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Z HISTORIE

70. VÝROČÍ UKONČENÍ BOJŮ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Vojáci v lesích u Rájce
Přibližně poslední dva válečné roky se v lesích u Rájce směrem ke Kosteleckým
Horkám soustředili uprchlí vojenští zajatci. Nikdo si už nepamatuje, kolik jich tam
bylo, ale ví se, že mezi nimi převládali Angličané a Rusové. Hloubili si zemljanky
a přebývali v nich díky pomoci lidí, kteří jim poskytovali jídlo. Děda Jaroslava Petrů
z Koldína na ně upozornil pana Šimberského z Rájce a společně jim pomáhali až
do konce války. V lesích mezi Rájcem a Bošínem se pohybovali i partyzáni.
Pan Josef Šimberský obdržel po válce listinu s poděkováním za pomoc vojákům britské armády podepsanou generálem Alexandrem. Listina je psána
anglicky. Pan Čermák ji má stále ve svém osobním archivu.
Jak se válčilo u nás
Přímé boje se našim vesnicím vyhnuly. Přes vesnice projížděli němečtí vojáci a jejich technika. U knihovny v Borovnici proto němci zpevňovali most pro bezpečný
průjezd své techniky. Projížděli zde také s kočáry s koňským potahem.
V hospodářství pod hasičárnou (u Rázků) bydleli Němci, kteří tu vypomáhali v zemědělství.
Po roce 1990 se přijeli na své
působiště podívat.
Když už bylo jisté, že Německo válku prohrává, neváhal pan
Dvořáček a začal na budově
hostince U Hejlů zatírat německý nápis Gasthaus. Najednou se objevili v dálce Němci
s kočárem a paní Dvořáčková
na svého muže volala: „Pojď
honem dolů, nebo tě zastřelí.“
Nakonec vše dobře dopadlo.
V tomto hostinci, který stál na pozemku nynějšího dětského hřiště
v Borovnici, přebývala jako služka Němka, která zde pomáhala
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v kuchyni. Po válce musela odjet - byla
odsunuta. Tehdy velmi plakala. Říká
se, že ji tady měli všichni rádi.
Pamětníci vzpomínají, že těsně po válce prošli přes Borovnici němečtí zajatci, kterým dávali někteří lidé přes plot
chleba.
Koncem války projížděly po silnicích
oddíly ruské armády, často tyto kolony
zastavovaly a vojáci vyžadovali v některých domech jídlo i ubytování, například ve Lhotách u Potštejna.
U Šimberských v Rájci byl ubytován
celý štáb, domácí lidé je museli hostit. Děvečka, která u Šimberských
pracovala, se musela ukrýt na půdu
do sena. Naštěstí se podařilo schovat
i žebřík, aby nikoho nenapadlo lézt
do patra.
Toto jsou střípky vzpomínek tehdejších
dětí. Možná je někdo dokáže ještě stále doplnit.
Pomník v Borovnici
U cesty z Borovnice do Chlen stojí žulový monolit s nápisem Pravda vítězí.
Byl zde vztyčen v létě roku 1948 před
bývalým zámečkem hraběnky Terezie
Eleonory z Ugarte.
Na oslavu přišli všichni žáci i učitelé
ze lhotecké školy i obyvatelé vesnice
Borovnice. Děti zpívaly a přednášely
básničky, nechyběla ani hudba, která
slavnostně vyhrávala. Mezi přítomnými se hezky vyjímala paní Kroulová
(maminka pana Jiřího Krouly). Měla
na sobě modré hezké letní šaty s barevnými drobnými kolečky. To je velmi
hezká vzpomínka. O tomto pomníku
se v kronikách nepíše.
Ivana Drahošová
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SMÍRČÍ KAMENNÝ KŘÍŽ
U RÁJCE
Smírčí kříže připomínají historické
příběhy, které souvisí s vinou, trestem
a především s odpuštěním. Jsou rozestaveny hojně po Východních Čechách
a vypovídají o tragických událostech,
jejichž historie se nám dochovala
někde písemně, někde se předávala
z generace na generaci.
I my máme takového tichého svědka
dávné události, kterou popsal v roce
1936 spisovatel Emanuel Kosina v knize Památná Homol, ale která také zůstala ukryta v myslích lidí, kam zapadla vyprávěním jejich dědů a pradědů.
V devadesátých letech vyšla pěkná
knížka Smírčí kříže rychnovského
okresu od Radky a Karla Brůnových.
V ní je popis smírčího kříže u Rájce.
Pojedete-li z Přestavlk do Skořenic
a přejedete přes křižovatku, kde se
odbočuje do Rájce a na Kostelecká
Horka, uvidíte vpravo lesní cestu. Po té
dříve chodívali lidé z Rájce na Horka.
Stačí na ni odbočit a hned si všimnete
kamenného kříže. Je na něm letopočet
1714. Tento nápis vzbuzuje podezření, že byl vyrytý dodatečně. Je totiž
velmi dobře čitelný.
V knize je konstatováno, že se o kříž
prokazatelně někdo stará.
Škoda, že si tvůrci knihy neudělali čas
na návštěvu obce Rájec. Určitě by přišli na to, že se v té době o kříž staralo
více rájeckých obyvatel. Mezi nimi byl
i Josef Částek. Bohužel od ledna 2014
už není mezi námi, ale jeho svědectví
se naštěstí dochovalo.
Povím Vám, co jsem se od něj dozvěděla.
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Smírčí kříž totiž nestojí na původním
místě, ale byl přemístěn. Existuje prý
letáček, kde je smírčí kříž popsán, ale
kde jsou i některé nepřesnosti. Škoda,
že původní letáček nemáme.
V letáčku je skutečně pravdivé to, že
kamenný kříž není na původním místě. Když už pan Částek pátral delší
dobu po důvodu, proč došlo k přemístění kříže, dozvěděl se, že to bylo pro
překážku v práci při těžbě dřeva. Při
vyvážení dřeva z lesa se tehdy traktorista nemohl otáčet kvůli kříži na úzké
lesní cestě. Kříž byl přemístěn na protější stranu se skutečnou péčí kolem
roku 1980. Tato doba není úplně přesná a o přemístění se nedá dohledat
žádný doklad, i když prý o této práci
doklad existoval. Proč nebyl kříž postaven zpět na původní místo, nikdo
neví. Možná se nového přemístění lidé
zalekli. Tradovalo se mezi lidem, že
smírčí kříže jsou nedotknutelné a kdo
by s nimi manipuloval, zle se mu povede. V té době se proslechlo, že dřevorubec, který kámen přemístil, zemřel.
Měla-li smrt dřevorubce souvislost
s touto kletbou, nevíme, nelze nalézt
žádný doklad ani svědectví, neboť členové těžební společnosti už nežijí.
O celé tragédii z roku 1714 se lze
dost podrobně dočíst v knize Památná
Homol. Emanuel Kosina věnoval těmto
příběhům z našeho kraje velkou péči.
Tragický příběh na tomto místě se stal
mladým milencům. Emanuelu Kosinovi
se podařilo zdokumentovat dle zachovalých písemností, které vedl za lesní
úřad v Přestavlkách tehdejší lestmistr
pan Josef Kný, celou historii předcházející postavení kříže. Tehdejší lesní
zpráva nechala postavit kamenný kříž

