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Reprodukce mapy: Borovnice, Homol, Přestavlky a Rájec podle
tzv. I. vojenského mapování. Stav kolem roku 1765.
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Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=960&lang=cs&z_width=
1280&z_newwin=1&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c131

Z HISTORIE

DÁVNÉ TECHNICKÉ PAMÁTKY
– RYBNÍKY V BOROVNICI A RÁJCI
Příspěvek, který právě začínáte číst, vznikl ve vánoční době. Málokdo si dnes
dokáže představit Vánoce bez kapra. A sláva českého kapra sahá až do středověku. Hlavně kvůli této rybě se začaly budovat rybníky. Jde o typický fenomén českého středověku a raného novověku.
Rybníky jsou ve své drtivé většině zajímavými památkami. Dokládají technický um našich předků a dokumentují jejich vztah k přírodě. Navržení
a vyměření hráze budoucího rybníka představovalo v pozdním středověku vrcholně odbornou záležitost. Technický um a dovednosti tehdejších lidí
jsou obdivuhodné. Rybníkáři měli k dispozici pouze motouz, olovnici, lať
(v lepším případě vybavenou jako primitivní vodováhu), a hlavně jednoduché
průhledítko sloužící k vytýčení vodorovné přímky, tj. koruny plánované hráze,
a také k odhadu, co bude zatopeno vodou. Rybníky, které přečkaly hromadnou
likvidaci, k níž došlo během 19. století, dnes tvoří nedílnou součást české krajiny,
zkrášlují ji. Zadržují v ní vodu, mají hospodářský a ekologický význam. Platí to
naštěstí i pro naši obec, i když také zde došlo (v mnohem pozdější době) ke zrušení rybníka přímo v Přestavlkách.
Počátky Borovnice, Přestavlk a Rájce spadají do období kolonizace, tedy do 13., nejpozději do 14. století. Předpokládáme, že první rybníky
zde vznikaly již s kolonizací nebo krátce po ní. Nic tedy nebrání představě, že
některé tyto vodní nádrže v okolí Borovnice, Rájce a Přestavlk jsou velmi starého
založení. V našem případě tedy jde jednoznačně o nejstarší existující památky v katastru obce. Rybníky byly založeny v sousedství obou tvrzí,
tj. v Borovnici i v Přestavlkách, pravděpodobně již v době výstavby těchto sídel
nižší šlechty. Měly totiž nejen hospodářský, ale i obranný význam. Epocha prvního velkého rozmachu českého rybníkářství je dobou Karla IV. Kronikář a starosta
Borovnice Fr. Kaplan u příležitosti popisu obecního znaku kdysi napsal: „V této
době vládl nad tímto majetkem Václav Záruba Sudlička, který hodně zvelebil
rybnikářství (zemřel roku 1375)“ (Pamětní kniha obce Borovnice…, s. 125, zápis z r. 1937). V případě podílu zmíněného Záruby Sudličky na rozvoji rybnikářství by se tento zeman zařadil mezi několik osobností doby Karla IV., které založily první velké české rybníky (např. Dvořiště, Bošilecký rybník, dnešní Máchovo
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jezero apod.). Zajímavé, ale dnes těžko ověřitelné… Faktem však zůstává, že
král Karel velmi podporoval výstavbu rybníků a nabádal šlechtu k jejich hojnému
zakládání. Stříbrná rybářská vrš, tj. původně proutěná past na ryby, jež je
součástí dnešního znaku obce Borovnice, odkazuje k této dávné době…
V 16. století kvetlo rybniční hospodářství na panství Potštejn. Purkrabím
byl Albrecht Sudlička z Borovnice. Nás však více zajímá jakýsi Vaněk Přestavlcký, jenž je v instrukcích pro panské úředníky z r. 1525 zmiňován jako
„holomek při rybnících“ (Palacký, Fr.: Pana Vojtěcha z Pernštejna zřízení
o správě hradu a panství Potenšteinského a Litického, in Časopis Českého museum, roč. 1835, s. 288). Šlo o služebníka (pocházejícího z Přestavlk), jenž
