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Zahrádkáři Chleny oslavili 50. výročí, 7. a 8. října se konala regionální výstava.
Zapálili jsme v Rájci světýlka… a obešli jsme lampiónovým průvodem vsí v sobotu
28. října. Sešla se nás zase pěkná řádka sousedů i přespolních, což nás těší.
Také duchů, čarodějnic, kostlivců a jiných nestvůr se sešlo dost a některé dokonce vyhrály
hlasování v soutěži o Nej… strašidlo.
Akci jsme završili ohňostrojem a domácími podzimními dobrotami – zahřála nás dýňová polévka a k čaji se podávaly třeba strašidelné perníčky, sušenkoví duchové nebo mrkvový koláč.
Petra Koutná
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Z HISTORIE

NĚKOLIK POZNÁMEK K VLÁDĚ HRABĚNKY Z UGARTE
NA BOROVNICI VE SVĚTLE URBÁŘE Z ROKU 1696
Na sklonku 17. století dostali Borovničtí novou
vrchnost. Stala se jí Terezie Eleonora vdova po hraběti z Ugarte, která 30. 4. 1688
koupila od ovdovělého Jana Petra Hoberka
(Hubrika) statek Borovnici, a v roce 1690 přikoupila Velkou Lhotu. O dva roky později zahájila stavbu poutního kostela P. Marie Bolestné a monumentálního přístupového schodiště.
Z doby její vlády se dochoval urbář, tj. soupis povinností poddaných ve vztahu
k vrchnosti. V kůži vázaný a česky psaný
urbář formátu 19,5 x 30 cm má 92 listů, ale
popsáno jich je pouze 28. Vazbu zdobí slepotisk. Celou knihu datovanou k 30. červnu 1696
napsal (s výjimkou titulního listu) jeden písař.
Urbář je uložen ve Státním oblastním archivu
v Zámrsku, konkrétně ve fondu Velkostatek Kostelec nad Orlicí (inv. č. 1, kniha č. 1).
Jedná se o cenný písemný pramen, který nám
do jisté míry dokumentuje, jakou vrchností byla hraběnka z Ugarte.
Na titulním listu čteme: „Urbář statku borovnického, co tak ouroku svatojiřského a svatohavelského, též stálých a běžných platův na všech
gruntech kmetičných ve všech obcech a vesnicích za správy mé hejtmanské Daniele Maxmiliána Auštecskýho z Festemberku milostivé
vrchnosti a spravedlivě odváděti přichází.“ Zjišťujeme, že nevelké panství mělo svého správce,
hejtmana Daniela Maxmiliána Aušteckého, který se pyšnil šlechtickým přídomkem.
Šlo patrně o syna stejnojmenného erbovního
měšťana, jenž byl v letech 1643 až asi 1668
hejtmanem na panství Smiřice.

