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SLOVO STAROSTKY

ČTVRTÉ SETKÁNÍ BOROVNIC
V sobotu dne 17. 9. 2016 jsme se vydali
do asi 150 kilometrů vzdálené Borovnice.
Stejnojmenná obec se nachází v okrese
Benešov. Toho dne zde proběhlo již čtvrté
setkání obcí s názvem Borovnice.
Cesta nám za všeobecného veselí rychle
ubíhala. Asi po třech hodinách jsme vystoupili v Borovnici, ovšem v té u Benešova.
Všichni jsme byli mile překvapeni přátelským přivítáním a následujícím společným přípitkem.
Ještě větší radost nám udělalo sdělení pana starosty Mgr. Josefa Růžka, že se setkání účastní všech pět Borovnic. Dorazili totiž i Borovničtí od Českých Budějovic.
Celkem přijelo třemi autobusy a jedním osobním automobilem asi 100 návštěvníků.
Po přivítání proběhlo předávání dárků ostatním starostům a došlo i na domácí
koláčky. To se odehrálo v prostorném „párty stanu“.
Následovalo malé občerstvení. Poté jsme se odebrali na mši do místního novogotického kostela sv. Petra a Pavla. Kostel pochází z poloviny 19. století. Fyzicky
zdatní zájemci dostali možnost vystoupat po dřevěných úzkých schodech do věže
a prohlédnout si velký zvon, který krásně zněl.
Po originálně vedené mši jsme se vrátili do stanu, kde byl připraven tradiční oběd
– kuřecí nebo vepřový řízek a bramborový salát.
Po posilnění došlo na výlety do blízkého okolí. Byly k dispozici tři autobusy, takže
jsme si mohli vybrat ze tří možností. Nakonec se ukázalo, že zájem je pouze
o dvě nabídky.
První výlet směřoval na památnou horu Blaník s rozhlednou. Tato skupina zdatných
turistů byla dostižena mrakem, a tím pádem i nepříjemnými dešťovými kapkami.
Druhá skupina výletníků navštívila přehradu Želivku–Švihov, vodní zdroj pitné
vody pro Prahu a další obce a města. U přehrady byl z dotací vybudován naučný vodní dům, atraktivní záležitost jak pro děti tak pro dospělé. Velmi poučné
a zajímavé. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili ve „včelím světě“. Jedná se
o muzeum s expozicí věnovanou včelám a včelím produktům. Ty si mnozí z nás
(někteří i ve velkém) ve zdejším obchůdku také koupili. Došlo i na překvapení
– některé zakoupené včelařské výrobky pocházely od včelařů z Potštejna, tedy
doslova z našeho sousedství.
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Po návratu následovalo opět občerstvení ve formě grilovaného vepřového masa,
kuřat, řízků, salátů a koláčků. Vše bylo k dispozici zdarma, platily se pouze alkoholické nápoje. Když se všichni posilnili, uspořádal pan Pavel Votoček z Borovnice
u Trutnova opět tradiční vážení obyvatel.
Navečer propukla veselá zábava, hudba hrála k tanci i poslechu. Všichni jsme se
dobře bavili až do pozdních večerních hodin.
Děkuji všem účastníkům a věřím, že se jim toto setkání v jiné Borovnici líbilo.
Poděkování samozřejmě v první řadě patří pořadatelům z Borovnice u Benešova.
Zorganizovali vše doslova na jedničku. Navíc se nesplnila nepříznivá předpověď
počasí, takže akce dopadla nad očekávání dobře.
Budeme se těšit na další, už páté setkání v Borovnici. Tentokrát se odehraje až
u Českých Budějovic, kam byla předána štafeta.
Soňa Rojková, starostka obce

Kniha DĚJINY OBCE BOROVNICE
Jak jsme uvedli v letním dvojčísle Brodíku, kniha o naší obci již vyšla, a je tedy
v prodeji. Lze ji zakoupit v sídle obecního úřadu, dále v knihkupectvích v Kostelci n. O., v Rychnově n. Kn. (knihkupectví
Naděje v Panské ulici) a v Zámeckém
knihkupectví v Chocni.
Prodejní cena: 300,- Kč.

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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Z HISTORIE

Z DÍLA KRONIKÁŘE A HISTORIKA
VĚNCESLAVA JINDRÁSKA

1. ČÁST: PANSKÁ KOVÁRNA V BOROVNICI
S panem Věnceslavem Jindráskem, kronikářem ze Svídnice, jsem se
seznámil před více než třiceti lety v rychnovském okresním archivu. Již tehdy mi
bylo jasné, že nejde jen tak o nějakého běžného obecního kronikáře, který se
náhodou zatoulal do archivu, protože potřebuje nějakou tu zajímavost do kroniky.
Tenhle člověk, i když už nějaký pátek ve starobním důchodu, doslova překypoval
energií a nadšením pro regionální dějiny. Když mě později pozval do své domácnosti a pochlubil se pečlivě vedenými kartotékami, do nichž ukládal své
výpisky, pochopil jsem, proč ho tehdejší ředitel archivu JUDr. Josef Juza uznával
jako prvořadého badatele. Člověk nemusí mít odborné historické vzdělání,
a přesto dokáže vytvořit obdivuhodné věci. Věnceslav Jindrásek už dlouho nežije.
Zůstalo však jeho dílo, z něhož mohou čerpat regionální historikové. Státní okresní archiv v Rychnově n. Kn. má ve své knihovně dva svazky strojopisného textu
nazvané HISTORICKÉ STUDIE PANA VĚNCESLAVA JINDRÁSKA ZE SVÍDNICE (SOkA Rychnov n. Kn., kat. č. 145, sign. C-0101/1, 2). Ve druhém svazku
si autor všímá také Borovnice. Na str. 127 až 149, se nachází pojednání
o panské kovárně, o krčmě a o mlýnu v naší obci. Na pokračování tedy
přinášíme edici příslušných stránek. Text jsme místy upravili do současné pravopisné normy a tam, kde to bylo vhodné, zestručnili. Některé zvláštnosti (např.
opakující se slovo „ujal“) byly ponechány, do stylistiky jsme téměř nezasahovali.
Vysvětlivky jsou uvedené v závorkách (vytištěné kurzívou). Edice bude mít tři části,
vyjde tedy na pokračování v říjnovém, listopadovém a prosincovém čísle Brodíku.
PaedDr. Ladislav Miček

