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Na mapě z r. 1810 zleva šipkami označena tato místa:
Závrší, Dřel, Homol.
Mapa pozemků statku Borovnice, 1:6960, 1810, výřez. SOA Zámrsk,
fond Velkostatek Kostelec nad Orlicí, inv. č. 585, sign. 2, mapa č. 2
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Z HISTORIE

TVRZE, SÍDLA DROBNÉ ŠLECHTY
- DOKONČENÍ
TVRZ V PŘESTAVLKÁCH
První věrohodná zmínka o Přestavlkách se vztahuje k roku 1440. Roubená tvrz
pocházející z 15. století byla dvakrát zcela přestavěna. Nejprve kolem roku 1560
na renesanční zámeček a o sto let později raně barokně.
Přestavlky v roce 1440 snad náležely Matěji z Přestavlk, o němž víme, že se tehdy
zúčastnil sjezdu východočeské šlechty, jenž se konal v Čáslavi. O dva roky později vystupoval v nedalekém Kostelci (nad Orlicí) jako svědek Hynek z Přestavlk. Zdá
se, že v té době ves patřila zemanské rodině sídlící v Přestavlkách.
Drobné šlechtické sídlo, roubená jednopatrová tvrz, je ve vsi doložena až o sto let
později. V r. 1544 Matěj Hložek ze Žampachu totiž prodal tvrz, hospodářský dvůr
a vesnici Otíkovi z Bubna. Až zde se tedy objevuje první zmínka o tvrzi.
V roce 1627 se přestavlcký statek dostává do rukou Otíka Bukovského z Hustiřan
a na dalších sto let se stává sídlem této rodiny. Někdy během 17. století došlo
k odstranění dřeva a k vyzdění přízemních prostor. Patro zůstalo až dodnes roubené. V prostorné místnosti (dnes obřadní síň) se tu dochoval dřevěný malovaný
strop, v 90. letech bohužel zakrytý obložením.
Dalšími stavebními úpravami, z nichž poslední proběhly v první polovině 19. století (krov a mansardová střecha), se vzhled stavby postupně měnil, přičemž půdorys
zůstal zachován. Dnes je bývalá tvrz v literatuře uváděna jako barokní zámeček.

TVRZ V RÁJCI
Tvrz stávala snad v severní části obce, ale jsou pochybnosti, zda zde vůbec nějaké zemanské sídlo kdy bylo. V terénu se po stavbě nedochovaly žádné patrné
stopy. První písemná zmínka o Rájci pochází z r. 1399. Co tedy víme jistě? Držitelem vesnice Rájec byl Tas z Boskovic, pán Brandýsa nad Orlicí. Později ve vsi
sídlil zdejší zemanský rod, z něhož v letech 1406 až 1449 známe Hynka z Rájce.
Pokud se psal „z Rájce“, předpokládáme, že tu měl odpovídající obydlí. Zbytky
tvrze, drobného šlechtického sídla, které zde mělo být, se zatím nepodařilo prokázat. Dojde-li v budoucnu v nejvýše položených místech Rájce, tj. někde v okolí
zvoničky, k větším zemním pracím, můžeme se dočkat zajímavého překvapení.
Dnes nám však nezbývá, než o existenci rájecké tvrze jen spekulovat.