Titulní list urbáře

Desky jsou zdobeny slepotiskem
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Urbář nás informuje o poddanských povinnostech na panství, k němuž koncem
17. století patřily vsi Borovnice (Borownicze), Malá Lhota (Maly Lhoty), Velká
Lhota (Welky Lhoty), Polom, Skrovnice (Skrownicze), Sudslava (Czuczlaw) a Seč
(Sedcz). Nacházíme tu jména hospodářů, přičemž urbář rozeznává sedláky,
zahradníky a chalupníky, dokonce i podruhy.
Dozvídáme se, že roku 1696 byli ve vsi Borovnici 2 sedláci, 6 zahradníků
a 2 chalupníci, v Malé Lhotě 4 sedláci, 4 zahradníci a 1 chalupník, ve Velké Lhotě
také 4 sedláci, 4 zahradníci a 1 chalupník, ve vsi Polom 5 sedláků, 7 zahradníků, 3 chalupníci a 2 podruzi, ve Skrovnici 4 sedláci, 4 zahradníci a 1 chalupník, v Sudslavě (největší vesnici na panství) 11 sedláků a 10 zahradníků, v Seči
8 sedláků a 3 zahradníci.
Vrchnost vybírala peněžitou náhradu za tzv. úroční slepice, od mlynářů v Borovnici a Malé Lhotě krmné za vepře a dále svatojanský
a vánoční poplatek od řezníků (borovnického, sečského a malolhoteckého),
krčmářů (v Borovnici a Seči) a také od mlynářů. Vánoční poplatek platili i obyvatelé panských chalup – byli mezi nimi kovář, ponocný, provazník
z pazderny a zámečník. Za provozování živnosti platili hrnčíř a pohodný. Zmínka o ročním nájemném ve výši 10 zlatých nám dokládá existenci
panského větrného mlýna.
Naturální dávky, které vrchnost od poddaných vyžadovala, byly různorodé: slepice, kuřata, vejce, ale i příze.
Zvláštností jsou tzv. panští houseři,
rozptýlení po jednotlivých hospodářstvích
– po jednom houserovi, bez rozdílu, zda
šlo o sedláka nebo zahradníka. Šlo o to,
že poddaní byli povinni tato zvířata živit
a odevzdávat z nich prachové peří a obyZmínka o nájmu z větrného mlýna
čejné peří (vždy po 12 lotech). V urbáři
stojí: „Summa summarum houserů panských činí 77“ (Urbář…, s. 20).
Poddaní museli v rámci robotních
povinností také příst: „Přádla ročně poddaní bráti povinni jsou: sedláci
4 štuky, zahradníci po 3, chalupníci
po 2, podruzi a podruhyně po 1 štuce“
(Urbář…, s. 27).
A jaká byla konkrétní výše robotní povinnosti? V urbáři o ní nenajdeme zmínku. Je
tu však nepřímý důkaz o tom, že byly nemalé. Uvážíme-li že hrnčíř v Polomu platil
ročně 2 zlaté a 20 krejcarů jako náhradu
za roboty, což byla v případě řemeslníka
Poddaní byli povinni příst
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vysoká náhrada, vychází nám, že sedláci a zahradníci zde museli být robotou
značně zatíženi. Vezmeme-li kromě toho do úvahy nejrůznější povinnosti a platy
uvedené výše, dojdeme nutně k závěru, že roboty na panství Borovnice
byly v době, kdy zde vládla hraběnka z Ugarte, s největší pravděpodobností velmi vysoké.
Hraběnka žila ve skromném zámečku. Ten vznikl někdy ve 2. polovině 17. století,
kdy byla paní na Borovnici Lidmila Maxmiliána Hoberková († 1686; viz Brodík
č. 6/2016, s. 2 - 4), tj. krátce předtím, než panství koupila Terezie Eleonora
z Ugarte. V té době šlo vlastně o novostavbu…
Pokud nová borovnická paní chtěla vybudovat výstavný poutní areál
na Homoli, nemohla si dovolit skromné panské sídlo rozšířit. Nevelké panství
čítající několik vesnic, by na to prostě nestačilo, i když poddaní zde lehký život
neměli…
Vraťme se k urbáři. Za úvahu by stála kompletní edice borovnického
urbáře včetně jeho faksimile a slepotiskem zdobených desek, i když realizace
nebude zrovna levnou záležitostí. Snad jednou…
Vysvětlení některých pojmů:
Erbovní měšťan – stál ve společenském žebříčku „na půl cesty“ mezi měšťany
a šlechtou. Měl erb, právo nosit kord a naději, že bude povýšen do rytířského
stavu.
Faksimile – přesné napodobení, kopie napodobující co nejvěrněji originál.
Hejtman – zde vedoucí úředník na panství.
Chalupník - držitel menší usedlosti než sedlák, robotoval většinou pěšky, tj. bez
potahu.
Kmetičné grunty – selské grunty (tj. statky, pozemky).
Lot – stará jednotka hmotnosti. 1 český lot = 16,5 gramu.
Pazderna – budova, kde se sušil a zpracovával len, případně konopí.
Podruh – člověk bez vlastní nemovitosti, bydlel v nájmu u sedláka nebo u vrchnosti.
Sedlák – větší hospodář vlastnící statek. Sedláci tvořili nejbohatší složku venkovského obyvatelstva.
Slepotisk – ražba do kůže, aplikuje se ručně na navlhčenou kůži zahřátým
ocelovým nebo mosazným razidlem. Technika zdobení vazeb knih typická pro
16. a 17. století.
Summa summarum – dohromady, celkem.
Štuka přádla – štůček textilu, tj. upředené svinuté látky.
Zahradník – šlo o držitele menší výměry než chalupník. Později byl pojem
„zahradník“ nahrazován označením „domkář“.
PaedDr. Ladislav Miček
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TRADICE PŘIPADAJÍCÍ NA LISTOPAD
DUŠIČKY
Lidé od pradávna vzpomínají na své zemřelé blízké a uctívají je. Tato zvyklost
u nás vrcholí 1. a 2. listopadu, v čase tzv. dušiček.
1. listopad je Svátkem všech
svatých a 2. listopad je dnem
Památky zesnulých.
Podle lidové víry vystupují večer
před Dušičkami duše zemřelých
z očistce, aby si odpočinuly od muk.
Do lamp se proto místo oleje dávalo
máslo, aby si jím mohly trpící duše
potřít rány. Proto se také pilo studené mléko.
Na Dušičky se konaly průvody na hřbitov a hroby se zdobily květy, věnci
a svícemi. Tento zvyk se udržel dodnes…
Mgr. Iveta Vašátková

