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Pozdrav z Borovnice - okénková pohlednice z doby kolem r. 1900
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Z HISTORIE

DVA ZAJÍMAVÉ DOKUMENTY
Z POČÁTKU MINULÉHO STOLETÍ
Nedávno se nám dostaly do rukou dva více než
stoleté dokumenty. Prvním z nich je pohlednice s vyobrazením kapličky s dnes již neexistujícím rybníčkem,
poutního kostela na Homoli a sochy sv. Antonína.
Zbývající okénka pohlednice jsou věnována obchodu
R. Petránka a hospodářskému dvoru v Borovnici.
Bývalý panský dvůr v době před I. sv. válkou představoval nejvýznamnější
ekonomickou složku ve vsi. Byl součástí kosteleckého velkostatku, měl své stálé
zaměstnance, kteří bydleli v jeho areálu a v nejbližším okolí. Lidé jsou na pohlednici
patrní, ale nekvalitní tisk neumožňuje jakoukoli bližší identiﬁkaci. Předpokládáme,
že se jedná o osazenstvo dvora. Mohutná hospodářská budova z poloviny
19. století se na dlouhá léta stala dominantou Borovnice. V roce 1889 velkostatek
pronajal dvůr v Borovnici Rudolfu Klöckerovi, který zde jako nájemce hospodařil
do roku 1908, kdy s odtud odstěhoval.
Zajímavé je vyobrazení obchodu a hostince Rudolfa Petránka čp. 5,
tj. nemovitosti, která byla dávným předchůdcem dnešní nové budovy obecního
úřadu. K této stavbě se vztahuje druhý historický dokument. Jedná se o „Plán ku
stavbě nové vazby nad hostinskou místností“, vyhotovený v roce 1903
stavitelem Karlem Tichým z Kostelce n. O.
Přinášíme Vám tedy několik reprodukcí, které svým způsobem přispívají k poznání
života obce na přelomu 19. a 20. století…
PaedDr. Ladislav Miček
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
SOUHRN USNESENÍ
Z MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 5/2018
KONANÉHO DNE 1. 10. 2018 V BOROVNICI
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem pí Petru Koutnou, ověřovateli p. Miloše Tschöpla, p. Leoše Matějuse
- žádost o prodej pozemku parc. č. 69/125 o výměře 55 m2, který vznikl oddělením
dílu z pozemku parc. č. 69/2 na základě geometrického plánu č. 208-12/2018
ze dne 16. 8. 2018, potvrzeným Kat. pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou, dne
17. 8. 2018, pod čís. PGP-1001/2018-607, v katastrálním území Borovnice u Potštejna do podílového spoluvlastnictví zájemcům majitelům bytovky čísla popisného
63-68 v Borovnici, kteří jsou podílovými spoluvlastníky stavby kopané studny, která
je součástí nově vzniklého pozemku parc. č. 69/125 - podíl o velikosti 1/6
- prodej pozemku parc. č. 69/125 o výměře 55 m2, který vznikl oddělením dílu
z pozemku parc. č. 69/2 na základě geometrického plánu č. 208-12/2018
ze dne 16. 8. 2018, potvrzeným Kat. pracoviště v Rychnově nad Kněžnou, dne
17. 8. 2018, pod čís. PGP-1001/2018-607, v katastrálním území Borovnice u Potštejna do podílového spoluvlastnictví majitelům bytovky čísla popisného 63-68 v Borovnici, za cenu obvyklou 35,- Kč za 1 m2
- žádost o prodej pozemku parc. č. 381/1 o výměře 148 m2, který vznikl oddělením
dílu z pozemku parc. č. 381 na základě geometrického plánu č. 203-125/2017
ze dne 13. 8. 2018, potvrzeným Kat. pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou,
dne 22. 8. 2018 pod čís. PGP-981/2018-607, v katastrálním území Borovnice
u Potštejna
- prodej pozemku parc. č. 381/1 o výměře 148 m2, který vznikl oddělením dílu
z pozemku parc. č. 381 na základě geometrického plánu č. 203-125/2017 ze
dne 13. 8. 2018, potvrzeným Kat. pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou, dne
22. 8. 2018 pod čís. PGP-981/2018-607, v katastrálním území Borovnice
u Potštejna, a to za cenu obvyklou 35,- Kč za 1 m2