HRÁDEK DŘEL
Návštěvníky poutního místa na Homoli při výhledu do kraje zaujme blízký zalesBrodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2016
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něný vrch Chlum. Lesní porost skrývá nepatrné zbytky bývalé tvrze Dřel,
postavené pravděpodobně koncem 14. století. O prvním známém majiteli tvrze
a stejnojmenné dnes již neexistující vesnice je zmínka v roce 1442. Byl jím Vilém
z Orle, který později sloužil Jiřímu z Poděbrad. Ještě začátkem 20. století lidé
nazývali místo, kde stávala tvrz Dřel, pomístním jménem „Na hradě“.
Za místním jménem Dřel se skrývá také zaniklá ves, jež se nacházela v katastru
dnešní obce Borovnice. Nad ní, ve výběžku katastrálního území Koldína, stávala
tedy tvrz, z níž se dochovaly skromné zbytky. Tvrz, postavená snad již koncem
14. století, zpustla patrně v první polovině 16. století. V roce 1568 se na Chlumu
připomíná obora. Ves Dřel se později stala součástí potštejnského panství, jehož
majitel ji dal zlikvidovat a nedaleko zřídil dvůr Závrší. Ten se poprvé připomíná
k r. 1603.
Věnujme se tvrzi. Domníváme se, že šlo o středověký hrádek. Ještě dnes na severním vrcholu Chlumu nalezneme pozůstatky základových zdí. Prof. František
Musil napsal: „Tvrz zaujímala nepravidelnou oválnou plošinu na severním vrcholu Chlumu. Její areál byl obklopen hradbou, z níž se zachoval relikt na severní
a západní straně. Z jižní části areálu stál obytný objekt, z něhož je zachována
jižní zeď s 2 vnitřními nárožími. Nelze jednoznačně určit, zda šlo o věžovou či
palácovou stavbu. Nálezy vypálené mazanice v areálu stavby nasvědčují tomu,
že na kamenné podezdívce byla dřevěná nástavba. Severně od této budovy bylo
níže položené nádvoří, kterým asi procházela přístupová komunikace“ (Musil, Fr.:
Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí n. O., Grantis, 1995, s.28).
Nebýt hamižné touhy po ukrytých pokladech, mohlo se z hrádku na Chlumu dochovat více: „Jeden ze správců velkostatku v Borovnici dal zříceniny rozkopati, ale
neodborně tak, že zdi se skácely, sklepení se propadlo a nalezený, velmi cenný
historický materiál, byl tehdy rozbit a roznesen po celém okolí“ (Kosina, E.: Památná Homol a okolí, Choceň, Loutkář, 1937, s. 12-13). Použitelné zbytky tvrze
byly nakonec rozvezeny na stavbu silnice u Rájce, některé posloužily jako stavební
materiál pro nový cukrovar v Kostelci n. O.

TVRZ ZÁVRŠÍ
Jak již jsme uvedli, v sousedství Dřele vznikl dvůr Závrší, jehož součástí byla nově
vystavěná tvrz. Fr. Musil se domnívá, že šlo o prostou budovu bez opevňovacích
prvků. Máme o ní vlastně jen dvě zmínky. O té první, z r. 1603, jsme se již zmínili.
Druhá a poslední zpráva o závršské tvrzi se vztahuje k roku 1608, kdy od Jana
Kapouna ze Svojkova jeho stateček, k němuž kromě dvora Závrší patřily vsi Sudslava, Velká a Malá Skrovnice, koupil za 4500 kop grošů českých plukovník Jan
mladší z Bubna. Ten, jak víme z minulého příspěvku, zakoupil v roce 1617 také
Borovnici, kam přesídlil. Tvrz v Borovnici, i když mnohem starší, byla zřejmě větší
a zdála se novému majiteli jako sídlo příhodnější. Jan z Bubna ale po smrti své
manželky (roz. Estery z Nemyšle, † 9. ledna 1618) patrně panství prodal a následně se zapojil do českého stavovského odboje jako jeden z jeho vůdců. Do Bo4
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rovnice se již nevrátil. Během třicetileté války obě tvrze (tj. na Závrší i v Borovnici)
zanikly. Ve druhé polovině 17. století si borovnická vrchnost postavila v sousedství
zbytků tamní tvrze skromný zámeček.

STÁVALA TAKÉ NA HOMOLI TVRZ?
Choceňský rodák, bývalý důstojník a regionální spisovatel Emanuel Kosina (*1887
†1944) ve 30. letech napsal: „Pověsti tvrdí, že byl prý na místě nynější svatyně
na Homoli kdysi hrad. Tento hrad byl prý pobořen roku 1338 kralevicem Karlem
a sice v téže době, když byly loupeživému Mikuláši z Potštejna pobořeny hrady
v okolí Chocně“ (Kosina, E.: c. d., s. 10). Na další stránce v úvahách o existenci
homolské tvrze pokračoval: „V dávném věku mohlo zde býti opevnění, neb poloha
vrchu Homole nasvědčuje, že zde výhodné místo pro opevnění bylo“ (tamtéž, s.
11). Co k tomu dodat? Citované ukázky se hezky čtou, ale chybí pro ně věrohodný písemný pramen. Autor proto opakovaně použil slůvko „prý“. Po jakémkoli
opevnění na Homoli není ani stopa, i když návrší si ve středověku svým umístěním
v krajině o stavbu fortiﬁkace doslova říkalo. V tomto směru musíme s Emanuelem
Kosinou souhlasit. Na výše uvedenou otázku tedy odpověď neznáme…
PaedDr. Ladislav Miček