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
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli.
V měsíci listopadu se budou konat mše
ve dnech 12. a 26. 11. 2017, vždy od 14:30 hodin.

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

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 5/2017
konaného dne 3. 10. 2017 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. Miloslava Jireše
– místo pro konání svatebních obřadů na adrese: Obec Borovnice, Přestavlky 1,
517 41 Kostelec nad Orlicí
– smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016125/VB1- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Výstavba vodojemu na Homoli obcí Lhoty u Potštejna
– kupní smlouvu s AH – Bohemia s. r. o. na pozemek p. č. 7/5 v k. ú. Borovnice
u Potštejna za dohodnutou cenu 1 Kč
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 obce Borovnice, kterou se stanoví část
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017
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společného školského obvodu mateřské školy a to pro Mateřskou školu Chleny
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 obce Borovnice, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy a to pro Základní školu Lhoty
u Potštejna a Základní školu Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí
– na základě zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky v platném znění cenu za výlep plakátů pro politické strany a politická hnutí
na výlepových plochách, a to ve výši 1 Kč za jednu výlepovou plochu
– Smlouvu o koupi přípojného vozíku „SDH Přestavlky 3“ za dohodnutou cenu 1 Kč
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlaseným žádostem
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– stav aktuálního rozpočtu obce k 31. 8. 2017
– výsledky zasedání kontrolního výboru
– výsledky zasedání ﬁnančního výboru
Mgr. Petra Koutná, ověřovatel, Miloslav Jireš, ověřovatel,
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 6/2017
konaného dne 26. 10. 2017 v Přestavlkách
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programy s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– schvaluje zapisovatelem pí Petru Koutnou a ověřovatele p. Miloše Tschöpla
a pí Olgu Bečičkovou
– „Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOP_01_4121339493“,
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
– rozpočet na pokládku podlahových krytin ﬁrmou Cach Podlahové krytiny, Příkopy 401, 51741 Kostelec nad Orlicí
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlaseným žádostem
Olga Bečičková, ověřovatel,Miloš Tschöpl, ověřovatel,
Mgr. Petra Koutná, zapisovatel,Soňa Rojková, starostka

Pozvánka na veřejné zasedání
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce na veřejné
zasedání, které se koná v úterý dne 28. listopadu 2017 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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VOLBY 2017 V NAŠÍ OBCI
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Přinášíme výsledky hlasování v obci Borovnice, kde byl zřízen pouze jeden volební okrsek, a to v Přestavlkách.
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
315
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
175
Počet odevzdaných úředních obálek:
175
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
175
Volební výsledky v obci Borovnice
Pořadí Politická strana/hnutí
Počet hlasů
1.
ANO 2011
50
2.
Občanská demokratická strana
25
3.
Komunistická strana Čech a Moravy
22
4.
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
17
5.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 15
6.
Česká pirátská strana
14
Česká strana sociálně demokratická
14
7.
Strana zelených
5
TOP 09
5
8.
Cesta odpovědné společnosti
2
Sdružení pro republiku – Republikánská strana
Československa Miroslava Sládka
2
Strana svobodných občanů
2
9.
Řád národa – Vlastenecká unie
1
Starostové a nezávislí
1
Chtěla bych poděkovat celé volební komisi, která se po oba dny věnovala volbám
v naší obci.
Poděkování patří také Pavlíně Witczakové, která připravila velmi dobré občerstvení pro členky volební komise.
Soňa Rojková, starostka

Poznámka:
Názvy politických subjektů uvedené v tabulce jsou převzaté z hlasovacích lístků.
Psaní velkých písmen v těchto oﬁciálních
názvech jsme tedy neměnili, i když v některých případech neodpovídají pravopisné normě.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017
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INFORMACE PRO OBČANY

