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Z HISTORIE

PŘIPRAVUJEME PUBLIKACI O DĚJINÁCH
I SOUČASNOSTI BOROVNICE, PŘESTAVLK A RÁJCE
Během loňského setkání Borovnic vznikla myšlenka vytvořit populárně naučnou
monograﬁi, která by poskytla zdejším obyvatelům přehled dějin obce. Zároveň
bychom chtěli zanechat následujícím generacím důstojnou zprávu o naší současnosti. Knížka pomalu vzniká, nenastanou-li neočekávané komplikace, vyjde na jaře příštího roku. Sběr pramenů a literatury je u konce, nyní se pracuje
na rukopise. Nabízíme Vám „ochutnávku“ připravované publikace. Jde o ukázku
ze třetí kapitoly nazvané Novověké období – od počátku třicetileté války do roku
1848. Vybrali jsme pasáž věnovanou obyvatelstvu tehdy existujících „panstvíček“ Borovnice a Přestavlky. Roku 1651, krátce po ukončení třicetileté války, totiž
v rámci postupující rekatolizace proběhlo sčítání obyvatel, takže máme k dispozici více než zajímavé údaje. Může se stát, že někdo ze čtenářů Brodíku zde objeví
svého dávného předka…
Poznámka:
Pro nevelké dominium sestávající s několika vesnic, historikové používají pojem
„statek“. V našem textu tedy nejde o selskou usedlost, ale o šlechtický majetek
skromného rozsahu. Citace jsou bez odkazů, ty budou v publikaci samozřejmě
uvedeny, stejně jako kompletní výčet obyvatelstva našich vsí.
Ukázka:

STATKY BOROVNICE A PŘESTAVLKY V ROCE 1651
VE SVĚTLE SOUPISU PODDANÝCH PODLE VÍRY
Cenné informace o obyvatelstvu obou malých panství nám poskytuje soupis
poddaných podle víry z roku 1651.
V případě statku Borovnice v úvodu soupisu čteme: „Já, Matyáš z Bloenštejna
a na Borovnici, stavu rytířského, přiznávám se, že na statku mém borovnickém
tyto níže psané osoby se nacházejí.“ Následuje kompletní výčet obyvatel panství
s udáním věku, stavu, povolání a náboženského vyznání.
Na Borovnici tehdy kromě Matyáše z Bloenštejna a jeho ženy Maxmiliany
Lidmily, dvou dcer a Eleonory Markyty (sestry Maxmiliany) nacházíme kuchaře,
maštalíře, chůvu, služebníka a několik žen a děvčat.
Při dvoru v Borovnici je zapsáno 14 osob, 5 v Malolhoteckém dvoře a 10 na Závrší.
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V borovnickém mlýně žil Jan Procházka se ženou Mandalénou. Nebyli poddaní,
stejně jako manželé Grossmanovi na lhoteckém mlýně. Třicetiletý Jakub Grossman
byl navíc jediným nekatolíkem na panství. Matyáš z Bloenštejna ovšem do soupisu
poznamenal, že u mlynáře je naděje k přestoupení ke katolictví.
Ve vsi Borovnici jsou v soupisu jmenováni tito hospodáři a nájemníci v panských
chalupách: Balcar Ops (rychtář), Jan Zikmundů, Matěj Horáčků, Jiřík Pekař (krčmář), Jiřík Lánskej (sedlák), Kryštof Andras (sedlák), Jan Jeník, Jan Tkadlec, Jan
Lejpšiců (sládek), Jan Švec (nepoddaný, v panské chalupě), Matěj N. (tovaryš
v panské kovárně), Václav Kalvach (nepoddaný, řezník v panském krámě), Jan
Bazališka (podruh v panské chalupě), Zikmund Kuchař (podruh v panské pazderně), Václav Macků (podruh), Kašpar N. (nepoddaný, podruh v panské lázni), Jan
Martinský (písař).
Soupis nám tedy říká, že v Borovnici byli pouze dva sedláci, ostatní hospodáři patřili do kategorie chalupníků a zahradníků. Dále tu nalézáme informace o panském
podnikání. Vrchnost ve vsi kromě mlýna vlastnila pivovar (sládek Jan Lepšiců),
řeznický obchod a pazdernu.
Zajímavou okolností je doložený pobyt rytíře Mikoláše Šindla z Ebrhartzu a jeho
manželky Aliny rozené Cetlicové ze Saitndorfu na osvobozeném hampfeštním
dvoře v Borovnici. Postarší šlechtický pár tu zřejmě dožíval ve hmotném postavení
velkého sedláka.
Soupis tedy zaznamenává 13 osob žijících ve společnosti majitele panství snad
v objektu, jímž mohla být provizorně opravená tvrz, i když není v textu zmíněna. Je
ovšem možné, že tu již stál nový zámeček. Dalších 14 osob je zaznamenáno v borovnickém dvoře, 10 ve dvoře na Závrší, 2 v panském mlýně a 112 ve vlastní vsi.
Pro Malou Lhotu zjišťujeme k roku 1651 tyto počty obyvatel: 5 ve dvoře a 59 ve vsi.
Matyáš z Bloenštejna přiznal dalších 78 obyvatel ve vsi Polom, 74 ve Skrovnici
a 125 v Sudslavi. Jak již víme, k tamnímu kostelu náležely vesnice borovnického
statku. Držitel Borovnice do soupisu uvedl: „Na témž statku mém ve vsi Sudslavi jest
kostel založení Pána Krista Proměnění. Fara na díle však sešlá, v kterej od mnoha
časů od choceňských pánův farářův služby boží přisluhované a jim za to desátky
puštěné byly. Nebo to záduší velmi chudé jest k vychování vlastního faráře. A nyní
přidán jest týž kostel panu Johannovi Baptistovi Ventzeslovi Janovskýmu, faráři
vamberskýmu, takže v něm každou třetí neděli službu boží vykonává. Náleží pak
k témuž záduší peněz na dluzích okolo devadesáte zlatých rejnských, které velmi
těžce k dosáhnutí budou, poněvadž na díle ti dlužníci zemřeli a po nich nic nezůstalo.“ Bohoslužby tedy zajišťoval farář z Vamberka, jednou za tři týdny. Dále se
dovídáme, že příjmy sudslavského kostela nemohly stačit k obživě kněze.
K Borovnici tehdy ještě patřily vsi Seče (Seč) s 63 obyvateli a Volešná (Olešná), kde
bylo vykázáno 18 osob. Na borovnickém panství v roce 1651 žilo celkem 571 lidí.
Statek Přestavlky v době vzniku soupisu poddaných podle víry vlastnil Jan
Votík Bukovský z Hustiřan a na Přestavlkách. Také on ke 4. květnu 1651 zpracoval
soupis osobně: „Popsání pravdivé z statečku Přestavlckého, co se nachází lidí
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katolických i nekatolických. Jak poddaných tak i nepoddaných, žádného tom nezatajujíc.“ Je zajímavé, že autor nehovoří o svém sídle (stejně jako Matyáš z Bloenštejna v případě tvrze v Borovnici) jako o tvrzi či zámečku: „Předně při dvoře
mém Přestavlckém nachází se lidí, totiž:“ Následuje přehled početné rodiny tehdy
čtyřiašedesátiletého Jana Votíka Bukovského (manželka Eliška Bukovská, synové
Zdeněk a Jan, dcery Anna Sidonia, Barbora a Johana). Dále je tu uvedena Lidmila
Karlovská se svou dcerou Annou. Celkem šlo tedy o 9 osob.
Dvorskou čeleď tvořilo 16 poddaných.
Ve vsi Přestavlcích soupis zaznamenává následující hospodáře: Jiřík Kačer (rychtář, zahradník), Michal Němec (zahradník), Pavel Rybka (ﬁšmeister, chalupník),
Viktorin Tichý (podruh), Jan Barták (mlynář). Celkem tu žilo 21 osob.
V Rájci (Rajici) roku 1651 hospodařili: Vavřinec Borek (rychtář, zahradník), Václav Buben (konšel, sedlák), Jan Lunák (konšel, sedlák), Jan Sychra (sedlák), Adam
Buben (konšel, sedlák), Jan Rybka (zahradník), Mikuláš Peter (zahradník), Jan Hromek (chalupník) a Jan Bednář (chalupník).
Je zajímavé, že v Rájci, vesnici s 35 obyvateli, byli čtyři sedláci, ale v Přestavlkách, i když menších, ale sídle vrchnosti, ani jeden. Snad to bylo dáno existencí
panského dvora a malým počtem obyvatel.
K přestavlckému statku, jehož veškeré obyvatelstvo bylo vedeno jako katolické,
patřily ještě části vsí Krchleb s 24 obyvateli a Svídnice se 17 poddanými.
PaedDr. Ladislav Miček