měl na starosti patrně některé z potštejnských rybníků. Slovo „holomek“ nemělo
dnešní pejorativní význam. Označovalo zřízence, pomocníka, sloužícího.
O přítomnosti odborného personálu v naší obci máme jistou zmínku až
z poloviny 17. století – v Přestavlkách je zaznamenán „ﬁšmeister“ (porybný) Pavel Rybka. Všimněme si jeho příjmení…
Věnujme se nyní konkrétním rybníkům. V našem případě stojí za pozornost především Horní (Návesní, Větší) rybník, přimykající k bývalému
panskému dvoru. Název „Mlýnský“ nám prozrazuje, jaké technické zařízení
se nacházelo u druhého velkého borovnického rybníka. V roce 1651 ve zdejším
mlýně žil Jan Procházka se ženou Mandalénou, svobodní, nepoddaní lidé. Mlynářem u rybníka v sousedních Přestavlkách tehdy byl Jan Barták.
Zajímavým způsobem charakterizoval šlechtické podnikání po třicetileté
válce kronikář a přestavlcký mlynář Bohumil Bečička: „Šlechta počala zabírati
selskou půdu a scelovat ji ve velká panství, na nichž stavěla poplužní dvory, ovčince a chopila se i výnosného rybníkářství zakládáním četných rybníků.
Z té doby máme i u nás památky z mnoha prokopaných hrází. Na Bubnovským
byly asi 3 rybníčky za sebou, v Rájci na hrázi jsou 2 rybníčky, v lese pod myslivnou byla hráz (nynější cesta do lesa), u Kodešovky je rybníček napájený pramenitou vodou. U Brumbárova mají rovněž rybniční hráz překlenutou mostkem
a ve Zdelově byl rovněž velký rybník“ (Pamětní kniha obce Rajc-Přestavlky, s. 56).
O tom, jak rozsáhlé bylo rybniční hospodářství v polovině 18. století, svědčí
existence 14 rybníků na statku Borovnice. Značný počet rybníků na tak
malém panství vypovídá o tom, že vrchnost měla velký zájem o rybniční hospodářství.
Dalších 6 rybníků bychom tehdy našli na podstatně menším statku Přestavlky.
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Jak asi vypadala zdejší krajina? Určitou představu nám dá stará mapa,
v našem případě list c131 prvního vojenského (tzv. josefského) mapování, pořízený důstojníky rakouské armády někdy v letech 1764 až 1768. Díky barevnému provedení lze snadno poznat rybníky, vodní toky, komunikace, zalesnění,
pastviny, louky, autoři se pokusili znázornit také reliéf.
Názvy některých našich rybníků jsou etymologicky zajímavé: Společní (společně na něm hospodařily oba statky – borovnický i přestavlcký), Poddubní, Pihovatý, Spáleniště, Chmelnický, Odřenec, Kamenný. O tom, jaký vedlejší
produkt poskytoval rybník Perlovec, není třeba dlouho uvažovat. Ve 20. letech
minulého století zrušený a zbytky středověké tvrze zavezený návesní rybníček
v Borovnici sloužil kdysi vrchnosti jako sádka.
Před více než čtyřiceti lety zlikvidovaný rybník v Přestavlkách poháněl
Bečičkovu pilu a mlýn. V obecní kronice čteme zápis z počátku 80. let
minulého století: „Pod hrází býv. Mlýnského rybníka se nacházel vrchností
postavený, celý dřevěný mlýn. Na mlýn šly z rybníka 3 žlaby, kudy šla voda
na kola, která poháněla 2 mlýnská kola a pilu jednušku. Budovy se přestavěly
a dnes je v provozu jen pila, kterou vede syn mlynáře Bečičky, bývalý kronikář
MNV Borovnice. Dnes je rybník vysušen, jeho část je používána na skládku stavebnin oblastní meliorační správy a další část jako louka“ (Kronika Borovnice,
1970–1989, s. 8).
Rájecký (Pěnivý, Pěnovatý) rybník je zajímavý především z přírodovědného hlediska. Jedná se o chráněnou lokalitu, klasiﬁkovanou jako významný
krajinný prvek (VKP) s výskytem orchidejí a další teplomilné květeny. Rybník je
též hnízdištěm několika druhů vodního ptactva.

