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SLOVO STAROSTKY

30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 
Sametová revoluce (jinak také Něžná revoluce) je označení období politických 
změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které 
vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokracii.

Vše začalo 17. listopadu v Praze na Albertově studentskou manifestací k uctění 
památky Jana Opletala za účasti zhruba 15 000 vysokoškoláků. Při této události 
byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností. Následovala revoluce, která se 
obešla bez násilí, nebyl zmařen jediný život. Pro svůj nenásilný charakter se tato 
revoluce označuje jako „Sametová revoluce“.

Dále následovaly 25.–26. listopadu na pražské Letné dvě velké demonstrace.
30. listopadu nastal konec výuky marxismu-leninismu.
4. prosince vláda podala demisi.
8. prosince prezident ČSSR Gustav Husák vyhlásil amnestii pro všechny politické vězně.
10. prosince byla sestavena nová vláda.
20.-21. prosince byly rozpuštěny Lidové milice.
23. prosince padla tzv. Železná opona.
29. prosince se ve Vladislavském sále Pražského hradu konala volba devátého 
československého prezidenta. Jednomyslnou volbou se jím stal Václav Havel.
Sametová revoluce v roce 1989 představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich 
novodobých dějinách.  Nastala nová a odlišná epocha společnosti a způsobu života.

V této nové společnosti nám vyrostla nová generace, která si nedovede představit 
minulý režim v této republice a zná ho jenom z vyprávění a historických fi lmů.
Važme si toho, v jaké dnes žijeme společnosti a jaké možnosti máme.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Sedmnácetého listopadu
v 17 hodin a 11 minut se rozezní zvony
na všech kostelích a kaplích jako připomínka
30 let od pádu komunis  ckého režimu.

Oslavte svobodu a zastavte se na moment. Vzpomeňte na své 
blízké, kteří už nejsou mezi námi, nebo na konkrétního člověka, 
který se za svobodu v dobách totalitních režimů zasadil. Zvonění 
je součás   oslav "Nezapomeňme", které Paměť národa organi-
zuje ve třice   městech republiky.
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SVATÝ MARTIN MÁ SVÁTEK 11. LISTOPADU
Oslava svátku svatého Martina má dlouhou tradici, podle dostupných prame-
nů se u nás slaví už od 7. století. Tento svátek patří k nejoblíbenějším, neboť 
na Martina se konávaly  poutě a posvícení. Většina lidí má tento svátek spojený 
s příchodem zimy, prvního sněhu a s obdobím hodování. Jako menu na svatého 
Martina nesmí chybět svatomartinská husa a svatomartinské víno.

Kdo byl svatý Martin?
Svatý Martin z Tours byl římský voják, poustevník a biskup. Církev ho označila 
za svatého a byl zakladatelem prvních klášterů ve Francii. Byl pověstný svojí las-
kavostí, smyslem pro spravedlnost a známým se stal díky legendě, kdy se rozdělil 
se žebrákem o svůj plášť. 

Svatý Martin Tourský patří mezi světce, jejichž památka se rozšířila po celém 
světě, neboť vykonal mnoho nejen jako doručitel osvícení, ale pro křesťanskou 
kulturu znamená jednu z největších postav středověké misie.

Oslavy svátku svatého Martina probíhaly tak, že hospodář sezval všechnu če-
ládku na hostinu, kde nechyběla husa a svatomartinské rohlíčky. Zahnutý tvar 
rohlíků připomíná podkovu koně svatého Martina. Je to doba spojená s výlovy 
rybníků. Pekla se tučná jídla a ochutnávalo se mladé víno – dnes Svatomartin-
ské víno.

Svatomartinské pranostiky

- Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

- Na svatého Martina bývá bílá peřina.

- Na svatého Martina je nám dobrá peřina.

- Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima
 střídavá, přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.

- Martinův led bude vodou hned.

- Na svatého Martina, má být ryba slovena.

- Na svatého Martina kouřívá se z komína.

- O svatém Martinu husa nejpěkněji zpívá. Radost Martina je husa a džbán vína.

Pojďme tento svátek oživit zapomenutými zvyky našeho venkova. Taková oslava 
svátku se svatomartinskou husou a svatomartinským vínem je dobrý důvod někde 
vyrazit a užít si pěkný den. Kdo tak učiní, přejeme mu dobrou chuť!

