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Holčičí koleda

Úklid dřeva v Rájci

Jak jsme hráli curling

Zabijačka
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Vážení občané, zima nás podle kalendáře opustila a nastává nejkrás-
nější období roku – jaro. S ním přichází i jeden z nejvýznamnějších křesťan-
ských svátků – Velikonoce, který připomíná ukřižování a následné zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Dnes už víme, že se tato událost stala v roce 30 či 33 našeho letopočtu. 
Ale datum Velikonoc bylo určeno až roku 325 na I. nikajském konsilu. Jsou to jedi-
né svátky, které nemají svůj každoroční pevný termín. Slaví se v období od 22. 3.
do 25. 4. Velikonoční neděle je vždy po prvním jarním úplňku.
Dovolte mi uvést něco o průběhu těchto krásných svátků.
Období od Květné neděle (letos připadla na 29. březen) do Božího hodu veliko-
nočního (5.4.) se nazývá pašijový týden na památku Kristova utrpení.

Jednotlivé dny mají vlastní názvy:

Škaredá středa – Jidáš se škaredil na Krista

Zelený čtvrtek – je dodržován přísný půst – jedla se pouze zelenina

Velký pátek – den ukřižování Krista – den hlubokého zármutku nad jeho smrtí

Bílá sobota – den světla, poslední den čtyřicetidenního postu před Velikonocemi

Boží hod velikonoční – Kristus vstal z mrtvých před východem slunce
Byla to veliká noc – odtud pochází i označení VELIKONOC.
Za velikonoční symbol je považován beránek, který zdobí náš sváteční stůl, dal-
ším symbolem je kříž, ten na památku ukřižování děláme na velikonoční bochánky 
a nový život, plodnost a vzkříšení nám připomíná zdobené vajíčko.

Velikonoční pondělí – je den uvolnění a veselí, tento den se Kristus zjevil dvě-
ma učedníkům cestou do Emaus.
Dnes jsou pro mnoho lidí Velikonoce svátkem jara. V pondělí chodí šlehat pomláz-
kou z vrbového proutí chlapci děvčata (označení pomlázka je od slova pomladit). 
Dělalo se to proto, aby byly ženy silné a zdravé, a dělá se to tak dodnes.
Několik let se projevuje změna těchto svátků v oblasti dekorace.
Stále častěji nyní používáme k výzdobě svých obydlí přírodní materiály, květiny 
a rostliny, nové jsou i trendy zdobení velikonočních vajíček.

Těším se na tyto svátky stejně jako Vy. Přeji všem koledníkům velkou koledu s krás-
nými zdobenými vajíčky a ženám pevné zdraví, které podle tradice budou po vy-
šlehání mít.
 Hezké velikonoční svátky. Soňa Rojková, starostka obce

SLOVO STAROSTY
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.
V měsíci dubnu se budou konat mše ve dnech 5. a 12.4.2015, 
vždy od 14:30 hod.
Dne 26.4.2015 se na Homoli koná tradiční jarní pouť, při které budou slou-
ženy mše svaté od 8:00 – 10:00 a 14:00 hod.

HŘBITOV - Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny od 7:00 do 19:00 hodin, na hřbitov 
je zakázáno vodit psy. Děkujeme.

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:
BOROVNICE – K OBECNÍ SKÁLE

Palivové dříví je v omezeném množství a bude prodáváno
dle pořadí objednávek.

TERMÍN DODÁNÍ: DUBEN – KVĚTEN 2015

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

MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

SOUHRN USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE BOROVNICE Č. 2/2015 ZE DNE 3. 3. 2015

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

Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
– zapisovatelem pí Petru Koutnou a ověřovateli zápisu pí Olgu Bečičkovou 

a p. Libora Provazníka

– závěrečný účet obce Borovnice za rok 2014 bez výhrad

– zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borovnice za rok 2014 bez 
připomínek

– obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o systému shromažďování odpadů

– směrnici č.1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Bo-
rovnice a zrušení směrnice č.1/2014 z 27. 2. 2014

– účetní závěrku Obce Borovnice za účetní období roku 2014 na základě před-
ložených podkladů

– smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2005698/VB/1 Borovnice, 
106/2, p. Plachecký – přípojka knn

– kupní smlouvu s. p. Michalem Plchem z Přestavlk čp. 25, týkající se prode-
je obecních pozemků v k. ú. Borovnice u Pot. – p.č. 69/92 o vým. 43 m2, 
69/114 o vým. 14 m2, 69/100 o vým. 105 m2, 69/108 o vým. 101 m2, 
69/53 o vým. 27 m2, za celkovou cenu 10.150,- Kč při dodržení podmínek 
smlouvy o zřízení služebnosti a úhrady poplatků

– žádost p. Martina Kaplana , Rájec čp. 5 o výpůjčce části pozemkové parcely 
1,5 m2 z p.č. 126/7 v k. ú. Rájec ve vlastnictví obce Borovnice

– snížení ceny prodávaných parcel – zóna Rájec z 250,- Kč/m2 na 190,- Kč/m2

– prodloužení mandátní smlouvy s p. Radkem Bulířem

– žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí 
paní Jaroslavě Tschöplové, Borovnice čp. 1

