartošovice v Orlických horách 27.722 Kč,
Orlické Záhoří 6.812 Kč.
65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která 
peníze použije podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františ-
ka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením a pro seniory, dále kon-
krétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s postiženým dítětem, na podporu Základ-
ní školy se speciálním vzdělávacím programem v Bartošovicích v Orlických horách 
a na pomoc do Indie (rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku). 

Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní patnácté 
Tříkrálové sbírky. Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli fi nančně 
do Tříkrálové sbírky, také všem koledníkům, vedoucím skupinek, 
všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky 
včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení.
Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během 
sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově. 
Poděkování patří také P. Suchárovi a Stejskalovi za mši 
svatou a požehnání koledníkům a kapele LO3 za hu-
dební doprovod při mši svaté v Rychnově nad Kněžnou. 
Přeji vše dobré v roce 2015.

Mgr. Eva Šmídová, ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou
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Poskytujeme tyto služby:

1. Vypůjčování každé úterý
 od 16.00 h do 18.00 h

2. Zajištění výměnného fondu nových 
knih z Městské knihovny

 v Kostelci n. Orl.

4. Zajišťování povinné školní četby 
pro mládež

3. Donáška knih čtenářům

5. Zajišťování knih na přání čtenářů.

Akce knihovny

Hlavní akcí knihovny bylo zajištění vý-
stavy o činnosti knihovny a prohlídka 
kronik a historických fotografi í. Zá-
jem byl veliký. Ještě jednou jsme pro 
čtenáře a občany Borovnice tuto akci 
opakovali i za přítomnosti bývalé kro-
nikářky paní Ivy Drahošové, která od-
povídala na různé dotazy.

Zdařilou akcí bylo přehrávání DVD
„Povodně v Borovnici“ a „Sraz Borovnic“.

Závěrem mi dovolte, abych poděkova-
la všem návštěvníkům knihovny. Byla 
bych ráda, kdyby naši příznivci neza-
pomínali na to, že knihovna je nejen 
místem pro vypůjčování knih, ale také 
místem, kde se lidé mohou setkávat, 
popovídat si a zavzpomínat.

Božena Kaplanová

INFORMACE PRO OBČANY

ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2014 

Chtěla bych se-
známit všechny 
občany, kteří mají zájem o Borovnic-
kou knihovnu, s činností v uplynulém 
roce.
Je to neuvěřitelné, ale tuto zprávu píši 
do Brodíku už podeváté. Velmi mě 
těší, že je o knihovnu stále stejný zá-
jem. Někteří čtenáři skončili, ale zase 
další se zaregistrovali, takže uživatelů 
je stále kolem 30. Jenom chybí děti, 
těch je stále méně. Výpůjček literatury 
pro děti bylo pouze 5 za celý rok.
S knihami pro dospělé je po několik let 
situace stejná. Návštěvníků za celý rok 
přišlo 326. Z krásné literatury pro do-
spělé bylo půjčeno 489 knih, z nauč-
né literatury 21knih. Celkem knihovna 
vypůjčila 515 knih. Jsem spokojená 
a přeji si, aby byl o knihovnu takový 
zájem i v roce 2015.

OBECNÍ KNIHOVNA
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ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

ORDINAČNÍ HODINY:
sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hod

01.02. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Kněžnou
 494 515 697

07.02. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno
 494 667 628

08.02. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17
 494 598 205

14.02. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
 494 321 740

15.02. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice
 494 322 706

21.02. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou
 494 515 695

22.02. MUDr. Stejskalová Věra zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 
 494 381 263

28.02. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
 494 371 031

01.03. MUDr. Světlík Filip  Tyršova 515, Opočno
 494 667 553

07.03. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, Dobruška
 494 622 550

08.03. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou
 494 515 693

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155
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PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Pokud jste nabyli v roce 2014 nějakou nemovitost, byla povinnost 
podat daňové přiznání.
Daňové přiznání musí podat jak noví vlastníci, kteří nemovitost nabyli v roce 2014, 
tak ti, kteří stav svého bydlení či parcely loni proměnili, například ve výměře nebo 
účelu. Daň z nemovitosti se jako jediná platí na rok dopředu, ne zpětně, proto je 
nyní poplatníkem každý, kdo vlastnil nemovitosti k 1. lednu 2015.
„Daňové přiznání k dani z nemovitosti bylo nutné podat do 31. ledna, letos díky 
víkendu do pondělí 2. února. Učinit tak musí každý, kdo v minulém roce nemovi-
tost nabyl nebo změnil na své nemovitosti skutečnosti zásadní pro výpočet daně, 
například vybudoval přístavek nebo přeměnil pozemek v zasíťovanou stavební 
parcelu, rozvedl se nebo nabyl či prodal další nemovitost,“ uvedla Blanka Štarma-
nová, daňová poradkyně ze společnosti TaxVision a portálu eDaně.
Forma nabytí nemovitosti – koupě, dědictví nebo dar – nemá na daňovou povin-
nost vliv. Každý nový vlastník zapsaný na katastru v roce 2014 měl nyní do konce 
ledna podat daňové přiznání tomu fi nančnímu úřadu, na jehož území se nemovi-
tost nachází. Nepřihlíží se tedy k adrese trvalého pobytu poplatníka. Jestliže nebyl 
zápis do katastru nemovitostí učiněn do 31. prosince 2014 a vlastnictví bude zpět-
ně nabyto před 1. lednem 2015, je majitel povinen odevzdat daňové přiznání 
do tří měsíců od zápisu do katastru nemovitostí. Daň vyměřenou fi nančním úřadem 
pak zaplatí bankovním převodem nebo složenkou nejpozději 31. května 2015.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