ODSTOUPENÍ SMLOUVY
OD JINÉHO DODAVATELE ENERGIE
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KNIHOVNA V BOROVNICI
KNIHOVNA V BOROVNICI
BUDE OTEVŘENA
OD LISTOPADU DO KONCE BŘEZNA
KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 14.00 DO 16.00 hodin
Božena Kaplanová, knihovnice

FA R M Á Ř S K É
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,
koření, masti, košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti a šikovnosti.
Jednou za měsíc, vždy v neděli:
12. listopadu

Svatomartinské trhy

10. 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

Přivýdělek z domova

www.primavydelek.cz

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017

11

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2017
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin
04.11.

MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 464, Dobruška
494 622 040

05.11.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí
494 371 088

11.11.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí 494 383 417

12.11.

FSmile s.r.o.
MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515,
Opočno

17.11.

MDDr. Faltisová Kristýna

Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

18.11.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
494 531 955

19.11.

MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 696

25.11.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
494 323 958

26.11.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232,
Rychnov n. Kn.

494 532 330

Kvasiny 145

494 596 174

777 667 353

02.12.

MUDr. Kašková Kateřina

03.12.

MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
602 514 715

09.12.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno
494 621 665

10.12.

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
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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
V měsíci listopadu ze zahrady začínají mizet barvy
podzimu. Sezona je již prakticky za námi. Všechna úroda
je sklizena, zpracována a uložena ve sklepích či komorách.
Dny se výrazně zkracují, často bývá velmi sychravé počasí
a není výjimkou, že někde se objeví i první sníh.
Ale ani v tomto měsíci nezahálíme. Dokončujeme práce,
které jsme nestihli dodělat v říjnu, a také se zaměřujeme
na úklid zahrady, kontrolu oplocení a ochranu kmínků stromů, aby nám je zvěř
nepoškodila.
Kupujeme a vysazujeme nové stromky a keře, hrabeme a kompostujeme spadané listí, vyzrálým kompostem či chlévským hnojem přihnojujeme
ovocné stromy a keře.
Pro zahrádkáře pěstující zeleninu pro přímou spotřebu většina prací skončila, ale
pro ty snaživé, kteří si chtějí vitamíny, vlákninu a minerální látky obsažené v zelenině uchovat čerstvé, to teprve začíná. Pokud vše dobře a s co nejmenšími ztrátami
během zimy neuloží, jako by celou vegetační dobu promarnili. Ze zkušeností se
skladovatelnosti ovoce se ukazuje, že jablka při dozrávání vylučují plyn „etylen“,
který urychluje dozrávání zeleniny a snižuje tím její skladovatelnost. Nadbytek etylenu navíc způsobuje hořknutí mrkve. Zelenina tedy nepatří do stejné místnosti s ovocem.
Přednostně také likvidujeme suché a usychající stromy, i ty napadené šarkou. Jestliže jsme minulý měsíc nestihli vysadit nové stromky a keře, můžeme je
v případě příznivého počasí vysadit na předem připravené místo nyní. Odrůdy
ovocných dřevin vybíráme podle místních klimatických a půdních podmínek.
Sklizené a uskladněné ovoce pravidelně kontrolujeme a uvědomujeme
si, že nejvhodnější teplota pro skladování ovoce ve sklepích a komorách je 4 ° až
5 °C při vzdušné vlhkosti (kolem 90 %). Při tomto klimatu nedochází se scvrkávání
ovoce nadbytečným výparem. Příliš vlhké sklepy je nutno větrat.
Při sklizni a po opadu listí ze stromů otrháme mumiﬁkované plody, abychom omezili infekci v příštím roce. U kmenů a v blízkém okolí odstraňujeme a vykopáváme podrůstající podnože a kořenové výmladky.
V minulém čísle Brodíku byl zveřejněn popis sázení česneku – proto jen připomínka, že proti roztoči vlnovníku česnekovému moříme přípravkem Sulka před
výsadbou a vysazujeme do hloubky nejméně 8 cm. Taktéž byly prováděny pokusy
zakrýt vysázené záhonky netkanou folií, což by měla být ochrana proti houbomilce česnekové. Také je možno vysázet drobnou cibuli kuchyňskou, kterou pak
sklízíme brzy na jaře jako cibuli s natí. Na podzim je též možno vysévat mrBrodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017
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kev i petržel. Záhonek pro podzimní setí mrkve a petržele zryjeme, uhrabeme,
případně připravíme i hrůbky, pokud na ně budeme vysévat. S výsevem však ještě
počkáme. Doporučuje se toto vysévat co nejpozději, tj. v listopadu, případně
i v prosinci, těsně před příchodem mrazů, dokud není ještě půda zmrzlá. Na odrůdách záleží – z mrkve jsou to například Nantes 3, Karotina, Anina, Jarana F1,
z petržele Orbis nebo Hanácká. Při tomto způsobu výsevu semena vzejdou až v příštím roce na jaře, v době, kdy bychom mohli půdu jen stěží
připravit pro jarní výsevy. Docílíme tím ranější sklizně.

