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Zprávy Obce Borovnice 

Záznam z ve ejného zasedání 
Dne 26. dubna 2012 se ve spole enské místnosti SDH Rájec konalo letošní druhé ve ejné 
zasedání zastupitelstva, kterého se zú astnilo 8 zastupitel  a 11 ob an  obce. Na tomto 
zasedání byly odsouhlaseny p ipravené smlouvy k žádostem o dotace, žádosti ob an , 
projednány možnosti ešení problém  s vodovodem v Borovnici a isti kou v P estavl- 
kách, odsouhlaseny výdaje za objednané služby a projednány další body.  

Dotace 

Ve spolupráci s projektovým manažerem RNDr. Kytlíkem byla p ipravena smlouva na 
poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2012 Královéhradeckého kraje v rámci 
dota ního titulu . 2 – Infrastruktura. Dotace má být použita na realizaci projektu „Místní 
komunikace v Rájci“ - dokon ení komunikace ve stavební zón . Celkové náklady projektu 
iní cca 1,6 mil. K  a z toho dotace schválená krajským ú adem iní 760.000,- K .  

RNDr. Kytlík dále p ipravil také smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
2012 Královéhradeckého kraje v rámci dota ního titulu . 4 – Dotace úrok  z úv ru. 
Dotace má být použita na zaplacení úrok  z úv ru na projekt „Technická infrastruktura 
v Rájci“ ke stavební zón . P edpokládaná výše ro ních splátek úrok iní 100.000,- K  a 
dotace nesmí p ekro it 50 %, ve smlouv  je tedy uvedena krajským ú adem odsouhla- 
sená výše dotace v max. ástce 50.000,- K . 

Královéhradecký krajský ú ad, odbor grant  a dotací, oznámil výsledek dota ního ízení 
na poskytnutí ú elové investi ní dotace z rozpo tu Královéhradeckého kraje na realizaci 
projektu s názvem „Územní plán Borovnice“. Projekt má celkovou hodnotu 245.000,- K  
a dotace z p vodn  požadovaných 98.000,- bude init 46.000,- K . Dle vyjád ení krajské- 
ho ú adu žádost splnila veškeré náležitosti dota ního ízení a také byla na základ  
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje finan  podpo ena. Finan ní prost ed- 
ky z této dotace již jsou dle nejnov jších informací p evedeny na ú et obce. 

Zastupitelé všechny t i smlouvy o poskytnutí dotací samoz ejm  odsouhlasili. 

Zm na územního plánu 

Na základ  odsouhlasení uvedené dotace ve výši 46.000,- K  z rozpo tu Královéhradec- 
kého kraje starostka obce požádala zastupitele o odsouhlasení podání žádosti o po ízení 
územního plánu na M stský ú ad Kostelec nad Orlicí, odbor územního plánu – stavební 

ad, což zastupitelé odsouhlasili. 
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Stále jsou obcí p ijímány žádosti o za azení požadavk  na provedení zm n do nového 
územního plánu od ob an  a majitel  nemovitostí.  

Pan Ladislav Tupec z  Hradce  Králové  podal  žádost  o  p evedení  ásti  parcely  137/6  ze  
zahrady o vým e 349 m2 na st. parcelu o vým e 95 m2 a ásti parcely 137/5 ze zahrady 
o vým e 811 m2 na st. parcelu o vým e 120 m2, vše v katastrálním území Rájec.  

Paní Libuše Petrašová ze Lhot u Potštejna také žádá obec o za azení pozemku .321/3 o 
vým e 2.093 m2 v k.ú. Borovnice u Potštejna do plánované zm ny územního plánu pro 

ípadnou bytovou výstavbu.  

Zastupitelé souhlasí se za azením obou žádostí do projednávání zm ny územního plánu. 