– fi rmu Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř na zpracování žádosti –
vodovod Borovnice, Homol
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– žádost o přidělení čísla popisného Ing. Janu Buriánovi bytem Chleny 40 k bu-
dově na pozemku parcely č. 126/55 v k. ú. Rájec

– souhlasné stanovisko k navrhované protipovodňové úpravě – vyčištění koryta 
toku Brodec, za předpokladu oslovení majitelů sousedních pozemků

– zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rájec 
– rekapitulaci a souhrn usnesení ze dne 3. 3. 2015

Zastupitelstvo obce Borovnice neschválilo:
-- navrhovaná protipovodňová opatřením – retenční nádrž v údolí „Nad dvorem“ 

– Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o.
– navrhovaná protipovodňová opatřením dvou suchých retenčních nádrží v údolí 

„Nad dvorem“ – PÚ Rychnov n. Kn.

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
-- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlase-

ným žádostem

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
-- výsledky zasedání kontrolního výboru

Olga Bečičková – ověřovatel, Ing. Libor Provazník – ověřovatel,
Mgr. Petra Koutná – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka 

FARMÁŘSKÉ TRHY
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 – 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů, výrobků
a zboží přímo od výrobců, řemeslníků a farmářů.

Těšit se můžete na pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné
i masné výrobky, koření, masti, košíky
a řadu dalších dobrot, užitečností a šikovností.

každý měsíc vždy v neděli

19. 4. 2015
17. 5. 2015
14. 6. 2015

tel.: 733 183 799  –  zamekdoudleby@seznam.cz  –  www.zamek-doudleby.cz

12. 7. 2015
16. 8. 2015
20. 9. 2015

18. 10. 2015
15. 11. 2015
13. 12. 2015

FARMÁŘSKÉ TRHY
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. Vamberk
pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních 
elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu,
který se koná v pátek 17. dubna 2015 

Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích
v jednotlivých částech naší obce v těchto časech: 

1. Rájec náves u hospody 16:00 – 16:20 hod.
2. Přestavlky 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.

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:

– znečištěné sklo a keramika – plechovky od barev – olejové fi ltry
– plast. nádoby od olejů a postřiků – obaly od sprejů – upotřebené (vyjeté) oleje
– zaolejované hadry – staré barvy a ředidla – vyřazené chemikálie
– staré léky, kosmetika – autobaterie, monočlánky – zářivky a výbojky
– ojeté pneumatiky – autosedačky a čalounění – rozbitý nábytek, matrace…
– nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
 ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky,
 kuchyňské roboty...

 VÁŽENÍ OBČANÉ,
 NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM.
 NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU
 TŘETÍ OSOBOU !!!

Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou.
Tato akce Vás časově ani finančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může
pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně Vašich dětí.
Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás.
Pomozte a přispějte ke zlepšení životního prostředí!

Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.
Děkujeme Vám předem za spolupráci.
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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.

BŘEZEN 2015

Průměrná teplota za měsíc: 5,6°C
Vlhkost: 73%

Minimální teplota za měsíc: -5,2°C
Vlhkost: 29%

Maximální teplota za měsíc: 17,7°C 
Vlhkost: 95%

Průměrná rychlost větru: 2,1 m/s
  (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 67,3 mm

Chladné dny (<10°C) 13 dny

Mrazivé dny (<0°C) 14 dní

Přízemní mráz (<0°C) 20 dní

Dešťové dny 10 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.in-pocasi.cz
http://www.wunderground.com     

IKRLOVHR18

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NOVÝ OBČÁNEK 

V MĚSÍCI DUBNU
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

81 let paní
  Jaroslava Tschöplová  
  z Borovnice

86 let paní
  Marie Vávrová   
  z Borovnice

Přejeme všechno nejlepší,
hlavně pevné zdraví

a hodně štěstí.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

V MĚSÍCI BŘEZNU
SE NARODIL

manželům Bečičkovým
z Borovnice

syn Tobiáš.

Rodičům gratulujeme,
malého vítáme na světě
a celé rodině přejeme

hodně zdraví
a hromadu šťastných

společných chvil.
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INFORMACE PRO OBČANY

MOSTEK ENERGO S.R.O.,
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, IČ: 27558797

Pracoviště: Mostek 56, 544 75

Kontakt: Petr Brinda 731 432 395

PRACOVNÍ POZICE:
obsluha peletovací linky, manipulant, 8 volných míst

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ POZICE:
Obsluha peletizační linky na výrobu pelet z biomasy

a manipulace s biomasou.

