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Obecní výlet pro důchodce
do Litomyšle na květinovou show
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Z HISTORIE

28. Ř ÍJEN
DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
V našich dějinách najdeme několik přelomových a velmi důležitých okamžiků. 
Jeden z nejvýznamnějších připadá na 28. říjen 1918. Státní svátek vztahující se 
k tomuto dni nazýváme Dnem vzniku samostatného československého 
státu. Toho dne členové Národního výboru československého, který v červenci 
1918 vytvořili čeští vlastenci za účelem převzetí státní moci, svolali na Václavské 
náměstí v Praze obrovské shromáždění lidu, aby za všeobecného nadšení vyhlásili 
vznik republiky. Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Karel Kramář a dal-
ší vůdčí představitelé československého odboje v té době jednali ve švýcarské 
Ženevě o budoucí podobě nového státu, o vydání prvních zákonů, a přitom neměli 
nejmenší tušení, že v Praze se již rozhodlo bez nich. 
Večer 28. října vydal Národní výbor Zákon o zřízení samostatného stá-
tu československého, a vzápětí bylo rozšířeno provolání Národního výbo-
ru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem.“ Pod oba 
dokumenty se podepsali Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár 
a František Soukup - později známí a oslavovaní jako „mužové 28. října“. Zpráva 
o státním převratu se rychle rozšířila po celé zemi.

O tom, jak bylo vyhlášení samostatného československého státu 
přijato v Borovnici, Přestavlkách a v Rájci, nás informují obecní kro-
niky. Od té doby nás dělí už 99 let.
„V pondělí 28. října rozlétla se vsí zpráva, že Rakousko-Uhersko žádá za sepa-
rátní mír, za okamžité příměří, a že uznává práva Čechoslováků na nezávislý 

Zápis v chlenské školní kronice
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stát. Zprávu tu první přinesl mlynář přestavlcký Bečička, jenž ihned ozdo-
bil mlýn praporem. Zprávy ty byly úředně potvrzeny druhý den. Ten den již 
téměř u každého domku vlály prapory. 30. října uspořádán byl večer lampionový 
průvod vesnicí a zapěny vlastenecké písně. Radost byla veliká“ (Pamětní kniha 
obecné školy v Chlenech, 1904 – 1933, s. 170).

Radost ze vzniku samostatného československého státu překoná-
vala i bídu, která na venkově panovala v poválečném období: „Ko-
nány rekvizice potravin, které jsou slabé, ježto Rakousko sebralo vše, co se dalo, 
ale každý dává přec z mála s tím vědomím, že dáváme svým a své republice. 
Zajatci naši přicházejí domů a cizí také odcházejí od nás. 1. prosince se rozpouští 
rozřazovací výbor v Kostelci n. Orl., a tím dnem se předávají vojenské náležitosti 
do správy obcí a zodpovědnost padá na ně. Dne 8. prosince svolává 30. pluk veš-
keré mužstvo ročníků 1882-1898. Veškeré chlebenky, cukřenky, kafenky, mydlen-
ky, tučenky atd. zůstávají v platnosti, neb je o všecko nouze. Borovnici přiděleno 
40 q bramborů za 1020 korun, na prosinec 2 q petroleje, dostávají se přídavky 
cukru 159 kg“ (Pamětní kniha obce Borovnice…, s. 68).

Kronikářské zápisy, pořízené přímými účastníky událostí, jsou vynikajícím zdro-
jem informací. František Kaplan, dlouholetý starosta Borovnice, vedl 
obecní kroniku. Vzpomínal na první velkou národní slavnost v samostatné repub-
lice: „Na jaře sázeny v obcích lípy svobody na oslavu a památku osvobození 
z 300letého utrpení národa českého, v naší obci sazena lípa dne 4. května 
na hrázi horního rybníka proti soše sv. Jana, slavnosti té se zúčastnil sbor hasičský, 
mládenci a dívky v krojích národních, kteří za zvuků hudby nesli lípu ze spolkové 

Kronika obce Rájec-Přestavlky
 má bytelné kožené desky Titulní list kroniky Rájce a Přestavlk
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místnosti hasičské od Petránků čp. 5 na místo určené prosazení, kterou sadil sta-
rosta obce Kaplan Fr. s dívkami a mládenci, přičemž byla hrána národní hymna“ 
(tamtéž…, s. 70).