svým nákladem a vypravila mladému
páru důstojný pohřeb na homolském
hřbitově. Zde oba milence uložili
do hrobu vedle sebe. Dodnes nevíme,
kde to bylo.
Další informace spisovateli Kosinovi
poskytl důstojný pan Beran, který spravoval farnost Sudslavskou, ke které
patřil kostel na Homli. V dřívější době
šlechta prodávala různé pozemky,
které nesly název buď jména majitelů
nebo události, která se na tom kterém
pozemku udála. Na letáčku je místo,
kde smírčí kříž stojí, nazvané Na Skalce. Správný název této části lesa je ale
Zajíčkov. Takto je uveden i v rájeckém
katastru a v listech vlastnictví. Mapka
části lesa je v obrazové kronice (rok
1997) na obecním úřadě.
Se zjišťováním těchto všech skutečností pomáhala panu Částkovi i paní
Lichtemberková z Rájce. Na událost
kolem přemístění kříže si možná pamatuje více dosud žijících občanů.
Pan Částek měl ke kříži po celý život
velkou úctu. Jeho rodiče měli pole
u obecního lesa nedaleko kříže. Před
rokem 1936 vedla z Rájce na Horka
stará cesta. Tam, kde je dnes křižovatka z Rájce na Horka a do Skořenic,
byl les. Křižovatka v dnešní podobě
vznikla v roce 1936 a tehdy se stará
cesta přestala pro dopravu využívat.
Používali ji jen místní lidé. Směrem
na Horka je z dřívější cesty vidět v poli
křížek, který dává tušit, kudy kolem
něho cesta vedla.
Příběh rájeckého kamenného kříže je
velmi smutný. Sepsala jsem ho podle
vyprávění pana Částka a budete si ho
moci přečíst v příštím čísle Brodíku.
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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 červenci se budou konat mše ve dnech
12. 7. a 26. 7.2015, vždy od 14:30 hod.
V měsíci srpnu se budou konat mše ve dnech
9. 8. a 23. 8. 2015, vždy od 14:30 hod.

