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DEMOLICE BUDOVY BÝVALÝCH STÁJÍ V BOROVNICI
Demolice proběhla velmi rychle. Zmize-
la dominanta, která zde byla dobrých  
180 let… Přinášíme fotografi e, které 
16. prosince pořídil pan Jiří Zahradník 
z Borovnice.

Mohutná budova stájí vrchnostenského 
dvora, která vznikla v první polovině 
19. století, se v prosinci stala minulostí. 
Rozsáhlý objekt měl bezesporu archi-
tektonickou hodnotu – režné zdivo bylo 
členěno cihelnými lizénami, které tvoři-
ly pravidelné rámce. Koule na zděných 
sloupcích se hlásily dokonce k baroku – 
architekt chtěl své dílo přizpůsobit pod-
statně starší sýpce v sousedství.
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Z HISTORIE

Z DÍLA KRONIKÁŘE A HISTORIKA
VĚNCESLAVA JINDRÁSKA
4. ČÁST: MLÝN V BOROVNICI V LETECH 1751 – 1840

Přinášíme poslední ukázku z kronikářského díla pana Věnceslava 
Jindráska ze Svídnice. Jak již jsme uvedli v prosincovém čísle, kronikář se 
ve druhém svazku své rozsáhlé badatelské práce zabýval mlýnem v Borovnici
(čp. 36) a osudy jeho držitelů. Vzhledem k rozsahu textu jsme pojednání o borov-
nickém mlýnu rozdělili na dvě části. Tu druhou tedy předkládáme dnes.
Ještě pro zopakování – historické studie Věnceslava Jindráska jsou uloženy v rych-
novském okresním archivu – HISTORICKÉ STUDIE PANA VĚNCESLAVA 
JINDRÁSKA ZE SVÍDNICE (SOkA Rychnov n. Kn., kat. č. 145, sign. C-0101/
1, 2). Text, z něhož vychází dnešní ukázka, najdeme na str. 142 až 149  Jindrás-
kova strojopisu. Vzhledem k místu, které jsme mohli ukázce věnovat na stránkách 
Brodíka, došlo k vypuštění některých nepodstatných pasáží. Navíc bylo třeba 
některá místa nově interpretovat – týká se to hlavně opisu kontraktu 
uzavřeného mezi vrchností a mlynářem v roce 1788, protože běžný 
čtenář by se v dobových formulacích „ztratil“. 

Roku 1764 Matěj Dvořáček zemřel a vdova Kateřina se provdala za Františka 
Melisa, syna Jana z Podlísky, s kterým měla r. 1765 syna Matěje a r. 1767 dceru 
Dorotu.
R. 1772 ujal mlejn panský v Borovnici od otčíma Františka Melisa Josef Dvo-
řáček. Podle zápisu v purkrechtní knize vsi Borovnice byla nemovitost oceněna 
takto: mlejn – 200 fr (fr - zlaté), za chalupu a roli (tj. pole) – 260 fr, za přistavení 
stodoly – 60 fr, za chlívy a řezárnu – 20 fr, za sklepy – 10 fr; celkem – 550 fr. 
Na každého ze sedmi žijících sourozenců byly vytýčeny podíly po 47 fr 54 xr 
(xr - krejcary).

Na stránkách 143 – 144 Věnceslav Jindrásek podává doslovné zně-
ní kontraktu, který uzavřel dne 31. května 1788 Josef Dvořáček, 
panský mlynář v Borovnici, a vrchnostenský úřad panství Choceň, 
k němuž tehdy Borovnice patřila. Vzhledem k rozsahu a čtenář-
ské obtížnosti edice tohoto pramene interpretujeme pouze některé 
zajímavosti:

Roční nájem za mlýn ve výši 48 zlatých měl nájemce skládat čtvrtletně 
po 12 zl. a bez upomínání.
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Dřevo na mlýnská kola „v čas potřeby a uznání ouřadu vrchnostenského“ 
měl mlynář dostávat zdarma.
Mlýnské kameny Dvořáček od vrchnosti neobdrží, protože užívá 2 korce pole 
proti mlýnu u cesty k Přestavlkům, což je náhradou za opotřebené kameny.
Následující ujednání se týkalo způsobu života mlynáře: „Dále bude 
zápisník povinen dobrý, šlechetný a příkladný život vésti, vrchnostenskou věrnost 
povinovanou, spravedlnost a poslušnost vždy zachovati, žádné podezřelé lidi pro-
ti zřízení zemskému nikdy nepřechovávati.“
O tom, co vše měl mlynář vykonávat „za své“, se zmiňuje další pasáž 
smlouvy:
„Při mlejně všechnu potřebnou správu, obzvláště stavení, na svůj vlastní náklad 
vésti a takové vždy dobrým krytem zaopatřiti povinen bude.“ 
Mlynář se ovšem musel starat také o rybník a o přívod vody: „Kdyby 
časem svým potřeba ukazovala rybník nad tím mlejnem sušit nechati, zápisník po-
vinen bude nákladem svým koryta k vedení vody na mlejn zaopatřiti.“ Nájem by 
v tomto případě ovšem byl povinen platit v plné výši – „bez vejminky jakéhokoliv 
suchého roku, pročež bez nejmenšího ulevení zouplna vypláceti.“ 
V případě prudkého tání sněhu nebo přívalového deště měl mlynář 
za povinnost „na rybník bedlivý pozor míti, vodu časně upouštěti, aby tudy hráz 
nějaká protrhnutí neutrpěla.“
Kdyby chtěl mlynář mlýn nebo chalupu a k ní patřící pole odprodat, má vrch-
nost předkupní právo. Pokud by mlynář neplnil závazky vyplývající ze smlou-
vy, mlýn s příslušenstvím bude odprodán jinému, schopnému mlynáři.
Poslední bod kontraktu nás informuje o tom, že mlýn měl od starodávna dvě 
složení a jáhelku (mlýnek na proso). Vrchnost si totiž vymínila, aby mlynář 
„bez obzvláštního dovolení vrchnostenského žádné další složení neb jakékoliv 
nebejvalé verky nepřistavoval.“ 

Podle popisu panství kosteleckého z r. 1827 činil nájem ze mlýna o dvou 
složeních ročně 31 zlatých 20 krejcarů, za výkrm vepřů 2 zl. 20 kr., z domu 
1 zl. 10 kr., z rolí (polí) 12 zl., za robotní povinnost (tj. náhrada vrchnosti místo 
odpracované roboty) 1 zl. 10 krejc. Vrchnost má povinnost dodávat dříví potřebné 
na kola. Mlynář, pokud mu vrchnost nedodá materiál na mlýnské kameny, požívá 
na tu dobu nad pěšinou k Přestavlkám 3 míry 5½ čtver. sáhu pozemku (míra, mě-
řice – 1918,21 m², čtv. sáh – 3,59 m² - vídeňské jednotky plošného obsahu, u nás 
platné v letech 1764 až 1876).
Roku 1840 ujal mlýn č. d. 36 s chalupou a pozemky poslední držitel z rodu Dvo-
řáčkova, syn Josef, za 1 600 zlatých konvenční mince.

Tolik pan Věnceslav Jindrásek o mlýnu v Borovnici. V rychnovském okres-
ním archivu, kam tento neúnavný badatel často docházel, se nám podařilo ob-
jevit nekrolog, který koncem května 1992 napsal tehdejší ředitel této instituce, 
JUDr. Josef Juza. Na závěr citujme slova tohoto archiváře: „Pan Jindrásek byl 
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pro mne nedostižným vzorem života a pramenem přebohatých vědomostí, znalostí 
z historie českého národa, Rychnovska a zejména Kostelecka. Poznal jsem jej 
jako člověka nadmíru skromného, obětavého,, který by udělal vše, co je v lidských 
možnostech, pro nová poznání života lidu. Svůj vztah ke kraji projevoval podrob-
ným zpracováváním údajů o obyvatelích, gruntech a obyčejích na bývalém kos-
teleckém panství, které ochotně předával dál. Náležel mezi starou školu lidových 
písmáků a kronikářů“ (Juza, J.: Odešel vzácný člověk, in Orlický týdeník, roč. 33, 
č. 22, 2. 6. 1992, s. 10).

