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Vážení občané obce Borovnice,

Uzávěrka zpravodaje

Záznam Toulavé kamery na Homoli

měsíc se s měsícem sešel a opět jsme tu s novým číslem zpravodaje Brodík. Téměř letní 

vydání přináší důležité informace z dění obce a spoustu kulturních pozvánek. Informací z dění 

obce je v tomto čísle podstatně méně a to z důvodu nepřítomnosti starosty obce. V příštím čísle 

se vám vše budeme snažit vynahradit. V tomto měsíci některé z nás čekají již dovolené, děti mají 

před sebou dva měsíce prázdnin a my jim přejeme, aby si je užily ve zdraví, obohatily se o další 

zážitky, ale ještě před tím vším, úspěšně zakončily školní rok.

Přeji Vám všem hezký měsíc červen.

Barbora Čermáková

Uzávěrka příštího vydání zpravodaje Brodík je v pondělí dne 23. června. V tento den 

redakce uzavře příjem příspěvků, které poté zpracuje a v době 27.6. až 29.6. bude zpravodaj 

vytištěn tak, aby v pondělí 30. června mohl být distribuován.

O tom, že Česká televize natáčela na Homoli pořad “Toulavá kamera” jsme Vás 

informovali. Pro ty, kteří zmeškali vysílání tohoto pořadu v televizi, uvádíme na tomto místě 

odkazy na internetová stránky, kde lze tento dokument shlédnout a přečíst doprovodný text. 

Je to na těchto stránkách:

http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?article_id=653  (stránky České televize), nebo také na

http://www.lproduction.net, kde v sekci Videoukázky vyhledejte “Toulavá kamera Homol”. 

Petr Kotera

Redakce úvodem...

BRODÍK - zpravodaj obce Borovnice
Vydává OBEC BOROVNICE, tel.: 494 547 102
Odpovědná redaktorka: 
Barbora Čermáková, Rájec 15, Kostelec nad Orlicí  517 41, tel.: 604 909 180
e-mail: brodik@centrum.cz
Grafická úprava, tisk a foto na obálce:
                           Petr Kotera, Přestavlky 18, Kostelec nad Orlicí  517 41, tel.: 494 530 035, 724 236 686
                           www.kotera.info, e-mail: reklama@kotera.info
NEPRODEJNÉ • distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma
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Zprávy Obce Borovnice

Z veřejného zasedání zastupitelů

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo mimořádně již ve čtvrtek 15. května 

v Přestavlkách. Na programu v prvním bodě bylo projednání stavu rozpočtu obce k 12. 5. 2008. 

Zastupitelé jeho stav vzali na vědomí. 

Druhý bod byl věnován veřejnoprávní smlouvě mezi městem Kostelec n. O. a obcí 

Borovnice. Pokud s někým z občanů bude vedeno veřejnoprávní řízení za přestupek, na základě 

smlouvy bude obec Borovnice hradit poplatek 100,- Kč. Jelikož volebním obdobím smlouva 

skončila, zastupitelé se rozhodli ji znovu zpětně obnovit. Již na minulém veřejném zasedání 

zastupitelstvo odsouhlasilo, že poplatek 100,- Kč nebude platit obec, ale účastníci řízení. 

Ve třetím bodě jednání zastupitelé projednávali projekt opravy zámečku v Přestavlkách. 

Zámeček sice není v majetku obce, ale s majitelem p. Kinským má obec uzavřenou smlouvu o 

pronájmu na 100 let. Tato smlouva dává obci stejné pravomoci rozhodování, jako má sám majitel. 

Zámeček je historickou památkou v naší obci a oprava je nutná. Především rekonstrukce střechy, 

mimo věžičky, která byla v předchozích letech již oplechována. Potřebné finance na opravu by 

obec mohla v rámci projektu získat z Evropské unie a z kulturních programů. Starosta se již 

informoval na Krajském úřadě a s poradcem p. Kytlíkem. Pokud by byl projekt úspěšný, může obec 

získat až 90% dotaci. Musí však nejprve předložit projektovou dokumentaci, která popíše stav 

památky. Obec platí roční nájem zámečku 1000 Kč a majitel p. Kinský již dříve přislíbil finanční účast 

na opravě. Starosta s p. Kinským celou věc znovu projedná a poté se zastupitelstvo rozhodne, zda 

se projektu účastnit či nikoliv. Při opravě by se nemělo zasahovat do nových konstrukcí střechy a 

zdiva. 