ČINNOSTI
• Obsluha a kontrola peletizační linky

• Zajištění plynulého chodu peletizační linky
• Seřizování lisovacích strojů

• Manipulace s palivem a balíky z biomasy

V případě zájmu zasílejte životopisy na
e-mail: pbrinda@mostekenergo.cz, info@mostekenergo.cz

Požadujeme:
• Vyučení nebo praxi v technickém, strojírenském nebo elektrikářském oboru

• Odpovědnost za zadanou práci
• Trestní bezúhonnost
• Průkaz VZV výhodou

Nabízíme:
pracovní poměr v nepřetržitém provozu, nástup možný ihned,

mzda od 15 000,-  Kč
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ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

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

11.04. MDDr. Andělová Jana J. Pitry 448, Opočno
 731 980 112

12.04. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice
 494 596 732

18.04.  MUDr. Benešová Růžena  Tyršova 464, Dobruška
 494 622 040

19.04. MUDr. Beran Lubomír Poliklinika, Mírové nám. 88,
 494 371 783 Týniště nad Orlicí 

25.04. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí 
 494 371 088

26.04. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby n. Orl. 
 494 383 417

01.05. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
 494 515 694

02.05. MUDr. Dvořáková Soňa Komenského ul. 44, Rychnov n. Kn. 
 775 224 093

03.05. MDDr. Faltisová Kristýna Záhumenská 445, České Meziříčí 
 734 324 600

08.05. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 
 494 531 955

09.05. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn.
 494 539 225

10.05 MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
 494 323 958

16.05. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
 494 515 696

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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ZÁZNAMY Z AKCÍ

MDŽ
V sobotu 7. března uspo-
řádali hasiči z Rájce 
odpolední posezení pro 
místní ženy u příležitosti 
Mezinárodního dne žen. V pohostinství 
Zastávka bylo připraveno pohoštění 
s kulturním programem, který předved-
ly děti z MŠ Chleny. Tímto bych chtěla 
poděkovat dětem za jejich vystoupení 
a hasičům za hezké odpoledne.

Jitka Zaňková

HOLČIČÍ KOLEDA
Tento zvyk se nejvíce drží ve městech 
a vesnicích na Rychnovsku, a tak jsme 
i my, ženy a dívky z Rájce, vyrazily 
opět s pomlázkami v ruce, abychom 
vyšlehaly místní muže a chlapce.
Všude nás mile přivítali a pohostili.

Naše pomlázka proběh-
la v dobré náladě a dou-
fáme, že si ji příští rok 
zopakujeme.

Ivana Matějková

ČARODĚJNICE
Dne 30. 4. 2015 se konají

Čarodějnice na hřišti 
v Rájci. V 16 h začíná 
putování dětí s rodiči
za pokladem.
Mezi 17. a 18. hodi-
nou zapálení ohně.

JAK JSME HRÁLI
CURLING
V sobotu 21. 3. 
se náš čtyřčlen-
ný tým ve slo-
žení Jana He-
zoučká, Hela 
Nožková, Leoš 
Matějus a Mi-
loš Koutný zú-
častnil Turnaje 
obcí v curlingu 
„O pohár hejtmana Královéhradecké-
ho kraje 2015“. 
Po důkladné teoretické přípravě jsme 
vyrazili k Jičínu odhodlaní se s tímto 
olympijským sportem seznámit i prak-
ticky a porvat se o alespoň slušné umís-
tění. Curling na první pohled vypadá 
nenáročně, opak je ale pravdou. Kro-
mě nových poznatků a zážitků jsme si 
dovezli natlučená kolena a paže bola-
vé od metení, přesto jsme si však celé 
klání náramně užili. Bodovací systém 
nám nakonec na základě počtu vyhra-
ných zápasů a úspěšně umístěných 
kamenů přisoudil 11. místo, přičemž 
turnaje se zúčastnilo 20 týmů. 
Budeme se těšit na další ročník a bu-
deme rádi, když se k nám připojí i dal-
ší zájemci.

Jana Hezoučká
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Z POVĚSTÍ A MÝTŮ

O ČARODĚJNICÍCH

30. dubna před fi lipojakubskou nocí, 
která je považována za noc magic-
kou, v níž se otevírají různé jeskyně 
a podzemní sluje plné pokladů, je 
u nás zavedeným zvykem pálení ča-
rodějnic.
Tento obyčej k nám přišel pravděpo-
dobně z Německa a nejvíce se šířil 
v době temna. Zdá se, že byl výstra-
hou před čarami a kacířstvím. Pálení 
ohňů podpořily rozsudky inkvizičních 
procesů, při kterých bylo upáleno mno-
ho nevinných lidí.
Oheň byl považován za ochranný 
prvek před čarodějnicemi a zlými du-
chy.
V dnešní době pálíme na hranici ča-
rodějnici jako symbol všeho špatného 
a oslavujeme tímto lidovým zvykem 
příchod jara. Dříve plály ohně v kaž-
dé vesnici, lidé vyhazovali do vzdu-
chu zapálená košťata a u ohně zůstá-
vala mládež do pozdní noci. I u nás 
v Rájci bude letos 30. dubna zapále-
na hranice s čarodějnicí.

 Soňa Rojková

„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

j p
na hranice s čarodějnicí.

 Soňa Rojkov

PRANOSTIKY NA DUBEN

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Jak hluboko v dubnu namokne,
tak hluboko v máji vyschne.

Na mokrý duben – suchý červen.

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.

Hrom v dubnu – dobrá novina,
mráz květů více nepostíná.

Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen.
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STRÁNKA PRO DĚTI – OMALOVÁLNKA
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