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ADVENT MÁME, SVÍCE PLANE...
Vážení spoluobčané, když se zapálí na adventním věnci 
první svíčka, začínají už se děti těšit na Vánoce. Od této 
doby se o každé předvánoční neděli zapaluje v adventním věnci nová svíčka. 
Teď to všichni víme, ale dříve tomu tak nebývalo. Dříve se rozsvěcela nová svíčka 
každý den právě tak, jako dnes děti ve svém adventním kalendáři každý den 
otvírají jedna dvířka.
Adventní čas nastal v neděli, která je nejblíže k 30. listopadu, kdy má svátek 
svatý Ondřej, ochránce a patron zamilovaných. 
K adventu se váže mnoho lidových zvyků, které jsou nám milé. 
4. prosince - na svatou Barboru by si každá svobodná dívka měla utrhnout 
větvičku z třešně. Kolikátý den po svátku Barbory větvička rozkvete, tolikátý měsíc 
v příštím roce bude pro dívku nejšťastnější.
Barborku si určitě utrhněte, ozdobí Vám příjemně Váš vánoční stůl.
Dalším lidovým zvykem je návštěva Mikuláše, anděla a čerta 5. prosince, 
v předvečer svátku svatého Mikuláše. Naše děti se už mohou začít bát, proto-
že čerti letos určitě přijdou.
Přesně od svátku svaté Lucie - 13. prosince, který letos připadá na třetí ad-
ventní neděli, můžeme po dobu dvanácti dní až do Vánoc sledovat počasí a věštit, 
jaké počasí bude v dvanácti měsících následujícího roku.
Na svatou Lucii „držívají“ v některých krajích obchůzku ženy a dívky v bílých pla-
chetkách a kontrolují hospodyně, zda mají uklizeno. Doufám, že to do tohoto dne 
všichni stihneme a prožijeme předvánoční čas v klidu, v míru a v pohodě. Určitě 
si to všichni zasloužíme. 
Dovolte, abych Vám všem poděkovala za celoroční přízeň a spolupráci. Ráda bych 
Vám popřála šťastné adventní dny, hodně zdraví a klidné nejkrásnější svátky v roce. 

Přeji Vám vše nejlepší do nového roku.
Soňa Rojková, starostka obce

SLOVO STAROSTKY

Hezké prožití vánočních svátků

 a v nadcházejícím novém roce

   hodně osobní spokojenosti,

     pohody a pevné zdraví

2016PF
zastupitelé

obce Borovnicepřejí
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Z DĚJIN OCHOTNICKÉHO DIVADLA V BOROVNICI
2. část - dokončení