Poznámka:
Potřebné vysvětlivky jsou v závorkách a vytištěné kurzivou. Kurzívou (ovšem bez 
závorek) jsou odlišeny také doslovné citace. Kompletní text, který pan Jindrásek 
věnoval nemovitostem a jejich držitelům v Borovnici, bude předán místní knihovně. 
Ocení ho zájemci o minulost zmíněných tří nemovitostí – kovárny, krčmy a mlýna. 
Oproti našemu zpracování tam čtenář najde řadu dalších rodopisných údajů, kte-
ré jsme nepovažovali z hlediska publikování ve zpravodaji za důležité, a proto 
došlo k redukci příslušných pasáží.

PaedDr. Ladislav Miček

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

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

KOSTEL NA HOMOLI
Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli
je přes zimní období až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat 
16. dubna 2017 a poté každých čtrnáct dní.  

INFORMACE PRO OBČANY

SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Č. 9/2016 KONANÉHO
DNE 13. 12. 2016 V PŘESTAVLKÁCH

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

Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli pí Petru Koutnou a p. Jarosla-

va Lédra 
– rozpočet obce Borovnice na rok 2017 se schodkem 1,5 mil. Kč, který bude kryt 

přebytkem z minulých let
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– upravený rozpočet č. 4 na rok 2016 v příjmu celkem 777 100 Kč a ve výdajích 
celkem -400 144 Kč. Součástí změny rozpočtu za rok 2016 č. 4 je položkový 
výtisk příjmů a výdajů výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek 
uvedené částky změn

– pravomoc starostky ke schválení rozpočtového opatření k 31. 12. 2016
– přijetí úvěru od ČS, a.s. ve výši 6,155 mil. Kč, a to za účelem splacení úvěru 

reg. č. 0336837429 (stavební zóna Rájec 2,155 mil. Kč) a na spolufi nancová-
ní přestavby budovy místního obchodu na obecní úřad (4,- mil. Kč) a pověřuje 
starostku podpisem úvěrové smlouvy

– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku ze psů. Tato vyhláška 
nabývá účinnosti od 1. 1. 2017

– směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2/2016
– schvaluje kupní smlouvu s ZOPOS a. s. na prodej pozemků p. č. KN 260/9 

– 269 m2, st. 127/4 – 154 m2, 260/8 – 52 m2 a 366/3 – 733 m2 v k. ú. 
Borovnice u Potštejna. Cena je smluvní 45 Kč/m2 a je stanovena na základě 
znaleckého posudku. Veškeré poplatky, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, 
hradí kupující. Zastupitelstvo obce podmiňuje prodej výše uvedených pozemků 
fi rmě ZOPOS a. s. nákupem pozemků od fi rmy POLI a. s. nacházejících se 
v okolí vodárny v Přestavlkách

– účetní Ing. Janu Burianovou do TPP obce Borovnice od 1. 1. 2017 se zařaze-
ním do 10. platové třídy

– nákup traktoru ZETOR 6245 za 344 850 Kč
– fi nanční dar 1 000,- Kč pro ČSV, Základní organizace Chleny
– fi nanční dar 1 000,- Kč pro ČZS, Základní organizace Chleny

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:

– starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlase-
ným žádostem

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:

– výsledky zasedání kontrolního výboru

Dne 20. 12. 2016
Mgr. Petra Koutná, ověřovatel,

Jaroslav Lédr, ověřovatel,
Ing. Libor Provazník, zapisovatel,

Soňa Rojková, starostka
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Komunální odpad 500,- Kč/rok za osobu trvale žijící
 500,- Kč/rok za rekreační objekt

Poplatek za psa 
 a) za prvního psa 100,- Kč,
 b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč,
 c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
  vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
  zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč,
 d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
  kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 100,- Kč.