POZNATKY Z REGIONÁLNÍ VÝSTAVY
Ve dnech 7. a 8. října 2017 se v obecním sále ve Chlenech konala regionální výstava výpěstků, výrobků,
trofejí, různých preparátů, záznamů a fotograﬁí z historických období. Pro spoluvytváření této výstavy byly
osloveny všechny místní spolky a organizace, a ty se také na výstavě podílely.
Mimo zahrádkářů, včelařů, myslivců, sokolů a hasičů nechybělo ani zastoupení
zahrádkářských spolků Sandalwood Polom a Slatina. Svoji činnost představila
také společnost MAS (místní akční skupina) Kostelecké Horky. Svými propagačními a poučnými materiály přispěly také Výzkumný ústav ovocnářský
Holovousy a Mikroregion Brodec.
Poučným a atraktivním doplňkem bylo i předvádění krajkářského umění
dcerou rodiny Hlávkovy ze Chlínek a její spolužačkou. Velmi výstižně byly představeny malířské, umělecké práce slečny Krčmářové ze Chlen, která je absolventkou
umělecké školy v Hořicích.
O patřičně přitažlivou výzdobu se svými výrobky a výkresy postaraly děti z mateřské školky ve Chlenech a ze základní školy ze Lhot u Potštejna. Květinové zázemí
obstarali někteří místní občané.
Velmi aktivním a důležitým podporovatelem výstavy byl zemědělský podnik
ZOPOS Přestavlky a.s., jenž prezentoval nejen svou činnost a rozvoj, ale
uspořádal také ochutnávku uzených výrobků, která potěšila každého návštěvníka.
Koordinátorkou výstavy byla ing. Markéta Kameníková. Ta mimo organizační přípravy vyráběla šťávy z bylin a společně s paní Hlávkovou a s paní
Prudičovou na ochutnávku upekly dobré pečivo.
Proběhla také soutěž o chutnou marmeládu, ve které se sešlo deset vzorků, z nichž byly oceněny první tři: 1. místo – pí Hlávková, Chlínky, 2. místo –
14
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pí Jindrásková, Svídnice a o 3. místo se podělily paní Prudičová, Borovnice a paní
Břečťanová, Lhoty. Anketa byla anonymní, hodnocení provedli tajným hlasováním
účastníci výstavy.
Velmi vhodným a poučným doplňkem bylo opakované promítání ﬁlmu natočeného před mnoha lety. Film pojednávající o vesnicích našeho mikroregionu vznikl před mnoha lety. Lidé si v něm našli svá stavení, zahrádky i známá
veřejná obecní prostranství.
Všichni, kdo se svým přístupem, prací, výpěstky a výrobky zúčastnili a podpořili
tak výstavu, která byla hodnocena těmi, kteří ji zhlédli jako zdařilou, si zaslouží
srdečné poděkování za nápady, vynaložené úsilí a čas. Je jen k zamyšlení, že tato
výstava, která byla uspořádána všemi organizacemi a spolky v našich obcích, se
nesetkala s očekávaným zájmem z řad obyvatel místních obcí v regionu. Někteří
přespolní z Byzhradce, Častolovic a Solnice nás potěšili svojí návštěvou.
Díky Vám všem, kdo rozšiřujete řady těch, kteří sdílejí přesvědčení svých předků,
že člověk by se měl snoubit s přírodou, a to bez rozdílu věku a zaměření.
Za Český zahrádkářský svaz, František Břečťan
Další fotograﬁe na obálce

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017
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POZVÁNKY A INFORMACE

Mikulášská nadílka
R k se s rokem
Rok
k
sešel
š l a Mikuláš
Mik láš opět
ě
vyrazí na pravidelnou obchůzku
zkontrolovat dětičky. Pokud vaše ratolesti byly hodné, budou odměněny.
Na ty ostatní čeká pekelná komise
se samotným Luciferem.
Milí rodičové, neváhejte se nám
ozvat, jestliže vaše dušičky potřebují
vysvětlit, že se zlobit nemá.
Mikuláš s andělem a pekelníky vyrazí 5. prosince v podvečer z Přestavlk
do Borovnice.