BOROVNICE Č. D. 21 – PANSKÁ KOVÁRNA
V soupisu osob podle víry z r. 1651 je uveden Matěj, tovaryš v panské kovárně 25letý, jeho manželka Mariana 20letá, jeho matka Kateřina 52letá, dcera
Rozina 4letá a syn Jan, jeden rok starý, 17letý učedník Jan Boudů a 18letá Kateřina, sirotek.
Dalším kovářem v Borovnici byl Matěj Hrozný, který měl s manželkou Dorotou
(† 1689) tyto děti: Annu, Matěje, Lidmilu, Marianu, Pavla a Jana.
Matěj Hrozný r. 1680 již nežil. Jeho syn Matěj má v matrice jediný záznam
z r. 1686, kdy s manželkou Dorotou křtili dceru Kateřinu.
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Dalším kovářem byl Václav Hrozný. O jeho křtu ani sňatku nejsou v cuclavské
(tj. sudslavské) matrice zápisy.
Podle zápisu v urbáři statku borovnického platil kovář z chalupy o sv. Jiří 2 zlaté
20 krejcarů nájmu a na sv. Havla také tolik. Podle katastru z roku 1713 platil kovář z řemesla ročně 35 zlatých. Tehdy byl kovářem Jan Hájek.
Dalším borovnickým kovářem, a to od r. 1734, byl Jakub Rozštlapil, syn Jana
z Čermné, který se r. 1728 oženil s Kateřinou, dcerou Václava Smejkala z Číčové.
Dalším kovářem byl Karolín Vondráček, který s manželkou Magdalenou křtil
r. 1768 syna Jana.
Roku 1797 kovárnu ujal Jan Mrňávek z panství pardubického. V cechovní knize je zapsán jako Mrňálek.
R. 1799 ujal kovárnu Kašpar Kotlář, také jen na dva roky.
R. 1801 ujal kovárnu Josef Viktorin. Od něho ji ujal r. 1832 Tomáš Hudousek, který svou kovárnu ve Velké Lhotě č. d. 9 postoupil Václavu Martincovi, kováři od cís. král. furvézny (tj. vozatajstva), který pocházel ze Sopotnice č. d. 100.
Tomáš Hudousek byl jedenáctým dítětem Josefa Hudouska, kováře z Velké
Lhoty č. d. 9 a Anny, dcery Jana Dvořáčka, sklenáře z Velké Lhoty č. d. 2, a Doroty rozené Stehlíkovy z Horek. Roku 1814 byl počestným cechem přijatý za mistra kovářského. Oženil se r. 1814 s Kateřinou, dcerou Jana Mimry, chalupníka
z Bošína, s kterou měl r. 1814 dceru Františku a r. 1818 Annu. Po přestěhování
do Borovnice ovdověl. Roku 1833 si vzal o 16 let mladší Magdalenu, dceru Jana
Tupce, sedláka ze Skrchleb (tj. Krchleb) č. d. 15 a Anny roz. Kudláčkovy z Koldína, s kterou měl r. 1837 syna Jana. Řemeslu vyučil několik hochů, jako Václava
Pavelku, Františka Hlaváče z Vrbice, Františka Burše z Borovnice.
Roku 1842 koupil od Tomáše a Magdaleny Hudouskových dominikální (tj. panskou) kovárnu v Borovnici č. d. 21 Jan Klouček, syn Vojtěcha z Chotče č. d. 2
a Magdaleny Pospíšilovy z Chotče č. d. 18. Za manželku měl Kateřinu, dceru
Jana Brutara z Výravy, s kterou měl v Borovnici r. 1842 dceru Annu.
Roku 1860 ujal kovárnu syn František Klouček s manželkou Františkou, dcerou
Josefa Sejkory, hostinského z Koldína č. d. 27 za 525 zlatých rakouských.
Kovářský mistr František Klouček brzy zemřel, a tak po něm r. 1869 kovárnu
zdědil sedmiletý nejstarší synek František. U kovadliny pracoval kovář Josef Jasanský, syn Jana z Chotěšin.
Od sirotků koupil kovárnu Jan Hájek, syn Františka z Malé Lhoty č. d. 2, se svojí
manželkou Františkou, dcerou Václava Trnky. Měl dceru Hedviku, která po jeho
brzké smrti zdědila i jeho polovici na kovárně, kterou celou prodala r. 1877 Janu
a Marii Myšákovým.
Jan Myšák byl osmým z jedenácti dětí Františka Myšáka ze Svídnice č. d. 17
a jeho manželky Magdaleny. Řemeslu se vyučil v Koldíně. Tam pracoval jako
kovářský dělník a tam se také oženil s Marií, dcerou Františka Sejkory, mlynáře
z Koldína č. d. 15.
Podle sčítání lidu z r. 1890 pracoval v kovárně jako dělník Jan Brandejs, na6
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rozený r. 1863 ve Vojenicích. Kovářovi drželi jednu krávu a jalovici. Při dalších
sčítáních měli dvě krávy a jalovici.
Při sčítání r. 1910 je uvedena jako majitelka kovářské živnosti v Borovnici vdova
Marie Myšáková. Z dětí byli doma dcera Anna s mužem Rudolfem Průchou,
narozeným r. 1884 v Bezně u Mladé Boleslavi, povoláním betonářem. Kromě
synů Jana a Jindřicha byly s matkou dcery Emilie a Anežka, které chodily do práce
ke dvoru.
Příště zveřejníme další ukázku z díla Věnceslava Jindráska, nazvanou
KRČMA V BOROVNICI.