Také občané Rájce oslavili vznik republiky: „1918. Zasazena lípa Svobody 
u silnice proti stavení čp. 7. slavnostním způsobem a proslovem Boh. Bečičky 
z Přestavlk“ (Pamětní kniha obce Rajc-Přestavlky, s. 85-86). 

Poznámka:
Kroniky, z nichž citujeme, jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Rychnově 
nad Kněžnou. Pro případné zájemce o studium uvádíme údaje potřebné k jejich 
vyhledání:
Pamětní kniha obce Borovnice, 1927-1945, OÚ Borovnice, digitalizovaná 
verze, originál uložen v SOkA Rychnov n. Kn.

Pamětní kniha obce Rajc-Přestavlky, SOkA Rychnov n. Kn., fond AO 
Rájec, inv. č.:18, č. kn.: 2518, kart. č.: 271

Pamětní kniha obecné školy v Chlenech, 1904-1933, SOkA Rychnov
n. Kn., fond ZŠ a MŠ Chleny

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

INFORMACE O VOLBÁCH
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

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

KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli. 
V měsíci říjnu se budou konat mše
ve dnech 8. a 22. 10. 2017, vždy od 14:30 hod. 

Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se konají ve dnech 20. a 21. října 2017, a to

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Volební okrsek číslo 1 je v Přestavlkách
na obecním úřadě – společenská místnost.

Okrsek je určený pro voliče bydlící v obecních částech Borovnice,
Přestavlky, Rájec a Homole.

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz)

nebo i na zdejším obecním úřadě u paní Rojkové.
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INFORMACE PRO OBČANY
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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 říjnu 2017

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 Vaši pomoc.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. Vam-
berk pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, ne-
funkčních elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná
v pátek 13. 10. 2017. 

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 autobus. zast. 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 fi ltry, plast. nádo-
by od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejova-
né 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, televi-
zory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty...

VÁŽENÍ OBČANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA 
PŘEDEM.

NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU TŘETÍ OSO-
BOU!!!

Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou. 
Tato akce Vás časově ani fi nančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může 
pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně Vašich dětí. Snaha o zlep-
šení 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.
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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

07.10. Freemed s.r.o. 
 MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
   736 419 151

08.10. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 542 102

14.10. MDDr. Tomáš Jan Tyršova 515, Opočno
   777 667 353

15.10. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114

21.10. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 781

22.10. MDDr. Vodová Jana Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114

28.10. MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729,
  Kostelec nad Orlicí 721 460 150

29.10. Bahník Dent s.r.o.
 MUDr. Bahník František Třebízského 799,
  Kostelec nad Orlicí 494 323 152
04.11. MUDr. Benešová Růžena  Tyršova 464, Dobruška
   494 622 040

05.11.  MUDr. Beránek Jan Komenského 828,
  Týniště nad Orlicí 494 371 088
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FARMÁŘSKÉ
TRHY 2017
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

neděle od 9.00 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. říjen   Dušičkové trhy 
12. listopadu   Svatomartinské trhy
10. prosince   Vánoční jarmark

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

VYZVEDNUTÍ
LÉKŮ

Z LÉKÁRNY

na lékařský předpis
i volně prodejných

nabízí
Mgr. Lenka Matějková.