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

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 547 102, 734 559 876
www.borovnice.info, e-mail: obec@borovnice.info
č.ú.: 124 007 1339/0800
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.
V měsíci říjnu se budou konat mše ve dnech
11. 10. a 25. 10. 2015, vždy od 14:30 hod.

HŘBITOV - Upozornění pro návštěvníky
Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny od 7:00 do 19:00 hodin.
V období od 1. 11. 2015 do 8. 11. 2015 budou brány hřbitova otevřeny jako
v letním období (Památka zesnulých). Na hřbitov je zakázáno vodit psy.
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme.

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL XIX. ročník
sobota 10. října 2015 v 17:00 hodin

V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

prof. Jaroslav Vodrážka - varhany
Michal Novenko - varhany
Zazní skladby: J. S. Bacha, G. Frescobaldiho, J. J. Ryby
Vstupenky v prodeji ve společnosti Kultura RK, s.r.o., Panská 79,
516 01 Rychnov nad Kněžnou a před koncertem od 16:15 hodin.
Více informací na: www.kulturark.cz
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 6/2015
KONANÉHO DNE 22. 9. 2015 V PŘESTAVLKÁCH
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
– zapisovatelem pí Petru Koutnou a ověřovateli zápisu p. Miloslava Jireše
a p. Jaroslava Lédra
– schvaluje upravený rozpočet na rok 2015 č. 3.
– dohodu o správě pohřebiště mezi obcí Lhoty u Potštejna a obcí Borovnice
– smlouvu o nájmu hrobového místa na Homoli
– ceník pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti Homoli platný
od 23. 9. 2015. Nájem hrobového místa 5 Kč/m2/rok, služby 200 Kč/rok.
– řád veřejného pohřebiště na Homoli.
– opravu dešťové kanalizace pod Homolí P. Zářeckým, Lhoty u Potštejna
za 88.368 Kč s DPH
– žádost pana Miloslava Jireše a paní Lucie Jirešové o přidělení čísla popisného
pro novostavbu rodinného domu v Borovnici
– žádost paní Hany Markové – Lhoty u Potštejna o povolení soutěže
„Běh do homolských schodů“ a schválení sponzorského daru
– snížení ceny prodávaných parcel v zóně Rájec
ze 190,- Kč/m2 na 150,- Kč/m2 do konce roku 2015
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
-- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv
k odsouhlaseným žádostem
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
-- aktuální stav rozpočtu
Dne 29. 9. 2015
Miloslav Jireš – ověřovatel, Jaroslav Lédr – ověřovatel,
Mgr. Petra Koutná – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka
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INFORMACE PRO OBČANY

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
věci, které vzít nemůžeme:
televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
V září a říjnu 2015 v době úředních hodin
od 9.00 do 17.00 hod.
V budově obecního úřadu v Přestavlkách.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaší pomoc.
8
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hodin
03.10. MUDr. Hrbáčová Eva
04.10. MUDr. Kašková Kateřina

Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

Kvasiny 145

494 596 174

10.10. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
11.10. MUDr. Handl Jindřich

602 514 715

Panská 24,
Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

17.10. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
18.10. MUDr. Hlavsová Lenka

494 515 696

Komenského 259,
Kostelec nad Orlicí

494 323 958

24.10. MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

25.10. MDDr. Pavlová Simona

Zdrav. středisko
Rokytnice v Orlických horách

28.10. MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266,
Rychnov nad Kněžnou

31.10. MUDr. Podolská Jana

494 595 292
494 534 841

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 783

01.11. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika
07.11. MUDr. Pokorná Věra
08.11. MUDr. Přibylová Marta

Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

Komenského 209,
Častolovice

494 322 706

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2015
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s ﬁrmou EKOPART s.r.o. Vamberk
pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních
elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu,
který se koná v pátek 16. října 2015
Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích
v jednotlivých částech naší obce v těchto časech:
1.
2.
3.
4.
5.