Začátkem října vyšla avizovaná publikace
věnovaná dávnému držiteli borovnického
panství. Kniha nese název Jan z Bubna,
válečník a diplomat. Počínaje druhým
říjnovým týdnem ji lze zakoupit v knihkupectvích v Kostelci n. O., v Rychnově n. Kn.
(Knihkupectví Naděje) a v Chocni (Zámecké
knihkupectví). Knížka je v omezeném množství k dispozici také na obecním úřadě.

Jan z Bubna, válečník a diplomat

VYŠLA KNIHA
O NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HISTORICKÉ OSOBNOSTI
SE VZTAHEM K BOROVNICI A ZÁVRŠÍ

L a d i s l av M i ček

Ladislav Miček

Uvádíme stručnou anotaci:
Životopisná monograﬁe věnovaná Janu
Varlichovi z Bubna (1570–1635), předJan z Bubna,
ní osobnosti stavovského povstání v letech
válečník a diplomat
1618–1620 a české pobělohorské emigrace. Bubna je známý tím, že jako švédský
generál a diplomat v roce 1633 nabídl
Albrechtovi z Valdštejna českou královskou
korunu. Kniha se poutavou formou zabývá životními osudy Jana z Bubna během
tureckých válek, okolnostmi vydání tzv. Rudolfova majestátu, průběhem stavovského povstání včetně bitvy na Bílé hoře a následujícími událostmi třicetileté války až
do roku 1635. Publikace má poznámkový aparát, seznam pramenů a literatury
a barevnou fotograﬁckou přílohu. Resumé v němčině, angličtině a ruštině. Autor:
Ladislav Miček. Popis: kniha, vázaná, 120 stran, 14,8 x 21 cm, česky. Nakladatel:
Studio dokument a forma, ISBN: 978-80-905537-6-7, EAN: 9788090553767.
Rok vydání: 2016 (1. vydání).
Obalka-Jan z Bubna-OK-TISK.indd 2
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.
V měsíci říjnu se budou konat mše ve dnech
9. 10. a 23. 10. 2016, 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.
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme

NAŘÍZENÍ Č. 1/2016 OBEC BOROVNICE
O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO
PRODEJE NA ÚZEMÍ OBCE
Zastupitelstvo obce Borovnice se na svém zasedání dne 27. 9. 2016 usnesením
č. 7/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 2 písm. d),
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje
zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na území obce Borovnice jsou zakázány.
8
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Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1. Pochůzkovým prodejem je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb
s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného
pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.
2. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště
obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov a obdobných stavení bez předchozí
objednávky.
Čl. 3
Zakázaný prodej zboží a poskytování služeb
Na území obce Borovnice, tj. v katastrálním území Borovnice u Potštejna a Rájec
se pochůzkový a podomní prodej zakazuje.
Čl. 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb,
na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na:
a) prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
b) ohlášené očkování domácích zvířat,
c) nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích,
d) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) na nabízení služeb dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních
právních předpisů).
Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
Soňa Rojková, starostka

Ing. Libor Provazník, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne 30. 9.2016.
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne 31. 12. 2016.
Současně zveřejněno i na elektronické úřední desce obecního úřadu.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2016
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ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ FINANČNÍCH ÚŘADŮ
JIŽ VYDÁVAJÍ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
K EVIDENCI TRŽEB
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje
podnikatele a jejich zástupce, že od 1. 9. 2016 lze
žádat o vydání přihlašovacích údajů potřebných pro
evidování tržeb.
Získání přihlašovacích údajů je prvním a důležitým
krokem k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatelé
nebo jejich zástupci nenechali podání žádosti na poslední chvíli. Přestože jsou
územní pracoviště na vydávání těchto údajů připravena, nemůžeme vyloučit případné fronty s blížícím se prosincem. Přijďte tedy včas!
Žádost o autentizační (přihlašovací) údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze
dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou
osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně
(ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti ﬁnančního úřadu v době
úředních hodin (pondělí a středa od 8–17 hod, v úterý a ve čtvrtek od 8–15.30
hod a v pátek od 8–14 hodin).
Ostatní způsoby podání žádosti, např. podepsané ZAREP či zaslané prostřednictvím datové schránky nejsou podporované zákonem.
Od 1. 12. 2016 nastupuje první fáze evidence tržeb a evidovat budou podnikatelé s NACE činností ubytovací a stravovací služby (více informací na www.etrzby.cz). V působnosti Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj by mělo v této
první fázi začít evidovat cca 11 tisíc fyzických osob a cca 2 300 právnických
osob. Za prvních čtrnáct dní bylo správci daně v Královéhradeckém kraji vydáno
190 přihlašovacích údajů.
Romana Barešová, tisková mluvčí FÚ pro Královéhradecký kraj