V minulém čísle Brodíku jsme Vás seznámili s počátky ochotnického spolku, který 
v Borovnici vznikl ve druhé polovině 20. let. V roce 1932 si ochotníci vlastní péčí 
zřídili jeviště a zakoupili židle do hlediště. Předchozí činností si totiž vydělali něja-
ké peníze, měli tedy prostředky na vybavení „divadla“. Hráli především veselohry 
a návštěvnost byla vysoká. Dochovaná kronika ochotníků, kterou věnovala paní 
Věra Sládková borovnické knihovně, je dnes uložena v archivu obecního úřadu, 
hned v sousedství Kroniky obce Borovnice 1990-2004. Na stránkách této kroniky 
se nachází zápis o zajímavé besedě, jež se odehrála právě na půdě knihovny:
„4. února roku 2003 se v borovnické knihovně uskutečnilo setkání pamětníků nad 
kronikou hereckého spolku. Zúčastnili se ho – paní Sládková, Vávrová, Černá, Pru-
dičová, Mišáková, Jakubcová, Řičařová, Hudousková, Málková R., Hlaváčková, 
Tschöplová, Štieberová, Bečičková a pan Vávra“ (Kronika obce Borovnice 1990–
2004, s. 656). Kronikářský zápis pořízený tehdejší knihovnicí Boženou Kaplano-
vou nám dále přibližuje atmosféru tohoto setkání: „Přítomní pamětníci o době, kdy 
hráli divadlo, s velkým zájmem diskutovali. Prohlíželi si fotografi e, které doplňují 
kroniku. Usmívali se nad snímky, kde jsou o čtyřicet až padesát let mladší. Vzpomí-
nali na své kolegy, kteří už mezi námi nežijí. S obdivem jsem sledovala vyprávění 
o podmínkách, za jakých se divadlo studovalo a hrálo. Herci si dokonce nosili 
z domova polínka, aby si mohli při zkouškách zatopit“ (tamtéž, s. 657).
Kronika ochotnického spolku uvádí výčet her (včetně označení žánru), s nimiž 
mladí amatérští umělci vystoupili na veřejnosti v letech 1929 až 1937: 
Kalné proudy (drama), Ženuška podle módy (veselohra), Věčný panic (veselohra), 
Každý snad má něco rád (opereta), Ta česká muzika, ta srdce proniká (zpě-
vohra), Na polském zámku (hra z války), Madla z cihelny (veselohra), Zapověze-
ná cestička (veselohra), Stázi, tobě něco schází (veselohra), Na výměnku (drama), 
Písničkář (hra), Osiřelo dítě (hra), Na potoce za mlýnicí (veselohra).
Následující hry, realizované po roce 1937, jsou v kronice charakterizovány 
podrobněji. Veškeré zápisy byly dopsány později, jedná se o vzpomínky kro-
nikářky, tj. paní Sládkové. Věnujme se nyní za pomoci citací alespoň některým 
divadelnickým počinům borovnických ochotníků z 30. a 40. let minulého století:
„V březnu roku 1937 byla společně s některými ochotníky z Koldína sehrána ope-
reta Madlenka z kovárny. Za režie Fr. Komárka hráli a zpívali tito ochotníci: 
František Včelák, Anča Petrová, Jos. Bezdíček (všichni z Koldína), Blaž. Kaplanová,

Z HISTORIE
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Fr. Komárek, Albína Kosová, Věra Marková, Anežka Bečičková, Lidm. Marková, 
Karel Matějka (všichni z Borovnice). Po velkém úspěchu této operety v Koldíně sehráli
jsme společně s nimi totéž i u nás“ (Kronika ochotnického spolku Beseda, s. 11).
S Tylovou hrou Paličova dcera měli herci pod vedením režiséra Františka Ko-
márka zřejmě jisté potíže, ale představení konané někdy na podzim r. 1939 nako-
nec dobře dopadlo: „Tato hra byla pro naše ochotníky dosti těžká a potřebovala 
ještě delší dobu cvičit. Ale naše vděčné publikum bylo spokojené a ty chyby, které 
jsme viděli my herci, oni vůbec neviděli. Tleskali a byli vděčni za kulturu, kterou 
ochotníci obohatili naši vesnici“ (tamtéž, s. 13). 
Veselohru Statek našeho Franty zhlédli Borovničtí o Vánocích roku 1945. Dej-
me opět slovo kronice, zápis je skutečně zajímavý: „Hráli: Matějka Karel, Marková 
V., Diblík Karel, Stýbrová M., Dvořáček St., Komárek Fr., Hrobařová L. … Byl to kus 
ze života pojednávající spory kolem dědictví jednoho statku. Představitel hlavní role 
K. Diblík se tak vžil do své role, že doslova řádil na jevišti. Vyčetl své soupeřce V. 
Markové, že by všechno sežrala, i když tento text nebyl v roli. Nápověda (L. Mar-
ková) mezitím listovala a hledala jak napovědět, aby spoluherečka mohla navázat 
a pokračovat. Zapotili se všichni, ale obecenstvo nic nepoznalo“ (tamtéž, s. 21). 
O Vánocích r. 1946 sehráli zdejší divadelníci dvakrát hru To byl český mu-
zikant, v dubnu 1947 následovala veselohra Staré hříchy. Rychlost, s jakou 
tito nadšenci dokázali připravit nové představení, je obdivuhodná. Na vánoční 
svátky 1947 borovničtí ochotníci nastudovali veselohru Bejvávalo a už 15. úno-
ra 1948 sehráli, oděni do českých národních krojů, drama Vesnický furiant: 
„Velikou zásluhu na zdařilém provedení měla nově vytvořená scéna, za kterou 
je ochotnický spolek vděčen režiséru, který sám zhotovil kostry statku i chatrče 
a nádvoří. Matějka je potáhl a Dvořáček namaloval. Bylo naše obecenstvo zase 
proměněno v údolí slz a vzdechů a nebylo snad jednoho diváka, který nebyl dojat 
smutným osudem nešťastné Mařenky“ (tamtéž, s. 28). 
Už jsme uvedli, že režisérem divadelních představení a hercem v jedné osobě byl 
František Komárek, o výpravu se staral Karel Matějka. Poslední zápis v divadel-
nické kronice sděluje, že 25. a 26. prosince 1948 ochotníci vystoupili s veseloh-
rou nazvanou Na letním bytě. 
Následující 50. léta veselohrám z venkovského prostředí a rozdováděným ope-
retkám opravdu nesvědčila. Tehdejší ideologové si přáli něco jiného... Navíc se 
objevilo televizní vysílání a lidé si postupně zvykli na pasivní zábavu u televizo-
ru. Zánik borovnické „Besedy“ nebyl ničím výjimečným, stejně dopadla většina 
vesnických ochotnických souborů. Český venkov až na ojedinělé případy přišel 
na dlouhou dobu o ochotnické divadlo...
V kronikářském zápise pořízeném o půlstoletí později čteme: „Není zdokumen-
továno, kdy a proč spolek přestal vykonávat svoji činnost. Ukončení zdůvodnili 
ochotničtí herci složitostí doby po roce 1948 a také svými osobními starostmi“ 
(Kronika obce Borovnice 1990–2004, s. 657).