Rájec náves u hospody
Přestavlky autobusová zastávka
Borovnice u prodejny
Borovnice u rybníka
Homol

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

–
–
–
–
–

16:20
16:50
17:20
17:50
18:10

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
– znečištěné sklo a keramika – plechovky od barev – olejové ﬁltry
– 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.
10
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NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
OBEC BOROVNICE
CENÍK: LISTNATÉ TVRDÉ – BŘÍZA
1 000 KČ/m3 /množství cca 2 m3/
JEHLIČNATÉ
– SMRK, BOROVICE, MODŘÍN
600 KČ/prm /množství cca 10 prm/

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 – OBECNÍ LES V RÁJCI
Palivové dříví je v omezeném množství a bude prodáváno
dle pořadí objednávek.

TERMÍN DODÁNÍ: ŘÍJEN – LISTOPAD 2015
OBJEDNÁVKY LZE PODAT NA:
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | EMAIL: OBEC@BOROVNICE.INFO
MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2015
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POČASÍ
U NÁS

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Jedná se o amatérskou meteostanici
umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 5 v obci Rájec.
Meteostanice je v provozu od konce roku 2011.
ZÁŘÍ 2015
Průměrná teplota za měsíc:
Vlhkost:

14,7°C
74%

Minimální teplota za měsíc:
Vlhkost:

3,1°C
40%

Maximální teplota za měsíc: 33,3°C
Vlhkost:
96%
Průměrná rychlost větru:
1,8 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr:
Měrka:

12,4 mm
14,3 mm

Letní dny (>25°C)

3 dny

Horké dny (>30°C)

2 dny

Dešťové dny

V MĚSÍCI ŘÍJNU
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

87 let

paní Marta Bečičková
z Borovnice

Přejeme především pevné zdraví,
hodně štěstí a životní pohody.

ROZLOUČENÍ
V MĚSÍCI ZÁŘÍ
NÁS NÁHLE NAVŽDY
OPUSTIL

ve věku nedožitých 93 let
pan Josef Vávra z Borovnice
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

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.in-pocasi.cz
http://www.wunderground.com
IKRLOVHR18
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

NARODILI SE
V MĚSÍCI SRPNU
SE NARODIL

paní Janě Šulcové
a panu Romanu Cvejnovi
z Rájce syn Roman
Rodičům gratulujeme a celé rodině
přejeme hodně zdraví a šťastné
společné chvíle.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2015

sociální komise

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
OBEC BOROVNICE SE SOCIÁLNÍ KOMISÍ PŘIVÍTÁ
LETOS TYTO NOVÉ OBČÁNKY:
Mariola Dvořáčková z Borovnice
Adéla Lédrová z Borovnice
Tobiáš Bečička z Borovnice
Eliška Kaplanová z Rájce
Marek a Ondřej Jirešovi z Borovnice
Bohuslav Urbanec z Přestavlk
Roman Šulc z Rájce

Máme radost
z toho,
že po dlouhé době
opět vítáme více občánků.
Pozvánka na zadní straně obálky.