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

Během práce na rodinné genealogii jsem si z matrik a dalších ar-
chivních pramenů pořídil četné poznámky týkající se obce Borov-
nice a jejích dřívějších obyvatel. Z těchto zápisů vznikl přehled 
rodin, které dříve žily v jednotlivých číslech popisných. Předklá-
dám tedy třetí pokračování tohoto přehledu.

Václav Dvořáček

BOROVNICE - RODINY ŽIJÍCÍ V BOROVNICI
V OBDOBÍ 1756 – 1784 – 1914
Dům č.p. 23 - od roku 1750  Malátkovi, Kozlovi, Hylákovi a Březinovi,
Vávrovi (kolář), Podhorníkovi, Malátkovi a Myšákovi, Vávrovi.

Dům č.p. 24 - od roku 1750  Mertovi, Tomšovi, Vavruškovi, Votavovi,
Skřivánkovi, Vorlický, Vávrovi, Čermákovi, Hájkovi.

Dům č.p. 25 - od roku 1750 Vrabcovi (pravděpodobně mlynář ve větrném 
mlýnu), Burešovi, Burešovi a Horákovi, Burešovi (kolář) a  Dostálovi, Burešovi 
a Kopečtí, Stratílkovi, Hubálkovi, Vorlický, Svatošovi, Kozákovi (kovář ze Sud-
slavy), Martincovi.

Dům č.p. 26 - od roku 1750 Valentovi, Dostálovi, Petrovi, Vaňkovi, Kneblovi 
(krejčí), Tesařovi, Hylákovi a Doubravovi, Bezdíčkovi.

Dům č.p. 27 -  od roku 1750 Hrnčířovi, Vanický, Benešovi, Jakubcovi,
Javůrkovi.

Dům č.p. 28 - od roku Jeřábkovi, Hebký, Kopecký (rolník), Kopecký
a Hejnkovi  Hejský a Hylákovi, Markovi a Horáčkovi, Sbindlovi, Kaplanovi.

Dům č.p. 29 - od roku 1750 Bečičkovi, Dostálovi, Jan Adámek (vrchnos-
tenský hospodář), Kubíčkovi a Steinerovi, Kubíčkovi a Dvořákovi, Červinkovi 
a Roušavý, Horákovi, Kubíčkovi.

Dům č.p. 30 - od roku 1750 Malátkovi, Burešovi, Horáčkovi a Hepký,
Motyčkovi, Zemanovi, Červinkovi, Matějkovi, Sejkorovi.
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Dům č.p. 31 - od roku 1750 Bečičkovi, Horký, Skřivánkovi, Vránovi
(kovář v Brně), Dusílkovi, Kašparovi, Kamanovi, Bečičkovi, Malátkovi, Faltysovi,
Prausovi, Kroulíkovi, Bečičkovi.

Dům č.p. 32 - od roku 1750 Hájkovi, Hájkovi (mlynář), Rázlovi a Hájkovi, 
Starý, Rázlovi ze Sopotnice č.p. 155 a Vilímkovi, Hájkovi (krejčí), Hejzlarovi.

Dům č.p. 33 - od roku 1750 Bečičkovi, Bečičkovi (rolník), Hájkovi (truhlář), 
Vondráčkovi, Hájkovi.

Dům č.p. 34 - od roku 1750 Procházkovi, Bečičkovi, Kozlovi, Urlichovi, 
Kubíkovi, Vavruškovi, Elovi, Bečičkovi, Fibikarovi, Šedovi (rolník), Hájkovi, 
Rychterovi (rolník), Kubátovi (poklasný z Kostelce n. Orl.), Komárkovi.

Dům č.p. 35 - od roku 1800 Hájkovi, Zemanovi, Doležalovi, Petrlákovi, 
Hájkovi a Vojtíškovi, Hájkovi.

Dům č.p. 36 - panský mlýn o dvou složeních a jahelkou. Kolem roku 1592 
zde mlynařil Václav Brestl také uváděný Bristl nebo Brastl. Pocházel z mly-
nářského rodu v Osíku u Litomyšle. Václav Brestl zemřel 5. 2.1692 ve věku 
100 let. V roce 1651 byl zde mlynářem Jan Procházka a po něm Jiří Bzo-
něk. V roce 1713 koupil mlýn od vrchnosti Jan Dvořáček. Pak následují Ma-
těj Dvořáček, František Melis, Josef Dvořáček, posledním mlynářem byl Jan 
Dvořáček. V roce 1850 mlýn vyhořel a v tom samém roce byl obnoven. Jan 
Dvořáček se po požáru odstěhoval do Chocně, kde žil jeho syn František. 
Je pochován v Chocni.  Mlýn převzala rodina Markových z Čermné 
u Lanškrouna.