PŘÍŠTĚ:

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HISTORICKÁ OSOBNOST
SE VZTAHEM K BOROVNICI
Jan mladší z Bubna na Závrší a Borovnici – válečník a diplomat

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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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 od 14:30 hodin
a poté každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci.

HŘBITOV - Upozornění pro návštěvníky
Brány hřbitova jsou v zimním období otevřeny od 8:00 do 16:00 hodin.
Od 26. března 2016 bude hřbitov otevřen od 7:00 do 19:00 hodin.
Na hřbitov je zakázáno vodit psy.
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme.

INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce na veřejné
zasedání, které se koná v úterý dne 8. března 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.
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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 15. dubna 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.
Zápis dětí do MŠ Chleny pro šk.r. 2016/2017
proběhne v pondělí 21.3.2016 od 15 hod. do 17hod.
Zápis dětí do MŠ Skořenice pro šk. rok. 2016/2017
proběhne ve středu 9. 3. 2016 od 15.45 hod. do 16.15 hod.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2016
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ﬁrma SVOBODA – Lučice
drůbežárna Mírovka, Vadín, 569 489 358, 777 989 857

CHOVNÉ KUŘICE
barva červená a černá
Stáří: 15 týdnů
Cena: 140,- Kč/kus
středa 9. března 2016
v 17.05 h. – Přestavlky – aut.zas.
v 17.10 h. – Rájec – aut.zastávka
v 17.15 h. – Borovnice – aut. zast.
Možno objednat: 569 489 358
svoboda.lucice@seznam.cz

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.
20.
17.
15.
19.
17.

března (trhy velikonoční)
dubna
května (trhy a výstava bonsají)
června
července

21. srpna (řemeslný jarmark)
18. září
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
8
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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
05.03.

MDDr. Olivíková Petra

Záhumenská 445,
České Meziříčí

06.03.

MDDr. Pavlová Simona

734 324 600

Zdrav.středisko
Rokytnice v Orlických horách 494 595 292

12.03.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266,
Rychnov nad Kněžnou

13.03.

MUDr. Podolská Jana

19.03.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
Rychnov nad Kněžnou

494 515 697
494 667 628

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

25.03.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209,
Častolovice

MUDr Ptačovská Eva

494 371 783

Poliklinika

20.03.

26.03.

494 534 841

494 322 706

Masarykova 729,
Kostelec nad Orlicí

603 933 466
494 598 205

27.03.

MUDr Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

28.03.

MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

02.04.

MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

03.04.

MUDr. Sudová Simona

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 031
777 667 353

09.04.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

10.04.

MUDr. Šmídová Alena

Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška

494 622 550

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2016
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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.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V MĚSÍCI BŘEZNU
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

ÚNOR 2016
Průměrná teplota za měsíc:
Vlhkost:

4,5°C
83%

Minimální teplota za měsíc:
Vlhkost:

-3,5°C
52%

Maximální teplota za měsíc: 14,7°C
Vlhkost:
96%

65 let

paní
MUDr. Atina Tomešová
z Homole

Přejeme hlavně hodně zdraví
a pohody.
sociální komise

Průměrná rychlost větru:
2,1 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr:
Měrka:
Chladné dny (<10°C)
Mrazivé dny (<0°C)

47,6 mm
61 mm
19 dní
7 dní

Přízemní mráz (<0°C)

11 dní

Dešťové dny

16 dní

SŇATEK UZAVŘELI
PŘÁNÍ
NOVOMANŽELŮM
Dne 6. února 2016
uzavřeli v Kostelci nad Orlicí

sňatek
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
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Jana Hezoučká
&