POZVÁNKY A INFORMACE

FARMÁŘSKÉ TRHY
FARMÁŘSKÉ TRHY
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, užitečností a šikovností.
jednou za měsíc vždy v neděli
18. 10. 2015

15. 11. 2015

13. 12. 2015

tel.: 733 183 799 – zamekdoudleby@seznam.cz – www.zamek-doudleby.cz
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2015
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VÁNOČNÍ MINI JARMARK
ZDÁ SE TO NEMOŽNÉ, ALE VÁNOCE SE UŽ ZASE
POMALU BLÍŽÍ!
Také letos plánujeme v Rájci zrealizovat vánoční mini jarmark a prosíme
touto cestou kohokoliv, kdo má šikovné ruce, o drobnost.
Jarmark se i letos uskuteční v rámci rozsvěcení vánočního stromu,
a to v sobotu 28. listopadu,
a už teď můžeme slíbit
jen samé lákavé kousky.
Minulý rok byla návštěvnost pěkná,
letos doufáme v ještě hojnější!
Předem děkujeme, rájecké ženy.

14

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2015

ZÁJEZD
ZÁJEZD DO DIVADLA
Srdečně zveme všechny občany v důchodovém věku
do divadla do Kostelce nad Orlicí

v úterý 27. 10. 2015 od 19 hodin na bláznivou komedii

„DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ“
I prostorná exkluzivní ložnice s velkou kruhovou postelí může být náhle těsná…
Kolotoč zoufalých zastíracích manévrů, nedorozumění, lží a nechtěných záměn
osob Vás určitě zaujme spolu s jiskřivými humornými slovními i situačními šarvátkami, které budou nabírat na intenzitě. V momentu, kdy veškeré zádrhele a konﬂikty
dospějí k urovnání a ke zklidnění, Vás zaskočí náhlá brilantní pointa.
Hrají:
Mahulena Bočanová, Kamila Špráchalová, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová,
Martin Zounar, Pavel Nečas a další.
Odjezd z autobusových zastávek:
Rájec 18:00 hodin, Borovnice 18:10 hodin, Přestavlky 18:20 hodin
Po divadle bude zastávka v hostinci U Hubálků v Kostelecké Lhotě.
Hlaste se členkám sociální komise nebo na OÚ Borovnice tel.: 734 559 876.
Přejeme Vám příjemný večer a pěkný kulturní zážitek.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2015
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VÝLET DO MIRAKULA
19. září 2015 pro nás uspořádala Obec
Borovnice výlet do zábavného parku Mirakulum. Ten se nachází nedaleko Lysé
nad Labem v Milovicích v areálu bývalých kasáren na ploše 10 hektarů. Není
to tedy žádný malý parčík. Děti i dospělí
se měli na co těšit.
Pro nejmenší tu byl zábavný park Piggy
Svět a ty větší si mohly užívat na hradě,
ze kterého vedla skluzavka do podzemních chodeb.
I rodiče se mohli zapojit a vyzkoušet si
lanové centrum, trampolíny, bludiště, nebo se mohli projet v tanku. Děti dostaly
zdarma oběd a do poslední chvíle si užívaly i ty nejkrkolomnější prolézačky. Dospělí byli nakonec velmi rádi, že se nikomu nic nestalo. Počasí bylo ten den velice
vydařené.

Děkujeme za krásný zážitek a příští rok se těšíme na další výlet.
Markéta, Vendula a Bohuslav Vytlačilovi
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Č e s k ý č e r v e n ý k ř í ž Vr b i c e s r d e č n ě z v e n a

ZVĚŘINOVÉ HODY
v sobotu 3. října 2015

V OBECNÍM DOMĚ.
Zvěřinové speciality

Z DAŇKA A KANCE
Začátek
v 11.30 hodin.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2015
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- přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,
vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,
- ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
- přehlídka staročeských a stále dobrých odrůd jablek,
- expozice hroznového vína, paprik, ořechů, kolekce bylinek,
- současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
- výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial a pokojových květin,
- ukázky chovatelů, akvaristů, kaktusářů, včelařů, ornitologů,
- po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
- tradiční soutěž v aranžování ovoce, zeleniny a květin,
- výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
- ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky,
- stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných
stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky
a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahrad. nábytku
- bohatý doprovodný kulturní program a velmi dobré občerstvení,
- možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka,
- po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové,
- zámek v Častolovicích bude otevřen, parkování zdarma