Po a St 17:00 – 19:00
Tel. 605 012 835

Přestavlky 24
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Přivýdělek z domova           www.primavydelek.cz

ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
V říjnu, jako i v ostatních měsících, je v ovocné a zeleninové zahradě spousta 
práce. Češeme zimní odrůdy ovoce, pečlivě je přebíráme před uložením ke skla-
dování. Pokud ještě nemrzlo, sklízíme poslední pozdní ostružiny i poslední maliny 
z remontantních maliníků. „Na svatého Matouše jablka již do koše,“ říká 
nám známá pranostika.
Vrcholí také sklizeň kořenové zeleni-
ny. Celer sklízíme tehdy, když se spodní 
listy pokládají na zem a řapíky praskají. 
Hlízám zakrátíme kořeny a odstraníme lis-
ty. Dokončujeme sklizeň posledních koš-
ťálovin. Kořenová zelenina vyžaduje pro 
uskladnění vyšší vzdušnou vlhkost. 
Na začátku měsíce ještě můžeme při-
pevnit lepové pásy na kmeny stro-
mů. Jedná se o opatření proti píďalkám, 
zejména proti píďalce zhoubné a píďalce 
podzimní, jejichž housenky poškozují listy během rašení. Důležité je, aby lepové 
pásy co nejtěsněji přiléhaly ke kmínkům i k opěrným kůlům. 
Povolujeme očkovací pásy na očkovancích, neboť jsou v této době přirost-
lé. Pokud to nejde lehce, tak pásku šetrně nařízneme ostrým roubovacím nožem 
z druhé strany, než je očko, a sundáme.
Ve druhé polovině měsíce již můžeme nakupovat a sázet ovocné stromky 
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a keře. Teplomilné peckoviny (broskvoň, mandloň, 
meruňka) je však lepší sázet na jaře. Ovocné druhy 
a odrůdy zásadně vybíráme podle místních klimatic-
kých a půdních podmínek.
Připravujeme jámy a záhony pro podzimní 
výsadbu stromů a keřů. Snažíme se vyvarovat 
výsadby stromků do místa, kde již předtím stromek 
stejného druhu byl. Vždy je lepší po jádrovině sá-
zet peckovinu a naopak. Pokud neseženeme 
u prodejců vhodnou odrůdu s optimální podnoží, je 
lepší s výsadbou třeba rok počkat, než abychom kou-
pili nevhodný stromek. Půdu se záhony s drobným 

ovocem ještě na podzim vyplejeme. Můžeme ji přihnojit fosforečnými a drasel-
nými hnojivy. Přehnojení některým z prvků bývá často škodlivější než jeho mírný 
nedostatek.
Jestliže máme na jabloních a hrušních silný výskyt strupovitosti, tak je 
možné těsně před spadem listů postříkat stromy 5% až 7% roztokem močoviny. 
Toto přihnojení podpoří rozklad odumírajících listů, a omezí tak další šíření zhoub-
né choroby. K minimalizaci šíření chorob přispěje též pečlivé vyhrabování listí či 
jeho zapravení do půdy, čímž se urychlí rozklad.
Přezimování původců houbových chorob a přezimování živočišných 
škůdců se výrazně liší. Rovněž škodlivost je rozdílná. Všechny druhy živočišných 
škůdců mají dokonce vyvinuté mechanismy, jak zimní období přežít. Během dlou-
hého vývoje se všechny skupiny škůdců v našich podmínkách naučily přežívat mra-
zivou středoevropskou zimu. Neobvykle teplé zimy v posledních letech způsobily, 
že se dokázali vyvíjet noví jedinci, přizpůsobení místním podmínkám. Účinnou 
ochranou je opět důkladné a hluboké zpracování půdy (orba, rytí), 
protože přezimující stadia se tak dostanou do větší hloubky a zjara se vylíhlí 
dospělci nemohou dostat na povrch a hynou. Při rytí 
můžeme do země zapravit fosforečná a draselná hno-
jiva. Pokud nebudeme používat draselnou sůl, může-
me při jarní přípravě půdy zapravit síran draselný, 
který je zvláště vhodný pro košťálovou a cibulovou 
zeleninu.
V posledních obdobích se hodně pozornosti věnuje 
pěstování česneku. Letošní česnek pěstitelé jistě 
včas sklidili. Mohou ho tedy hodnotit a srovnávat 
odrůdy. V letošních mimořádných obdobích kolísa-
vých teplot se na některých stanovištích projevovalo 
napadení česneku chorobami. Proto je základem 
úspěchu především použití zdravé sadby. Před výsad-
bou česneku by měl být pozemek alespoň tři týdny 



15Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2017

zryt. V našich podmínkách doporučujeme sázení česneku ne dříve, než teplota 
půdy trvale klesne pod 8 až 9 °C. Česnek je plodinou druhé trati, což 
znamená, že se sází po plodině, která byla dříve hnojena. Půdy ve staré síle není 
třeba před výsadbou hnojit. Jako zelené hnojení může posloužit svazenka nebo 
hořčice. Jako problematická předplodina se nám jeví hrách. Také bychom neměli 
česnek sázet po póru a cibuli, rovněž ne po cibulnatých květinách a mečících. 
Moření česnekové sadby je v současnosti silně omezené nedostatkem re-
gistrovaných přípravků. Sadba prostá vlnovníku česnekového je pro výsadbu 
nejvhodnější, a proto by měla být kupována od uznaných pěstitelů s certifi ká-
tem. Za základ moření považujeme příspěvek „Sulka“ – 5 %. Moříme po dobu 
6 až 12 hodin ve 4% roztoku. Mořící roztok nepoužíváme opakovaně. Sadbu 
česneku moříme těsně před výsadbou. Se sázením tedy spíše počítáme, až budou 
na našich stanovištích vhodné podmínky. Ty nastanou spíše až v listopadu.

POZVÁNÍ
V sobotu 7. října 2017 se v obec-
ním sále v Chlenech od 9.00 
do 17.00 hod. bude konat veřejná 
výstava, nazvaná Blíže k přírodě. 
Akce proběhne pod záštitou obecních 
úřadů a s podporou ZOPOS a. s. Pře-
stavlky. Na výstavu, kterou zorganizovali 
zahrádkáři Chlenska, Vás srdečně zvou 
pořadatelé.

Obracíme se proto na všechny, kteří by 
mohli představit své výpěstky, různé do-
mácí produkty či zhotovené domácí výrob-
ky, třeba i k zapůjčení, aby tuto výstavu 
obohatili. Připravujeme také soutěž o nej-
chutnější marmeládu, kdy každý bude moci 
ochutnat a ohodnotit. Vzorky marmelád a jiných 
produktů a tovarů na tuto výstavu předejte pokud 
možno předem, tj. 5. 10. nebo 6. 10., zástupcům 
zahrádkářů v obcích, případně v tyto dny osobně 
po 16. hodině do pohostinství v Chlenech. Na pře-
dání se můžete také dohodnout s ing. Kameníko-
vou z Chlen, která je koordinátorkou výstavy. Bě-
hem této výstavy bude promítáno historické období 
z našich vesnic při těchto veřejných činnostech.

Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan
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MOPEĎÁCI BOROVNICE

Na již tradiční Spanilou jízdu mopedů, 
která se konala 2. září 2017se na startu 
sjelo 22 dobře připravených malých ve-
teránů.
Krátce po 13 hodině se kolona vydala 
na projížďku po okolní krajině. Celková 
délka projížďky byla asi 25 km. Po ná-
vratu se teprve začalo soutěžit. Do sou-
těží se zapsalo 18 jezdců. Celkové vítěz-
ství si poprvé užíval Přemysl Valach ze Skrovnice, druhý v pořadí byl Petr Junek 
z Borovnice, Jirka Černý mladší z Přestavlk obsadil třetí příčku. Už se těšíme 
na další, tentokrát už 13. ročník Spanilé jízdy, která se bude konat 1. září 2018, 
na kterou bychom Vás chtěli srdečně pozvat.