PaedDr. Ladislav Miček



7Brodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2015

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

V měsíci prosinci se budou konat mše ve dnech
13. 12. a 26. 12. 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.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

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

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 7/2015
KONANÉHO DNE 3. 11. 2015 V RÁJCI

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

Zastupitelstvo obce Borovnice schválilo:

– zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli zápisu pí Olgu Bečičkovou
 a p. Leoše Matějuse

– plán inventarizace majetku a složení inventarizační komise

– smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – Elektrowin a.s. Praha, 
včetně přílohy s fi rmou Ekopart s. r. o.

– dodavatele na „Projekční a administrativní činnosti při přípravě projektu
 Stavební úpravy“ v obci Borovnice, fi rmu IRBOS s. r. o., Čestice 115,
 IČ 25933094 za nabídkovou cenu 313.000,- Kč bez DPH

– uzavření smlouvy na dodavatele Projekční a administrativní činnosti při 
přípravě projektu Stavební úpravy“ – Obec Borovnice s fi rmou IRBOS s. r. o., 
Čestice 115, IČ 25933094 za cenu 313.000,- Kč bez DPH

– příspěvek na děti v MŠ Chleny a MŠ Lhoty u Potštejna ve výši 500 Kč
 za každé dítě, které z obce Borovnice školky navštěvuje

– žádost p. Martina Kaplana, Rájec 5 o koupi stavebního pozemku
 p. č. 126/51 v Rájci o výměře 1241 m2 za 150,- Kč/m2

– smlouvu č. ES06146 o poskytnutí dotace na zpracování projektové
 dokumentace ve výši 300.000,- Kč „Vodovodní řady v obci Borovnice
 a propojovací řad VDJ Lhoty u Potštejna  – Borovnice – Rájec –
 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 

– žádost o poskytnutí fi nanční podpory z POV 16POV01 – Obnova a údržba 
venkovské zástavby a občanské vybavenosti – Královéhradecký kraj
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POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Zastupitelstvo obce Borovnice
srdečně zve všechny občany obce na veřejné zasedání,

které se koná

v úterý dne 15. prosince 2015 od 18.00 hodin
ve společenské místnosti SDH v Borovnici.

Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena
na úředních deskách týden před zasedáním.

Všichni jste zváni.