P.S.: zde se nám můžete ozvat - 731 821 177
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Smíšený pČvecký sbor ORLICE zve všechny pĜíznivce sborového zpČvu
na SLAVNOSTNÍ KONCERT k 155. VÝROýÍ svého založení
Koncert se koná v SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí
3. listopadu 2017 od 18.00 hodin
Vystoupí hosté:
Smíšený pČvecký sbor SMETANA z Hradce Králové se sbormistrem
Janem Jiráþkem a houslový soubor ZUŠ F. I. TĤmy pod vedením Heleny
ýepelkové.
Smíšený pČvecký sbor ORLICE se sbormistryní Mgr. Nikolou
KošĢálovou se pĜedstaví skladbami þeských skladatelĤ Antonína
DvoĜáka, BedĜicha Smetany a dalšími krásnými melodiemi.

TČšíme se na vaši návštČvu

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017
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ZŠ a MŠ Skořenice Vás srdečně zvou!!!
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 pořádáme
pro děti s rodiči a ostatní přátele školy
podzimně laděné odpoledne
Dýně a zase dýně.
Těšit se můžete na podzimní dílničky, výstavu dýní, ochutnávku
dýňových dobrot, kvalitních vín, či zdraví prospěšné kávy obohacené
o houbu reishi…
Poté si projdeme lampionový průvod, který zakončíme ohňostrojem!
Večer hraje na sále obecní hospody k tanci,
poslechu i zpěvu ☺ skupina TAIPAN!
Začátek akce ve škole: 16 hod.
Lampiónový průvod: 18 hod.
TAIPAN:
19.30 hod. – 22 hod.

V pátek 1. prosince 2017
jste také zváni na sál
obecní hospody ve Skořenicích
na Čertovskou pohádku
s nadílkou
a Adventním jarmarkem!
Začátek v 16.00 hodin.
Těší se na Vás
zaměstnanci ZŠ a MŠ Skořenice
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017
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PODZIMNÍ
KRCHLEBSKÁ
Z A B I JAČ K A
KDY A KDE: 25. 11. 2017 OD 11.00 HODIN
VE SRUBU V BRUMBÁROVĚ
NABÍDKA: VŠECHNY TRADIČNÍ
ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ
POŘADATELÉ SDH KRCHLEBY
OBEC VRBICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
Výstava bude otevřena
V PÁTEK
V SOBOTU
V NEDĚLI

1. 12. 2017
2. 12. 2015
3. 12. 2015

OD 13 HODIN DO 17 HODIN
OD 13 HODIN DO 17 HODIN
OD 13 HODIN DO 17 HODIN

SÁL OBECNÍHO DOMU VE VRBICI
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017
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Pojďte se podívat na vánoční trhy,
které nachystal Kostelec nad Orlicí.

12. VÁNOČNÍ ULIČKA
ADVENTNÍ JARMARK
3. 12. (neděle)
10:30–17:00
ŘEMESLNÝ JARMARK
Již tradiční řemeslný jarmark na Jiráskově náměstí, kde kromě
koupě českých originálních ručně vyráběných výrobků můžete
zhlédnout ukázky různých řemesel.
10:30–16:00

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ F. I. TŮMY
PRO ADVENTNÍ ČAS
Vestibul Městského
Vestibulu
Městskéhoúřadu
úřaduKostelec
Kostelecnad
nadOrlicí.
Orlicí.
15:00–16:45
ČERTI V KOSTELCI
Těšit se můžete na PEKLO s pekelnými úkoly pro děti v parčíku
u Jiráskova náměstí a NEBE s mikulášskou nadílkou na Rabštejně.
15:00–16:45
PEKELNÝ KOČÁR TAŽENÝ KOŇMI
Mezi PEKLEM a NEBEM se můžete svézt v kočáře taženém koňmi.
17:00

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Vánoční strom bude slavnostně rozsvícen panem starostou
na Palackého náměstí.
17:30
VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY SONG
Přijďte se vánočně naladit se skupinou Song do kostelíku
J. A. Komenského.
Pořádá Město Kostelec nad Orlicí, Dům dětí a mládeže Kostelec
nad Orlicí, SK Rabštejn a ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí.