SDH Borovnice

Spanilá jízda mopedů - 12. ročník 
Borovnice 2. září 2017

Pořadí Jméno Příjmení Jízda 
zručnosti

Sprint Rychlostní 
zkouška

Pomalá 
jízda 

(Penalizace)

Pomalá 
jízda 
(Čas)

Celkový 
čas

1 Přemysl Valach 22.13 6.35 47.54 2.13 70.87 78.15
2 Petr Junek 21.97 5.85 51.06 11.00 62.00 89.88
3 Jiří Černý ml. 19.58 4.87 49.12 16.66 56.34 90.23
4 Roman Adámek ml. 23.14 5.40 48.39 14.82 58.18 91.75
5 Zdeněk Pícha 21.02 4.81 47.52 27.64 45.36 100.99
6 Jiří Černý st. 21.62 5.17 53.77 25.76 47.24 106.32
7 Aleš Souček 22.67 5.58 55.57 23.14 49.86 106.96
8 Petr Novotný 23.62 6.01 57.47 21.10 51.90 108.20
9 Milan Vanický 25.13 7.01 59.17 24.57 48.43 115.88
10 Tomáš Dvořák 21.58 5.55 80.00 8.92 64.08 116.05
11 Luboš Doubek 27.13 5.35 58.73 28.47 44.53 119.68
12 Libor Huška 26.40 5.74 57.63 33.38 39.62 123.15
13 Lukáš Bečička 25.69 11.91 57.32 30.63 42.37 125.55
14 Miloš Tschopl 27.48 5.54 56.43 38.51 34.49 127.96
15 Vladislav Mráz 45.02 5.84 55.10 33.50 39.50 139.46
16 František Junek 27.59 5.48 88.29 25.94 47.06 147.30
17 Jaroslav Syrový 31.44 6.61 59.21 50.74 22.26 148.00
18 Tomáš Červinka 29.32 100.00 50.56 0.00 73.00 179.88

Další foto na obálce.
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SDH RÁJEC

JAK PEKLO NA ČERTOVINĚ VZNIKLO

SDH RÁJEC INFORMUJE
Druhý zářijový víkend jsme se zúčastnili 
již tradičně Horeckého poháru v klasic-
kém požárním útoku, opět v plné sestavě, 
s družstvy starších žáků, žen, a dvěma 
družstvy mužů.
Ani tentokrát jsme se nevraceli s prázd-
nou, děti a ženy dovezly shodně poháry 
za druhé místo, stejně tak mužské áčko 
v kategorii se strojem bez úprav, když je-
diní, kteří byli lepší než oni, bylo rájecké 
béčko. Družstvo poskládané převážně 
ze starších členů sboru, nováčků a s ženou na koši, zdolalo plechovky na konci 
útoku o dvě setinky dříve než jejich mladší kamarádi, a dokázalo, že jeho členy 
závodit stále ještě baví.
V plné sestavě jsme se zúčastnili také podzimních útoků v Kostelecké Lhotě, kde 
jsme podobně jako z Horek dovezli dva poháry za druhé místo. Ne všem se 
tentokrát jak mezi muži tak mezi ženami dařilo, a je tedy o čem přemýšlet a co 
trénovat do dalších let.
Celou letošní, vcelku povedenou, sezonu zakončí starší žáci závodem požárnic-
ké všestrannosti v Olešnici v Orlických horách 7. října, který je prověří nejen 
ve fyzické zdatnosti, ale i v šikovnosti a vědomostech z oblasti požární ochrany, 
zdravovědy a topografi e. 