Poznámka:
Během sběru podkladů pro připravovanou knihu o dějinách Borovnice,
Homole, Přestavlk a Rájce bylo třeba prostudovat značné množství archivních pramenů a nejrůznější literatury. Postupně bychom Vám tedy
na stránkách Brodíka chtěli nabídnout řadu zajímavostí z bohatých
dějin obce. Zaměříme na památky, osobnosti, události. Začali jsme
rybníky. Jsou to dnes nejstarší památky v obci …

PaedDr. Ladislav Miček
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli je přes zimní období
až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat 27. března 2016
a poté každých čtrnáct dní.

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

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 8/2015
KONANÉHO DNE 15. 12. 2015 V BOROVNICI
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem pí Petru Koutnou a ověřovateli zápisu p. Libora Provazníka a
p. Jaroslava Lédra
– rozpočet obce Borovnice na rok 2016
– rozpočtový výhled obce Borovnice na období 2017 - 2020
– upravený rozpočet na rok 2015 č. 4
– smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
– obnova a výchova lesních porostů ve výši 5.500,- Kč.
– obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o poplatku za odpady na rok 2016
ve výši 500,-Kš/osoba/rok
– nové stanovy „Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Brodec“
– metodický a organizační pokyn k aktualizaci místního a pomístního názvosloví
při obnově katastrálního operátu
– kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č.126/51 v k.ú. Rájec – Martin
Kaplan, Rájec 5 a Nikola Kaplanová, Velká Skrovnice 89 ve výši 186.150,- Kč
– kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č.126/52 v k.ú. Rájec – Filip Strmiska,
Rokytnice v Orl. h. ve výši 149.110,- Kč
– smlouvu o zřízení věcného břemene Borovnice p.č. 43, Jireš – přípojka kNN
– ČEZ Distribuce, a.s., Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-Kč
– upravení platové třídy obecního zaměstnance na třídu 5, stupeň 12
– žádost o sponzorský příspěvek TTC Lhoty u Potštejna ve výši 5.000,-Kč
– žádost o přidělení ﬁnanční podpory ve výši 1.000,-Kč pro sdružení včelaření
– ČSV, Základní organizace Chleny
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2016
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– členství ve sdružení Euroregionu Glacensis
– pí Soňa Rojková byla ustanovena zástupkyní ve sdružení Euroregionu Glacensis
Zastupitelstvo obce neschválilo:
-- žádost o projednání příspěvku MAS NAD ORLICÍ ve výši 20,-Kč na občana
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
-- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlaseným
žádostem
Dne 21. 12. 2015
Ing. Libor Provazník – ověřovatel, Jaroslav Lédr – ověřovatel,
Mgr. Petra Koutná – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka

CENY POPLATKŮ NA ROK 2016
KOMUNÁLNÍ ODPAD 500,- Kč/rok za osobu trvale žijící
500,- Kč/rok za rekreační objekt
POPLATEK ZA PSA 50,-Kč
POPLATEK ZA PSA, jehož držitelem je pořizovatel invalidního
nebo starobního důchodu, 30,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa u téhož držitele 100,- Kč

VÝBĚR POPLATKŮ PROBĚHNE
BĚHEM MĚSÍCE LEDNA A ÚNORA.
BOROVNICE - Bumbálka
18. února 2016
16.00 – 18.00 hod.
RÁJEC - pohostinství Zastávka
11. února 2016
16.00 – 18.00 hod.
PŘESTAVLKY - obecní úřad vždy v úředních hodinách.
POPLATKY MUSÍ BÝT UHRAZENY DO KONCE ÚNORA 2016
Poplatek lze rozdělit na dvě části (u domácností),
činí-li celková částka více jak 1000,-Kč

PRVNÍ POLOVINA BUDE UHRAZENA do konce února 2016
DRUHÁ POLOVINA BUDE UHRAZENA do konce července 2016
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POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce
na mimořádné veřejné zasedání, které se koná
v úterý dne 19. ledna 2016 od 18.00 hodin
ve společenské místnosti obecního úřadu v Přestavlkách.
Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena
na úředních deskách týden před zasedáním. Všichni jste zváni.