- žádost o prodej pozemků parc. 69/2 o výměře 151 m2, parc. 69/123 o výměře
213 m2, parc. 69/124 o výměře 150 m2 a parc. 69/125 o výměře 55 m2, které
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vznikly oddělením dílu z pozemku parc. č. 69/2 na základě geometrického plánu
č. 208-12/2018 ze dne 16. 08. 2018, potvrzeným Kat. pracovištěm v Rychnově
nad Kněžnou dne 17. 08. 2018, pod čís. PGP-1001/2018-607, v katastrálním
území Borovnice u Potštejna
- prodej pozemku 69/2 o výměře 151 m2 v katastrálním území Borovnice u Potštejna a to za cenu obvyklou 35,- Kč za 1 m2. Pozemek 69/2 v katastrálním území
Borovnice u Potštejna bude zatížen bezúplatně zřízenou služebností inženýrské sítě
vodovodu ve prospěch pozemků stavebních parcel 105, 106, 107, 108, 109, 110
v katastrálním území Borovnice u Potštejna v rozsahu vyznačeného písmenem „B“
geometrickém plánu č. 208-12/2018. Vyznačením písmene „A“ je stavba septiku
v podílovém spoluvlastnictví vlastníků st.p. 119, st.p. 120, st.p. 121, st.p. 122, st.p.
123 v katastrálním území Borovnice u Potštejna, přičemž každý podílový spoluvlastník vlastní její jednu pětinu vzhledem k celku
- pozemek parc. č. 69/123 o výměře 213 m2 zůstává ve vlastnictví obce Borovnice.
Pozemek parc. č. 69/123 v katastrálním území Borovnice u Potštejna bude zatížen
bezúplatně zřízenou služebností inženýrské sítě vo-dovodu ve prospěch pozemků
stavebních parcel 105, 106, 107, 108, 109, 110 v katastrálním území Borovnice
u Potštejna v rozsahu vyznačeného písmenem „B“ geometrickém plánu č. 20812/2018
- prodej pozemku parc. č. 69/124 o výměře 150 m2 v katastrálním území Borovnice
u Potštejna a to za cenu obvyklou 35,- Kč za 1 m2. Pozemek parc. č. 69/124 v katastrálním území Borovnice u Potštejna bude zatížen bezúplatně zřízenou služebností
inženýrské sítě vodovodu ve prospěch pozemků stavebních parcel 105, 106, 107,
108, 109, 110 v katastrálním území Borovnice u Potštejna v rozsahu vyznačeného
písmenem „B“ geo-metrickém plánu č. 208-12/2018
- podmínku prodeje schválených pozemků parc. č. 69/2, 69/124 v katastrálním
území Borovnice u Potštejna, gen. shora uzavřením mezi smluvními strany smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě obecního vodovodu na pozemky parc.
č. 69/84, 69/85 v katastrálním území Borovnice u Potštejna ve prospěch obce
Borovnice, a to za částku ve výši 200,-- Kč, která bude oprávněnou uhrazena jednorázově
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- prodej pozemku parc. 69/123 o výměře 213 m2 v katastrálním území Borovnice
u Potštejna a to za cenu obvyklou 35,- Kč za 1 m2
- prodej pozemku parc. 69/125 o výměře 55 m2 v katastrálním území Borovnice
u Potštejna a to za cenu ob-vyklou 35,- Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
- starostku obce k uzavření schválených smluv
Leoš Matějus - ověřovatel, Miloš Tschöpl - ověřovatel,
Mgr. Petra Koutná - zapisovatel, Soňa Rojková - starostka
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VOLBY 2018 V NAŠÍ OBCI
Volby do zastupitelstva obce Borovnice
Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 proběhly volby do zastupitelstva obce Borovnice.
Přinášíme výsledky hlasování v obci Borovnice, kde byl zřízen jeden volební okrsek,
a to v Borovnici.
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
319
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
221
Počet odevzdaných úředních obálek:
221
Volební výsledky strany č. 1
– Sdružení nezávislých kandidátů – OBEC BOROVNICE
Jméno a příjmení
1. Libor Provazník
2. Soňa Rojková
3. Jaroslav Lédr
4. Leoš Matějus
5. Petra Koutná