Odprodej obecních pozemk  a vypo ádání s obcí 

V pozemcích s obecní cestou v P estavlkách od zastávky sm rem k pozemk m a budo- 
vám p. Be ky, p. Junkové a chalupy p. Votruby, byly shledány nesrovnalosti a obec se 
rozhodla situaci vy ešit vým nami a odprodeji t chto pozemk . Nejpodstatn jším 
problémem je zde soukromé vlastnictví pruhu pozemku v samém vjezdu na tuto obecní 
cestu vedle autobusové zastávky, p emž dále již je cesta na pozemcích obecních. Na 
druhou stranu obec vlastní pozemky t sn  p ilehlé k soukromým objekt m, které 
majitelé t chto objekt  dlouhodob  využívají jako vlastní a starají se o n . 

Po dohod  s obcí i s ostatními sousedy podal pan Bohumil Be ka z Chocn , vlastnící 
bývalý mlýn v P estavlkách, žádost o p eregistrování pozemk  parcel tak, aby obec byla 
vlastníkem celého pozemku s obecní cestou a p. Be ka naopak pozemk  p ilehlých 
k jeho nemovitosti. Zastupitel m byla p edložena katastrální mapa s vyšrafovaným 
novým rozd lením jednotlivých díl  parc. . 362 v k.ú. Rájec a zastupitelé vyjád ili s tímto 
ešením situace souhlas. 

Další žádost, týkající se jednotlivých ástí parcely . 362, podala paní Anna Junková 
z P estavlk, která požádala obec o odkoupení obecních pozemk  v k.ú. Rájec p. . 362/1, 
362/15 a dále žádá o dom ení parcely 362/3 a 362/20, kde dojde k odkoupení ástí 
parcel mezi p. Junkovou, p. Be kou a p. Hronešovou. Ú astníci se budou finan  
podílet na novém zam ení. Na parcele . 362/1 bude dodate  zam en pozemek pro 

ístup k nemovitostem p. Votruby, který bude nadále majetkem obce Borovnice a 
stane v p vodním stavu. Obecní pozemek bude zajiš ovat všem majitel m p ilehlých 

nemovitostí p ístup na jejich pozemky. Zastupitelé souhlasili. 

etí žádost, týkající se n kterých ástí parcely . 362, podal pan Ji í Votruba z Prahy, 
který je majitelem sousední chalupy p. 21 v P estavlkách. Pan Votruba ve své žádosti 
požaduje zachování jediné možné p ístupové cesty ke své chalup  a zárove  prohlašuje, 
že nežádají tento pozemek nijak zpevnit ani udržovat v zimních m sících. Dále žádá o 
odkoupení pozemku p. . 362/16 dle p iloženého plánku. Zastupitelé s touto žádostí také 
souhlasili. 
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Další žádosti ob an  

Pan Roman Plachecký z Borovnice požádal obec o vym ení pozemku pro p íjezdovou 
cestu k jeho nové nemovitosti z obecního pozemku p. . 198 v k.ú. Borovnice u Potštejna. 
Tento postup zastupitelstvo na svém minulém zasedání samo navrhlo a proto jej bez 

ipomínek odsouhlasilo. Pan Roman Plachecký dále požádal obec o p id lení ísla 
popisného pro svou novostavbu rodinného domu na parcele 106/2 v k.ú. Borovnice u 
Potštejna. Zastupitelé souhlasí s p id lením ísla popisného ihned po kolaudaci domu. 

Paní Veronika Dundová z Týništ  n.Orl., která je vlastníkem parcely . 126/44 ve stavební 
zón  v Rájci, požádala prost ednictvím projektové kancelá e Tipos Ústí n.Orl. o vyjád ení 
k existenci sítí a ke stavb  rodinného domku za ú elem dokon ení projektu pro stavbu 
tohoto domku. Zastupitelé nemají námitek proti umíst ní domku a p íst ešku pro 
automobily dle p edložených nákres  a žádost schvalují. 

ešení problém  s vodovodem a isti kou 

Pan Zden k Bedná  žádal obec o ešení situace se zamrzajícím vodovodem v Borovnici  
u jeho nemovitosti a starostka obce na tomto základ  oslovila firmu VAK Jablonné nad 
Orlicí, provozující v sou asnosti náš vodovod, o vyjád ení k možnostem ešení.  

Ing. Fiedler z VAKu p edložil varianty ešení s orienta ními cenovými náklady:  

1) První varianta ešení situace obsahuje zahloubení vodovodu pod zámrznou hloubku 
za cenu velmi vysokých náklad  a možnosti narušení základ  p ilehlého rodinného 
domu a podezdívky plotu.  