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

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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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 4/2015
KONANÉHO DNE 23. 6. 2015 V BOROVNICI
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
– zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli zápisu p. Jaroslava Lédra
a p. Leoše Matějuse
– úpravu rozpočtu na rok 2015 č. 1
– kupní smlouvu na prodej pozemku zóna Rájec p.č. 126/45 p. David Kotala,
Josefův Důl – M&M reality holding a.s., Cena pozemku je 279 300, - Kč, z toho
provize pro zprostředkovatele M&M reality holding a.s. činí 29 400, -Kč
– kupní smlouvu na prodej pozemku zóna Rájec p.č. 126/49 p. Aleš Chaloupka,
Kostelec n. Orl. – M&M reality holding a.s., Cena pozemku je 234 460, - Kč,
z toho provize pro zprostředkovatele M&M reality holding a.s. činí 24 680, -Kč
– „darovací smlouvu“ ½ pozemkové parcely 810 v obci a v k.ú. Lhoty u Potštejna
– plán společných zařízení pro KoPÚ Borovnice u Potštejna
– přidělení čísla popisného pro objekt mechanizační dílny na par. č. 111/1
v k.ú. Rájec - Agroservis Záměl s.r.o., Záměl 228
– výběr dodavatele na opravu místních komunikací v obci Borovnice a to ﬁrmu
KSB silniční práce spol. s. r. o.
– uzavření smlouvy č. 18/2015/SML na opravu místních komunikací v obci Borovnice za cenu 1 217 625, - Kč s ﬁrmou KSB silniční práce spol. s. r. o.
– rekapitulaci a souhrn usnesení ze dne 23. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Borovnice neschválilo:
-- žádost MAS nad Orlicí, o. p. s. o příspěvek ve výši 20, - Kč na obyvatele ročně.
Smlouvu o spolupráci s MAS nad Orlicí, o. p. s.
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
-- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlaseným
žádostem
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
-- aktuální stav rozpočtu k 31. 5. 2015
– výsledky zasedání kontrolního výboru
Jaroslav Lédr – ověřovatel, Leoš Matějus – ověřovatel,
Ing. Libor Provazník – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka
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INFORMACE PRO OBČANY

SDH RÁJEC

OBECNÍ VÝLET

Dne 6. června 2015
se hasiči z Rájce zúčastnili Okresního
kola v požárním
sportu v Pohoří u Dobrušky.
Jejich útok dokončený v čase 30,17 sec
byl druhý nejlepší v celé mužské části
soutěže a ve své kategorii Muži nad
35 let dosáhli na vítězství!!!
K 1. místu gratulujeme.