Jan Burián
z Rájce č.43
č. 43
Novomanželům srdečně
gratulujeme a přejeme jim
mnoho štěstí na společné cestě
životem.
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sociální komise

KNIHONA PŘESTAVLKY
MILÉ TVOŘILKY A TVOŘILOVÉ,
blíží se nám svátky jara Velikonoce, a tak jsem si
pro vás přichystala malé vyrábění jak pro kluky,
tak pro holky. Vyrobíme si spolu Travňáčka z osení, kterého zvládne úplně každý. Přijďte 15.3.
v 16:00 hod. do místní knihovny v Přestavlkách
a sebou si vezměte pouze nějakou starou silonku,
o víc se postarám sama. Budu se na vás těšit.
Knihovnice Petra Kotrasová

POZVÁNKY A INFORMACE

MC KAMÍNEK CHOCEŇ INFORMUJE:
Od února 2016 otevíráme Montessori lesní dílnu
– pro děti od 3 let v doprovodu rodičů, později dle domluvy. Budeme chodit ven,
hrát hry a tvořit z toho, co najdeme kolem. V nepříznivém počasí využijeme zázemí MC Kamínek.
Každé úterý 9-12h, garant: Mgr. Petra Paťchová, vstupné 60Kč.
Info: 775949037
Od března začíná opět grafomotorický kroužek pro předškolní děti.
Grafomotorická cvičení pomohou dětem rozvinout hrubou
a jemnou motoriku a funkce potřebné pro psaní a kreslení.
Pracuje se v malé skupině – max. 6 dětí.
Přihlašovat se můžete již nyní na tel. 775 335 602.
Termín: každý čtvrtek od 3.3.2016, 10 lekcí/450 Kč.
Lektorka: Mgr. Eva Haljuková, pedagožka
Více info na: mc.kaminek@seznam.cz
739 950 735
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SK RABSTEJN

KOSTELEC N. ORL. 3. 2016
ét 3.3. v 16.00
ét 3.3. v 17.30
ét 3.3. v 18.30

Pá 4.3. ve 20.00

STREET DANCE-HIP HOP PRO NEJMENŠÍ Pravidelnø každý êtvrtek.
ANGLIéTINA HRAV÷ V KAŽDÉM V÷KU Pravidelnø každý êtvrtek.
PILATES Pravidelnø každý êtvrtek.

TRADIéNÍ

HASIéSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina SONG.
PĆedtanêení mažoretky Kostelec nad Orlicí. Obêerstvení zajištøno. PĆedprodej vstupenek tel.: 778 407 150.
Vstupné 120 Kê (s místenkou).

Ne 6.3. ve 14.00

VÝROéNÍ SCHčZE éESKÝ ZAHRÁDKÁąSKÝ SVAZ z.o. éZS Kostelec nad Orlicí.

St 9.3 v 17.00

OD PERNŠTEJNč AŽ KE KINSKÝM

PąEDNÁŠKA
Pá 11.3. v 17.30

PĆednáší: Ing. JiĆí Slavík z Památkového ústavu Josefov. PoĆádá: éKA–Kostelec n. Orl. v divadelní kavárnø.

EXPEDIéNÍ KAMERA

FILMOVÝ
FESTIVAL

Festival Vám pĆinese sedm
nejlepších outdoorových filmĎ o pĆírodø a dobrodružství, které byly ve svøtø a éR natoêeny. Vstupné 100 Kê/sleva 70 Kê.

Ne 13.3. 17.00, 19.00

TANEéNÍ PRO PÁRY Šestá lekce taneêního kursu pro páry.

Po 14.3. v 19.00

JÓGA Kurz pro spojení tøla a mysli do jednotného celku. Pravidelnø každé pondølí.

St 16.3. v 17.00

NOVOV÷KÉ OSÍDLENÍ AŽ PO SOUéASNOST

PąEDNÁŠKA
Pá 18.3. ve 20.00

PĆednáší: Ludmila Štøpánová. PoĆádá: éKA–Kostelec n. Orl. v divadelní kavárnø.