2) Druhá varianta spo ívá v provedení dostate né izolace stávajícího potrubí v délce cca 
18 metr  s odhadovanou cenou cca 80.000,- K . VAK u této varianty upozor uje na 
nevhodnost z d vod  nutnosti dalšího odizolování tepelné izolace také izolací proti 
vod  z d vod  možnosti nasáknutí tepelné izolace vodou a tím následné ztráty jejích 
tepelných vlastností a také možnosti konfliktu s majitelem domku ohledn  nutnosti 
rozbití nového betonového vjezdu do stodoly pro zajišt ní zateplení vodovodu pod 
tímto vjezdem.  

3) Jako nejvhodn jší proto VAK ozna il t etí možnost, spo ívající v eložení vodovodu 
v délce 45 m do pozemku SÚS (pod silnici) s odhadovanou cenou cca 120.000,- K , 
jelikož tato možnost eší možné majetkoprávní spory s majitelem rodinného domku a 
použitím v tšího vedení z PE by se zlepšily tlakové pom ry.  

Zastupitelé zcela vylou ili první variantu a nep ijali ani firmou VAK doporu ovanou 
variantu t etí, jelikož finan  nejmén  náro nou a proti zamrzání dostate  vhodnou 
variantou se jeví varianta druhá, tedy zateplení stávajícího vedení. Firma VAK nazna ila 
možnosti ešení a obec Borovnice, jako vlastník vodovodu, se rozhodla pro jednu z t chto 
variant s tím, že zjistí finan ní nabídky na provedení zateplení této ásti vodovodu od 

zných firem tak, aby náklady na tuto úpravu byly co nejnižší. 
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Starostka obce dále informovala p ítomné o úplné nefunk nosti isti ky odpadních vod 
v P estavlkách, jejíž provoz bude nutné z d vodu neopravitelnosti ukon it. Po diskusi 
okolo tohoto bodu byl p ijat záv r, že bude nutné oslovit p íslušné odbory životního 
prost edí nad ízených ú ad  pro informace o možnostech ešení této situace a poté 
pozvat vlastníky dom , p ipojených na kanalizaci vedoucí do této isti ky, za ú elem 
dosažení dohody o nejvhodn jším zp sobu ešení této situace.  

Schválení výdaj  obce 

Zem ická kancelá  Ing. Ji í N mec provedla na základ  objednávky obce geodetické 
práce, týkající se vyty ení hranice obecních pozemk  Závrší - Homol. Po provedení 

chto prací byla vystavena obci faktura ve výši 50.544,- K  a zastupitelé souhlasí s jejím 
proplacením. 

Starostka obce informovala o pot eb  po ízení obecní dvojkolky za traktor, jejíž výroby 
se na její žádost ujal p. ermák z Rájce. Na dotaz p. Koleše z P estavlk, zda to bude mít 
SPZ, bylo odpov zeno ne a na dotaz Petra Kotery, kolik má obec stát výroba této 
dvojkolky, když to mají zastupitelé schválit, byla p. ermákem odhadnuta cena materiálu 
na cca 12-15 tisíc a za práci zhruba to samé. Celkem by tedy dvojkolka m la p ijít na cca 
27 tisíc K . Po ízení této dvojkolky poté bylo nadpolovi ní v tšinou hlas  schváleno. 

Projekty DSO Brodec 

Starostka obce seznámila p ítomné s dosavadním postupem DSO Brodec p i výb ru firmy 
pro provedení rekonstrukce a rozší ení ve ejného bezdrátového rozhlasu v rámci DSO. 
Zástupci DSO Brodec se rozhodli pro zm nu dodavatele a p edseda DSO p. Havel 
kontaktoval firmu Empemont Valašské Mezi í, která má 99% úsp šnost na dotacích. 
Realizace projektu bude provedena pouze v p ípad  dosažení dotace, která iní 90 % 
z celkových náklad  na rekonstrukci. 