Obec Borovnice zve děti a jejich rodiče, prarodiče nebo jiné členy rodiny
na výlet do zábavního parku Mirakulum, který se uskuteční v sobotu
dne 19. září 2015. Tento park ve středočeských Milovicích nabízí 10 hektarů originální zábavy.
Co všechno můžete v parku vyzkoušet? Spoustu zábavy pro děti i rodiče,
kontaktní lesní zoo, zemi prasátka
Pigyho pro nejmenší děti už od 12
měsíců věku, trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby,
prolézačky, od léta 2015 vodní svět
s říčkami a oázami, nádherná lesní hřiště, mj. v korunách vzrostlých stromů,
několik tobogánů – od obřích až po ty
pro nejmenší, širokou a pestrou nabídku stravování a další zajímavosti.
Termín výletu: 19. 9. 2015, zájemci se hlaste na OÚ nebo u členek
sociální komise.
Podrobnosti v zářijovém čísle Brodíku,
www.mirakulum.cz.

UPOZORNĚNÍ
PRO ČTENÁŘE
BRODÍKU
Z důvodu čerpání zasloužených
dovolených další vydání
Brodíku
vyjde v měsíci září.
Děkujeme za pochopení.

KNIHOVNA
V PŘESTAVLKÁCH
V období letních prázdnin bude
knihovna otevřena pouze
v pondělí 3. srpna 2015
v čase 17-18 hod.
Prosím čtenáře s dlouho prodlenými
výpůjčkami o navrácení!!!
Od září 2015 se hledá nový
knihovník/knihovnice.
Zájemci, hlaste se prosím na OÚ.
Děkuji, Koutná
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PLETEME PRO NEMOCNÉ
Přidej se, máš-li chuť a čas.
Ženy z Orionu /občanské sdružení/
z Rychnova nad Kněžnou pletou zdarma obvazy pro nemocné leprou. Než
sedět u televize jen
tak, pleteme, je to
užitečné a dává
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nám to radost. Očko k očku a je svět o
kus lepší. Uplést jeden obvaz trvá třeba osm až deset hodin. Záleží na každé ženě, jaké si zvolí tempo. Obvazy
se pletou na jehlicích číslo 2,5, obě
strany hladce, očka se běžně utahují.
Šířka úzkého obvazu je 27 ok (včetně
okrajových). Na jeden obvaz se používá 1 klubíčko 100% bavlněné příze
Sněhurka bílé barvy.
Materiál a jehlice jsou dodány sponzory.
Sdělení přímo od jehlic: ,,Modlím se
u pletení a prosím za uzdravení nemocného, který bude obvaz používat.
Představuji si, jestli je to muž, žena
či dítě, jak jim léčení přinese úlevu.
Je fascinující, že můžeme na tak velkou dálku pomáhat. Mně osobně to
uklidňuje a posiluje to moji důvěru v
dobrou budoucnost. Nežijeme sami
pro sebe, patříme k sobě. Dnes v
celé republice obvazy plete více než
700 lidí asi na 150 místech Moravy
a Čech. Doma ručně pletené obvazy
se nedají nahradit obvazy kupovanými ani strojně pletenými, protože musí
být z čisté bavlny a bez jakýchkoliv
umělých příměsí, aby byly pružné a
šetrné k otevřeným ranám nemocných.
Neobsahují žádné chemické látky,
nevedou statickou elektřinu, a proto
kůži nijak nedráždí. Používají se jako
svrchní vrstva a jejich velkou výhodou
je, že jsou pratelné. Spotřeba obvazů
je velká a pro nemocné mají význam
a nevyčíslitelnou hodnotu i v tom, že
vědí, že na ně kdosi v daleké Evropě
myslí. Nejsou ve své bolesti tak sami
a opuštěni.
Lepra (též malomocenství či Hansenova nemoc) je infekční onemocnění,