Čtvrtý bod jednání se věnoval žádostem občanů a organizací: 

p. Luděk Novák ze Chlen žádá o stavbu rodinného domku na pozemku v Rájci. 

p. Jan Lakota z Chocně má zájem o koupi stavební parcely v Rájci. Zastupitelstvo prodej 

schvaluje. Tím je obsazeno 8 z 9 stavebních parcel v Rájci. 

p. Srba z Pardubic si koupil přes realitní kancelář zahradu Luňákových v Rájci, kde má v úmyslu 

stavět roubený dům. Žádá obec o připojení inženýrských sítí. 

p. Sejkora z Přestavlk žádá zastupitelstvo o zařazení svých pozemků do I. Změny územního 

plánu obce. 

   • p. Červinka podává odvolání proti rozhodnutí zastupitelstva neprodat mu část pozemku se 

studnou v Borovnici. Zastupitelé na minulém veřejném zasedání vyhověli panu Fialovi, který 

s pozemkem těsně sousedí a pozemek se mu rozhodli odprodat. Starosta obce proti žalobě 

předkládá patřičným orgánům zápis a rukopis z veřejného zasedání, jehož správnost je 

v obžalobě napadána. 

   •

   •

   •

   •
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V posledním bodě se diskutovalo nad problémy obce. Starosta obce upozorňuje na krádež 

3 elektromotorů a vodovodního potrubí ve vodárně v Přestavlkách. Krádeží zde vnikla škoda za 

53 000 Kč. Pravděpodobně se jednalo o zloděje kovů, kteří rozstříhali plot, zámky a téměř 

160 kilogramové motory odsud odnesli. Starosta obce pro jistotu nechal ihned prověřit kvalitu 

vody. Pitná voda, která zásobuje obec, mohla být znečištěna.

Občané Borovnice se starostou obce projednávají vhodného kandidáta, který bude 

udržovat zeleň v místní části Borovnice. 

Paní Řičařová poukazuje na zápach z čističky odpadních vod v Přestavlkách. Čistička je 

několikaletý problém, který obec řeší. Odborníci starostovi již několikrát slíbili nápravu, dosud se 

tak nestalo. Starosta proto bude opětovně jednat s firmou VAK Jablonné. 

Občané se dotazují, kdy se začne s opravou silnice č.316 do Kostelce n. O. Silnice již byla 

zapsána do takzvané „Bílé knihy“, tzn. že silnice je v havarijním stavu spolu s dalšími třemi 

komunikacemi v kraji. Na její opravu by mělo být uvolněno 68 milionů korun. Již by měl být i vybrán 

dodavatel stavby. Zatím však není znám termín, kdy by se mohlo s rekonstrukcí začít.

Očkování psů proti vzteklině

Letní volejbalová škola v Přestavlkách

Dne 11. června provede MVDr. Minařík z Kostelce nad Orlicí v naší obci pravidelné 

každoroční očkování psů proti vzteklině. Očkování bude probíhat od 15:30 hod. v Přestavlkách, od 

16:00 hod. v Borovnici a poté na Homoli a od 16:30 hod. v Rájci. Stanoviště bude na obvyklých 

místech jako v předchozích letech.

Pavel Králik

O prázdninách se již podeváté uskuteční v Přestavlkách volejbalová škola, opět na dvou 

antukových kurtech pod vedením kvalifikovaných trenérů. Sportovní areál byl doplněn o novou 

branku na házenou a malou kopanou a nemalými náklady bylo opraveno poničené oplocení areálu. 

Školné činí 50,- Kč na celé prázdniny, “nováčci” školné neplatí. Občerstvení pro všechny zajištěno, 

nejlépe vyhodnocení “žáci” obdrží triko s logem školy a všichni potom společnou fotografii a 

vysvědčení o prospěchu. Škola je určena pro slušnou, zdravou a ukázněnou mládež od 10 let věku, 

a to nejen pro bydlící v naší obci. První trénink se koná již 30. června od 17:00 hod., další vždy ve 

čtvrtek a pondělí od 17:00 na hřišti v Přestavlkách.