III. ROČNÍK TURNAJE OBCÍ V CURLINGU

Vážení sportovní přátelé. Dovolujeme si Vám tímto nabídnout účast ve 3. ročníku 
curlingového turnaje obcí „O pohár hejtmana Královéhradeckého kraje 
2015“. Turnaj se koná na zimním stadiónu v Jičíně v sobotu 21. března 2015. Tur-
naj je určen pro neregistrované hráče curlingu, kteří si chtějí zahrát tento olympijský 
sport a reprezentovat svoji obec. Tým, který hraje na ledě je čtyřčlenný a v týmu se 
může střídat během turnaje max. 6 hráčů. Mezi jednotlivými zápasy má tým 1-2 hod. 
pauzu. Jedinou podmínkou je vstup na ledovou plochu v čisté obuvi. Veškeré potřeb-
né náčiní pro hru Vám půjčíme. V ceně startovného je i občerstvení (1 jídlo+1 nápoj). 
Před vlastním turnajem má každé přihlášené družstvo možnost si přijít curling zdar-
ma vyzkoušet na náš páteční trénink (27.2., 6.3., nebo 13.3.), který se koná pravi-
delně od 16.15 do 17.30 hod. 
V případě zájmu nám přihlášky zasílejte: e-mail info@loupeznici.eu do 27. 2. 2015.

Jičínští Loupežníci, Curling Club Loupežníci Jičín o. s.
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NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
OBEC BOROVNICE

CENÍK: LISTNATÉ TVRDÉ  –  JASAN 1 000 KČ/M3

  LISTNATÉ MĚKKÉ  –  VRBA, TOPOL 700 KČ/M3

PALIVOVÉ DŘÍVÍ JE V DÉLKÁCH 2 – 10 M

1 m3 (plnometr) je cca 1,7 prm (prostorový metr rovnaný)
a cca 2,2 prms (prostorový metr sypaný – štípaného dříví)

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DOPRAVY – DOPRAVU SI ZAJIŠŤUJE KUPUJÍCÍ.

LOKALITY PRODEJE:
RÁJEC – U RYBNÍKA   |   BOROVNICE – K OBECNÍ SKÁLE
Palivové dříví je v omezeném množství a bude prodáváno

dle pořadí objednávek.

TERMÍN DODÁNÍ: ÚNOR, BŘEZEN 2015

OBJEDNÁVKY LZE PODAT NA: 
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | EMAIL: OBEC@BOROVNICE.INFO

MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ

III. ROČNÍK TURNAJE OBCÍ V CURLINGU 
„O POHÁR HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2015“.

sobota 21. března 2015
ZIMNÍ STADIÓN JIČÍN – cca od 7.45 – 19.00 hodin

(bude upřesněno rozpisem)
Počet družstev: max. 20

Tým: 4 – 6 lidí (možnost smíšených družstev). Startovné: 100,- Kč/osoba
Všechny týmy získají ceny, vítěz získá putovní pohár.

Podpora: Královéhradecký kraj
Přihlášky: e-mailem na info@loupeznici.cz s uvedením názvu obce

a jmenného seznamu hráčů, nebo na tel.: 605 590 988
Úhradu startovného prosíme převodem na BÚ,

číslo účtu 2700158174/2010 s uvedením názvu obce do popisu platby, 
nebo na tel.: 605 559 593
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Altán pod Homolí

Radar
měření rychlosti

v Přestavlkách

VANDALSTVÍ U NÁS V OBCI
Obecní úřad vydává každoročně nemalé 
fi nanční prostředky na opravy způsobené 
vandaly, kteří nemají přehled o ceně pe-
něz. Proto si dokazují svoji sílu  a třeba
i  mužnost na věcech, které se neumí bránit.
Tento měsíc zveřejňujeme fotografie míst, 
poničených tímto typem lidí během vánoč-
ních svátků.
Jedná se o radar měření rychlosti
v Přestavlkách u dílen, který přežil nece-
lé čtyři měsíce. ZCELA ZNIČEN.
Druhá fotografie altánu pod Homolí 
bez plastické mapy našeho regionu. 
UKRADENA.
To jsou jen dva příklady vandalismu. Je dost 
dalších na území naší obce o kterých se ne-
mluví.
Smutné je, že fi nance vynaložené na opra-
vy těchto škod nebudou moci být investová-
ny do smysluplnějších akcí.
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