Výběr poplatků proběhne během měsíce ledna a února
v těchto místech:

Borovnice – knihovna 14. února 2017 16.00 – 18.00 hod.
Rájec – společenská místnost 16. února 2017 16.00 – 18.00 hod.
Přestavlky – obecní úřad vždy v úředních hodinách

Poplatky musí být uhrazeny do konce února 2017
Poplatek lze rozdělit na dvě části, činí-li celková částka více jak 1000,- Kč
První polovina bude uhrazena do konce února 2017
Druhá polovina bude uhrazena do konce července 2017

VÝŠE POPLATKŮ NA ROK 2017

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

ROK 2017

ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
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13. 1. 2017
27. 1. 2017
10. 2. 2017
24. 2. 2017
10. 3. 2017
24. 3. 2017
07. 4. 2017
21. 4. 2017

05. 5. 2017
19. 5. 2017
02. 6. 2017
16. 6. 2017
30. 6. 2017
14. 7. 2017
28. 7. 2017
11. 8. 2017

25. 8. 2017
08. 9. 2017
22. 9. 2017
06. 10. 2017
20. 10. 2017
03. 11. 2017
01. 12. 2017
15. 12. 2017

Občanská poradna Náchod
Kontaktní místo Kostelec nad Orlicí, Příkopy 530

Harmonogram Občanské poradny Náchod
Kontaktní místo Kostelec nad Orlicí

Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Třída ČSA 543

Hradec Králové 500 03
Tel: 734 370 960

Email: opnachod@ops.cz
www.ops.cz

Mgr. Lenka Sedlářová

FARMÁŘSKÉ
TRHY 2017
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 dob-
rot, užitečnosti a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.
15. ledna 2017
12. února 2017
12. března 2017
09. dubna 2017 velikonoční
14. května 2017 výstava bonsají
18. června 2017
Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.

e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

16. července 2017 plenér
20. srpna 2017 řemeslnický jarmark
17. září 2017
15. října 2017 dušičkové trhy
12. listopadu 2017 martinské trhy
10. prosince 2017 vánoční jarmark
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VČELAŘI

Vážení čtenáři Brodíku,

v dnešním příspěvku se budeme zabývat umístěním a vybavením včelího 
stanoviště.
Včely medonosné tisíce let přebývaly v dutinách stromů, méně již ve skalách. Nové 
osídlení vždy zajišťovaly včely průzkumnice, jež nasměrovaly vylétlý roj. 
Včelař by měl při zřizování nového stanoviště přihlédnout k něko-
lika ukazatelům. Úly je vhodné umístit s výletem včelstev na jižní, či jihový-
chodní, nebo jihozápadní světovou stranu. Pokud možno tak, aby včely nelétaly 
přes cestu, nebo blízký pozemek, kde se pohybují lidé nebo zvířata. Stanoviště by 
nemělo být v údolí, kde táhnou mlhy, dále na příliš větrném pozemku. Nepříjem-
ným jarním větrům, jež shazují vracející se včely do trávy, kde můžou prochlad-
nout, zamezíme stěnou ze smrků, nebo ještě lépe z buxusů, na které včely létají 
časně z jara pro pyl. Stěnou oddělíme také úly od dalšího prostředí v zahradách, 
a snížíme tím pravděpodobnost napadení, neboť včela si hájí pouze prostor 
před úly.
V blízkosti stanoviště je vhodné vysadit lísku obecnou a jívy, aby měly včely za jar-
ních chladných dnů zdroj pylu v doletu. Dále je vhodné mít poblíž stromy mi-
rabelky, neboť kvetou již před květem ovocných stromů.
Pokud máme úly ve včelnici volně rozmístěné, dáváme je na podstavce a zajistí-
me proti dešti. Ve včelínech je dobré mít jižní střechu v takovém úhlu, aby v zimě 
vyhřívaly sluneční paprsky česna a v létě střecha stínila přední stěnu úlu proti 
přehřátí. V jarních měsících je třeba se včelstvům více věnovat, neboť 
se rozhoduje o případném časném medném výnosu. Měla by být v dosahu pitná 
(nejlépe dešťová) voda, pro již se líhnoucí včelí plod. Pokud jsou příliš chladné 
dny, dodáváme vodu přímo do úlu.
Na jednom stanovišti 
není vhodné mít více než 
20 včelstev. Dále je třeba 
přihlédnout k zavčelení 
se sousedy a samozřejmě 
ke snůškovým poměrům, 
které jsou na různých lo-
kalitách dosti rozdílné.
Stanoviště je vče-
lař povinen nahlásit 
do Hradišťka pod 
Medníkem, kde mu je 
přiděleno registrační čís-
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lo stanoviště. Počet včelstev na stanovišti 
je každý rok k 1. 9. upřesňován v dotaz-
níku. Do 15. února včelaři oznamují 
stanoviště na obecní, nebo městský 
úřad pro případnou potřebu evidence při 
používání chemických postřiků. V případě 
vzniklé škody na včelstvu je to jedna z pod-
mínek pro plnění škod.
Prázdné úly musejí být zajištěné 
proti možnosti obsazení neznámým rojem, neboť může dojít k zamoření 
včelstev nemocemi.
V dnešní době již je velká část včelstev geneticky pozměněna a jejich agresivi-
ta a bodavost je podstatně nižší než před padesáti lety. Je to zapříčiněno 
průběžným nákupem šlechtěných matek a tím změněna celá řada negativních 
vlastností včely medonosné.
Problém umístění úlů je někdy více záležitostí nedostatečné komu-
nikace a tolerance mezi sousedy.
Úsměv u mne vyvolává prohlášení: „Já včely souseda nepotřebuji. Mám samo-
sprašné rostliny." Připomíná mi to prohlášení: „Kouření neškodí, neboť ten a ten 
se dožil vysokého věku a kouřil.“ Zapomínají však dodat, že dalších 5 sousedů 
a známých zemřelo předčasně a přestali, když již bylo pozdě.
A tak Vám přeji do Nového roku 2017 nejen za sebe, ale i za včelaře v našem 
regionu, zdraví, štěstí a spokojenost v rodinách i v obcích.