KNIHOVNA V BOROVNICI

– žádost o poskytnutí fi nanční podpory z POV 16POV02 – Komplexní úprava 
nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura 
– Královéhradecký kraj

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:

-- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv
 k odsouhlaseným žádostem 

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:

-- výsledky zasedání fi nančního výboru

Dne 9. 11. 2015
Olga Bečičková – ověřovatel, Leoš Matějus – ověřovatel,

Ing. Libor Provazník – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka 

KNIHOVNA V BOROVNICI BUDE OTEVŘENA
OD LISTOPADU DO BŘEZNA
KAŽDÉ ÚTERÝ V MĚSÍCI  OD 14.00 DO 16.00 hodin.

Milí čtenáři, čtenářky a návštěvníci knihovny. Děkujeme Vám,že jste nám v roce 
2015, zachovali svou přízeň a přejeme Vám klidné vánoce, po celý rok 2016 
spoustu důvodů k úsměvu a spokojenosti.

knihovnice Božena Kaplanová
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PODĚKOVÁNÍ OBČANŮ 
Z BOROVNICE
Čtenářky z Borovnické knihovny dě-
kují starostce za přistavení vozu na 
bioodpad v Borovnici, kde byl prove-
den úklid obecního prostranství.
Vůz byl brzy naplněn.

knihovnice
Božena Kaplanová

ČINNOST V OBECNÍCH LESÍCH V ROCE 2015
Obecní lesy zaujímají plochu 5,31 ha. Hospodaření probíhá dle lesních hospo-
dářských osnov, jejichž platnost je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020. Osnovy 
obsahují určitá pravidla tzv. závazná ustanovení. Jedná se o maximální celkovou 
výši těžeb - 1 003 m3, plochu výchovy mladých porostů do 40 let věku - 1,55 ha 
a podíl melioračních dřevin (listnáčů, jedle) při obnově porostu 20-25%.

Činnost v obecních lesích v roce 2015

V letošním roce byly provedeny prořezávky na ploše 1,38 ha (plocha výchovy 
na období platnosti lesních hospodářských osnov je téměř splněna). Na tuto čin-
nost byla na základě žádosti, poskytnuta dotace od Krajského úřadu v Hradci 
Králové ve výši 5 500 Kč.
Na konci léta se v lesích objevilo několik smrků napadených lýkožroutem smr-
kovým – kůrovcem. Společně s jejich těžbou byla provedena i nahodilá těžba 
suchých borovic.
Na nahodilou těžbu navazuje těžba úmyslná, která probíhá i v těchto dnech. Jedná 
se o porost na křižovatce Rájec, Skořenice, jehož současný věk je okolo 125 let 
a je tedy plně v mýtném věku. Vytěžená dřevní hmota je průměrné kvality, část smr-
ků je poškozena hnilobou, některé borovice jsou silně zavětvené, křivé a částečně 

napadené ohňovcem (dřevokazná houba).
Dřevo je dodáváno dle vyrobených sortimentů 

jednotlivým odběratelům. Nejkvalitnější hmo-
ta je expedována do překližkárny ALFA Sol-
nice, část dříví je pro výrobce stavebního 
řeziva a nejhorší sortiment je pro výrobu 
palet a obalů. Palivové dříví je prodáváno 
zájemcům dle poptávky. 

Ing. Libor Provazník
místostarosta

D
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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: IHNED

OBJEDNÁVKY LZE PODAT NA: 
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | e-mail: obec@borovnice.info

MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 
proběhne v našich obcích Borovnice, Homol, Rájec a Přestavlky

v sobotu 9. 1. 2016.
Finanční prostředky budou použity pro:

- podporu Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, služby pro 
seniory a lidi s mentálním, kombinovaným postižením

- humanitární pomoc v Indii
- pomoc po povodních, požárech a pomoc uprchlíkům

- vybavení chráněné dílny v Neratově
- pro konkrétní lidi a rodiny v nouzi v regionu v působnosti FCH RK
- pro rodiny s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby

v našem regionu a pro rodiny s postiženými dětmi.
 Děkujeme, že přijmete Tři krále, kteří přinášejí požehnání

do vašich domovů.
Mgr. Eva Šmídová, Farní charita Rychnov nad Kněžnou
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ZMĚNA SVOZU PLASTU

V měsíci prosinci bude svoz plastu a tetrapacku uskutečněn 

ve středu dne 30.12.2015.

