Brodík
MĚSÍČNÍK

OBCE BOROVNICE

11 | 2015

Vítání občánků

2

Z HISTORIE

Z DĚJIN OCHOTNICKÉHO DIVADLA V BOROVNICI
1. část
Jak již víte z dřívějších příspěvků, vzniká publikace o dějinách
obce Borovnice. Vzhledem k předpokládanému rozsahu do ní
nebude možné zařadit vše, co považujeme za zajímavé. Hasičům, ochotníkům a dalším spolkům se publikace sice bude také
věnovat, ale ne vyčerpávajícím způsobem. Proto některé zajímavosti postupně
zveřejníme na stránkách Brodíku.
Během bádání v rychnovském archivu se mi dostala na stůl také skromná složka nazvaná Spolek divadelních ochotníků 1947 (Fond: Archiv obce Borovnice, inv. č. 17, č. kartonu 25). Složka obsahuje Stanovy pro spolek
divadelních ochotníků „Beseda“ v Borovnici. Z dokumentu se dozvídáme, že „účelem spolku je pěstovati dramatické umění, české divadelnictví lidové
a dramatickou literaturu českou, buditi zájem o české umění divadelní v nejširších
kruzích, pracovati o zvýšení mravní a kulturní úrovně života duševního i společenského prostředkem divadla a pracovati o uskutečnění snah a cílů Ústřední Matice
Divadelního Ochotnictva Českého a jejího Okrsku a tyto všemožně podporovati.“
Poznámka: citace respektuje i zvláštnosti použití velkých písmen.
Stanovy byly zaslány Zemským národním výborem v Praze panu Františku Komárkovi, rolníkovi v Borovnici, čp. 34. společně s výměrem, kde se konstatuje:
„Zemský národní výbor v Praze béře podle zákona č. 134/1867 ř. z. (v roce
1947 ještě stále platil rakouský zákon z r. 1867!) ve znění dekretu presidenta
republiky č. 81/45 Sb. k vědomosti utvoření spolku s názvem Spolek divadelních ochotníků „Beseda“ se sídlem v Borovnici podle obsahu stanov došlých dne
4. února 1947.“
Nezasvěcený badatel by došel k závěru, že ochotnické divadlo se v Borovnici
začalo hrát až roku 1947. Skutečnost byla ovšem zcela jiná. Ochotníci tu tehdy
působili již dobrých dvacet let a František Komárek byl duší souboru už v jeho
začátcích. Jak to všechno víme? Na obecním úřadě se dochovala kronika
ochotnického souboru. Má celkem 30 stran, jsou v ní kromě zajímavých
zápisů četné fotograﬁe. Rozhodli jsme se Vás s tímto zajímavým historickým
pramenem podrobněji seznámit. Dnes se budeme věnovat činnosti spolku v jeho
začátcích.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2015
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Dejme tedy slovo zmíněné kronice:
„Asi v roce 1927 byla v Borovnici založena místní jednota republikánského dorostu. Předsedou byl Jos. Bezdíček, místopředsedou Fr. Kaplan, jednatelem Fr. Komárek. Většina těchto členů byla pro založení divadla. S nadšením začali shánět prostředky na vybudování jeviště. Aby získali peníze, pořádali taneční
zábavy a různé atrakce. Nejvíce se vydařily závody na kolech přes rybník“ (s. 3).
Z kroniky se dále dozvídáme podrobnosti o tom, kde se měla divadelní představení odehrávat: „Sál u Petráňků byl asi 20 m dlouhý a 10 m široký. Stavěný na taneční zábavy, nikoliv se stabilním jevištěm, jaké bylo třeba v Malé Lhotě.
To nijak nevadilo budoucím hercům. Jednoduše se horní část jeviště zřídila jako
provizorní jeviště. To znamená, když se mělo hrát divadlo, postavily se dřevěné
kozy a napříč se položila podlaha. První kulisy byly dřevěné rámy pobité jutou
a vymalované. Prvním malířem byl p. Trubecký z Kostelce n. Orl. Postranní vchod
na jeviště byl oknem z pavlače. Položením fošny ze schodů do dvora na pavlač
byl vstup hotový.
V pozdějších letech se kulisy doplňovaly, ale malířem byl Jaroslav Matějka
a po něm St. Dvořáček, malíř a herec. Práce čalounické dělal Karel Matějka
a současně byl také dobrým hercem“ (s. 4–5).
Divadelnická činnost s sebou přinášela spoustu organizačních starostí. Zdaleka
nešlo jen o nastudování konkrétních her. Bylo třeba sehnat nadšené herce, určit termíny zkoušek, které by všem vyhovovaly, rozepsat scénáře. Citujme dále z kroniky:
„Organizátory byli Jos. Bezdíček, Fr. Kaplan a Fr. Komárek. Zkušenosti
nabyli ve Chlenech, kam chodili hrát divadlo s tamějšími ochotníky. Kaplan byl
mnoho roků výborným nápovědou. Skrčen pod boudou, zachraňoval, co se dalo.
Pan Komárek byl od založení režisérem a staral se o formality a výběr her. Když
se všechno dalo dohromady, byla to velká událost pro celou vesnici“ (s. 5).
Dále se dovídáme, že ochotničtí herci byli zároveň divadelními techniky a kulisáky: „Scéna byla dost velká a byla schopna obměny na tři způsoby. Každá změna
scény byla pracná. Kulisy se vysunovaly oknem a nové se oknem podávaly na jeviště. Byla to dřina a většinou to měnili sami herci.“
Borovničtí ochotníci si zakládali na efektní oponě: „Co bylo pěkné, byla opona.
Zelinkavá, z lesklého plátna, a již na principu stahování ze středu ke krajům.
V Malé Lhotě měli bidlo a na něm se stáčelo plátno nahoru“ (5).
Z citovaných ukázek je zřejmé, že ochotnické divadlo se provozovalo také
ve Chlenech a v Malé Lhotě. Herci často „hostovali“ i na těchto sousedních scénách. Ve hrách provozovaných v Borovnici se občas objevili přespolní ochotníci.
Koncem podzimu a během zimy, kdy utichly polní práce, bylo dost času k nastudování divadelního představení.
O konkrétních hrách, rolích a ohlasu mezi obyvatelstvem bude pojednávat příspěvek v dalším čísle zpravodaje.
PaedDr. Ladislav Miček
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Místní jednota republikánského dorostu v Borovnici, konec 20. let minulého století