IAN RITCHIE

JAZZMANI NA RABŠTEJN÷ –
A SOHO Project, DRAGON’S BREW Saxofonový kouzelník z Velké Británie

s triem skvølých êeských muzikantĎ. Ian Ritchie se vrací s novým programem Breathe In The Air 2016 (Jan Andr
– klavír, Miloš Klápštø – basa, Oli Lipenský – bicí). Na úvod veêera vystoupí jazzrocková skupina Dragon’s Brew
(JiĆí Vyšohlíd starší – klávesy, JiĆí Vyšohlíd mladší – baskytary, Jan Bára – elektrická kytara, Vít Skaliêka – bicí
a Štøpánka Mašatová – pĆíêná flétna, KateĆina Horáêková – tenorsaxofon). Vstupné: 190 Kê pĆedprodej/240 Kê na místø.

So 19.3. 17.00, 19.00
Ne 20.3. v 19.00

DIVADLO
Pá 25.3. 17.00, 19.00
ét 31.3. 8.15, 10.00

PRO ŠKOLY

TANEéNÍ PRO PÁRY Sedmá lekce taneêního kursu pro páry.

VÍŠ PąECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEéE VODA
Divadelní komedie – tĆi pĆíbøhy (Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert), které jsou velice smøšné,
ale i velice lidské. Mohou potkat každého z nás. Hrají: Petr Nárožný, JiĆí Ptáêník, Václav Vydra, Libuše Švormová,
Naóa Konvalinková a další. Vstupné: 290 Kê pĆedprodej/340 Kê na místø.

TANEéNÍ PRO PÁRY Osmá (závøreêná) lekce taneêního kursu pro páry.
RÁKOSNÍéEK A HV÷ZDY

Divadelní pĆedstavení urêené pro MŠ, ZŠ a rodiêe s døtmi.
Jak to dopadne, když si Rákosníêek chce vysloužit u vesmírného hvøzdáĆe hvøzdu? Hraje Divadlo Anfas Praha.

St 13.4. v 19.30

DITA HOąÍNKOVÁ A ARTMELODY

Pá 6.5. v 19.00

N÷ŽNÉ DÁMY Divadelní komedie o strastech neúspøšných hercĎ v honbø za bohatstvím.

DIVADLO
Pá 27.5. v 19.00

DIVADLO
ét 16.6. ve 20.00

PrĎĆez filmovými, romantickými
a muzikálovými melodiemi v podání pĆední êeské zpøvaêky Dity HoĆínkové. Vstupné: 190 Kê pĆedprodej/240 Kê na místø.

Hraje Divadlo Litvínov: Pavel Nový, Jan Révai, Lenka Laviêková, Jana Galinová, a další.
Vstupné: 240 Kê pĆedprodej/260 Kê na místø.

LEDÿÁéEK Stylová anglická komedie o vdovø, sirovi a jeho komorníkovi. Po padesáti letech

se setkává slavný spisovatel se svou dávnou láskou. Je tu ale ještø jeho komorník ... Hraje Divadlo UNGELT Praha.
Hrají František Nømec, Petr Kostka a Alena Vránová. Vstupné: 290 Kê pĆedprodej/ 340 Kê na místø.

ÚSM÷VY IVA ŠMOLDASE S PÍSNIéKAMI PEPY ŠTROSSE
Zábavný poĆad Vstupné: 190 Kê pĆedprodej/240 Kê na místø.

E – CINEMA
St 2.3. v 19.00

KINO RABŠTEJN

MA MA
PIXELY

Když Magdu (Penélope Cruz) potká v krátké dobø nøkolik životních tragédií, nesrazí ji to na
kolena. Naopak získá novou chuČ do života. Španølsko 2015. Vstupné 70 Kê.

St 23.3. v 19.00

Když si mezigalaktiêtí mimozemšČané chybnø vyloží videozáznamy klasických videoher
jako vyhlášení války, zaútoêí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmínøných videoher.
Akêní komedie USA 2015. Vstupné 70 Kê.