Děkujeme za pochopení. Obec Borovnice
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ZÁMĚR VÝSTAVBY OMD RÁJEC
Vážení občané obce Borovnice,
na základě žádosti Vašeho zastupitelstva a v souvislosti s právě probíhajícím zjiš-
ťovacím řízením vlivu záměru na životní prostředí si Vás v pár větách dovoluji 
seznámit se záměrem výstavby odchovny mladého dobytka v našem, v současné 
době víceméně nevyužívaném, areálu v Rájci. Lokalita záměru je v souladu s ne-
dávno aktualizovaným územním plánem Vaší obce, kde byly tyto naše pozemky 
určeny pro plnění funkce zemědělské výroby. Kapacita navržené stáje byla mimo 
provozních návazností naší fi rmy určena samozřejmě i tak, aby byly dodrženy 
limity pásma hygienické ochrany. Toto konstatuje mimo jiné studie o Oznámení 
záměru o hodnocení vlivu na životní prostředí. Vlastní stavba se bude skládat 
z vlastní stáje pro 307 ks jalovic a skladovací jímky na vyprodukovanou kejdu. 
Vlastní stáj bude menší kopie dnes dokončované haly pro dojnice ve Svídnici. Jde 
tedy o halu, jejíž skelet tvoří ocelová konstrukce, střecha je tvořena PUR panely, 
štíty jsou průsvitné pevné a boky stáje jsou otvíratelné. Jedná se tedy o vzdušnou, 
prosvětlenou, moderní a poměrně vzhlednou stavbu. Technologie ustájení je bez-
stelivová s automatickým průběžným odklizem kejdy až do skladovací jímky na ke-
jdu. Jímka na kejdu je řešena jako monolitický železobetonový skelet zajišťující vy-
hláškou stanovenou šestiměsíční skladovací kapacitu na vyprodukovaná statková 
hnojiva. Umístění jímky je na jihovýchodní části areálu. Charakter staveb a množ-
ství ustájených zvířat by měl mít, 
vzhledem ke zvolené odzkoušené 
technologii (vzdušnost, velká pro-
storová kapacita), naprosto mini-
mální dopad na přilehlou obec. 
Další posuzovaný a důležitý prvek 
záměru je dopravní obslužnost. 
Ta se bude sestávat každodenně 
z jedné až dvou jízd krmného vozu 
pro zakrmení ustájených zvířat a dojezdu obsluhy. V několika ročních cyklech 
bude na námi obhospodařované pozemky vyvážena a aplikovaná kejda. Zde lze 
konstatovat, že nedojde k žádné změně, neboť dovoz a aplikace statkových hnojiv 
probíhá samozřejmě i dnes, a to bez ohledu na to, z kterého skladu statkových 
hnojiv dochází k aplikaci. V oblasti dopravy bude rovněž tedy dopad na obec jen 
minimální. Část dopravy pak nebude směřovat ani přes vlastní obec. Z výše uve-
deného je tedy patrné, že se nejedná o žádný megalomanský projekt, ale pouze 
o smysluplné provozování zemědělské výroby. Tedy o to, co dělá vesnici vesnicí. 

Závěrem mi dovolte, abych s blížícím se koncem roku Vám všem popřál šťastně 
prožité Vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku 2016.

Ing. Zbyněk Myšák, ředitel ZOPOS Přestavlky a.s. 
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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

05.12. MUDr. Štulík Richard Poliklinika
  Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

06.12. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345,
  Vamberk 736 419 151

12.12. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 542 102

13.12. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

19.12. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99,
  Dobruška 494 622 114

20.12. MUDr. Vavřičková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 782

24.12. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 781

25.12.  MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757

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

27.12. MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729,
  Kostelec nad Orlicí 721 460 150
2016 

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

02.01. MUDr. Bahník František Třebízského 799,
  Kostelec nad Orlicí 494 323 152

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

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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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V MĚSÍCI PROSINCI
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

  60 let paní Marie Matějková  
  z Rájce

sociální komise

POČASÍ
U NÁS

Jedná se o amatérskou meteostanici 
umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 5 v obci Rájec. Meteostanice je 
v provozu od konce roku 2011.