Václav Dvořáček

čp. 29 čp. 30
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v zimním období otevřeny
od 8:00 do 16:00 hodin

Na hřbitov je zakázáno vodit psy. 
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme.

KOSTEL NA HOMOLI

Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají
každou 2. a 4. neděli v měsíci.

V měsíci listopadu se budou konat mše ve dnech
10. a 24. 11. 2019, vždy od 14:30 hod.

ZPRAVODAJ BRODÍK
„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 Borovnici.

Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

tel.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800
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INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 5/2019 
konaného dne 10. 10. 2019 v Borovnici
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body 
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli p. Leoše Matějuse a pí Janu 

Šulcovou
- starostku k zadání výběrového řízení veřejné zakázky na dodavatele na staveb-

ní práce „Vodovodní řady v obci Borovnice u Rychnova nad Kněžnou a propo-
jovací řad VDJ Lhoty u Potštejna“  - ERV s.r.o., Jaroměř

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce k zahájení řízení k veřejné zakázce Vodovodní řady v obci 

Borovnice u Rychnova nad Kněžnou a propojovací řad VDJ Lhoty u Potštejna
-Borovnice-Homole-Rájec, prostřednictvím osoby smluvně pověřené výkonem za-
davatelských činností, tj. společnosti ERV s. r. o. Jaroměř

Leoš Matějus, ověřovatel;  Jana Šulcová, ověřovatel;
Ing. Libor Provazník, zapisovatel; Soňa Rojková, starostka

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz)

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011

Povinné „čipování“ psů!
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje

tel.: 841 155 155

02.11.  MDDr. Havlíček Ondřej Záhumenská 445, České Meziříčí
   734 324 600

03.11. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec n. Orl.  
   494 323 958

09.11. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.  
   494 532 330

10.11. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
   602 514 715

16.11. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno  
   494 621 665

17.11. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov n. Kn.
   494 515 696

23.11.  MDDr. Matějková Denisa Záhumenská 445, České Meziříčí
   734 324 600

24.11. MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799, Kostelec n. Orl.
 Bahník Dent s.r.o.  494 323 152

30.11. MDDr. Motyčka Martin Komenského 44, Rychnov n. Kn.
   775 224 093

1.12. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška
   494 623 775
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KNIHOVNA BOROVNICE

Otevírací hodiny knihovny

Další výpůjční den v měsíci listopadu bude - 19. 11. není připraven 
žádný program. Na přání čtenářek budeme plánovat malou vánoční výstavu.

Vážení občané, všechny Vás srdečně zvu do knihovny, kde si nemusíte vypůjčovat 
knihy, ale jenom tak posedět, popovídat si, předat si zkušenosti a něco se dozvědět.

Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.

V září a říjnu v knihovně proběhlo několik zajímavých akcí. Už 3. 9. tu bylo pose-
zení s občerstvením v režii paní Věry Bezdíčkové. 18. 9. probíhalo praktické před-
vádění výroby exklusivních zákusků „Čokoládové koule“. Paní Soňa Zářecká nám 
vše ukázala, popsala, a navíc nás pohostila. Touto cestou ještě moc děkujeme.
Dne 8. 10. se za velkého zájmu čtenářek uskutečnilo promítání ze „Setkání Bo-
rovnic“, které natočil pan Břetislav Kaplan. Dostalo se mu uznání a potlesku. Také 
touto cestou moc děkujeme.
V úterý 22. 10. došlo na výměnu květin mezi čtenářkami. Přinesly různé rostliny 
a mezi sebou si je vyměňovaly. Tento den nás čekalo také velké překvapení, když 
pro nás paní Marie Jansová z Rájce přinesla velké pohoštění. Společně s námi 
oslavila narození první pravnučky. Blahopřejeme.
Tento den se nás v knihovně sešlo 19 čtenářek a ještě tři výpůjčky, a to je
22 čtenářů.
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Hlavní sezóna je prakticky za námi, 
ovoce je již očesané a uložené. Na urych-
lení sklizně se nám letos ve velké míře podíleli 
nenechavci jako vosy či sršně. Také monilióza 
si dokázala vybírat svůj podíl, a proto se často 
nedařilo ze sklizně uchovat potřebné množství. 
Tak se stalo, že na místní moštování nic nezbylo. 