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
č. 7/2016 konaného dne 27. 9. 2016 v Rájci
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programy s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli p. Miloše Tschöpla a pí Olgu
Bečičkovou
10
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– Upravený rozpočet č. 3 na rok 2016. Součástí změny rozpočtu za rok 2016
č. 3 je položkový výtisk příjmů a výdajů výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn. Příjmy celkem 43.500,- Kč a výdaje
celkem 130.800,- Kč.
– Smlouvu č. 9/50/16/0128/Ho/N o právu provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti při výstavbě Vodovodní řady v obci Borovnice
u Rychnova nad Kněžnou a propojovací řád VDJ Lhoty u Potštejna – Borovnice
– Homole – Rájec
– Nájemní smlouvu s Mgr. Petrem Šimáčkem o pronájmu pozemku pod altánem
pod Homolí
– Nařízení č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
obce
– žádost Ivety Zálohové o odkoupení pozemku v k. ú. Borovnice u Potštejna
č. 69/83 o výměře 22 m2
– žádost Jaroslava Stárka o přidělení čísla popisného pro novostavbu na pozemku číslo parcely 126/48 – zóna – v katastrálním území Rájec
– sbírku použitého ošacení pro Občanské sdružení Diakonie Broumov
– Smlouvu č. 9/50/16/0189/Ho/F o podmínkách zajištění užívání silničního
pozemku ke stavební činnosti – Stavební zóna Rájec – kanalizace
Zastupitelstvo obce Borovnice neschválilo:
– žádost Zdeňka Bednáře o odkoupení pozemku v k. ú. Borovnice u Potštejna
č. 415/16 o výměře 616 m2, 415/17 o výměře 34 m2 a 415/22 o výměře
200 m2
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlaseným žádostem
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– výsledky zasedání kontrolního výboru
– výsledky zasedání ﬁnančního výboru
Dne 4. 10. 2016
Olga Bečičková, ověřovatel,
Miloš Tschöpl, ověřovatel,
Ing. Libor Provazník, zapisovatel,
Soňa Rojková, starostka
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s ﬁrmou EKOPART s.r.o. Vamberk
pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních
elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná
v pátek 14.10. 2016.
Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých částech naší obce
v těchto časech: 1. Rájec náves u hospody
16:00 – 16:20 hod.
2. Přestavlky autobusová zastávka
16:30 – 16:50 hod.
3. Borovnice u prodejny
17:00 – 17:20 hod.
4. Borovnice u rybníka
17:30 – 17:50 hod.
5. Homol
18:00 – 18:10 hod.
Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové ﬁltry, plast. nádoby
od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejované hadry,
staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika, autobaterie, monočlánky – zářivky a výbojky, ojeté pneumatiky, autosedačky a čalounění, rozbitý
nábytek, matrace…
– nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty...
VÁŽENÍ OBČANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM.
NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU TŘETÍ OSOBOU!!!
Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou. Tato
akce Vás časově ani ﬁnančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může pozitivně
ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně Vašich dětí. Snaha o zlepšení životního
prostředí může začít u každého z nás. Pomozte a přispějte ke zlepšení životního
prostředí!
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.
Děkujeme Vám předem za spolupráci.

VODOVODY A KANALIZACE
JABLONNÉ NAD ORLICÍ, A.S.
Vážení odběratelé,
s potěšením Vám sdělujeme, že zálohový způsob úhrady faktur za vodné a stočné
(tj. SIPO nebo měsíční trvalé příkazy) zvolilo k 31. 7. 2016 již téměř 14 000
domácností, což činí 80 % ze všech odběratelů – fyzických osob.
Za to Vám všem děkujeme.

12
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Ty z Vás, kteří si dosud moderní způsob plateb nesjednali, znova
žádáme, ať posoudí některé výhody tohoto systému:
– šetříte čas i peníze a nemusíte na pravidelné platby myslet,
– zrovnoměrníte rodinné výdaje,
– nastavení výše a frekvence záloh si na počátku určíte sami dle dosavadních
odběrů,
– při následném vyúčtování systém nastaví výši zálohy na nové období, informaci
o výši záloh Vám oznámíme ve vyúčtování,
– můžete kdykoliv požádat o změnu frekvence a výše záloh.
Chcete–li se připojit k dnes již standardnímu způsobu plateb formou
záloh:
– navštivte naše webové stránky www.vak.cz, sekci „Pro zákazníky“, „Formuláře
ke smlouvě“,
– nebo se informujte na příslušném provozu VAK dle místa odběru vody,
– nebo se obraťte na zákaznické centrum společnosti v Jablonném nad Orlicí
na adrese Slezská 350.
Telefonní kontakty: 463 030 232, 463 030 241, 463 030 253.
15. 8. 2016, vedení společnosti

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které vzít nemůžeme: televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční: v měsíci září a říjen 2016 v době úředních hodin
od 9.00 do 17.00 hod. v budově obecního úřadu v Přestavlkách.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

Děkujeme za Vaší pomoc.
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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
08.10. MDDr. Zdráhal Zdeněk
09.10. MDDr. Andělová Jana