DSO Brodec prost ednictvím svého p edsedy Jana Havla podalo žádost o poskytnutí 
dotace z rozpo tu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Manažer svazku obcí 
Brodec“. Z tohoto projektu mají být áste  kryty náklady na výplatu funk ních požitk  

edsedy DSO. Na základ  této žádosti byla vypracována smlouva a výše dotace má init 
33.000,- K . 

Diskuse 

Pan Petr Kafka z Rájce vznesl dotaz na pracovní nápl  pracovníka obce p. Hlavá ka a 
poukázal na nedostate né sekání zelen  a neupravené plochy plné kamení v obecní ásti 
Rájec. V diskusi další ob ané vyjád ili naopak spokojenost s údržbou obecních ploch 
v ostatních obecních ástech, starostka obce p islíbila zkontrolování uvedených pozemk  
a p ípadné zjednání nápravy. 



BRODÍK • M sí ník obce Borovnice Kv ten 2012 • Strana 7 

Starostka obce dále v diskusi tlumo ila od paní kastelánky z Potštejna pozvánku a žádost 
o aktivní ast ob an  na dobovém pr vodu Potštejnem a informovala o vyjád ení 
firmy Oredo k podaným p ipomínkám k jízdním ád m, které nebyly z ejm  dostate  
pochopeny a bylo by vhodné znovu firm  Oredo pot eby zm n vysv tlit. Dle odpov di 
firmy Oredo jsou další zm ny možné k 10.6. Na záv r starostka obce všem p ítomným 
pod kovala a poté zasedání ukon ila. 

Petr Kotera 

ezkoumání hospoda ení obce za rok 2011 
Dne 16. dubna provedly pracovnice ekonomického odboru Královéhradeckého kraje, 
odd lení kontroly obcí a analýz, p ezkoumání hospoda ení obce Borovnice za rok 2011. 

ezkoumání zahrnovalo ov ení dodržování povinností uložených zákonem o rozpo - 
tových pravidlech, souladu hospoda ení s finan ními prost edky ve srovnání s rozpo tem, 
dodržení ú elu poskytnutých dotací a podmínek jejich použití a v cné a formální 
správnosti doklad  o p ezkoumávaných operacích. P i p ezkoumání hospoda ení obce za 
rok 2011 nebyly zjišt ny žádné chyby a nedostatky.  
Na  tomto základ  p ipravila  ú etní  obce  p.  Sládková  Záv re ný  ú et  obce  Borovnice  za  
rok 2011, který je vyv šen na všech ú edních deskách obce a bude schvalován na násle- 
dujícím ve ejném zasedání. Záv re ný ú et obsahuje tyto hlavní položky: 
 

Položka plán rozpo tu úpravy rozpo tu stav k 31.12.2011 rozdíl oproti plánu 
íjmy 3 410 000,00 4 165 093,00 4 120 757,00 710 757,00 

Výdaje 3 410 000,00 5 070 880,00 5 050 790,00 - 1 640 790,00 
Rozdíl 0,00 - 905 787,00 - 930 033,00 - 930 033,00 

 

Stav financí na bankovním ú tu a úv : 
Položka stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011 rozdíl 
Bankovní ú et 847 723,26 609 685,86 - 238 037,40 
Úv r – plynofikace 336 000,00 128 000,00 - 208 000,00 
Úv r – stav. zóna 2 000 000,00 2 899 996,00 899 996,00 
Celkový stav - 1 488 276,74 - 2 418 310,14 - 930 033,00 

 

Z uvedených základních položek vyplývá, že provedením rozpo tových opat ení, nutných 
pro zaú tování položek, se kterými plán rozpo tu sestavený p edchozím zastupitelstvem 
nepo ítal a byly nutné zejména s ohledem na dokon ení stavební zóny v Rájci, došlo k vý- 
raznému navýšení rozpo tu na stran  výdaj . Díky vyšším p íjm m se rozdíl mezi p íjmy a 
výdaji snížil na cca 900 tis. K , které byly pokryty z úv ru, poskytnutého na dokon ení sta- 
vební zóny v Rájci. Schodek 900 tis. K  je tedy zp soben pouze nutným navýšením úv ru. 
Na ú edních deskách (v etn  internetové) je umíst n podrobn jší Záv re ný ú et obce 
Borovnice za rok 2011, kompletní rozpo et a ostatní doklady jsou k dispozici k nahlédnutí 
v kancelá i OÚ v ú ední dob . -pk- 
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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. 
 