LISTOPAD 2015

Průměrná teplota za měsíc: 6,4°C
Vlhkost: 85%

Minimální teplota za měsíc: -4,7°C
Vlhkost: 39%

Maximální teplota za měsíc: 17,3°C 
Vlhkost: 96%

Průměrná rychlost větru: 1,5 m/s
  (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr: 66 mm
Měrka: 88,8 mm

Chladné dny (<10°C) 10 dní

Mrazivé dny (<0°C) 7 dní

Přízemní mráz (<0°C) 13 dní

Dešťové dny 14 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

100 LET

100 LET BÝT NA SVĚTĚ, 
KDO BY SI TO NEPŘÁL
Vážená paní Albína Hájková 
se 30. listopadu 2015
dožila 100 let. 
Je první občankou Borovnice, 
která oslavila tak krásné
narozeniny.

100 let být na světě, kdo by si to ne-
přál? I když to znamená zažít dvě svě-
tové války i pohnuté události dvacá-
tého století v České republice. Škoda 
jen, že paní Albína nemůže své krás-
ně kulaté narozeniny oslavit společně 
s námi vzhledem ke svému zdraví.
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Rádi bychom si tedy na její životní etapy alespoň zavzpomínali.
 
Paní Hájková se narodila v Hnátnici v okrese Ústí nad Orlicí jako Albína Javůr-
ková. Byla druhou ze tří dcer a od tří let žila v Libchavách u Kylarových, to byli 
rodiče matky. Nejmladší Anastázie vyrůstala od dětství u tety a strýce Sychrových 
v České Třebové. Do školy chodívala paní Albína v Libchavách. Po škole nastou-
pila jako hospodyně k ruce paní Müllerové na Závrši. Zde byla celkem 9 let, až 
do roku 1946. 
V roce 1911 koupili František Hájek a jeho žena Anna v Borovnici od Tomšů cha-
lupu č. 24. (Pan Hájek byl vlastní bratranec pana Hejzlara z Borovnice.) Ti měli 
dvě děti - dceru Marii a syna Františka nar. (7. 3. 1910), který se vyučil zedníkem. 
František byl v roce 1943 vdovcem a měl tříletého syna Františka. Tehdy se za-
miloval do slečny Albíny a ta se stala v roce 1946 jeho ženou. Přistěhovala se 
do Borovnice do čísla 24 a do roka se jim narodila dcera Marie.
Žili společně v domku u Brodce, obdělávali 4 hektary pole a při parcelaci po vál-
ce měli navíc ještě 1 hektar na Dlouhých honech, to jsou pole vlevo od cesty 
z Borovnice do Chlen. Pan Hájek chodil po stavbách, byl zaměstnancem Pozem-
ních staveb. Společně obhospodařovali svá políčka. Paní Hájková musela vstoupit 
do družstva, pracovala v rostlinné výrobě a bývala celé dny venku na polích. To 
je možná její recept na dlouhověkost. Na chalupě zůstaly 2 hektary pole, které 
nakonec v roce 1983 přece jen odevzdali manželé Hájkovi do JZD.
Blízko jejich stavení stojí zvonička. V době před II. sv. válkou zde zvonil ranní 
klekání, poledne i večerní klekání děda Hájek, po něm převzal tuto povinnost 
pan Hejzlar - otec Václava Hejzlara. Později začal zvonit pan Podhorník z čísla 
9 - dnes je to chalupa pana Kudlíka. Pan Podhorník přestal zvonit ranní klekání 
i poledne a nakonec i večerní klekání. Zvonil se tedy už jen umíráček.
Později se zvonění ujali manželé Hájkovi. Pan Hájek, manžel paní Albíny, zvonil 
umíráček až do roku 1988. Zemřel 1. 12. 1990. Od roku 1988 zvonila umíráček 
paní Albína. 
Dříve se zvonilo v den úmrtí – půl hodiny umíráček, potom hrany den před po-
hřbem a při vycházení pohřebního průvodu ze stavení zněl umíráček po celou 
cestu smutečního průvodu přes vesnici. Poprvé měla při tako-
vémto zvonění rozloučení na Homoli paní Hájko-
vá od Štiebrů. Pan Hájek zemřel v roce 1958 
a jeho manželka v roce 1967. Oba pohřeb-
ní průvody šly tehdy pěšky až na homolský 
hřbitov po schodech. Když byla paní Albí-
na hodně nemocná, naučila zvonit paní Mi-
loslavu Prudičovou z čísla 58.
Pamatuji si pana Hájka, chodíval přes ves-
nici po cestě na Chleny s trakařem a sekával 
kolem cesty všechny příkopy.