Jiří Suchánek
předseda ZO ČSV Chleny

ZAHRÁDKÁŘI

Rady pro zahrádkáře

Nastává období, kdy se pomalu prodlužují dny a my začínáme přemýšlet nad 
tím, co letos ve svých sadech a zahradách uděláme nového, jestli něco změníme.
Včas a v pravidelných intervalech kontrolujeme uskladněné ovoce. 
Plody, které jsou nahnilé, samozřejmě ihned odstraňujeme.
Na začátku ledna je ještě možné odebírat rouby peckovin, pokud jsme je 
neodebrali již v poslední dekádě prosince. Odebíráme pouze ze zdravých ma-
tečních stromů a zásadně z osluněné strany koruny. Výhony narostlé uvnitř koruny 
jsou pro štěpování nevhodné. Jestliže jsou letorosty ještě zmrzlé, tak na ně rozhod-
ně nesaháme holou rukou, ale raději použijeme rukavice. Nejlépe uchovává-
me rouby, když je založíme do písku, např. v nějaké nádobě ve sklepě, 
komoře. Můžeme je také založit do země na severní straně budovy.
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Rouby během skladování nesmí za-
schnout, zplesnivět nebo narašit. Rouby 
třešní a višní, které se obtížně uchovávají, 
se doporučuje parafi novat nebo voskovat 
řezné plochy. Je možné také rouby ovoc-
ných dřevin zabalit do polyetylénové folie 
a takto uložit v chladném prostředí.
O samotném roubování a jeho metodách 
bude pojednáno v některém z jarních 
čísel Brodíku.
Za bezmrazých dní můžeme připravovat řízky rybízů a angreštů, ne-
boť velmi brzy na jaře raší. Na dřevité řízky vybíráme vyzrálé jednoleté výhony 
ze zdravých matečních keřů. Řízek by měl mít délku optimálně 20 – 25 cm 
a jeho tloušťka by měla odpovídat síle tužky. Skladování řízků je shodné se skla-
dováním roubů.
V tomto období můžeme pod koruny stromů také vápnit, nejlépe do-
lomitickým nebo mletým vápencem. 
Též v zeleninové zahrádce je možné začít s některými pracemi. Pokud jsme 
měli připravený záhon už od podzimu, můžeme za vhodného počasí uskutečnit 
výsev mrkve, petržele, pastináku a kopru. Osiva si projdou obdobím chla-
du, vyplaví se z nich inhibitory a po jarním oteplení rychle vzejdou, lépe 
využijí půdní vláhy a mnohdy utečou i zadušení časovými jednoletými plevely. Toto 
rozhodnutí je ovšem na každém pěstiteli.
Pro pokojové rostliny pěstované v nádobách v bytech nastává v zimě 
složité období. Intenzita světla je mnohem nižší. To omezuje fotosyntézu na mi-
nimální úroveň, a rostliny si proto nemohou vytvářet dostatek potřebné energie. 
Pro většinu rostlin je důležité snížit okolní teplotu, omezit zálivku a přihnojování, 
a tím zpomalit jejich čerpání energie. Nízké teploty omezují i aktivitu škodlivých 
organizmů. V teplém a suchém prostředí přezimující rostliny prodýchají velké 
množství energie a spotřebovávají si své energetické zásoby. Mnoho pokojových 
rostlin je tak silně poškozeno, mohou i usychat. V prostředí vyšších teplot se také 
mohou přemnožit nepříjemní roztoči. Jde především o svilušky, které napadají 
okrasné rostliny a citrusy. Patří k nejčastějším škůdcům, které ve vegetačním ob-
dobí nacházíme ve sklenících. Mimo svilušek může jít o třásněnky, kterých jsou 
stovky druhů.
Pranostika říká: „Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále.“ 
Mělo by nás to inspirovat k tomu, abychom byli připraveni na nová překvapení, 
která nám příroda připraví. Proto si také při vstupu do nového roku zachovejme 
pohodovou náladu, rozvážnost a chuť se s přírodou více snoubit a vytvářet pod-
mínky, které pak dokážeme více využívat k naší radosti i prospěchu.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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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  2016