způsobované bakterií Mycobacterium
leprae, která má sklon napadat periferní nervy a jiné chladnější oblasti
těla – kůži a sliznice. Původně řecké
slovo „lepra“ označuje chorobu, při
níž se loupe kůže. Tradiční český název „malomocenství“ odkazuje zřejmě
na poškození hmatu, které choroba
způsobuje. Nejstarší zmínka o lepře
pochází z období cca 1 500 př. n.
l., nejstarší tělesné pozůstatky vykazující jasné známky tohoto onemocnění
sahají až do 4 tisíciletí př. n. l. Lepra
byla považována za boží trest, malomocní byli soustředěni v tzv. leprosáriích. Poslední leprosárium v Evropě je
v rumunském Tichileşti v deltě Dunaje.
Nemoc často probíhá bez příznaků
a není nijak zvlášť nakažlivá (vyjma
kožní formy vytvářející vředy, která je
velmi nakažlivá). Za určitých okolností
může ale dojít k rozvinutí její destruktivní formy. Ničí lidský imunitní systém
a způsobuje znetvořeniny na končetinách a na obličeji. Odhaduje se, že
leprou v současné době trpí 10-11
milionů lidí, zejména ve střední Africe
a jihovýchodní Asii. K léčbě malomocenství se dnes používají speciﬁcká
antibiotika.
/Zdroj: Wikipedia.cz/
Jestli Vás výzva zaujala a chcete se zúčastnit pletení, můžete
se přihlásit telefonicky na č. 603
494 527 nebo osobně na adrese Přestavlky 34 /Dana Navrátilová/, dále
přímo v Orionu v Rychnově nad Kněžnou /www.os-orion.eu/.
Dana Navrátilová
členka občanského sdružení Orion
v Rychnově nad Kněžnou
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CO SE DĚLO V MŠ CHLENY V ČERVNU?
I v červnu podnikly děti a paní učitelky z chlenské školky mnoho
zajímavých akcí.
Navštívily třeba Nový zámek v Kostelci nad Orlicí, kde shlédly v zrcadlovém sále
hudební představení krásné pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Dětem se jako
sedm trpaslíků představilo sedm hudebních nástrojů - hoboj, zobcová ﬂétna, příčná ﬂétna, lesní roh, pikola, klarinet a fagot.
Po pohádce se vydaly na obhlídku zámeckého parku, proběhly se a zahrály několik míčových her a také vyzkoušely tamější dětské hřiště v sousedství Toniovy
kavárny. Právě tam si pak všichni pochutnaly na výborném obědě se zákuskem.
Byl to krásný výlet, ze kterého si všichni dovezly zážitek nejen naučný, zábavný,
ale i sportovní a gastronomický.
Školka v přírodě na Šajtavě
Starší děti, z třídy Motýlků, měly možnost vycestovat na 3 dny na školku v přírodě
do chaty Šajtava na Zdobnické Seči. Paní učitelky si pro ně připravily mnoho dobrodružství jako túru po okolí, malování triček, poznávaly krásnou přírodu a učily
se v ní orientovat, nebo se dozvěděly o tajemném „šajtavském strašidýlku“, které
si pak vyrobily. Také hrály noční hru, koupaly se v tamějším bazénu a mnoho dalšího. Všichni odjížděli plni energie a bohatší o mnoho zážitků a zkušeností.
Pěší výlet do Brumbárova
Dalším pěkným zážitkem byla procházka do Brumbárova, kde se děti vyřádily
na hřišti a pak poobědvaly pěkně v přírodě i s oblíbenou zmrzlinovou tečkou
nakonec.
Přestože to pro jejich krátké nožičky byla procházka vcelku náročná, bez velkých
obtíží ji prý všechny zvládly!
Zahradní slavnost
Školní rok byl ukončen velice zdařilou zahradní slavností. Po malém vystoupení
mladších berušek a pak i starších motýlků byli pasováni předškoláci na školáky!
Celá zahrada byla vyzdobena výrobky a výkresy dětí a bylo možné zakoupit si
krásná batikovaná trička s láskou a péčí vyráběná dospěláckým týmem školky.
Byl to další z mnoha krásných dní ve školce, který jsme si užili všichni společně
a dohromady – děti a jejich rodiny i zaměstananci školky.
Pasovaným školákům přejeme hodně štěstí a úspěchů
ve škole a úplně všem krásné a pohodové prázdniny plné
odpočinku!
L. Granátová, učitelka MŠ a P. Koutná, rodič