Upozorňujeme občany na řádné třídění komunálního odpadu.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2016
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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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Název obce: BOROVNICE

DOTAZNÍK
Cílem je zjistit zájem obþanĤ o sociální službu:

TísĖová péþe
Co je to tísĖová péþe?
Nonstop pomoc v krizových situacích – Pád, nevolnost, slabost, pĜepadení, strach ze samoty.
Služba pro okamžitý kontakt mezi þlovČkem v tísni a speciálním dispeþinkem. Jedná se o službu,
pĜi které jsou starší, nemocní, osamocení nebo postižení obþané pomocí hlídacího
monitorovacího systému napojeni nepĜetržitČ po celých 24 hodin na dispeþink, který jim v
pĜípadČ potĜeby zprostĜedkuje okamžitou pomoc (lékaĜ, policie, plynaĜi, elektrikáĜi, hasiþi
apod.). Jedná se o malou pomĤcku pro seniora: napĜ.: hodinový náramek, nebo klíþenku na krk,
který je opatĜen tlaþítkem SOS a v pĜípadČ potĜeby, senior pomĤcku využije k pĜivolání pomoci.
Pro koho je služba urþena?
- pro seniory 65+ let a osoby se zdravotním postižením 27 – 64 let.
Služba není vhodná pro osoby s duševním onemocnČním, které by znemožĖovalo poskytování
služby, pro osoby s tČžkými poruchami sluchu, které znemožĖují hlasovou komunikaci, a osoby
s motorickým postižením, které znemožĖuje stisk nouzového tlaþítka.
Kolik služba stojí?
MČsíþní paušál poplatek je 500 Kþ a je možné jej hradit z pĜíspČvku na péþi (v cenČ jsou 3
výjezdy zdarma). Jednorázový poplatek za instalaci zaĜízení je 2000 Kþ.
Prosíme Vás o zakroužkování Vámi vybrané odpovČdi v dotazníku,
který je anonymní a slouží pouze pro pĜedstavu, jaký by byl o tuto službu zájem.

VyplnČný dotazník mĤžete vhodit na místní Obecní úĜad
PrĤzkum bude probíhat od: 1. 1. 2016 do: 22. 2. 2016
DČkujeme za Váš þas.

O službu tísĖové péþe:
x Mám zájem

Vášv³k:
ȋÀȌ

x Nemám zájem
V pĜípadČ, že byste pĜivítali více informací, napište svoje telefonní þíslo, pĜípadnČ adresu,
navštíví Vás sociální pracovník odboru sociálních vČcí, MČÚ Kostelec nad Orlicí:
………………………………………………………………………….......................................



Obec byla oslovena Městským úřadem Kostelec nad Orlicí – odbor sociálních věcí.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2016
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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
09.01. MUDr. Beran Lubomír

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 783

Komenského 828,
Týniště nad Orlicí

494 371 088

Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí

494 383 417

Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

Záhumenská 445,
České Meziříčí

734 324 600

Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

U Stadionu 1166,
Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

Komenského 259,
Kostelec nad Orlicí

494 323 958

Panská 24,
Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

07.02. MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

13.02. MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169,
Vamberk

602 514 715

Komenského 127,
Opočno

494 621 665

10.01. MUDr. Beránek Jan
16.01. MUDr. Čapková Marie
17. 01. MUDr. Domáňová Iva
23.01. MDDr. Faltisová Kristýna
24.01. MUDr. Hrbáčová Eva
30.01. MUDr. Havlová Marie
31.01. MUDr. Hlavsová Lenka
06.02. MUDr. Handl Jindřich

14.02. MUDr. Loukota Jan

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2016
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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.