Masarykova 729,
Kostelec nad Orlicí

721 460 150

J. Pitry 448, Opočno
731 980 112

15.10. MUDr. Bahník František

Třebízského 799,
Kostelec nad Orlicí

494 323 152

16.10. MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 464, Dobruška
494 622 040

22.10. MUDr. Podolská Jana

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 783

23.10. MUDr. Beránek Jan

Komenského 828,
Týniště nad Orlicí

494 371 088

28.10. MUDr. Čapková Marie

Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí 494 383 417

29.10. MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 694

30.10. MDDr. Faltisová Kristýna

Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

05.11. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
494 531 955

06.11. MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn.
494 539 225

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
14
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MOPEĎÁCI BOROVNICE
První sobota v září patřila milovníkům malých historických motocyklů. V Borovnici byl odstartován již
11. ročník Spanilé jízdy mopedů. Na startu
této tradiční akce se sjelo 28 krásných veteránů.
Krátce po 13. hodině se kolona vydala na projížďku po okolních vesnicích. Délka letošní trasy obnášela cca 32 km. Hned po návratu začaly soutěže,
do nichž se zapsalo 21 jezdců. Celkové vítězství si
poprvé užíval Tomáš Červinka, druhý v pořadí byl
Zdeněk Pícha, třetí místo obsadil Petr Junek.
Těšíme se na další, tentokrát 12. ročník Spanilé jízdy. Ta se bude konat 2. září
2017. Už dnes bychom Vás na ni chtěli srdečně pozvat.
SDH Borovnice

Spanilá jízda mopedů - 11. ročník
Borovnice 3.září 2016
Pořadí

Jméno

Příjmení

Jízda zručnosti

Sprint

Rychlostní
zkouška

Pomalá jízda
(Penalizace)

Pomalá jízda
(Čas)

1

Tomáš

Červinka

28.70

5.82

46.33

0.00

68.27

80.85

2

Zdeněk

Pícha

26.90

5.57

43.49

6.79

61.48

82.75

3

Petr

Junek

25.35

6.01

52.68

1.34

66.93

85.38

4

Jiří

Černý ml.

22.75

5.04

43.21

15.46

52.81

86.46

5

26.15

5.80

41.52

88.48

Celkový čas

Přemysl

Valach

15.01

53.26

6

Jiří

Černý st.

27.82

5.55

47.41

9.19

59.08

89.97

7

Aleš

Souček

27.35

5.54

46.84

12.46

55.81

92.19

8

Vladislav

Mráz

25.09

6.52

48.61

13.81

54.46

9

Miroslav

Vorlík

27.45

6.34

47.75

18.09

50.18

99.63

10

Miroslav

Rychtařík

37.82

6.03

46.02

11.62

56.65

101.49

11

Roman

Adámek ml.

33.14

5.94

42.31

20.64

47.63

102.03

12

František

Junek

33.77

5.10

44.30

23.37

44.90

106.54

13

Luboš

Doubek

28.74

5.80

48.70

24.14

44.13

14

Milan

Vanický

28.43

7.11

53.73

22.01

46.26

111.28

15

Jiří

Vyhlídal

34.50

5.63

47.60

24.81

43.46

112.54

16

Miloš

Tschopl

28.19

5.76

49.05

30.65

37.62

113.65

17

Lukáš

Bečička

30.33

6.38

50.26

27.09

41.18

114.06

32.60

35.67

122.12

18

Pavel

Hladík

33.56

5.98

49.98

94.03

107.38

19

Láďa

Bečička

33.02

6.75

51.72

38.22

30.05

129.71

20
21

Roman
Tomáš

Adámek st.
Dvořák

35.50
29.94

6.43
5.88

48.78
67.84

44.82
68.27

23.45
0.00

135.53
171.93
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VÝLET PRO DĚTI
Dne 10. září 2016 jsme se vydali na obecní výlet na Dolní Moravu do Mamutíkova vodního parku a Pískového
světa. Kdo chtěl, mohl vyjet lanovkou
nebo vyšplhat pěšky na rozhlednu, kterou
někteří znají jako Stezku v oblacích.
Jiní chtěli zažít adrenalin, a tak mohli navštívit lanový park a velkou houpačku.
Ti nejmenší, ale i dospělí, mohli vyzkoušet
různá bludiště, skluzavky, tobogány a jiné. Bylo-li někomu moc teplo, mohl se projít v uměle vytvořeném brouzdálku.
Den jsme pak ukončili obhlídkou Zemské brány, která se nachází na toku Divoké
Orlice na území u hranic s Polskem. Všichni jsme se kochali krásnou přírodou, ale
také jsme se zasmáli nad dvěma účastníky zájezdu, kteří se snažili přebrodit řeku,
ale jejich pokus skončil pádem do vody.
Děkujeme za pěkný výlet a těšíme se na příště.
Markéta a Vendula Vytlačilovy

FA R M Á Ř S K É
TRHY 2016
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široky sortiment
produktů, výrobků a zboží přímo
od výrobců, řemeslníků a farmářů.
Těšit se můžete na pečivo, ovoce
a zeleninu, mléčné i masné výrobky, kořeni, masti, košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti a šikovnosti.
Jednou za měsíc vždy v neděli.
16. října (trhy dušičkové)
20. listopadu (trhy svatomartinské)

18. prosince (vánoční jarmark).