Průměrná teplota za měsíc: 0,0°C
Vlhkost: 89%
Minimální teplota za měsíc: -8,3°C
Vlhkost: 52%
Maximální teplota za měsíc: 8,8°C 
Vlhkost: 99%
Průměrná rychlost větru: 1,5 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)

Měsíční srážky:
déšť 28 mm
počet dní: 5 dní
sněhová pokrývka dní: 10 dní
výška sněhu za obdoby max.: 5 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
Chladné dny (<10°C) 30 dní 
Mrazivé dny (<0°C) 25 dní
přízemní mráz (<0°C) 24 dní
letní dny (>25°C) 0 dní
horké dny (>30°C) 0 dní 
tropické noci (i>=20°C) 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

POČASÍ U NÁSSPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsíci lednu oslaví
významné životní jubileum

60 let 
pan Zdeněk Jakubec
z Borovnice,

70 let
pan František Tomeš
z Homole,

87 let
paní Vlasta Lichtenberková
z Rájce.

Všem přejeme
hlavně hodně zdraví

a pohody.
sociální komise



16 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2017

POZVÁNKY A INFORMACE

ČČK Vrbice
zve

na tradiční ples při svíčkách,
který se koná 4. února 2017

v místním pohostinství
na Vrbici.

Začátek ve 20:00 hodin
Bohatá tombola

♫  ♫

Hasiči Vrbice
zvou

na tradiční hasičský ples,
který se koná 14. ledna 2017

v místním pohostinství 
na Vrbici.

Začátek ve 20:00 hodin
Bohatá tombola ♪♪♫  ♫ ♫  ♫
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K Vrbice po
ádá

D
T
S
KÝ KA

RN
EV

A
L.

V ned
li  29. ledna 2017

            od 15 hodin
v prostorách obecního sálu na Vrbici.
            Sout

že, tom
bola, 

pro m
asky jsou p

ipraveny odm
ny.
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Vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom strašidelném vršku       
se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete představit! Všichni mu ří-
kají „Strašidelný zámek“. Povídá se, že tam bydlí strašidla. Jednoho dne se do 
zámku před bouřkou schová Hermínka, která  zůstala  na světě úplně sama. 
Nikde u lidí kolem sebe nenašla pomocnou ruku, a tak se vydá do světa hledat 
své štěstí. Setkání se strašidly jí přinese do života radost, domov  a naději. Ne-
tuší, že chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek zbourat a vyhnat jeho 
obyvatele…

Svérázná pihovatá zrzavá holka s culíky, kterou autorka Astrid                        
Lindgrenová obdařila spoustou fantazie a to  z ní udělalo jednu z nejpo-
pulárnějších dětských hrdinek. Pipi má nevšední jméno,  chování i vze-
zření a navíc bydlí sama bez rodičů v domku na okraji města. 