jko-
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Paní Albína obdělávala svou zahrádku, 
měla králíky a pejska a starala se o kap-
ličku. Chodívala do obchodu, byla pra-
videlnou návštěvnicí knihovny. Vždy se 
usmívala a nikdy neměla s nikým žádné 
spory. Dobře si na ni pamatujeme. Poz-
ději, kdy byla často nemocná, se přestě-
hovala vždy na zimu ke své dceři Ma-
rii Nedvídkové do Chocně a my jsme 
ji vídávali na zahrádce jen přes léto. 
Jezdívala kontrolovat svou chaloupku. 
Naposledy byla ve svém domku v červnu roku 2014. Od té doby jí přestaly dobře 
sloužit nohy a tak zůstala nastálo u dcery. Vychovala dvě děti, Františka a Marii, 
a měla 5 vnoučat.

Nyní je jí 100 let. Úctyhodný věk. Dcera Marie jí její starost a lásku 
oplácí, má paní Albínu doma a pečuje o ni 24 hodin denně. 

Posíláme tedy do Chocně srdečný pozdrav. 
Přejeme naší oslavenkyni klidné stáří a hodně štěstí.
A myslíme na ni.

Pamětníci z Borovnice
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POZVÁNKY A INFORMACE

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU   

ROZSVÍCENÍ V RÁJCI
V předvečer první adventní neděle 
jsme se sešli v Rájci, abychom zase 
po roce rozsvítili vánoční stromek 
na návsi a naladili se na přicházející 
čas oslavující podle křesťanské tradice 
narození Ježíše.
 Za vůně svařáku jsme večer zahájili 
jarmarkem, kde byly k dostání samé 
pěkné věcičky domácí výroby od dob-
růtek po dekorace nebo drobné dá-
rečky. Pak jsme se přesunuli k vánoč-
nímu stromu a potěšili se vystoupením 
místních šikovných dětí, které před-
nášely, zpívaly a dokonce zahrály 
i scénku o Svatém Martinovi.
Za zvuku vánočních koled pak už jen 
blikla světýlka a strom se rozzářil. Pak 
zbylo popřát krásný a klidný Advent 
a jít si posedět a zahřát se v místní 
hospůdce.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na re-
alizaci celého večera, kdo vyráběl 
pro jarmark, ale i těm, kdo přišel nakou-

pit a přispěl tak do fondu 
na místní akce pro děti.