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme
i v oﬁciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz
16
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VČELAŘI
VÁŽENÍ ČTENÁŘI BRODÍKU,
v dnešním příspěvku se budeme věnovat nemocem a škůdcům včelstev. Tak jako každý živočich na této planetě, má i včela od pradávna řadu
nemocí a predátorů. Řada z nich je známá desetiletí a některá nová onemocnění
se objevuji a vznikají.
Lze je rozdělit na nemoci plodu, včel a matek a dále na škůdce.
1. Nemoci plodu:
– Mor včelího plodu – neléčí se – je nutná likvidace ohněm všeho, co hoří, včetně úlů
– Hniloba včelího plodu – obě nemoci podléhají oznámení veterinární službě
– Houbovitá onemocnění – zvápenatění a zkamenění
– Hynutí plodu – hladem, zimou, přehřátím a nedostatkem vody
– Virus pytlíčkovitého plodu
2. Nemoci včel:
– Varroáza – dostala se k nám z Asie před cca 30 lety. Je to roztoč o velikosti
špendlíkové hlavičky, jenž poškozuje plod, potažmo včely. Bez léčení včelstvo
do třech let hyne. Tato choroba je velmi rozšířená a vyžaduje trvalé léčení, čili
snižování populace tohoto škůdce během celého roku.
– Nosematóza – střevní onemocnění, jež zaviní úhyn včel létavek – včelstvo se
nedostává do síly. Prevencí je teplo. Má velký vliv na výsledky medného výnosu.
– Roztočík – dnes se mu nevěnuje patřičná pozornost, neboť se přeléčí současně
s varroázou.
– Včelomorka – přiživuje se na včelách a často na matce.
– Virus deformovaných křídel.
3. Nemoci včelích matek:
– Nosematóza – střevní choroba
– Melanóza – bakteriální a houbová choroba
– Ucpané vejcovody
– Trubcokladnost
Existuje značné množství dalších nemocí,
které však nejsou podstatněji rozšířeny.
4. Škůdci včel:
– Špatný včelař
– Zavíječ voskový (motýlice)
– Ptáci – datel, ťuhýk, a další, kteří se živí
včelami
– Sršni a vosy

Dělnice otevírají zavíčkované buňky
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–
–
–
–

Myši
Mravenci
Lesknáček úlový (Aethyna tumida)
Medvědi (na Slovensku a v Beskydech)

Přidáme-li k tomu ještě chemické postřiky a poslední dobou také podvýživu
z nedostatku pylu (v současné době včely sice pyl mají, ale je jednodruhový,
začíná chybět jeho rozmanitost), pak má včelař o práci postaráno.
V našich podmínkách je proto třeba používat zateplené úly, stálou obměnu
včelího díla a v jarních měsících dostatek pylu v blízkém doletu. V průběhu roku
pak včelař musí věnovat pozornost zdravotnímu stravu včelstev a reagovat na příznaky jednotlivých nemocí odpovídajícím způsobem, tj. léčením.
Silná a zdravá včelstva s mladými výkonnými matkami jsou předpokladem vyšší odolnosti vůči chorobám. Proti škůdcům pak včelař užívá přiměřená opatření,
např. správné seřízení velikosti česen a vhodný výběr stanoviště. Zde je třeba brát
v potaz i případné negativní účinky slunce a větru.
Jiří Suchánek
předseda ZO ČSV Chleny, osvětový referent OV ČSV RK

ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Začal astronomický i meteorologický podzim, na zahrádkách probíhá
hlavní období sklizně a zpracovávání vypěstované zeleniny a ovoce. Vrcholí
sklizeň zimních odrůd jádrovin a někde ještě těch nejposlednějších odrůd slivoní
a kořenové zeleniny. Češeme poslední plody pozdních odrůd ostružiníku a remontantních maliníků i stále plodících jahod. Celer sklízíme tehdy, když se spodní listy
pokládají na zem a řapíky praskají.
Snižují se teploty, krátí se den
a zvyšuje vlhkost, což způsobuje
téměř na všech pěstovaných druzích významnější výskyt škodlivých organismů, zejména
hub nebo pravých plísní.
Obvykle se však tyto choroby již
v menší míře objevovaly v předcházejících měsících, ale na počátku podzimu může jejich výskyt
vést k rychlému ukončení vegetace napadených rostlin.
18
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V tomto období zpravidla již neaplikujeme prostředky chemické ochrany. Na začátku měsíce ještě můžeme připevňovat
lepové pásy na kmeny stromů proti píďalkám, zejména proti píďalce
zhoubné a podzimní, jejichž housenky
poškozují žírem listy během rašení. Důležité je, aby lepové pásy co nejtěsněji přiléhaly. Povolujeme očkovací a roubovací
pásky na roubovancích, neboť rouby jsou
již v této době přirostlé.
Připravujeme jámy či záhony pro podzimní výsadby stromků a keřů.
Snažíme se vyvarovat sázení stromků
do místa, kde již předtím stromek stejného
druhu byl (např. jabloň po jabloni apod.),
pokud od té doby uplynula doba kratší
než pět let. Vždy je lepší po jádrovině sázet peckovinu a naopak.
Koncem měsíce již můžeme nakupovat nové ovocné dřeviny a keře.
Teplomilné peckoviny (broskvoň, mandloň, meruňka) je však lepší vysazovat na jaře. Ostatní ovocné dřeviny můžeme
bez problémů vysazovat již na podzim a před zámrzem důkladně prolít vodou.
Nově vysazený jahodník pravidelně zavlažujeme, aby do zimy pořádně zakořenil, a tak dobře přezimoval.
V poslední době se moderním tématem stal česnek. Letošní česnek
máme sklizený a většinou již jistě vzorně očištěný a uskladněný. Můžeme ho tedy
hodnotit i srovnávat na zahrádkářských výstavách a setkáních. Navíc se blíží
doba, kdy budeme nakupovat sadbu česneku pro příští výsadbu, takže se o to více
budeme snažit získávat potřebné informace o jeho pěstování a odrůdách. Česnek
vysazujeme pokud možno na slunné, suché a vzdušné stanoviště s propustnou půdou. Před výsadbou můžeme pohnojit Cereritem, a pokud bylo včas zryto a chtěli
bychom přihnojit vápnodusíkem, tak alespoň tři týdny před vlastní výsadbou, i dříve. Cibule rozebíráme až těsně před výsadbou a moříme.
Bylo období, kdy výsledky pokusů ukazovaly, že při výběru zdravé sadby a vhodného stanoviště nebylo viditelného rozdílu mezi mořeným a nemořeným. Pro vlastní jistotu ale za základ moření považujeme přípravek SULKA 5 %, účinný proti
vlnovníku česnekovému. Česnek moříme po dobu 6 až 12 hodin. Vysázený česnek
by měl do zimy zakořenit, ale nesmí vzejít. Teplota půdy by měla trvale klesnout
pod 8 °C.
Výsadbu tedy provádíme podle místních podmínek. V posledních obBrodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2016