Jiří Řehák

Cyklobusy

Od 17. května jezdí opět cyklobusy a vlaky přepravující cyklisty do Orlických hor. Více 

informací o jednotlivých spojích najdete v jízdních řádech.
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Společenská kronika

V měsíci červnu oslaví své životní jubileum
 

60 let paní  Božena Bezdíčková  z Borovnice

83 let paní  Alena Sejkorová  z 
 

Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

65 let paní  Helena Černá  z Borovnice

70 let paní  Božena Pánová  z Přestavlk

82 let paní  Marie Sejkorová  z Přestavlk

Přestavlk

V měsíci květnu nás navždy opustila paní Alena Vajrauchová z Homole.
Upřímnou soustrast.

Životní jubilea

Poslední sbohem

Rozpis služeb stomatologické služby

Další informace

Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační 
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.

 

1.6. MUDr. Eva Hrbáčová Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330
7.6. MUDr. Marie Ježková Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511
8.6. MUDr. Blanka Kahlerová J. Pitry 448, Opočno 494 667 123
14.6. MUDr. Kateřina Kašková Kvasiny 145 494 596 174
15.6. MUDr. Dagmar Kašparová Voříškova 169, Vamberk 602 514 715
21.6. MUDr. Helena Kašparová Smetanovo nábř. 334, Vamberk 494 501 711
22.6. MUDr. Bořivoj Lehký Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114
28.6. MUDr. Jan Loukota R. Drejsla 619, Dobruška 494 621 665
29.6. MUDr. Ludmila Malátková Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn. 494 515 696
5.7. MUDr. Eva Nentvichová K. Michla 942, Dobruška 494 623 775



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Červen 2008 • Strana 6

Kultura a volný čas

4.6. Kostelec n.Orl. - Rabštejn VELKÁ ZEBRA aneb Jakže se to jmenujete? 19:30

Divadelní představení pražského divadla s herci jako Ondřej Vetchý, 

Kateřina Hrachovcová, Jana Janěková, Petr Čtvrtníček a dalšími.

6.6. Žamberk - koupaliště JAM ROCK

LP Records a TV Óčko uvádí Jam Rock Žamberk - to nejlepší na 

jednom  místě.

6.6. Choceň - Tyršovo nám. PODVEČERNÍ KONCERT 18:00

Dechová hudba Choceňačka.

6.6. Doudleby n. Orl. - stadion STARÉ PECKY A FLÁKY 20:00

Rocková diskotéka nejen pro pamětníky.

7.6. Potštejn - Vochtánka WESTERNOVÝ PROGRAM 10:45 / 20:00

Den věnovaný Biskupství HK, večer hraje skupina Makadam.

13. - 15.6. Choceň SKOROFESTIVAL HUDBY A TANCE

atrium zámku nebo Sokolovna 13.6. - Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Choceň.

atrium zámku 14.6. - Vystoupení hudebních kapel Sunset Blvd. Fish Fingers, Dědo-

             vy blechy, Mixed Pickles, Whiteblackers.

atrium zámku nebo sál ZUŠ 15.6. - Vystoupení taneční skupiny Nahohach o.s. Praha a hostů.

14.6. RÁJEC SOUTĚŽ O POHÁR SDH RÁJEC 10:00

Hasičská soutěž zařazená do 9. ročníku Podorlické ligy. Prezentace

8:00 až 9:30 hod. Tombola, bohaté občerstvení.

TANEČNÍ ZÁBAVA:  BARBAŘI 20:00

Večerní taneční zábava s chlenskou kapelou Barbaři.

14.6. Potštejn - Vochtánka PRIMA PRVŇÁK A MISS TABLO 14:00

18. - 19.6. Potštejn - hrad BLBEC K VEČEŘI 21:00

Divadelní představení - komedie.

14.6. Kostelec nad Orlicí SETKÁNÍ KOSTELCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 10:00

Průvod s mažoretkami, koncert Brass band Konor Horns, koncert 

chrámových sborů, slavnostní křest DVD o Kostelci, koncert decho-

vé hudby, písňový pozdrav s tancem, sestava cvičení aerobiku, 

divadelní představení, folklórní tance a písně z Hané, koncert 

Rangers Band. Více info na www.kostelecno.cz, zpravodaji města 

Kostelec nad Orlicí a plakátech.