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 listopadu se budou konat mše ve dnech
8. 11. a 22. 11. 2015, vždy od 14:30 hod.

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.

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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INFORMACE PRO OBČANY

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
Dne 11. 11. 2015 bude obecní úřad UZAVŘEN z důvodu
celodenního školení v Hradci Králové.
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE:
e-mail: obec@borovnice.info
mobil: 734 559 876 Soňa Rojková

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
OBEC BOROVNICE
CENÍK:

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: LISTOPAD – PROSINEC 2015
OBJEDNÁVKY LZE PODAT NA:
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | e-mail: obec@borovnice.info
MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ
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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
01.11. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
07.11. MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448,
Opočno

08.11. MUDr. Přibylová Marta

494 667 628

Komenského 209,
Častolovice

14.11. MUDr Ptačovská Eva

494 515 697

494 322 706

Masarykova 729,
Kostelec nad Orlicí

603 933 466

15.11. MUDr Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

17.11. MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

21.11. MUDr. Stejskalová Věra

Kout 566,
Borohrádek

22.11. MUDr. Sudová Simona

494 515 695

494 381 263

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 031

28.11. MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

494 667 553

29.11. MUDr. Šmídová Alena

Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška

05.12. MUDr. Štulík Richard

Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

06.12. MUDr. Tancurinová Jana

494 622 550

494 515 693

nám. Dr. Lutzowa 345,
Vamberk

736 419 151

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
8
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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.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V MĚSÍCI LISTOPADU
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

ŘÍJEN 2015
Průměrná teplota za měsíc:
Vlhkost:

9,3°C
82%

Minimální teplota za měsíc:
Vlhkost:

-2,7°C
40%

Maximální teplota za měsíc: 20,2°C
Vlhkost:
96%
Průměrná rychlost větru:
1,7 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr:
Měrka:

49 mm
60,5 mm

Chladné dny (<10°C)

7 dní

Mrazivé dny (<0°C)

3 dny

Přízemní mráz (<0°C)

5 dní

Dešťové dny

9 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

83 let pan František Řičař
z Borovnice
100 let paní Albína Hájková
z Borovnice
Přejeme především pevné zdraví,
hodně štěstí a životní pohody.
sociální komise