SDH Rájec

Dříve, než se naše země začala vůbec otáčet, v dobách, kdy z vln 
vystoupila první pevnina a na ní vkročila první noha smrtelníka, 
tehdy byly na zem seslané mocné strany, aby dohlížely nad du-
šemi dobrých i zlých. Ti nejchlupatější ze všech chlupatých čertů 
brázdili nekonečné moře na palubě pekelného korábu mezi pevni-
nami a pátrali po hříšných duších, kterými by nakrmili pekelné ohně. 
Jednoho dne nařídil pekelný pán namířit koráb do té největší bouře, ať samotná 
zloba rozhodne, co bude s pekelným korábem. Nejmohutnější z vln převrátila 
pekelný koráb vzhůru nohama a vyvrhla ho na pevninu. A tak se stalo, že pek-
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lo nikdy více nemělo vzhlížet k nebesům, 
ale od té doby mají čertiska svá doupata 
a pelechy v zemských hlubinách. 
16. září se tohle peklo otevřelo a pohltilo 
celou výpravu dětí a rodičů z naší obce. 
Vypadalo to na naši poslední hodinku, 
ale všichni dostali možnost zpytovat své 
svědomí a odčinit hříchy, které spáchali 
na zemi. Někteří z nás odčinění pocítili 
na vlastní kůži v čertí trapírně u Kruciána, 
jiným bylo pouze názorně předvedeno, 
co je čeká, pokud budou některému ze 
sedmi smrtelných hříchů holdovat i nadá-
le. Děti si mohly vyzkoušet, co obnáší ta-
ková pekelná škola čertí učitelky Huberty, 

kde nejlepší známkou je šestka, mohli jsme ochutnat dobroty z hadích ocásků 
z pekelné kuchyně čertice Brundibáry i občerstvit se pekelným nápojem v čertím 
šenku. Samotný vládce pekla Lucifer nám pak promlouval do duší, nakonec ale 
usoudil, že jsme všichni zhřešili ještě málo, že je hodně jiných, větších hříšníků 
a peklo není nafukovací, tak že nás propustí zpět na povrch zemský. Museli jsme 
ale slíbit, že se všichni pohoršíme, abychom se do pekla mohli znovu podívat.
Peklo jsme s úlevou všichni opustili a po výtečném obědě se vydali na procházku 
nedalekými Toulovcovými maštalemi. Po počátečním bloudění jsme nakonec natre-
fi li na správnou trasu a za drobného mrholení se vydali k zajímavým pískovcovým 
skalním útvarům, které nás nadchly a jejichž chodbami, širšími i uzoučkými, jsme 
nadšeně prolézali. Trošku zmoklí a uchození jsme se vrátili do vyhřátého autobusu, 
který nás rozvezl zpět domů. Vrátili jsme se bohatší o spoustu zážitků a poučení, 
že s peklem není radno si zahrávat. S pánem čertem!

Jana Buriánová
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LITOMYŠL - KVĚTINOVÁ SHOW

Obecní výlet pořádaný pro naše starší spoluobčanky a spolu-
občany se uskutečnil letos 21. září a cílem byla Litomyšl a květi-
nová show pořádaná studentkami a studenty tamní zahradnic-
ké školy. Na přání mnohých účastnic zájezdu byla prvním bo-
dem odpoledne návštěva zahradnické školky, kde bylo k vidění 
i k zakoupení mnoho druhů podzimních rostlin do truhlíků i za-
hrad. Také jsme si mohli projít sluneční zahrady, přilehlý parčík 
hýřící všemi podzimními barvami s možností odpočinku na la-
vičce. Po nákupu nás autobus převezl k litomyšlskému zámku, 
kde jsme čas do květinové show mohli strávit dle libosti. Ně-
kteří se šli občerstvit do kavárny, bylo ale také možné navštívit 
nádvoří a zahrady zámku nebo se jít podívat do rodného bytu 
Bedřicha Smetany. Ten, kdo tuto možnost využil, jistě nelitoval. Rodný byt tohoto 
hudebního skladatele se nachází v bývalém zámeckém pivovaře. Tatínek František 
Smetana měl pivovar v nájmu, byl jeho sládkem. Bedřich se zde narodil 2. 3. 1824 
jako jeho 11. dítě (Františku Smetanovi se postupně se třemi manželkami narodilo 
celkem 18 dětí, mnoho z nich ale bohužel zemřelo ještě v novorozeneckém nebo 
batolecím věku).  Byt je dnes sice již trochu přestavěn oproti době, kdy v něm Sme-
tana bydlel, např. vchod je jinak situován, ale v průvodci je přesně popsáno, co 
ve které místnosti bylo a které z vystavených exponátů skutečně Bedřichu Smetanovi 
patřily. Prohlídka je pojatá interaktivně, je možné si zahrát na vystavené hudební 
nástroje, složit si puzzle z dobové Smetanovy fotografi e, vyzkoušet si, jaké to je, 
když člověk neslyší, kdo to umí, může si i zahrát na vystavený klavír…
Samotná květinová show se konala v nádherném prostředí klášterních zahrad. 
Zde byly připravené stojany s informacemi o studijních programech a úspěších 
studentů zahradnické a technické školy a také zde byla umístěna obrazárna Ma-
rie Terezie. Tu přišla Marie Terezie navštívit se svými ochránci úderem šestnácté 
hodiny. Měla šaty zdobené květinami, práce šikovných studentek byla k vidění 
i na uniformách vojáků.  Její družinu dále tvořili zahradník, květinářka, pekař, 
cukrářka, pan učitel s žákyní a střelci. Všichni měli oděv zdobený květinami. Když 
družina opustila prostory zahrad, došlo na netrpělivě očekávanou přehlídku ne-
věst, ženichů, ale hlavně netradičních vazeb svatebních kytic. Byl k vidění svateb-
ně nazdobený kornout, podkova pro štěstí, ale třeba také vějíř. Všechny vazby 
byly moc pěkné, nevěsty nádherné a ženichové velmi elegantní. Jen jim asi byla 
trochu zima… Závěrečné defi lé všech zúčastněných doprovázel obrovský potlesk 
a i na zájmu o zakoupení předvedených kytic bylo vidět, že se přihlížejícím show 
velmi líbila. Děkujeme za možnost být u takové krásné akce.