Zajímavé akce v našem okolí
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20. - 21.6. Choceň - park Peliny VÍTÁNÍ LÉTA

20.6. - Keltský večer 20:00 - 01:00
Vystoupí Bran, České srdce, Happy to meet a soubor irských tanců 

Démáirt.

21.6. - Hudební a taneční festival 10:00 - 02:00
Vystoupí mařoretky DDM, Choceňačka, Kamarádi, Poutníci, 

Anna K. & Band, Laura a její tygři, Neighbourhood.

23.6. Choceň - Blahoslavův sál JAK CHODIL KUBA ZA MARKYTOU 18:00
Pohádka o hloupém Kubovi, slepé lásce a hlavně o tom, že hloupost 

se nevyplácí.

24.6. - 6.7. Rychnov n.Kn. POLÁČKOVO LÉTO - XV. ročník
Divadelní festival v netradičních prostorách města, pořádaný na 

počest rychnovského rodáka, spisovatele a novináře Karla Poláčka. 

Součástí festivalu jsou koncerty v rychnovských kostelech a syna-

goze. Více informací na www.rychnov-city.cz a plakátech.

25.6. Choceň - atrium zámku LIFESONG 21:00
Gospelový pěvecký soubor z Houstonu (Texas, USA).

27.6. Choceň - Tyršovo nám. CHOCEŇAČKA 18:00
Podvečerní koncert dechové hudby.

28.6. Brumbárov - studánka LETNÍ SLAVNOST 2008 14:00
Program: dětský kolotoč, facepainting, trampolína, skákací hrad, 

elektročtyřkolky, mažoretky, projížďky kočárem, projížďky na po-

níku, bohatá tombola, svatební koláčky, dobré jídlo a pití. Vstupné 

dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé SDH a OÚ Krchleby.

OLYMPIC 19:00
Koncert legendární rockové skupiny.

28.6. Skořenice - RoXet club CODE RED exclusive in RoXet 21:00
Světoznámá ikona současné taneční scény živě a křest jejich debu-

tového CD přímo na pódiu!!! Kdo by neznal jejich hit Kanikuly...

5.7. Potštejn - Vochtánka I. WESTERNOVÝ DEN RÁDIA OK 14:00 / 20:00
a piva Primátor - velká show kovbojů a indiánů. 

20:00  -  skupina Makadam 

21:30  -  velká noční “Ohnivá show” a následné vystoupení Akady.

28.6. Doudleby n. Orl. - stadion

Poutní místo Homol

Mše na Homoli 

Mše na Homoli se v tomto měsíci budou konat ve dnech:

-  8. června od 14:30 hodin,

-  22. června od 14:30 hodin. 
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Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den patří každoročně tradičnímu pálení čarodějnic, které pořádají 

jednotlivé SDH a místní občané v každé části naší obce. V tomto čísle přinášíme poněkud 

opožděně fotografie z Přestavlk, které se do minulého čísla zpravodaje nevešly.

 Petr Kotera

Den otevřených vrat v Přestavlkách

Z činnosti SDH

Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky v sobotu 3. května od 14:00 hod. na své členské 

schůzi u nové hasičské zbrojnice přijal 20 nových členů z řad dospívající mládeže a ocenil 

dlouholeté členy. Medaili “Za věrnost” obdržel pan Karel Sládek, který je posledním členem
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sboru, který je evidován nepřetržitě od doby jeho založení v roce 1952, tedy před 56 lety! Dalším 

oceněným byl bývalý starosta sboru p. Jindřich Sejkora, který obdržel medaili “Za zásluhy”. 

Pozvání přijal starosta okrsku p. Břečťan, který ocenění a průkazky novým členům předával. Jelikož 

se počasí rychle horšilo a na této schůzi nebyl záměr řešit jiné věci než přijetí a ocenění členů, byla 

oficiální schůze ukončena s tím, že všichni byli pozváni na bohaté občerstvení.