NARODILI SE
V MĚSÍCI ŘÍJNU
SE NARODIL

manželům Matějkovým
z Rájce syn Alex
Alexovi přejeme hlavně zdraví
a celé rodině
hodně štěstí a kupu veselých
společných chvil.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2015

sociální komise

9

POZVÁNKY A INFORMACE

SDH PŘESTAVLKY
OHLÉDNUTÍ ZPĚT
V měsíci září se náš Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky
zúčastnil hasičské soutěže konané v Kosteleckých Horkách.
Soutěžili jak děti, tak ženy i muži. Náš výkon bohužel nestačil na obsazení předních míst.
Pořekadlo říká: „Je hlavní se zúčastnit, nemusí se vždy vyhrát“.
Iveta Bečičková

Město Kostelec nad Orlicí – Odbor sociálních věcí

„TÍSŇOVÁ PÉČE ZACHRAŇUJE ŽIVOTY“
Dostali jste se Vy, nebo někdo Vám blízký, do situace, kdy si již nejste jisti
při pohybu po bytě, případně máte zdravotní problém,
který by mohl náhle zhoršit váš zdravotní stav, ale chcete i nadále
bezpečně bydlet doma ve svém prostředí?
Pro Vás je určena pozvánka na přednášku o tísňové péči pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, která se uskuteční:

Dne 10. listopadu 2015 od 14:30 hodin
V Klubu seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí
Bezpečnostní systém představí Mgr. Josef Staša,
vedoucí projektu tísňové péče Hradec Králové.

Přijďte si poslechnout o službě, která Vám poskytne potřebnou pomoc
v případě pádu, náhlého zhoršení zdravotního stavu
či v jiné krizové situaci.
Srdečně zve Město Kostelec nad Orlicí, Odbor sociálních věcí
a Klub seniorů Pohoda.
Vstup zdarma.
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SDH RÁJEC A RÁJECKÉ ŽENY
RÁJECKÉ SVĚTÝLKOVÁNÍ
Poslední říjnový podvečer jsme se sešli v Rájci, abychom
s lampiónky a lucerničkami vytvořili dlouhý světélkující průvod a zhlédli ohňovou show žonglérské skupiny
Oops z Hradce Králové.
Akci jsme zahájili výstavou vyřezaných
dýňových luceren, která byla i letos moc
povedená. Vystavované exponáty byly
všechny moc líbivé a my za ně děkujeme!
Absolutní, námi všemi zvolenou vítězkou, se stala dýně s bravurně vyřezanou kočkou, jejíž majitelkou byla rájecká Markétka Provazníková s rodiči.
Moc nás těšila
účast i přespolních a doufáme,
že se jim akce
zalíbila a přijdou
i příští rok.
Průvod byl i letos
opravdu dlouhý,
ale jestli byl delší
než minule, si netroufám hodnotit.
Jako odměnu
za odvahu a fyzický výkon na děti čekala v cíli strašidelná dobrůtka a všemi tolik očekávaná
ohňová show. Podívaná to byla nezvyklá a určitě dech beroucí. Všichni tři žongléři
si zasloužili veliký potlesk.
Tímto prosím kohokoliv, kdo akci fotil (ať už průvod nebo ohňovku), zda by
nám fototgraﬁe zapůjčil nebo zaslal na e-mail: petra.koutna@centrum.cz. Díky!
Petra Koutná
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MŠ CHLENY
PŘIVÍTÁNÍ PODZIMU V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHLENY
Školní rok 2015/16 jsme v naší MŠ zahájili v celkovém počtu 48 dětí. Ve třídě
nejmenších dětí „ Berušek“ jsme stav navýšili o dvě další místa pro děti ve věku
od 2,5 do 4 let. Ve třídě „ Motýlků“, ve které jsou děti od 4 do 7 let, zůstává stejný
počet míst jako v loňském roce, tedy 28. V této třídě jsou děti rozděleny při řízených
činnostech do dvou skupin - na mladší Motýlky a předškoláky. Každé skupině se tak
může individuálně věnovat jedna paní učitelka, která tak díky nižšímu počtu žáků
lépe odhalí potřeby jednotlivců. Jak už sám název napovídá, skupina předškoláků
se především věnuje přípravě, která by měla budoucím prvňáčkům usnadnit nástup
do základní školy. Ve skupině předškoláků jsou integrované tři děti se speciálními
potřebami a těm je v letošním roce nově k dispozici osobní asistentka. Děti se
zdokonalují v grafomotorice, která je potřebná pro správný nácvik psaní, v jemné
motorice - jako je stříhání, správná technika používání lepidla, skládání papíru atd.
Hrubou motoriku si děti zdokonalují při cvičení jógy, jízdě na odrážedlech a ostatních pohybových činnostech.
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili seznamovacím odpolednem s rodiči.
Velký úspěch měla ukázka dravců, kde si děti mohly pohladit výra velkého,
orla, poštolku, sokola... a na závěr si všichni přítomní mohli opéct špekáčky.
K podzimním aktivitám dětí neodmyslitelně patří pouštění draků.
Drakiádu, jsme uspořádali již
17. září.
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Naše již tradiční akce „Rozsvícená zahrada, aneb
Halloween“ proběhla 27. října na zahradě MŠ a měla opět
velkou návštěvnost. Děti společně s rodiči dlabali dýně, vytvářeli
haloweenské lucerny a při bubenické dílně nacvičily program
na večerní vystoupení. Všichni se mohli zahřát horkým čajem
nebo svařeným vínem a ochutnat dýňovou polévku, jablka v županu, langoše
a halloweenské dobroty. Celou akci zakončil ohňostroj.
V naší MŠ klademe důraz na přirozený pohyb a vývoj dětí, které tráví spoustu
času na školní zahradě obklopeny přírodou a motivujícím prostředím se živými
tvory. Máme zde andulky, rybičky, pulce v rybníčku i trojici koziček, kterým jsme
letos díky dotaci Královéhradeckého kraje, Obce Chleny a ﬁnancím
MŠ pořídili seník na uskladnění slámy a sena na zimu. Druhý domek pro parkování dopravních prostředků jsme pořídili za ﬁnančního přispění
ﬁrmy Škoda Auto a.s., Obce Chleny a MŠ Chleny. Realizaci staveb
zajistila ﬁrma „ Střechy Matějka“.
Všem sponzorům moc děkujeme.