Sociální komise
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PODZIMNÍ TVOŘENÍ

V sobotu 30. září jsme se sešli v Rájci 
u hasičárny nejen proto, abychom u pří-
ležitosti uzavírání cyklosezóny rozdávali 
cyklistům  razítka.Také jsme podnikli pod-
zimní tvoření z nejrůznějších přírodnin 
- podzimní dekorace různých stylů a tra-
diční kaštanová zvířátka. Během celého 
odpoledne se sešla slušná řádka dětí 
a maminek, a vznikla spousta moc pove-
dených výrobků. Počasí ten den přálo, proto jsme si užili krásný den na čerstvém 
vzduchu. 

Už teď se těšíme na další akci Podzimní rájecké světýlkování, lampionový 
průvod vsí plnou duchů a strašidel, které se uskuteční v den státního svátku, v so-
botu 28. října 2017. 
Všichni jste srdečně zváni! 

SDH Rájec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SŇATEK
UZAVŘELI

 V měsíci září sňatek uzavřeli
pan Roman Čermák

z Rájce
a slečna Kamila Jirásková

z Kostelce nad Orlicí.

Novomanželům gratulujeme
a přejeme mnoho štěstí!

sociální komise
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POZVÁNKY A INFORMACE

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsíci říjnu oslaví
významné životní jubileum

89 let
paní Marta Bečičková

z Borovnice.
Přejeme hlavně pevné zdraví

a životní pohodu.
sociální komise

NAROZENÍ
DÍTĚTE

V měsíci září se narodila
manželům Slaninovým 

z Přestavlk
dcera Esterka.

Moc gratulujeme a přejeme
mnoho zdraví a rodinného štěstí.

sociální komise
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Rájecké sv týlkování 2017 
Poj me všichni s lampiónkem nebo lucerni kou, 
nebojme se strašidel  a u p íležitosti Duši ek 

zapalme alespo  malé sv týlko… 

 

Kdy? v sobotu 28. íjna 2017, 17.30 hodin 
Kde? Rájec u rybní ku 

Doprovodný program? REJ STRAŠIDEL!!! 

 
P ij  v kostýmu strašidla a zú astni se sout že  
o nejhr zostrašn jší masku! Na každého bubáka eká 
strašidelná dobrota  
 

T šíme se na Vás!!! 
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Podle akreditovaného 
rekvalifi kačního programu Ministerstva zemědělství

č. j. 35271/2010-13090 ze dne 14. 12. 2010.