Někde obalené stromy slivoní slibovaly vysokou úrodu, ale v některých oblastech 
došlo k velikému propadu produkce a nestandardní plody nedávaly naději na de-
stilovaný švestkový mok.

Nu, každý rok nebývá všude stejný. Nyní se již dny začínají výrazně zkracovat, a tak 
usilovně dokončujeme práce, které jsme nestihli provést v říjnu, a jsme rádi, že po-
časí je k nám tolerantní. Zaměřujeme se na úklid zahrady, kontrolu oplocení 
našich sadů a nezapomínáme na ochranu kmínků stromků před zvěří.

Mělce kořenící ovocné stromy a keře přihnojujeme vyzrálým kompostem 
nebo uleželým chlévským hnojem, který lehce zapravujeme do půdy. U mladých 
stromků, též u keřů rybízů a angreštů i jahodníku přihnojujeme přesátým kompo-
stem, který pomůže k lepšímu přezimování. Nahrnutá zemina omezí výpar vody 
z půdy, a tím ochrání rostliny před poškozením mrazy. 

Za příznivého počasí, dokud půda není ještě zmrzlá, je možno vysazovat nově 
zakoupené ovocné stromky a keře. Máme také možnost přesazovat vlastní vý-
pěstky, ale dbáme, aby na kořenech byl vždy dostatečný bal hlíny. Tuto novou výsadbu
nesmíme opomenout řádně zalévat. Dbáme, aby stromek byl vždy zasazen do ta-
kové hloubky, v jaké byl předtím ve školce či na jiném stanovišti. Pokud bychom výsad-
bu stromků a keřů ponechali z jakéhokoli důvodu na jaro (broskvoně je lépe vysazo-
vat zjara), je třeba dbát na jejich vhodné založení do zeminy a na dostatečné zalití. 

Kořenové výmladky, které vyrůstají u kmenů, vykopáváme pomocí rýče nebo 
motyčky. U kořenového krčku odstraňujeme odnože. Snažíme se, aby žádná část 
odnože nezůstala, protože by mohla později znovu obrůstat.

Po opadu listí ze stromů také pečlivě otrhejte mumifi kované (seschlé, nahnilé) plody, 
které zůstaly viset na větvích. Opadané listí vyhrabeme, a pokud není mimo-
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řádně napadeno plísněmi, můžeme kompostovat. Pozor však na ořešákové 
listy, ty se špatně rozkládají – proto je zpravidla dáváme na dno kompostu, a ještě 
raději rozdrcené, pokud tuto možnost máme. Někteří zahrádkáři to řeší tak, že listí 
ořešáků „posbírají“ a zároveň zpracují za pomoci běžné rotační sekačky na trávu.

Zpravidla v tříletých intervalech přihnojujeme půdu pod stromy vá-
penatými hnojivy. Na lehkých půdách upřednostňujeme dolomitický vápenec, 
na těžších půdách používáme raději pálené vápno.

Také jste si jistě všimli, že v posledních letech 
výrazně stoupá výskyt lišejníků na ovoc-
ných stromech i keřích. Je to předmětem stá-
le častějších dotazů zahrádkářů, ale i těch, kteří 
se ochraně dřevin příliš nevěnovali. I když se 
názory některých odborníků na škodlivost lišej-
níků neshodují, je naprosto nesporné, že jejich 
porosty na kmenech a větvích ovocných dře-
vin ničemu neprospívají. Nejčastěji nacházíme porosty větvičníku slivového 
a větvičníku purpurového. Stélky těchto druhů obalují kmeny a větve a jejich 
porosty poskytují úkryt škodlivému hmyzu. V našich podhorských oblastech se běž-
ně vyskytují i další druhy lišejníků. Jsou velmi citlivé na přítomnost oxidu siřičitého 
a jsou spolehlivým indikátorem čistoty ovzduší. V průmyslových oblastech a všude 
tam, kde do vzduchu uniká větší množství emisí, lišejníky nerostou. Kysličník siřičitý 
nesnášejí, a proto se v okolí jeho zdrojů nevyskytují. Některé druhy lišejníků však 
bývají na ovzduší tolerantnější – patří sem právě větvičník slivový. Problémy a po-
tíže se stále častějším výskytem lišejníků v posledních letech zcela nepochybně 
souvisejí s výrazným poklesem emisí do ovzduší. 