19

dobích se spíše osvědčila výsadba provedená ke konci října i v listopadu, v některých případech i začátkem prosince, přičemž hloubka výsadby by měla činit
nejméně 8 až 12 cm. Z praktického náhledu je vhodné sázet více odrůd, ať
už paličáků nebo nepaličáků, protože každá odrůda má své speciﬁcké vlastnosti
při špatněji vybraném stanovišti. Základem úspěchu je především použití
zdravé sadby.
V posledních letech zjišťujeme čím dál větší výskyt nových bakteriálních chorob
a rozšířenější napadání roztoči z řad vlnovníků (hálčivců) na širší škále
pěstovaných kulturních rostlin. Jsou to především důsledky rozšiřovaní ostatních
dřevin (např. tůjí) na úkor dřevin ovocných. Také změny klimatu v budoucnosti
podstatně ovlivní soužití člověka s přírodou.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

SDH RÁJEC INFORMUJE
Dne 3. září 2016 se v Kosteleckých Horkách konal
už 16. ročník soutěže v klasickém požárním útoku
O HORECKÝ POHÁR.
I letos Rájec reprezentovali naši muži, kteří si tradičně
vedli moc dobře a umístili se na 2. místě v kategorii
s vlastním strojem a na 3. místě se strojem horeckým.
Velký hasičský soutěžní debut si ale letos zažily rájecké děti, které si i přes velkou nervozitu odvezly s časem 59.81 krásné 5. místo ze šesti zúčastněných týmů
a patří jim veliké uznání.
Nenechalo se zahanbit ani nově složené
družstvo žen, převážně tímto sportem nepolíbených začátečnic, které si s časem
43.42 odvezly 6. místo ze sedmi.
Děkujeme všem za pomoc a čas nám
věnovaný a doufáme, že se i nadále budeme scházet na veselých trénincích a jiných akcích, zvedneme děti od tabletů,
užijeme si radost z pohybu a společného
setkávání a inspirujeme tak třeba i místní
nejmenší.
Za SDH Rájec Petra Koutná
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Další foto na obálce.
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POZVÁNKY A INFORMACE

POZVÁNÍ OD MŠ A ZŠ SKOŘENICE
Zveme všechny absolventy i žáky současné,
rodiče a přátele školy na akci
„20 let s Ivetou".
Kdy?
V pátek, 28. října 2016,
10 hod. – 12. hod a 14 hod. – 18. hod.
Co je na programu?
Den otevřených dveří, výstava fotograﬁí, přátelská setkání, raut, v 18 hod.
lampionový průvod a ohňostroj.

ČERNÁ KAVÁRNA
Přijďte posedět ke kávě a lahodnému dortíku, setkat se, popovídat si
a okusit i něco navíc – s klapkami
na očích tmu kolem vás! Tento zajímavý projekt se uskuteční v pátek dne
18. listopadu 2016 v jídelně školy.
Milým hostem kavárny bude nevidomá Michalka, absolventka naší školy.
Vstupné dobrovolné, výtěžek poputuje na konto nevidomých
ve Vysokém Mýtě.
V případě zájmu nás kontaktujte na emailu školy: hospodarka@zsskorenice.cz nebo tel. čísle: 465 489 159 do 14. října 2016!
Petra Koutná

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2016
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- přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,
vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,
- ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
- přehlídka staročeských a stále dobrých odrůd jablek,
- expozice hroznového vína, paprik, ořechů, kolekce bylinek,
- současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
- výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial a pokojových květin,
- ukázky chovatelů, myslivců, kaktusářů, včelařů, ornitologů,
- po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
- tradiční soutěž v aranžování ovoce, zeleniny a květin,
- výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
- ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky,
- stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných
stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky,
a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahradního nábytku
- bohatý doprovodný kulturní program a velmi dobré občerstvení,
- možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka ,
- po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové,
- zámek v Častolovicích bude otevřen, parkování zdarma

Zahájení prvního dne výstavy
Zahájení soutěže v aranžování
Vystoupení hudební skupiny
Slavnostní zahájení výstavy
Zasedání Krajské koordinační rady ČZS
Hudební vystoupení K-BAND
Ukončení prvního dne výstavy

Zahájení druhého dne výstavy
Soutěž v aranžování
Vystoupení hudební skupiny
Vystoupení hudebního orchestru BAŠAPA z Holic
Přednáška a beseda
„Jak pěstovat zdravé ovoce“ J. Matejsek
17,00 hod. Konec druhého dne výstavy

09,00 hod.
09,00 hod.
09,30 hod.
13,30 hod.
14,30 hod.

PÁTEK 7. 10. 2016

09,00 hod.
09,00 hod.
09,30 hod.
10,00 hod.
12,00 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.