Od 15 hodin následovala akce “Den otevřených vrat”. Tato akce byla určena pro seznámení 

široké přestavlcké veřejnosti s novou hasičskou zbrojnicí a jejím starším i novým vybavením. Ke 

stříkačce byl zakoupen také přívěs, který byl kompletně vybaven pro zásah v případě požáru, 
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včetně základního nářadí jako lopata, krumpáč, žebřík atd. Vše bylo připevněno tak, aby se za jízdy 

nemohlo nic pohybovat. Na tomto přívěsu jsou loga firem, které nám přispěly na jeho nákup. Byla 

vytvořena nová vlajka sboru, diplomy z minulých let, které má sbor k dispozici, byly pro jejich 

uchování zalaminovány a vloženy do desek. Byla také vytvořena nová fotokronika, jejíž listy byly 

vystaveny na stojanech před zbrojnicí, odkud musely být kvůli počasí přestěhovány dovnitř.

Členům sboru i veřejnosti bylo nabídnuto bohaté občerstvení ve formě guláše, grilované 

krůty, piva, vína a nealkoholických nápojů - vše zdarma. Občerstvení bylo pořízeno ze sponzor-

ských darů a příspěvků všech členů sboru. Přes opravdu velkou průtrž, díky které byl prostor za
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zbrojnicí úplně rozblácený, se nakonec počasí umoudřilo a akce se vcelku vydařila. Díky patří všem 

sponzorům, všem kteří se podíleli na přípravě a zajištění průběhu akce a také všem občanům, kteří 

projevili zájem a přišli nás v naší činnosti podpořit. Děkujeme.

Petr Kotera (foto J.Vacek a H.Říčařová)

Okrsková soutěž na Vrbici

Letošní cvičení okrsku č. 18 se konalo při příležitosti 120. výročí založení 

SDH Vrbice. Soutěžilo zde 14 družstev mužů, 3 družstva žen a 3 družstva dětí. Zahájení soutěže 

provedl starosta SDH Vrbice p. Marek, který přivítal všechny přítomné a upřesnil všechny 

organizační záležitosti. Poté předal slovo starostovi obce Vrbice p. Židovi, který rovněž po-

 dne 10. května 

zdravil přítomné, popřál dobré soutěžení a pozval na připravené pohoštění. Dále vystoupil starosta 

okrsku p. Břečťan, který místnímu sboru poblahopřál k významnému výročí 120 let založení, po-

zdravil všechny přítomné sbory, poděkoval jménem vedení okrsku za velmi dobře zvládnutou orga-

nizaci soutěže a popřál úspěchy v soutěži. p. Sejkora a připomněl, že 

pro vítěze soutěže mužstev byl zakoupen nový velký putovní pohár, protože minulý vyhrálo 

družstvo Kosteleckých Horek již potřetí a tím ho získalo jako trvalý a na závěr popřál dobré 

soutěžení. 

Vystoupil ještě velitel okrsku 

Následoval krátký pozdrav p. Starého za Výkonný výbor SH ČMS. Poté došlo k vyloso-
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vání pořadí družstev mužů, u žen a dětí bylo pořadí stanoveno tak, jak byla družstva zaregistrová-

na. Soutěž probíhala velmi dobře, u družstev dětí bylo povoleno startovat 2x a platil lepší čas. 

Pořadí dětských družstev bylo následující: 1. Přestavlky (28,32), 2. Vrbice (39,82), 3. Lhoty u Pot-

štejna (70,26). Ženská družstva se umístila takto: 1. Vrbice (29,46), 2. Kostelecké Horky (33,23), 3. 

Přestavlky (41,41).

V kategorii mužů naši obec reprezentovala 2 družstva Rájce, 2 družstva Přestavlk a 1 druž-

stvo z Borovnice. Výsledky byly následující: na 1. místě se umístily opět Kostelecké Horky A (26,88), 

2. Rájec B (29,64), 3. Kostelecké Horky B (29,67), 4. Přestavlky B (30,51) a pak 7. Rájec A (35,82),
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9. Přestavlky A (38,26) a 10. Borovnice (38,73). Na závěr soutěže proběhlo slavnostní předávání 

pohárů a ocenění. K dobrému průběhu soutěže přispělo velmi pěkné počasí, vzájemná ohledupl-

nost a dobré organizační uspořádání a vedení soutěže.