Ovocné stromy souvisleji pokryté porostem lišejníků předčasně stárnou, vyhánějí 
více „vlků“, umožňují přezimování mnoha škůdcům a po několika letech prosycha-
jí a hynou. Proto se na mladších kmenech a keřích snažíme lišejníky drátěný-
mi kartáči odstranit – na předem prostřenou plachtu pod kmenem. Pak tento 
seškrabaný materiál zničíme spálením.

Oškrabané plochy můžeme postříkat či natřít roztokem zelené skalice (síran železi-
tý) nebo roztokem „Sulky“, protože dřívější účinné přípravky v rámci ekologických 
evropských nařízení se přestaly vyrábět. Také byly činěny pokusy se směsí vápen-
ného mléka smíchaného s dřevitým popelem, ale každý způsob ochrany je třeba 
si vyzkoušet ve svých podmínkách.

Zeleninové záhony jsou většinou vyklizené, zůstávají jen otužilci jako ka-
deřávek, pórky, růžičkové kapusty. Je tedy načase zahradu zazimovat – zrýt. 
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Zahrada je ale živý organismus, a tak se musíme smířit s tím, že nemůže být vše 
úplně dokonalé. Je dobré si připomenout, že při aplikaci statkových hnojiv 
bychom měli vynechat vápnění – docházelo by ke ztrátám dusíku. Nevhod-
ná je také aplikace fosforečných hnojiv a vápnění současně.

O přípravě pro výsadbu česneku jsme již psali, proto jen malá připomín-
ka. V minulosti se doporučovalo vysazovat ozimé česneky již v říjnu. Vzhledem 
k ochraně před fusarií, ale i pro omezení vymrzání je lépe posunout výsadbu 
ke konci listopadu, někdy i déle – podle místních klimatických podmínek. Vy-
hněte se záhonům, na kterých jste pěstovali cibulové zeleniny nebo okrasné cibu-
loviny. Česnek snese i dobře rozložený kompost, neměl by ale být po sobě sázen 
alespoň 5 let. Český česnek je jeden z nejkvalitnějších. Vzhledem k jeho nedo-
statku byl dovážen z ciziny, ale dovozový je do našich podmínek méně vhodný.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Další informace
Ve dnech 3. až 6. 10. se uskutečnila již 21. výstava ovoce, zeleniny a kvě-
tin Zahrada východních Čech v Častolovicích. I když počasí zahrádkářům 
moc nepřálo, mnohé neodradilo. Slavnostnímu zahájení byli také přítomni před-
stavitelé Českého svazu zahrádkářů vedení předsedou Mgr. Kozlíkem, dorazili 
hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Štěpán, senátor JUDr. Antl a další osobnos-
ti. Všichni se shodli, že výstava má tradici a je nejlepší v rámci republiky zvláště 
proto, že všechny výpěstky a ostatní komodity jsou pěstovány na polích, sadech 
a zahradách vlastních hospodářů, kteří sami osobně dokáží vše svým stylem za-
ranžovat a představit.
V neděli výstavu navštívil také premiér Andrej Babiš, který po jejím zhlédnutí 
poseděl v přátelském prostředí a vysoce ohodnotil úsilí všech, kteří se na tako-
vé akci podíleli. Předseda vlády výstavu vyzdvihl jako nejúspěšnější svého druhu 
v naší zemi. Poděkoval za milé přijetí, popřál mnoho dalších úspěchů a podepsal 
se do pamětní knihy.
Výstava se uskutečnila na ploše více než 2 500 m2 a zúčastnili se pěstitelé z devíti 
okresů, výzkumné ústavy, školy, velkopěstitelé a společnosti, ale hlavně devět zá-
kladních organizací z našeho okresu a mezi nimi i naše ZO Chleny.
Proběhla soutěž o nejlépe naaranžovanou misku (květiny, ovoce, zele-
nina). Návštěvníci výstavy hlasovali anonymně, přičemž bylo odevzdáno 1 370 
hlasovacích lístků. Umístění: 3. místo – pí Rambousková, Častolovice, 2. místo – 
pí Nováková, Rokytnice v O. h. a 1. místo – Ing. Markéta Kameníková, 
Chleny. Gratulujeme k úspěchu!
Za veškerou práci při přípravě, uspořádání, aranžování na místě a dopravu patří 
všem, kdož se realizaci výstavy podíleli, velké a upřímné poděkování.

Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE

UZAVÍRÁNÍ CYKLOTRASY OKRUHU BRODEC 2019
V letošním roce proběhlo zavírání cyklotrasy v našem mikroreginu Brodec 5. října. 
Po dlouhých letech nám počasí vůbec nehrálo do karet. I přesto se našlo pár nad-
šenců, kteří vytáhli kola a vydali se na cestu. Dokonce jeden z účastníků většinu 
stanovišť proběhl a trasu absolvoval bez kola. Všem účastníkům mockrát děkuji za 
přízeň, ale poděkování také patří starostům obcí, kteří zajistili stanoviště s razítky, 
a v neposlední řadě musím také poděkovat paní Vaňkové za bezvadné občerst-
vení v cílové stanici. Snad příští rok bude počasí příznivější. Krásný podzim přeje

 
Jan Havel

předseda mikroregionu Brodec

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY
NA VRCHOLU VELKÉ DEŠTNÉ.
Jako každý rok jsme se opět vydali na obecní výlet. 
Tentokrát jsme jeli 26. 10. 2019 na nově otevřenou 
rozhlednu, která se nachází na vrcholu hory Velké Dešt-
né ve výšce 1115 m. n. m., tj. na nejvyšším místě Orlic-
kých hor. Pro nedostatek zájemců byl autobus doplněn 
občany z Koldína. Počasí nám přálo, sluníčko krásně 
svítilo, mlha nepřekážela ve výhledu, jen malinko pofu-
kovalo. Čekání na výstup bylo nekonečné, ale výhled 
do dalekých krajů stál za to, krása východních Čech je 
vážně úchvatná. Pokud nevíte kam na rodinný výlet, tak 
Vám určitě doporučuji navštívit tuto rozhlednu. Děkuji 
paní starostce za pěkný výlet. 

Vendula Vytlačilová
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FARMÁŘSKÉ TRHY 2019
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 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, užitečnosti 
a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.
10. listopadu 2019

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

15. prosince 2019
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ČČK VRBICE VÁS SRDEČNĚ Z VE

V Á N O Č N Í  V Ý S T A V U

Těšíme se na Vánoce

V ÝSTAVA BUDE OTE VŘENA :

NA TÉMA

Sál obecního domu VE VRBIC I

v pátek 22. 11 . 2019  a  29. 11 . 2019 od 13:00 do 17:00 hodin  
v sobotu 23. 11 . 2019  a  30. 11 . 2019 od 13:00 do 17:00 hodin  
v neděli 24. 11 . 2019  a    1 . 12. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin 
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SZeŠ a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

tel. 494 323 711 -

E-mail: szes@szeskostelec.cz

SOBOTU 30. 11. (8.00 - 12.00 hod.)

studium, 

1

- -M/01)
- -

– -51-H/01)

- /H01)

na

-16.00 hod.).
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Podrobnější informace mohu sdělit na e-mailu:
kaplanm2@seznam.cz,

popř. při osobní návštěvě u mě doma.

www.facebook.com/PocasiRajec
www.in-počasí.cz      -       http://www.wunderground.com    -      IKRLOVHR18

POČASÍ U NÁS V NOVÉM

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je  v provozu od srpna 2018.

Shrnutí:

Srážky jsou jen pro oblast Rájec, ostatní oblasti mají jiné srážkové úhrny. 

ŘÍJEN 2019

maximální minimální průměr

teplota 21,9°C -5,3°C 10,2°C

rosný bod 15,2°C -6,6°C 7°C

vlhkost 94% 37% 82%

srážky 52,31mm

Vítr průměr 
maximální minimální průměr

rychlost větru 30,6 km/h 0 3,6 km/h

náraz větru 45,2 km/h 0 4,3 km/h

směr větru jižní
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA NAROZENÍ

PRO DĚTI

V měsíci listopadu oslaví
významné životní jubileum 

87 let 
pan František Řičař z Borovnice.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

sociální výbor

V měsíci říjnu
se narodil

panu Ladislavu Šimíčkovi
a Janě Libotovské z Rájce

syn Ladislav.