Veselé Vánoce
a šťastný nový 
rok 2016 přeje 

SDH Rájec
a rájecké 

ženy!
 Petra Koutná

ROZSVÍCENÍ 
V BOROVNICI

V neděli v podvečer 
29.11.2015 se sešli 
občané Borovnice 
u autobusové zastávky k rozsvěcení 
vánočního stromečku už po desáté. 
Tichá hudba, prostřený stůl domácím 
cukrovím, teplý čaj a skotačení dětí 
vytvářely radostnou atmosféru předvá-
nočního adventu. Ve čtyři hodiny od-
poledne zahájila starostka obce celou 
akci a předala slovo dětem z Mateř-
ské školky U Srdíčka a žákům Základ-
ní školy ze Lhot u Potštejna. Ty si pod 
vedením Paní Lídy Štěpánkové, Ivety 
Apsolonové a Marie Jedlinské připra-
vily pásmo písniček a básniček plné 
vánočního kouzla.
Slečna Soňa Rojková tradičně promlu-
vila o krásné historii Vánoc a na její 
vlídná slova navázal páter Bc. Bene-
dikt Rudolf Machalík z kostelecké far-
nosti. Ujal se také rozsvícení první svíce 
na adventním věnci. Celý akt zkompli-
koval vítr a déšť, ale atmosféru to ne-
pokazilo. Závěr rozsvěcení vánočního 
stromečku převzal nakonec pěvecký 
sbor „Orlice“ z Kostelce nad Orlicí 
a večerem se nesly po celé návsi latin-
ské i české písně a koledy zpívané třemi 
hlasy. Znělo to krásně a půvabně. Ško-
da jen, že přihlížející nemohli zpěváky 
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odměnit hlasitým potleskem pro velký 
déšť. Za tichého doprovodu zprostřed-
kované vánoční hudby slavnost pomalu 
končila a lidé se rozcházeli do svých 
domovů. Na závěr zaznělo přání hez-
kých Vánoc, spokojenosti a mnoho pra-
covních a osobních úspěchů.
Poděkování patří především těm, kte-
ří se podíleli na přípravě občerstvení. 
Bylo výborné. 
Chtěla bych vyjádřit dík všem lidem 
dobré vůle, kteří se večerní slavnosti 
zúčastnili i přes nepřízeň počasí.
Děkuji Vám!

 Soňa Rojková

ROZSVÍCENÍ
V PŘESTAVLKÁCH
Jako každý rok, tak i letos se tradičně 
rozsvítil strom v Přestavlkách první ad-
ventní neděli. Doprovodným progra-
mem bylo hrané představení pohádky 
„Sněhová královna“. Bohužel počasí 
nám moc nepřálo, ale i přesto nás 
přišlo podpořit mnoho spoluobčanů, 
za což děkujeme. Po skončení před-
stavení pan Černý rozsvítil stromeček 
na autobusové zastávce a poté bylo 
možno navštívit místní hasičárnu, kde 
čekalo malé občerstvení a domácí 
punč. 

Doufáme, že i příští 
rok se nám povede 

rozsvítit stromeček 
s hraným před-
stavením a mož-
ná i sněhovou 
vločkou. Už teď 
se těšíme. 
                                                                   
Iveta Bečičková

ZŠ A MŠ SKOŘENICE

ZŠ A MŠ
LHOTY U POTŠTEJNA

ZŠ A MŠ SKOŘENICE 
VÁS ZVE NA AKCE
V PROSINCI
9.12. 2015
Česko zpívá koledy
(celorepubliková akce)
u vánočního stromu mohou
zpívat všichni, kdo si chtějí užít
vánoční náladu naplno
18:00 – 19:00

10.12. 2015
Advetní koncert Trio Consonanza
kostel Skořenice 17.30 – 18.30

18.12. 2015
Vánoční besídka
sál obecní hospody 17:00 – 19:00

Všichni jste srdečně zváni!!!

Více info na www.zsskorenice.cz
Petra Koutná

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Vánoční Besídka se koná
15. prosince 2015
od 15.15 hodin
v kostele Panny
Marie Bolestné
na Homoli.

Všichni jste srdečně
zváni!!!
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13. 12. 2015

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

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

FARMÁŘSKÉ TRHY

ZÁJEZD DO DIVADLA
Dne 21.12.2015 bude zájezd pro důchodce do divadla

do Kostelce nad Orlicí. Hraje se bláznivá komedie

„Do ložnice vstupujte jednotlivě“
I prostorná exkluzivní ložnice s velkou kruhovou postelí může být náhle těsná...

Kolotoč zoufalých zastíracích manévrů, nedorozumění a lží, nechtěných 
záměn osob se rozjíždí naplno. Jiskřivé humorné slovní i situační šarvátky 
nabírají na intenzitě. V momentu, kdy veškeré zádrhele a konfl ikty dospějí 

k urovnání a ke zklidnění, zaskočí diváky ještě náhlá brilantní pointa.
Hrají: Mahulena Bočanová, Kamila Špráchalová, Adéla Gondíková,

  Ivana Andrlová, Martin Zounar,  Pavel Nečas a další.

Odjezd autobusu 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.
Obec Borovnice přeje příjemný večer a pěkný kulturní zážitek.

ZÁJEZD
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Rozsvěcení stromečku v Borovnici

Obecní dřevo
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