Máte pozemky, chcete využít dotace v zemědělství
při podnikání a neabsolvovali jste doposud žádné

zemědělské vzdělání?

 Pak potřebujete náš kurz!

polovina listopadu 2017 – duben 2018 v rozsahu 300 hodin
195 hodin teorie a 105 hodin odborné praxe v podniku

➢ pátek 14.00 – 19.05 – 6 hodin
➢ sobota 8.00 – 11.25 oběd 12.00 – 17.20 – 9 hodin
➢ záloha 10.000,- do zahájení kurzu
➢ doplatek podle počtu účastníků (maximálně 4800,-)    

KURZ PRO VÝKON
OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH

ČINNOSTÍ

Střední škola zemědělská
a ekologická

a střední odborné učiliště
chladicí a klimatizační techniky

Kostelec nad Orlicí
Komenského 873

Přihlášky na www.szeskostelec.cz
Informace o kurzu: ing. Milena Kracíková

kracikova@szeskostelec.cz,
mob.: 724 064 025

KURZ PRO VEŘEJNOST
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V rámci každoročního Festivalu francouzský podzim Vás ve spolupráci 
s pardubickou francouzskou Aliancí srdečně zveme na třetí ročník francouz-
ského večera ve Chlenech.

Letos se o hudební část večera a pocitové přenesení do francouzské kultury 
postarají pardubičtí hudebníci z Chanson Trio Coucou.

Nebude samozřejmě chybět tematické občerstvení - opět si budete moci 
vychutnat francouzská vína, pomlsat některé z tamních sýrů a ďobnout si dal-
ších specialitek, které pro Vás s velkou radostí, dle tradičních receptur a z vlas-
ních osobních zkušeností s francouzskou gastronomii připravíme. A to vše 
v příjemné, uvolněné, až trochu poetické, atmosféře...

Rezervace předem není nutná, budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Rodina Šimkových

Kontaktní e-mail: simkova.mary@seznam.cz   |   telefon: 739 222 637

FRANCOUZSKÝ VEČÍREKFRANCOUZSKÝ VEČÍREK
| Pátek 3.11.2017 od 19h |



26 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2017

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

SPREN 2017

Průměrná teplota za měsíc: 20°C
Vlhkost: 72,6%
Minimální teplota za měsíc: 4,3°C
Vlhkost: 34%
Maximální teplota za měsíc: 34,1°C 
Vlhkost: 95%
Průměrná rychlost větru: 5,6 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 36,8 mm
Sníh za měsíc:  0 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
chladné dny (<10°C) 0 dní 
mrazivé dny (<0°C) 0 dní
přízemní mráz (<0°C) 0 dní
letní dny (>25°C) 21 dní
horké dny (>30°C) 5 dní
tropické noci (i>=20°C) 2 dny
dešťové dny 5 dní

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 2017

Průměrná teplota za měsíc: 12,9°C
Vlhkost: 83,3%
Minimální teplota za měsíc: 3,9°C
Vlhkost: 48%
Maximální teplota za měsíc: 23,2°C 
Vlhkost: 96%
Průměrná rychlost větru: 3,7 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 65,8 mm
Sníh za měsíc:  0 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
chladné dny (<10°C) 0 dní 
mrazivé dny (<0°C) 0 dní
přízemní mráz (<0°C) 0 dní
letní dny (>25°C) 0 dní
horké dny (>30°C) 0 dní
tropické noci (i>=20°C) 0 dní
dešťové dny 15 dní

Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,

popř. při osobní návštěvě u mě doma.
www.facebook.com/PocasiRajec

www.in-počasí.cz
http://www.wunderground.com

IKRLOVHR18

Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,

popř. při osobní návštěvě u mě doma.
www.facebook.com/PocasiRajec

www.in-počasí.cz
http://www.wunderground.com

IKRLOVHR18

POČASÍ U NÁS
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Mopedi Borovnice, podzimní tvoření v Rájci, SDH Rájec
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