Po skončení okrskového cvičení následovala ještě soutěž “O pohár starosty”, do které se 

přihlásilo 8 družstev mužů a 1 družstvo žen. Soutěžilo se o pohár a sud piva, což vyhrálo družstvo 

Rájec A (24,07) před Kosteleckými Horkami A (27,07), 3. Rájec B (28,70) a dále 5. Přestavlky B 

(29,17) a 6. Borovnice (31,70). Jak je vidět, při této soutěži se prakticky všechna naše družstva 

zlepšila. Tak hodně zdaru v příštím roce.

František Břečťan, starosta okrsku  a  Petr Kotera (foto J.Vacek)

V případě příznivého počasí ukázky leteckých RC modelů.
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Co nejdelší řetěz z pampelišek se rozhodly uplést jedno nedělní odpoledne děti v Rájci. 

Řetěz pletly již před dvěma roky a jeho délka dosáhla 25 metrů. Letos rekord překonaly a upletly 

dvojnásobně dlouhý. K práci jim pomohla výborná bábovka, kterou jim upekla a donesla paní 

Vaňková. V příštím roce by se děti chtěly pokusit 

domluvit s kamarády z Borovnice a Přestavlk a 

uplést pampeliškový řetěz, který by spojil 

všechny tři části obce.

Řetěz z pampelišek

Volný čas a zábava
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„Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden ééélektrický proud“, zpíval Zdeněk Svěrák

v jedné své písničce. Tím slavným dnem pro Rájecké byl 20. duben 1928. Je to tedy právě 80 let, co 

se v Rájci poprvé rozsvítily žárovky a rozeběhly elektromotry.

Nejspíš to byla opravdu hodně velká událost pro Rájec. Pravděpodobně ještě větší než 

zavedení vodovodu, vždyť spousta rodin ještě dnes čerpá vodu z vlastní studny. Nebo zavedení 

plynu? Ale většina topí ještě uhlím. Že by třeba příjezd hraběte Kinského v roce 1908 do Rájce a 

Přestavlk byl tím ještě slavnějším dnem, vždyť i slavobránu mu místní postavili? To už určitě ne. 

Výčet velkých událostí by mohl pokračovat ještě dlouho, ale elektrika prostě nemá mezi událostmi 

konkurenci. Zavedení elektřiny bude tedy skutečně ta největší událost, která se kdy v Rájci stala. 

Vždyť bez ní by dnes nefungovalo opravdu, ale opravdu vůbec nic.

Nakonec by se asi hodil nějaký příhodný úryvek z oné Svěrákovi písničky, ale vzpomínám si 

jen na „ten kdo má pojistky námi předepsané, tomu se nic nestane, ale kdo si tam dá hřebíky, ten 

začne od píky“. Jo a to je moudrý.    

Jaroslav Čermák

FINANČNÍ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

přijme

pracovníka do oddělení daňové kontroly
 

Požadavky: 

   • Minimálně středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru /není podmínkou/ zakončené maturitou 

Znalost práce na PC v prostředí WINDOWS  – hlavně WORD, EXCEL

Dobrá znalost podvojného účetnictví

Znalost v oboru daní (daně z příjmů, DPH, daň silniční, správa daní)

Občanská bezúhonnost

Schopnost pracovat samostatně a zvládat stresové situace, komunikativnost

Řidičský průkaz skupiny B

Nabídky se strukturovaným životopisem, kontaktní adresou a telefonem zasílejte poštou na adresu: 

Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí, Komenského 583, PSČ 517 41 nebo na e-mail:  podatelna@koo.hk.ds.mfcr.cz.

Uchazeč bude přijat na základě výsledků výběrového řízení /písemný test a ústní pohovor/. Informace na 

tel.494 334 301 – ředitelka nebo 494 334 331 Ing. Iva Vítková, vedoucí odd. daňové kontroly

Přihlášky do výběrového řízení zašlete nejpozději do 11.června 2008. Termín výběrového řízení : 12.června 

2008. Možný nástup: od 1.července 2008

Mgr.Dagmar Adamcová, ředitelka

   •

   •

   •

   •

   •

   •

Nejslavnější den (Příspěvek do soutěže č.5)

Od našich dopisovatelů
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