Naše Mateřská škola je otevřena všem dětem a rodičům, kteří
mají rádi přírodu a chtějí si k nám přijít pohrát - vždy poslední
pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin, je připravena i tvořivá
dílna.
Podrobné informace o akcích naší MŠ najdete na webových stránkách
www.mschleny.webnode.cz
Marcela Klusáčková
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ZÁJEZD
ZÁJEZD DO DIVADLA - ZMĚNA TERMÍNU
Divadelní představení „DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ“
se přesouvá.
SK Rabštejn oznamuje, že divadelní představení
„Do ložnice vstupujte jednotlivě“ společnosti Háta Praha
se z důvodu nemoci přesouvá.

Představení proběhne
v náhradním termínu
21. prosince 2015.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Více informací
v prosincovém vydání Brodíku.
Děkujeme za pochopení.

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
15. 11. 2015

13. 12. 2015

tel.: 733 183 799 – zamekdoudleby@seznam.cz – www.zamek-doudleby.cz
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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 14. listopadu 2015

V OBECNÍM DOMĚ.
Zvěřinové speciality

Z DAŇKA A KANCE
Začátek
v 11.30 hodin.

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.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2015
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ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V BOROVNICI
V Borovnici se vánoční strom rozsvítí
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI,
tedy 29. listopadu od 16 hodin
U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
v Borovnici.
Jako každoročně
zde bude připraven
krátký program
a drobné pohoštění.
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MIKULÁŠ, ANDĚLÉ
A ČERTI
Brzy po zahájení adventu
rozsvícením vánočních stromů
přichází další tradice,
5. prosince 2015,
v předvečer svátku
sv. Mikuláše,
budou všemi obecními částmi
opět procházet
čerti s Mikulášem a anděly.
Kdo nezlobil, nemusí se bát.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
O B E C V R B I C E VÁ S S R D E Č N Ě Z V E N A

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
Výstava bude otevřena
V PÁTEK

4.12. 2015

OD 13 HODIN DO 17 HODIN

V SOBOTU 5.12. 2015

OD 13 HODIN DO 17 HODIN

V NEDĚLI

OD 13 HODIN DO 17 HODIN

6.12. 2015

S Á L OB E C N Í H O D O M U VE VR BICI
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2015
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POD HOMOLSKÝMI SCHODY
TUŽKU S SEBOU !
VŠICHNI JSTE VÍTÁNI !
OBEC BOROVNICE
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