08. 05. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týništ  nad Orlicí 494 371 088 
12. 05. MUDr. apková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
13. 05 MUDr. Domá ová Iva Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 694 
19. 05. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 693 
20. 05. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou 494 539 225 
26. 05. MUDr. Pta ovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740 
27. 05. MUDr. Kašparová Dagmar Vo íškova 169, Vamberk 602 514 715 
02. 06. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511 
03. 06. MUDr. Ka erová Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114 
09. 06. MUDr. Kašková Kate ina Kvasiny 145 494 596 174 
10. 06. MUDr. Hrbá ová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn žnou 494 532 330 
 

 

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 
 

Ve ejná vyhláška Finan ního ú adu 
Finan ní ú ad v Kostelci nad Orlicí oznamuje, že ode dne 16.4.2012 do 16.5.2012 je 
zp ístupn n k nahlédnutí hromadný p edpisný seznam j. 31651/12/255973601219, 
jímž se uvedeným da ovým subjekt m stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu 
územní p sobnosti uvedeného správce dan  DA  Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012. 

edpisný seznam je k nahlédnutí v budov  Finan ního ú adu v Kostelci n.Orl. v prvním 
pat e v kancelá i .dv. 32 a 34 (v p ípad  nep ítomnosti zástup v .dv. 31 a 33) v dob : 

pond lí a st eda 8:00 – 17:00 hod. 
úterý a tvrtek 8:00 – 14:00 hod. 
pátek 8:00 – 13:30 hod. 

V rámci rozší ení služeb poplatník m je da ovým subjekt m umožn no nahlédnout do 
tohoto hromadného p edpisného seznamu prost ednictvím pov ených pracovník  na 
všech finan ních ú adech v eské republice. 

Mgr. Dagmar Adamcová, editelka FÚ 

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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Ve ejná dražba FÚ – Peugeot Boxer 
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Inzerce 

Nabídka geodetických služeb 

 

 

 
 

Spole enská kronika 

Poslední rozlou ení 

V m síci dubnu nás navždy opustili tito naši spoluob ané:  
 

paní  MARIE KRÁLIKOVÁ  z Homole p. 3  ve v ku 76 let 
pan  JAROSLAV HÁJEK  z Borovnice p. 41  ve v ku 83 let 
pan  PETR KODYTEK  z Borovnice p. 67  ve v ku nedožitých 61 let 
 

Všem poz stalým vyslovujeme up ímnou soustrast.  
sociální komise 
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Z obecní kroniky 

co z historie borovnických dvor  
V obci až do roku 1919 m l velkostatká  (bývalý hrab  - tituly zrušeny po p evrat  po  
18. íjnu 1918) Kinský Frant.  z Kostelce nad Orlicí  dva dvory a to Borovnice a Závrš oba  
asi ve stejné vým e. Celková vým ra 277 ha 63 ar. 5 m2. Ostatní ob ané vlastnily 76 ha 
21 ar. 36m2 pozemk  a to ís. p. 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 
34, 35, 36, 46, 47. Ostatní ísla byla bez polí až od roku 1890-1914 získali koupí pozemky 
v katastru chlenském od statku Jos. Víši . 39, Frant. Novotného . 52 a Jos. Bartoše . 46. 

Hrab  Kinský  držel  dvory  v  režii  od  roku  1830  do  roku  1889.  Dv r  Borovnice  byl  
pronajmut Rudolfu Klöchlerovi a Závrš jeho bratru Jind ichu Klöchlerovi z Vysokého 
Mýta. Borovnice byla jmenovanému pronajata do r. 1907, pak ji m l zase Kinský ve své 
režii.  Dv r Závrš m l Klöchler Jind ich pronajatý až do roku 1913, který po n m p evzal 
do nájmu Müller Jaroslav, Klöchler se odst hoval do Brandýsa nad Orlicí. Prvního srpna 
1914  byl  v  mobilizaci  svolávacím  lístkem  povolán  Müller  Josef  (profesor  za  Závrše)  a  
zárove  narukoval Müller Jaroslav (nájemce Závrše), jakož již p ed nimi narukovalo 24 
mužských ob an  obce Borovnice. Z nich se již 7 nevrátilo (padli, z stali nezv stní, i 
jinak zem eli). 