10

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2015

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2015

11

3. SETKÁNÍ BOROVNIC
V sobotu 4. července 2015 jsme se
vydali do Borovnice u Jimramova na 3. setkání obcí s názvem
Borovnice. Tato Borovnice se ukrývá
v Hornosvratecké vrchovině poblíž města Poličky v krásném údolí uprostřed
lesů. Cesta přes Litomyšl rychle uběhla
a my se začali vítat s některými známými z minulých setkání. Bohužel se opět
nedostavil nikdo ze zbývajících dvou
obcí - Borovnice u Benešova a u Českých Budějovic.
Celkem přijelo 83 návštěvníků - polovina účastníků byla od nás. Po předání štafety setkání a dárkových koláčků
bylo ve sportovním areálu připraveno
malé pohoštění. Poté jsme se vydali na
prohlídku malebné obce. Na obecním
úřadu byla pěkná výstava výrobků dětí
z keramické dílny. Prohlédli jsme si pseudogotický zajímavý dům, nad ním byl
zrekonstruovaný domeček s tírnou na
len, v soukromé galerii nás uvítal malíř Bohumil Bublík z Brna, líbila se nám
Rybářská hospůdka, prošli jsme se kolem katolické kapličky svaté Anny, žasli
jsme nad ukázkou hasičské stříkačky z konce 19. století, která skutečně stříkala,
viděli jsem evangelický kostel i místní hřbitov, autobus nás odvezl na prohlídku
japonské zahrady. Oběd byl tradiční - řízek a bramborový salát nebo guláš.

12
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Na setkání nechybělo vystoupení dětí a samozřejmě ukázka práce hasičů. Ti likvidovali
požár pánve s olejem a předvedli nám módní přehlídku
asi deseti druhů současných
hasičských uniforem (velmi
zajímavá byla uniforma na
sbírání rojů včel).
Grilovalo se prase, prodávaly párky, teplé uzené i domácí pečené
cukroví. Navečer propukla veselá zábava, k tanci i poslechu hrála místní
kapela a někteří naši účastníci se vykoupali v nedalekém rybníku.
Všichni se velmi dobře bavili až do pozdních večerních hodin.
Děkuji všem účastníkům a věřím, že se
jim sobotní setkání líbilo.
Soňa Rojková, starostka obce

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2015
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PRAVIDELNÉ KONTROLY KOMÍNŮ
I v tomto roce bude v naší obci na základě takzvaného kominického zákona
provádět kominík pan Libor Havlena kontroly a čištění komínů
a spalinových cest.
Kontroly budou prováděny
dne 19. srpna v Borovnici a na Homoli,
dne 20. srpna v Přestavlkách
a dne 26. srpna v Rájci, vždy v době od 8 do 17 hodin.
Kontakt na kominíka pana Havlenu
je na tel.: 776 602 108 nebo 776 358 665.

DOVOLENÁ
Praktický lékař

MUDr. Ilona Sedlmajerová
Ordinace:

CHLENY + DOUDLEBY NAD ORLICÍ
7. – 10. 7. 2015
Ordinace:

DOUDLEBY NAD ORLICÍ
13. – 17. 7. 2015
Ordinace:

CHLENY + DOUDLEBY NAD ORLICÍ
24. – 28. 8. 2015
/V ordinaci bude přítomna pouze sestra./

Zástup:
MUDr. Moravcová - Potštejn.
14
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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
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Stejskalová Věra
Zdeňka Jiří
Štulík Richard
Tancurinová Jana