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

PROSINEC 2015

ROK 2015

Průměrná teplota za měsíc:
Vlhkost:

4,6°C
88%

Průměrná teplota za rok:
Vlhkost:

10,8°C
75,3%

Minimální teplota za měsíc:
Vlhkost:

-4,2°C
53%

Minimální teplota za rok:
Vlhkost:

-9,4°C
24%

Maximální teplota za měsíc: 14,9°C
Vlhkost:
96%

Maximální teplota za rok:
Vlhkost:

37°C
97%

Průměrná rychlost větru:
1,4 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)

Průměrná rychlost větru za rok: 1,7 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr:
Měrka:

19 mm
34,2 mm

Srážky celkem za rok:
Srážkoměr:
Měrka:

453,3 mm
599,2 mm

23 dní

Chladné dny (<10°C)

53 dní

Mrazivé dny (<0°C)

75 dní

Chladné dny (<10°C)
Mrazivé dny (<0°C)

7 dní

Přízemní mráz (<0°C)

12 dní

Přízemní mráz (<0°C)

Dešťové dny

10 dní

Tropické noci (>=20°C)

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
14

103 dní
5 dní

Letni dny (> 25°C)

54 dní

Horké dny (> 30°C)

34 dní

Dešťové dny

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2016

106 dní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

SŇATEK UZAVŘELI

V MĚSÍCI LEDNU
PŘÁNÍ
NOVOMANŽELŮM

OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

60 let

paní
Hana Tschöplová
z Borovnice

65 let

paní
Jana Kolešová
z Přestavlk

65 let

paní
Dobromila
Podhorníková
z Rájce

70 let

pan
František Podhorník
z Rájce

75 let

pan
Vladislav Smola
z Přestavlk

86 let

paní
Vlasta Lichtenberková
z Rájce

Dne 12. p
prosince 2015
uzavřeli v Ústí nad Orlicí

sňatek
Nikol Faifrová
&

Martin Kaplan
z Rájce č.
č 5
Novomanželům
srdečně gratulujeme
a přejeme jim
mnoho štěstí
na společné cestě
životem.
sociální komise

Všem přejeme hlavně hodně zdraví
a pohody.
sociální komise

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2016
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ʗ

ʗ

ZaĀátek ve 20:00 hodin
PĢedtanĀení dďtí školy
ʗ Bohatá tombola
ʗ Hudba JK BAND Dobré

Prodej místenek na OÚ Lhoty u Potštejna od 4. ledna 2016
Vstupné: 90,- KĀ (vstupenka s místenkou)

Kterýsekoná15. ledna 2016 v místnímpohostinství naVrbici



Sdružení rodiĀĪ pĢi ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna Vás zve na :

POZVÁNKY A INFORMACE

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2016
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VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
ANEB POKUS O REKORD 2015
V letošní akci konané dne 4. 12. 2015 jsme vypustili celkem 87 923 balónků
z 398 míst v celé ČR. Naše obec na homolských schodech přispěla letos 107
vypuštěnými balónky. Vlastní rekord z minulého ročníku se tedy nepřekonal, ale
hlavní smysl akce - udělat radost dětem ve svém okolí - se vydařil.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase v roce 2016!
Obec Borovnice

VÁNOČNÍ KONCERT NA HOMOLI
V kostele Panny Marie Bolestné se 12. prosince od 17 hodin uskutečnil první netradičně vánoční koncert, který byl laděn do swingové hudby. Cílem bylo z dobrovolného vstupného vybrat částku, která by měla aspoň trošku pomoci paní Petrašové
s provozem kostela. Celková částka, která se vybrala byla necelých 4.300 Kč.
Odhadovaná účast byla přibližně 150 lidí. V přepočtu to vychází na jednoho
účastníka necelých 29 Kč. Chtěl bych všem poděkovat za účast a věřím, že si
všichni odnesli krásný předvánoční zážitek a v příštím roce opět koncert navštíví.
Třeba se nám podaří vybrat i větší obnos peněz. Letošní vybraná částka byla použita na opravu zvonícího zařízení, která stála přibližně 5.000 Kč.
Jan Havel

18
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Vánoční koncert
na Homoli

Mikuláš s čerty v obci Přestavlky

Mikuláš s čerty v obci Rájec
Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi
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Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi
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Brodík
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Redakční
rada–neodpovídá
stylizaci
příspěvků
tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