Král neporozumí slovům milova-
né dcery Marušky, kterými chtě-
la svému otci vyjádřit lásku                  
a oddanost, nepochopí, že sůl pro 
ni znamená vzácnost,  bez které se nedá žít  a v náhlém výbuchu hněvu 
vyžene Marušku z domu. Tím přivolá   na království kletbu, kterou může 
zlomit jen svým prozřením a přiznáním chyby.                           

V jedné zemi za devatero horami a devatero řekami se v království krále Ctirada  naro-
dí princezna Růženka. Přizvané sudičky dají Růžence do vínku moudrost, krásu a  štěs-
tí. Ale sudička, která nebyla pozvána, vyřkne  nad Růženkou zlou kletbu. Podaří                     
se princi Janovi a jeho sluhovi Jakubovi zrušit neblahou věštbu a princeznu Růženku      
od kletby osvobodit? Vždyť přece láska ta všechno překoná, láska je silnější než zlo.  

                 
Představení vzniklo na  motivy známé české po-
hádky  o chytrých kůzlátkách a  lstivém vlkovi, 
kterému se nepodařilo přes veškerou snahu 
kůzlátka přechytračit.    

    
Čarodějnici, o které se v této 
pohádce vypráví, je sto dvacet 
sedm let. Zdá se Vám to hodně? 

Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto se naší čarodějnici říká malá 
čarodějnice. A jen tak mezi námi, když v utajení vyrazí na rej svých 
dospělých kolegyň, způsobí tím pěknou polízanici. Nejenom, že jí odha-
lí a za trest seberou létající koště, ale ke všemu se musí za jediný rok 
připravit na těžkou zkoušku. Ještě, že má mluvícího havrana a spoustu 
dobré nálady!                               
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Druhý ročník vánočního koncertu v kostele na Homoli 
se konal 12. prosince. Akce pořádaná Dobrovolným 
svazkem obcí mikroregionu Brodec pod záštitou sená-
tora JUDr. Miroslava Antla měla i v letošním roce vel-
ký úspěch. V průběhu večera hrála kapela 5pm jazz 
band. Smyslem celé akce je uklidnit předvánoční shon 
a trochu zpomalit tempo. V kouzelné atmosféře místního kostela se zaposlouchat 
do krásné hudby a také být spolu. Výtěžek z dobrovolného vstupného v plné výši 
je věnován na provozní náklady kostela. V roce 2015 bylo vybráno přibližně 
4.200,- Kč a částka byla použita na opravu zvonicího systému. V letošním roce 
jsme chtěli tuto částku překonat. Nakonec se díky Vám podařilo vybrat přibližně 
6.600,- Kč. Od paní Petrašové vím, že částku chce použít na nákup nových ko-
berců k hlavnímu oltáři. Chtěl bych poděkovat panu faráři Bc. Benediktu Rudolfu 
Machalíkovi, že nám umožnil uspořádat koncert v tak krásném místě, dále panu 
senátorovi JUDr. Miroslavu Antlovi za jeho každoroční podporu této akce, kapele 
5pm jazz band za výborně připravený program a hlavně Vám, divákům, za velice 
hojnou účast a za Vaše příspěvky, které pomáhají.

Jan Havel
předseda svazku DSO Brodec

Posílání přáníček Ježíškovi tentokrát 
připadlo na pátek 9. prosince. Již 
tradičně, potřetí, jsme se sešli pod ho-
molskými schody, abychom vypustili 
celkem 102 balónků, přičemž každý 
z nich nesl své přáníčko…
I přes nepříznivé počasí se sešlo v do-
provodu rodičů hodně dětí. Na zahřá-
tí byl připraven čaj, pro mlsné jazýčky 
vánoční cukroví. Předvánoční atmosfé-
ru zachytil fotograf, pan Jiří Vacek.
A přáníčka? Snad se všem vyplní.
Děkujeme všem, kdo se na akci po-
díleli, a těšíme se na její opakování 
v roce 2017.

Soňa Rojková

KONCERT NA HOMOLI

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI

Fotky na poslední straně Brodíku.
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Koncert na Homoli, čerti Rájec a Borovnice.
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