26.07. MUDr. Tomanová Libuše
01.08. MUDr. Tůmová Věra
02.08. MUDr. Valešová Pavla
08.08. MUDr. Vavřičková Hana
09.08. MUDr. Veselská Renata
15.08. MUDr. Vyčítalová Marie
16.08. MUDr Seidlová Zdenka
22.08. MUDr Ptačovská Eva
23.08. MDDr. Andělová Jana
29.08. MUDr. Bahník František
30.08. MUDr. Benešová Růžena
05.09. MUDr. Beran Lubomír
06.09. MUDr. Beránek Jan
12.09. MUDr. Čapková Marie
13.09. MUDr. Domáňová Iva

ZS Kout 566, Borohrádek
Kvasinská 129, Solnice
Poliklinika Rychnov n. Kn.
nám. Dr. Lutzowa 345,
Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Skuhrov nad Bělou 17
Komenského 481,
Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799,
Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
Komenského 828,
Týniště nad Orlicí
Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov n. Kn.

494
494
494
736

381
596
515
419

263
732
693
151

494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 598 205
494 321 740
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2015
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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.
ČERVEN 2015
Průměrná teplota za měsíc:
Vlhkost:

17,5°C
71%

Minimální teplota za měsíc:
Vlhkost:

6°C
24%

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V MĚSÍCI ČERVENCI
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

75 let

paní
Miloslava Prudičová
z Borovnice

70 let

pan
Jiří Kotera
z Přestavlk

85 let

pan
Václav Prudič
z Borovnice

Maximální teplota za měsíc: 31,7°C
Vlhkost:
95%
Průměrná rychlost větru:
1,4 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr:
Měrka:

38 mm
46 mm

Letní dny (>25°C)

10 dní

Horké dny (>30°C)
Dešťové dny

4 dny
12 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
16

Přejeme všechno nejlepší,
hlavně pevné zdraví
a hodně štěstí.

SŇATEK UZAVŘELI
V MĚSÍCI ČERVNU
UZAVŘELI SŇATEK
NA ZÁMKU
V DOUDLEBÁCH NAD ORLICÍ

Kateřina Hejcmanová
&
Jakub Zelinka
Novomanželům gratulujeme
a přejeme mnoho štěstí na společné
cestě životem.
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ROZLOUČENÍ

NARODILI SE

V MĚSÍCI ČERVNU

V MĚSÍCI ČERVNU

NÁS NÁHLE OPUSTIL

SE NARODILA

pan Josef Nečas
z Přestavlk

manželům Jirešovým
z Borovnice
dvojčátka Ondrášek a Mareček

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
sociální komise

Rodičům gratulujeme, kluky vítáme
na světě a celé rodině přejeme
hodně zdraví a šťastné společné chvíle.
sociální komise

POZVÁNKY A INFORMACE

FARMÁŘSKÉ TRHY
FARMÁŘSKÉ TRHY
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 – 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů, výrobků
a zboží přímo od výrobců, řemeslníků a farmářů.
Těšit se můžete na pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné
i masné výrobky, koření, masti, košíky
a řadu dalších dobrot, užitečností a šikovností.
každý měsíc vždy v neděli
12. 7. 2015
16. 8. 2015
20. 9. 2015

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

tel.: 733 183 799 – zamekdoudleby@seznam.cz – www.zamek-doudleby.cz
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2015
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
KAM ZA KULTUROU A SPORTEM?
15. ROČNÍK LHOTECKÝ DŽBÁN SPOJENÝ S OSLAVOU
120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU SDH V KOSTELECKÉ LHOTĚ
11. 7. 2015

Kostelecká Lhota, Na Penaltě

Sbor dobrovolných hasičů v Kostelecké Lhotě, pořádá netradiční hasičské klání
s podtitulem „Konec hasičů v Čechách“. Akce garantuje další bohatý doprovodný
program pro celou rodinu, včetně závěrečné taneční zábavy ve večerních hodinách. Oslava bude pořádána pod záštitou Města Kostelce nad Orlicí a pana
senátora JUDr. Miroslava Antla. Přijďte se podívat a podpoříte naši členskou základnu a práci s dětmi v mladém hasičském kolektivu.