Zahájení prvního dne výstavy
Zahájení soutěže v aranžování
Vystoupení hudební skupiny
Hudební vystoupení K-BAND
Ukončení prvního dne výstavy

09,00 hod. Zahájení druhého dne výstavy.
09,30 hod. Vystoupení hudební skupiny
10,00 hod. Slavnostní zahájení výstavy za účasti
Republikové Rady ČZS, krajských delegací a ÚS ČZS.
12,00 hod. Zasedání KKR ČZS východních Čech
13,30 hod. Vystoupení hudebního orchestru z Holic
14,30 hod. Přednáška a beseda
„Jak pěstovat zdravé ovoce“ J. Matejsek
17,00 hod. Konec druhého dne výstavy

PÁTEK 2. 10. 2015

09,00 hod.
09,30 hod.
10,00 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.

ČTVRTEK 1. 10. 2015

PROGRAM:

SOBOTA 3. 10. 2015

Zahájení třetího dne výstavy.
Vystoupení hudební skupiny
Koncert „Lázeňského orchestru“
Ukázka aranžování květin Z.Kvasničková
Konec třetího dne výstavy

Zahájení čtvrtého dne výstavy
Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad Kněžnou
Vystoupení skupiny Špunti
Koncert skupiny Špunti
Vystoupení mažoretek
Ukončení soutěže v aranžování
Celkové ukončení výstavy

Bližší informace na telefonu 721 311 719
a na www.zahradkari.com

09,00 hod.
09,30 hod.
10,00 hod.
13,00 hod.
14,00 hod.
15,00 hod.
16,00 hod.

NEDĚLE 4. 10. 2015

09,00 hod.
09,30 hod.
13,30 hod.
15,00 hod.
17,00 hod.

1. – 4. října 2015 v Častolovicích

PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:

ve dnech

R ad ost – Kr ása – Užitek are á l s okolské zahr ady, s okol ov ny a nová bu d ova

VÝSTAVU

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH
ČECH

ZO ČZS Č astol ov i ce, Úz emní s dr už ení ČZS Rychnov n.Kn. a městys Č astol ov i ce
p oř ádají 17. v ýstav u ovo ce, z el eniny a květin

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2015

19

3. 10. 2015

Sobota

UZAVÍRÁNÍ CYKLOTRASY
OKRUHU BRODEC

Oficiální zahájení: Lhoty u Potštejna – u hospody – 13:00
Ukončení:

Svídnice – klub Na Hrázi

!!! STARTOVAT LZE Z JAKÉHOKOLIV STANOVIŠTĚ = trasa je libovolná !!!
Razítka budou vydávána od 13:00 do 17:00 na všech stanovištích.
Za 7 a více razítek z 10 je 30,-- Kč sleva na občerstvení ve Svídnici.

Traktoriáda Přestavlky

DOPORUČENÁ TRASA NA CELÝ OKRUH:
Lhoty – Polom – Proruby – Vrbice – Chleny - Přestavlky – Borovnice – Rájec – Horky – Brumbárov – Svídnice
Seznam stanovišť s razítky:

u Potštejna
– pohostinství
Lhoty uLhoty
Potštejna
– pohostinství
náves
Chleny Chleny
– náves –před
OÚpřed OÚ
Kostelecké
– kulturák
Kostelecké
Horky – Horky
kulturák

Polom– občerstvení
– občerstvení
Polom
podpod
OÚ OÚ
Přestavlky– hasičárna
– hasičárna
Přestavlky
Brumbárov
u srubu
Brumbárov
– u–srubu

Vrbice
– rozhledna
Vrbice
– rozhledna
Borovnice
– hasičárna
Borovnice
– hasičárna

– klub
SvídniceSvídnice
– klub Na
HráziNa Hrázi
– hasičárna
Rájec –Rájec
hasičárna

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás a Vaše miminko pozvat
na slavnostní vítání občánků, které se bude konat
v neděli 18. října 2015 ve 14 hodin
ve společenské místnosti obecního úřadu v Přestavlkách.
Obec Borovnice, sociální komise
Květinová výzdoba knihovny v Borovnici
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za stylizaci
příspěvků
a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