St 23.3. v 17.00

PRO D÷TI

CHLAPEC A SV÷T

Malý chlapec žije s maminkou na venkovø a postrádá
svého tátu, který odešel za prací do vzdáleného møsta. Sedne proto na vlak a vydá se za ním. Cestou poznává moderní
svøt, pĆiplete se do víru divokého karnevalu a nevinnýma oêima sleduje životy dospølých. Brazílie 2014 Vstupné 70 Kê.

SK RABŠTEJN – PąEDPRODEJ VSTUPENEK:
Pondølí 8-12 13-17 hodin | Úterý 8-12 13-15 hodin | StĆeda 8-12 13-17 hodin | étvrtek 8-12 13-15 hodin | Pátek 8-12 hodin
D á l e 1 h o d i n u p Će d k a ž d ý m p Ć e d s t a v e n í m n e b o p r o m í t á n í m k i n a .

HTTP://WWW.SKRABSTEJN.CZ
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× v prodeji bude vše ve spojitosti s velikonocemi
a zahrádkáĆskými potĆebami, dále kvøtiny,
zeleninová sadba, okrasné stromky,
a bohaté obêerstvení, parkování zdarma.

V prodeji bude:

do které se mĎže každý 2 dny pĆed výstavou
pĆihlásit, vyhodnocena bude 20. 3. 2016

Soutøž o nejlepší kolekci kraslic:

VEL
SVÁ IKONO
CE
TKY
JAR
A

Bližší informace na telefonu 721311719 a na www.zahradkari.com

× práce na starém hrnêíĆském kruhu s nožním pohonem
a výrobou rĎzných hlinøných nádob a pĆedmøtĎ,
× êinnost pĆi paliêkování „Vamberecké krajky“, vyšívání ubrusĎ
a prostírání, háêkování a výroba krásného patschworku,
× malování, tepání a zdobení kraslic, výroba pĆedmøtĎ z dĆevité vaty
a z papíru, foukání sklenøných figurek a ozdob,
× výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dĆeva, korku a dalšího
pĆírodního materiálu, ukázka zdobení a malování perníkĎ,
× staroêeské velikonoêní tradice a zvyklosti ve východních éechách
se symboly velikonoêních svátkĎ, rĎzné êeské kroje,
× ukázka staroêeského peêení našich babiêek s recepty
spolu s novodobými velikonoêními velkopekárenskými výrobky,
× veliká kolekce všech jarních kvøtin – cibulovin v bohaté aranžerii
se sklem a rĎznou ozdobnou a užitkovou keramikou,

v
Pro návštøvníky bude pĆipraveno:

éastolovicích

18. 3. – 20. 3. 2016

dne
od 09 hod. do 17 hod., v nedøli do 16 hod.
v areálu výstavištø

poĆádá

VELIKONOéNÍ
VÝSTAVU

ZO éZS éastolovice ve spolupráci s Møstysem éastolovice a ÚS éZS Rychnov n. Kn.

Milé děti, Vážení rodiče ČČK Vrbice Vás zve na sál obecního domu ve Vrbici
v sobotu 19. 3. 2016 v 15 hodin na

SETKÁNÍ
V PERNÍKOVÉ
CHALOUPCE
Vybarvi si obrázek

Pro děti je připraven karnevalový program. Masky na téma pohádky vítány.
Český červený kříž Vrbice
srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ
HODY
v sobotu 12. března 2016
v Obecním domě.

Zvěřinové speciality
z daňka a kance
Začátek v 11.30 hodin.

Travňáček z osení
– výrobky z knihovny Přestavlky
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Obec Borovnice
ve spolupráci se sociální komisí

si dovoluje pozvat všechny důchodce z
Borovnice, Přestavlk, Rájce a Homole
na

přátelské neformální

POSEZENÍ ,
které se koná
v neděli dne 10. dubna 2016
od 14:00 hodin
v penzionu Pod Rozhlednou na Vrbici.
Po celé odpoledne bude zajištěn kulturní program
a pro všechny účastníky malé občerstvení.

K tanci i poslechu bude hrát
živá hudba pana Šaldy.
V případě potřeby zajistíme odvoz,
informujte prosím členky sociální komise
nebo OÚ Borovnice.
Obec Borovnice a sociální komise
přejí všem příjemné odpoledne
a pěkný kulturně společenský zážitek.
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