Gratulujeme k narození syna a přeje-
me jim hodně spokojenosti na světě 

a hodně zdraví a štěstí.
sociální výbor

V měsíci listopadu oslaví
krásné životní jubileum

104 let
paní Albína Hájková

z Borovnice.

Srdečně přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí.

sociální výbor
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SDH RÁJEC

ZÁVĚR SOUTĚŽNÍ SEZONY RÁJECKÝCH DĚTÍ-HASIČŮ
Od posledního článku v červnu o rájeckých dětech 
se toho událo opravdu hodně. Děti objely dalších 
jedenáct soutěží, ať už družstev nebo jednotliv-
ců. A jejich výsledky na konci sezony šly rapidně 
nahoru. Jak starší, tak mladší si vylepšily svá ma-
xima v požárních útocích, mladší si dokonce díky 
nejlepším časům „pověsily“ dvakrát za sebou své 
první ligové medaile v lize mládeže rychnovského 
okresu. Starším bohužel bedna opět utíkala o jed-
nu příčku, ale za výkony v jedné vteřině s těmi 
nejlepšími zaslouží stejný obdiv jako ti mladší. 

Ty, co si vybraly i soutěže jednotlivců, se vydaly za hranice okresu i kraje a velice 
slušně reprezentovaly náš sbor a obec i tam.

Vedle velmi dobrých výkonů jednotlivců, kde se hned celá šestice umisťovala v prv-
ní desítce v různých kategoriích, musíme ještě o něco více vyzdvihnout výkony 
Nikol Libotovské, která kromě soutěží mladších žáků objela i celý seriál pěti závo-
dů „Východočeských stovek“ a vybojovala celkové skvělé druhé místo v kategorii 
dorostenek.

Smíšenému družstvu od těch nejmenších až po ty nejstarší se také vyvedla tradiční 
soutěž na Horkách, a děti se mohly radovat z největšího poháru, který obdržely 
za první místo.

Již tradičně soutěžní rok končí závody požárnické všestrannosti, takzvanými 
braňáky. I na ty se nám podařilo družstva poskládat a oboje děti si na rozmáčené 
a blátivé trati tentokrát opravdu vybojovaly šesté a osmé místo z více než dvaceti 
družstev z celého okresu. Tyto skvělé výsledky se jim budou započítávat do celko-
vého hodnocení okresní soutěže příští rok v květnu.

Na začátku listopadu si Nikol zaskočí ještě na poslední závod jednotlivců v atle-
tické hale v Praze a letošní program zakončíme praktickým kurzem první pomoci, 
který je speciálně připravený pro děti a vedený lektory Českého červeného kříže 
z Rychnova nad Kněžnou. 

Vedoucí mladých hasičů SDH Rájec
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SDH BOROVNICE

SVĚTÝLKOVÁNÍ
V sobotu 2. listopadu 2019 se uskutečnilo první světýlkování v Borovnici.
Za hojné účasti malých i velkých se konal lampionový a lucerničkový průvod od 
Dolního rybníka k Hornímu rybníku. Po procházce vesnicí čekalo na všechny 
účastníky malé občerstvení.
Po posilnění byla připravena pro nejmenší stezka odvahy mezi strašidly.  Zakon-
čení celé akce proběhlo ve společenské místnosti v Bumbálce, kde se děti vyřádily 
při hudbě s balónky. 
Budeme rádi, když se nás sejde příští rok ještě více. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na celé této akci podíleli.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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SVĚTÝLKOVÁNÍ

ZÁVĚR SOUTĚŽNÍ SEZONY RÁJECKÝCH DĚTÍ-HASIČŮ
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ROZSV ĚC ENÍ  VÁNOČ NÍHO ST ROMU
V Borovnici se vánoční strom rozsvítí první
adventní neděli, tedy

1. prosince 2019 v 16 hodin
u autobusové zastávky v Borovnici.

Jako každoročně zde bude připraven
krátký program a drobné pohoštění.

Srdečně Vás zvou hasiči z Borovnice.
    