ČTVRTEK 6. 10. 2016

PROGRAM:

SOBOTA 8. 10. 2016

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

Zahájení čtvrtého dne výstavy
Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad Kněžnou
Vystoupení skupiny Špunti
Koncert skupiny Špunti
Vystoupení taneční skupiny Floriteam z Doudleb n. O.
Ukončení soutěže v aranžování
Celkové ukončení výstavy

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

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

NEDĚLE 9. 10. 2016

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

6. – 9. října 2016 v Častolovicích

PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:

ve dnech

R ad ost – Kr ása – Užitek
are á l s okolské zahr ady, s okol ov na a zahr ád k ářsk á bu d ova

VÝSTAVU

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH
ČECH

ZO ČZS Č astol ov i ce, Úz emní s dr už ení ČZS Rychnov n.Kn. a městys Č astol ov i ce
p oř ádají 18. v ýstav u ovo ce, z el eniny a květin

Srdečně zveme všechny občany důchodového věku do divadla
v Rychnově nad Kněžnou
Vladimír Hron "Narozeninová tour 50"
26. října 2016 v 19.30 hod.
Místo konání: Pelclovo divadlo
Známý moderátor slaví patnáct let na
obrazovce, čtvrtstoletí za rozhlasovým
mikrofonem, a k tomu slaví „padesát".
Král českých hudebních imitátorů pro
tuto příležitost vybral padesát zásadních
písní svého života, vybral retrospektivní
fotografie, zásadní videa, přemluvil k
duetové spolupráci zpěvačku Lucii
Černíkovou a vyrazil na narozeninové
turné.
Čeká Vás nová show plná písniček, gagů
a nečekaných situací, opět bez použití playbacku, v originálních
tóninách v jedinečném podání baviče Vladimíra Hrona.
Dopřejte si svěží humor v uspěchané době.
Odjezdy z autobusových zastávek
--------------------------------------------------------------------------------------Rájec 18.10 hodin, Borovnice 18.20 hodin, Přestavlky 18.30 hodin
Prosíme, hlaste se členkám sociální komise nebo na OÚ Borovnice na
tel. čísle 734 559 876.

Přejeme Vám příjemný večer a pěkný kulturní zážitek.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2016
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Rájecké světýlkování 2016
Pojďme všichni s lampiónkem nebo
lucerničkou a u příležitosti Dušiček zapalme
alespoň malé světýlko…

Kdy? v sobotu 29. října 2016, 17.00 hodin
Kde? Rájec u rybníčku
Doprovodný program? REJ STRAŠIDEL!!!
Přijď v kostýmu strašidla
a zúčastni se soutěže
o nejhrůzostrašnější masku!
Těšíme se na Vás!!!
Strašidla a „Rájecké ženy“ při SDH Rájec
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POČASÍ U NÁS

PRO DĚTI

Jedná se o amatérskou meteostanici
umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 5 v obci Rájec. Meteostanice je
v provozu od konce roku 2011.
ZÁŘÍ 2016
Průměrná teplota za měsíc: 17,3°C
Vlhkost:
70%
Minimální teplota za měsíc:
1,2°C
Vlhkost:
30%
Maximální teplota za měsíc: 31,3°C
Vlhkost:
95%
Průměrná rychlost větru:
1,2 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Měsíční srážky:
srážkoměr:
v opravě
měrka:
11 mm
počet dní:
2 dny
sněhová pokrývka dní:
0 dní
výška sněhu za obdoby max.: 0 cm
Počasí ve dnech v měsíci:
Chladné dny (<10°C)
Mrazivé dny (<0°C)
přízemní mráz (<0°C)
letní dny (>25°C)
horké dny (>30°C)
tropické noci (i>=20°C)

0 dní
0 dní
0 dní
15 dní
4 dny
0 dní

Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,
popř. při osobní návštěvě u mě doma.
Od 1. 2. 2015 běží počasí na těchto
nových stránkách www.pocasirajec.cz
www.facebook.com/PocasiRajec
www.in-pocasi.cz
http://www.wunderground.com
IKRLOVHR18
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NAROZENÍ
V měsíci září oslaví
významné životní jubileum

SŇATEK UZAVŘELI
V měsíci září uzavřeli sňatek
Hana Vacková
z Přestavlk 33
a Jiří Černý
z Přestavlk 36

88 let
paní Marta Bečičková
z Borovnice
Přejeme hlavně hodně zdraví
a pohody.
sociální komise

Novomanželům gratulujeme
a přejeme hodně štěstí!

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ

sociální komise

NAROZENÍ
V měsíci září se narodili:
manželům Omilákovým
z Rájce syn Jakub,
panu Michalu Tschöplovi
z Přestavlk a Kláře Tuzové
dcera Anna,
paní Radce Kapuciánové z Rájce
a panu Martinu Šejnovi
syn Filip.
Gratulujeme k miminkům,
přejeme jim hodně spokojenosti
na světě
a všem doma přejeme
hodně zdraví a štěstí.

Obec Borovnice se sociální komisí
zve nové občánky s rodiči
na slavnostní vítání
dne 16. října 2016.
Románka Šulce z Rájce
Alexíka Matějku z Rájce
Gabrielku Navrátilovou
z Přestavlk
Terezku Kaplanovou z Rájce
Barborku Zaňkovou z Rájce
Péťu Dundu z Rájce
Victorku Šaldovou z Rájce
Kubíka Lédra z Borovnice
Kubíka Řehoře z Borovnice
Kubíka Omiláka z Rájce
Filípka Šejnu z Rájce
Těší nás, že se i letos do naší obce
narodilo tolik nových občánků.

sociální komise
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Fotograﬁe SDH Rájec

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2016

27

Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 30. 10. 2016.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

28

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2016