BRATŘI EBENOVÉ
31. 07. – 21:00
Bratři Ebenové – Čas holin,
areál parku Nového zámku Kostelec nad Orlicí

SEYKORKY
8. 8. 2015 14:00 Seykorky 2015
Kostelec nad Orlicí - Seykorův park
14:00 - 19:00 O.S.T.R.O.V. - volnočasové aktivity
14:00 - 19:00 ASCARYA - žonglérská dílna
14:00 - 18:00 BOSORKA - kreativní koutek
14:00 - 18:00 ŠERMÍŘKÝ SPOLEK ŠUMPERK - šermiřská dílna
15:00 - 16:00 URAL RANGER - projížďky pro děti na motocyklu se sidekarou
16:00 - 17:00 RYTMY SBĚRNÉHO DVORA - interaktivní bubenická dílna
17:00 - 18:00 DIVADLO TOY MACHINE - POVĚSTI ČESKÉ,
aneb jaké to bylo žít v dobách praotce čecha?
20:00
PRÁDELNA - koncert
/ fussion nejen s prvky jazz, funk, reggae a ska /
21:50
FIRE SHOW

KINO SK RABŠTEJN
18.7. 2015
24.7. 2015
07.8. 2015
15.8. 2015
22.8 .2015
18

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Hodinový manžel
Tři bratři
Fakjů pane učiteli
Domácí péče
Co jsme komu udělali

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2015

VÝSTAVA PIVOVARNICTVÍ
V PARDUBICKÉM KRAJI
1. - 31. srpna 2015 Vás zve Orlické muzeum v Chocni
na výstavu Pivovarnictví v pardubickém kraji
Vernisáž dne 1. srpna od 16 hodin.
Úvodní slovo sládka pivovaru Hlinsko v Čechách.
Ochutnávka piva - co hrdlo ráčí...
Otevřeno denně od 9 hod. až 12 hod. a 14. hod. až 17. hod.

XIV. PIVNÍ SLAVNOSTI V CHOCNI
15. 8. 2015 - park Peliny
Program: 16:00 zahájení, CAPOEIRA DDM Choceň, 16:00 W.A.F,
17:30 Adam Mišík, 19:00 Gate Crasher,
20:30 Luboš Pospíšil a 5P, 22:30 TAI PAN, 24:00 SYFON

Vstupné zdarma, atrakce pro děti, občerstvení zajištěno.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2015
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P.R.D. PĜestavlky poĜádají 17.roþník turnaje ve volejbalu

MEMORIÁL
BOHUMILA BEýIýKY
místo konání : PĜestavlky- hĜištČ „U zámeþku“
datum
: sobota 1. srpna 2015
zaþátek
: losování v 08.00 hodin, zahájení hry v 08.30 hodin
startovné
: 200 Kþ – nutno zaplatit do 8.oo hodin !!
ceny
: putovní pohár + Chlenská uzenina
pĜihlášky
: potvrćte svoji úþast nejpozdČji do 20. þervence, poþet družstev
v turnaji je omezen , (k dispozici jsou pouze dva kurty)
úþast
.

: turnaj je urþen pro pozvané týmy. V šestiþlenném družstvu musí
být na hĜišti min. dvČ ženy. Turnaj je urþen pro neregistrované þi
zaþínající hráþe , registrovaní nad 40 let . Start absolventĤ pĜestavlcké volejbalové školy není omezen. Start žen není omezen.
DČkujeme za dochvilnost

turnajový Ĝád : - povinností každého družstva je mít vlastní míþ
- povinností každého družstva je poskytnout rozhodþí dle potĜeby
- hráþi startují na vlastní nebezpeþí
- hráþi mohou startovat v turnaji pouze za jedno družstvo
- protest bude projednán po složení 1000 Kþ , bude-li oprávnČný,
bude celá þástka vrácena
- družstvo je povinno nastoupit do tĜí minut po vyhlášení !!!
- obþerstvení zajištČno
- systém hry bude zvolen dle poþtu družstev
organizace :

František Sládek nebo
603 178 297

JiĜí ěehák
RehakJiri@email.cz
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