Dne 31.7.1914 byl v Kostelci odvod koní, na Borovnici došlo až 4. srpna, kdy musela obec 
dodat pro vojsko do Rychnova 2 páry koní s postroji a vozy. 1 pár s vozem dodal Kinský 
Fr. (dv r) za cenu 2210 Kor. a 1 pár s vozem Müller Jar. (Závrš) za cenu 2050 Kor. (pozn. 
autora z kroniky - "se zmín nými povozy se musel starosta dostaviti do Rychnova a když 
se ve er vrátil narodila se mu dcera Blažena"). 3. ledna 1915 bylo na ízeno dodat vojsku 
op t 1 pár koní. Jednoho dodal Kinský za 700 Kor. a jednoho Müller (Závrš) za 530 Kor. 

Rok 1916 byl p íznivý na úrodu. Vzhledem k tomu, že ada muž  musela narukovat k 
vojsku, projevil se nedostatek prac. sil. Do dvora Borovnice byli na práci p id leni vále ní 
zajatci, celkem 12 ruských zajatc  a do dvora Závrš celkem 5 ruských zajatc . Sama obec 
dostala p id leny 4 ruské zajatce. 28. ervence bylo na ízeno dodat 120 q obilí a dva kusy 
hov zího dobytka dodal Müller za 1988,40 Kor.  

Rekvizice stíhala rekvizici, ale o tom až p íšt . I když historie dvor  sahá hloub ji, než je 
podchyceno v tomto lánku, snažil jsem se z "Pam tní knihy" vystihnout n které 
momenty té novodob jší historie do roku 1918 tak, jak bylo zapsáno a to p esnou citací. 

Dle dobového dokumentu sestavil a zapsal   

JUDr. Karel Skalický, kroniká  obce 
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Poutní místo Homol 

Mše 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 13. a 27. kv tna, vždy od 14:30 hod. 
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. 

Koncert „Vítání léta“ se skupinou Gemma 
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Kultura a volný as 

Pozvánka na okrskovou sout ž 
 

SDH okrsku . 18 Lhoty u Potštejna 
po ádá 

 

OKRSKOVÉ CVI ENÍ 2012 
 

které se koná dne 19. kv tna 2012 od 13:00 hod. 
na Polomi 

 

Megakoncert ELÁN na rychnovském stadionu 
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Kemp Country Vochtánka Potštejn - program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BRODÍK • M sí ník obce Borovnice Kv ten 2012 • Strana 15 

 

Z d ní v obci a okolí 

Sousedské posezení v Borovnici 
Dne 24. b ezna 2012 se v borovnickém hasi ském klubu konalo tradi ní jarní posezení u 
dobrého jídla a pití, ze kterého otiskujeme alespo  n kolik fotografií. 

   
 

   

átelské posezení s d chodci 
V ned li 22. dubna se konalo již tradi ní p átelské posezení s d chodci. lenky sociální 
komise ve spolupráci s obecním ú adem zajistily vše pot ebné ke spokojenosti d chodc . 
Paní u itelky s d tmi z MŠ ve Lhotách u Potštejna p ipravily hezké kulturní vystoupení. 

hem celého odpoledne hrál k tanci a poslechu p. Šalda. P i té p íležitosti nechala 
sociální komise zahrát manžel m Vávrovým z Borovnice oblíbenou píse  k jejich 
významnému výro í diamantové svatby, kterou m li v únoru. 
Ob erstvení zajistil p Mat jka z Rájce a ženy z kuchyn  ZOPOS P estavlky. V íme, že se 
odpoledne vyda ilo a všichni odcházeli spokojeni.  (foto na p ední a zadní stran  obálky) 

sociální komise 



 

Zadní strana obálky 

Fotografie z posezení s d chodci 
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