22
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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.
ŘÍJEN 2017
Průměrná teplota za měsíc: 10,6°C
Vlhkost:
86%
Minimální teplota za měsíc:
0,0°C
Vlhkost:
46%
Maximální teplota za měsíc: 24,1°C
Vlhkost:
96%
Průměrná rychlost větru:
1,7 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za měsíc:
Sníh za měsíc:
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)
dešťové dny

79 mm
0 cm
0
0
0
0
0
0
0

dní
dní
dní
dní
dní
dní
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

24

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci listopadu oslaví
významné životní jubileum
85 let
pan František Řičař
z Borovnice.

102 let
paní Albína Hájková
z Borovnice.
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
sociální komise

GRATULACE
Čas - ten pořád spěchá
mílovými kroky.
Nikoho z nás nevynechá,
když přičítá roky.
Náš milý švagr a strýček
pan František Řičař oslaví
25. 11. 2017 své životní jubileum.
Pevné zdraví, pohodu
a spoustu energie mu přejeme
z Jablonce.
M. Syrová

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017

V měsíci listopadu oslaví
krásné životní jubileum
102 let
paní Albína Hájková
z Borovnice.
Srdečně přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí.
sociální komise

NAROZENÍ
DÍTĚTE

PRO DĚTI

V měsíci říjnu se narodila
Kateřině Janečkové
a Ondřeji Žatečkovi
z Přestavlk
dcera Anička.
Moc gratulujeme a přejeme
mnoho zdraví a rodinného štěstí.
sociální komise

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU V PŘESTAVLKÁCH
Přišel podzim a pomalu se nám blíží adventní čas. Každý rok si připomínáme toto
období tradičním rozsvícením stromečku. I letos bychom Vás rádi u této příležitosti
pozvali strávit příjemný podvečer s přáteli a známými, vánočně se naladit a připomenout si kouzlo Vánoc. Trochu si zavzpomínáme o čem vlastně Vánoce jsou.
Nakonec jsme si pro vás připravili lampionky s přáníčky, které společně vypustíme
před samotným rozsvícením stromečku na návsi. K zahřátí bude připraven skvělý
punč a k zakousnutí malé občerstvení.
Těšíme se na Vás 3. prosince od 17. hodin na návsi
SDH Přestavlky

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU V RÁJCI
Uteče to jako voda a sejdeme se zase při Rozsvícení vánočního stromku s jarmarkem, na který jste všichni srdečně zváni!
Na jarmarku budete mít možnost zakoupit domácí výrobky pro potěšení oka, vánoční dekoraci nebo něco k zakousnutí - to vše vyrobené našimi místními a výtěžek
opět poputuje do fondu na organizování místních akcí pro děti.
Petra Koutná

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU BOROVNICE
V Borovnici se vánoční strom rozsvítí
první adventní neděli, tedy 3. prosince
od 16 hodin
u autobusové zastávky.
Jako každoročně zde bude připraven
krátký program a drobné pohoštění.
Srdečně Vás zvou hasiči z Borovnice.

26

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017




Rozsvícení
vánoēního stromku
v Rájci
s jarmarkem

Kdy: v sobotu 2. prosince 2017
Jarmark v 16.00 hod., rozsvícení stromku v 17.00 hod.

Kde: na návsi
Pojćme se zase setkat a naladit se vánoþnČ…
Na zahĜátí se bude podávat svaĜák, jarmark nabídne spoustu
nádherných rukodČlných a chutných domácích výrobkĤ

SrdeþnČ zve SDH Rájec

Rozsvěcení vánočního stromu
V Borovnice první adventní neděli,
tedy 3. prosince od 16 hodin.
Srdečně Vás zvou
hasiči z Borovnice.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2017
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Obec Borovnice
ve spolupráci se sociální komisí
Vás srdečně zve na

Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi,
které se uskuteční
v sobotu 9. prosince 2017,
ve 14 hodin
v altánu pod homolskými schody.
Tato akce letos
již není součástí
celorepublikového projektu
Český Ježíšek,
ale pro velikou oblíbenost
jsme se rozhodli ji zachovat.

T ě š í m e s e n a Vá s !
TUŽKU S SEBOU!!!
Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 30. 11. 2017.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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