Počet hlasů
138
121
115
124
131

Volební výsledky strany č. 2 – Možnost volby
Jméno a příjmení
1. Josef Dvořáček
2. Jana Šulcová
3. Tomáš Koleš
4. Božena Zálohová

Počet hlasů
110
107
95
93

Touto cestou bych chtěla poděkovat celé volební komisi, která se pečlivě věnovala
volbám v naší obci.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

6

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2018

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše
v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.
V měsíci listopadu se budou konat mše ve dnech
11. a 25. 11. 2018, vždy od 14:30 hod.

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

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 Borovnici.
Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800
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POČASÍ U NÁS V NOVÉM

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu č. p. 48 v obci Rájec.
Nová meteostanice je v provozu
od srpna 2018.
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
Pro zájemce s telefony které mají
systém ANDROID je možné stáhnout
aplikaci z google play - Weather
Underground a zadat kód meteostanice IBOROVNI4

1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Vysoký

Nízký

Průměrný

Teplota

23,2°C

-2,6°C

11,1°C

Přízemní
mráz

-0,2°C

-5,1°C

-

Rosný bod

15,1°C

-2,7°C

6,6 °C

99%

34%

76%

Srážky

36,6mm

-

-

Rychlost
větru

46,3
km/h

-

6,9
km/h

Závan
větru

73,7
km/h

-

-

-

-

jižní

Vlhkost
vzduchu

Směr větru

Dny:
Deštivé dny - 12
Mráz - 1

Přízemní mráz - 3
Teplota nad 20°C - 12

FA R M Á Ř S K É T R H Y 2 0 1 8
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký 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.
11. listopadu 2018

16. prosince 2018

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v oﬁciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

03.11.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
721 460 150

04.11.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno
731 980 112

10.11.

Bahník Dent s.r.o.
- MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152

11.11.

JB Dent s.r.o.
- MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí
494 371 088

17.11.

MDDr. Borůvková Veronika

Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška

494 622 114

18.11.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
494 383 417

24.11.

MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 694

25.11.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
494 531 955

01.12.

MUDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

02.12.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
494 323 958

08.12.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
494 532 330

09.12.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

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
Ze zahrad již mizí barvy podzimu. Všechna úroda
je prakticky sklizena, zpracována, uložena
ve sklepech nebo v komorách.
Přesto nutno připomenout, že po letošním extrémním počasí je tkáň ovoce narušena, zvláště
u jablek a hrušek. Důvodem byly příliš vysoké
teploty bez dostatečného přísunu vláhy. Proto lze očekávat, a také jste toho mnozí svědky, že uskladněné
ovoce bude třeba častěji kontrolovat, protože odehníváním vznikají značné ztráty. Na plodech zpočátku nevidíme narušení, přesto
zvláště u některých odrůd v okolí stopky vznikají nepatrné prasklinky, které pak
celý plod naruší a nemusí to být zrovna od hmyzu. Také o to více je třeba věnovat
se větrání a udržování přiměřené vlhkosti.
Ani při ostatních náročných činnostech během podzimu neotálíme s přípravami na zimu. Pokud jsme to nestihli v říjnu, je možné i v listopadu nakupovat a vysazovat nové stromky a keře. Již jsem se zmínil, že broskvoně, meruňky
a mandloně necháváme k výsadbě raději až na jaře a také jsem upozornil (v minulém čísle Brodíku), na co bychom si měli dávat pozor při nákupu stromků.
Pokud je sucho, je třeba novou výsadbu vydatně zalévat. Stále platí
pravidlo, že je lépe zavlažovat méně často, ale zato důkladně. Zvláště u broskvoní bychom měli dbát, abychom tyto stromky před prvními mrazíky tzv. prolili.
V sadech a zahradách shrabujeme listí a kompostujeme ho. Listí
z ořešáků můžeme uklidit i rotační sekačkou. Podrcené listy se pak budou daleké
lépe v kompostu rozkládat.
Posledně došlo i na zmínku o přípravě česneku. Jen okrajově podotknu, že
nejdůležitější je ověřená sadba pro místní lokalitu a hlavně zdravá.
Pokud jsme tak neprovedli, vyřezáváme odplozené pruty maliníku
a ostružníku, probíráme pruty, které by měly plodit v létě. Necháváme jen
zdravé ve vzdálenosti 10 až 15 cm od sebe. Připomínám, že maliníky, zvláště
velkoplodé, jsou velmi náročné na vyhnojenou zem a vláhu.
Abychom na jaře mohli sázet sazenice vinné révy do ulehlé půdy, vykopeme
a naplníme výsadbové jámy už nyní. Mezi pěstiteli a konzumenty stolních hroznů
stále vzrůstá zájem o nové, kvalitní odrůdy s typickými vůněmi drobného ovoce
(např. po jahodách, malinách, angreštu či rybízu). Zvláště vyhledávanými jsou
odrůdy bezssemenné (Einest, Seedless, Canadie či Ruslove). Ale pozor, při pěstování vinné révy je třeba důkladně se seznámit s jejími požadavky na stanoviště,
půdu, hnojení a ošetřování.
10
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I když je aktuální zazimování zahrady, která se připravuje na období zimního
odpočinku, můžeme ještě vysazovat cibuloviny, dřeviny, růže. Lze sázet
jak dřeviny s balem, tak i prostokořenné. Rovněž je i vhodná doba pro výsadbu
záhonových růží. Ideálně by měly mít dva až tři silné výhony. Při výsadbě nezapomeňme řezem vyrovnat poměr podzemní části s tou nadzemní. Zakracujeme také
přebytečné kořeny. Pokud jsme již tak neudělali v předešlém měsíci, nakopčíme
kořenové krčky růží zeminou.
Zimujeme-li i muškáty či fuchsie, lze již v tomto období rostliny mírně sestřihnout, odstranit nejměkčí koncové části výhonů, na kterých se nejčastěji drží mšice.
Radikálnější sestřih ale necháváme spíše na předjarní období.
Mezi zahrádkáři se stále častěji objevují i snahy o rozšiřování pěstování
kosatců. Zvláště jde o kosatce z novošlechtění, nejen těch běžných, ale i sibiřských a japonských, kterými se zabývají přední pěstitelé z Hlučína, kde vznikla
v r. 1997 Středoevropská kosatcová společnost MEIS (MIDDLE-EUROPEAN IRIS SOCIETY), a společně s Botanickou zahradou Botanického ústavu Akademie věd České republiky dávají vznik novým kultivarům, které jsou nádherné
a dokáží zpestřit naše zahrádky a skalky.
Je veliká škála i jiných nádherných květin a rostlin, které by se v našich zahrádkách lépe vyjímaly než přibývající betonová zákoutí a přemnožené túje a jalovce,
které dávají možnost parazitovat různým škodlivým parazitům a cizopasníkům. To
ale záleží na každém, v jakém prostředí se cítí lépe a kde chce žít se svojí následnou generací.
Ve dnech 20. a 21. října 2018 byla pro širokou veřejnost uskutečněna výstava včelařů ve Chlenech k jejich jubilejnímu výročí založení, která byla velmi zdařilá. Proto patří upřímné poděkování všem, kdo
se na této akci podíleli, včetně našich zahrádkářů.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE

SDH Rájec Vás srdečně zve na akci

Lampioňák
aneb Strašidelný Rájec
dne

3. 11. 2018

v 17 hodin na návsi

Také letos zapálíme světýlka a projdeme se strašidelnou vesnicí! Pozor! Na
trase možný výskyt strašidel!!! Na dětské účastníky čeká za odvahu malá
strašidelná odměna, všichni se po chladné podzimní procházce můžou zahřát
čajem, dospěláci třeba i něčím ostřejším!

12

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2018

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2018

13

ĞƐŬǉēĞƌǀĞŶǉŬƎşǎsƌďŝĐĞƐƌĚĞēŶĢǌǀĞŶĂ
\1<Ks,Kz
ǀƐŽďŽƚƵ10͘>/^dKWh2018
ǀKďĞĐŶşŵĚŽŵĢ.

\şǌŬŽǀĠƐƉĞĐŝĂůŝƚǇ
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ĂēĄƚĞŬǀϭϭ͘ϯϬŚŽĚŝŶ͘
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SŠZE a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
tel. 494 323 711 - 36ý
E-mail: szes@szeskostelec.cz

32ěÈ'È

'(127(9ě(1é&+'9(ěË
9 SOBOTU 1. 12. (8.00 - 12.00 hod.)
3URYHGHPH9iVDUHiOHPNRVWHOHFNpÄ]HPČGČON\³
=YHPHQHMHQ]iMHPFHRstudium,
DOHLEêYDOpVWXGHQW\DãLURNRXYHĜHMQRVW
9HãNROQtPURFH9 EXGRXRWHYĜHQ\W\WRRERU\
ýW\ĜOHWpPDWXULWQt
$*5232'1,.È1Ë --0
0(&+$1,.(/(.7527(&+1,. --/
7ĜtOHWpXþHEQt
=(0ċ'ċ/(&– )$50Èě -51-+
(/(.7520(&+$1,.352=$ěË=(1Ë$3ěË6752-(
-52/+
9tFHLQIRUPDFt QDOH]QHWH na QDãLFKZHERYêFKVWUiQNiFK

ZZZV]HVNRVWHOHFF]
3URKOtGNXãNRO\MHPRåQRGRKRGQRXWLLQGLYLGXiOQČSRSĜHGFKR]t
WHOHIRQLFNpGRPOXYČ YSUDFRYQtFKGQHFK -16.00 hod.).
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advent
ní jarmark

Baletní představení Louskáček

18:00

Balet v nastudování tanečníků
ze Základní umělecké školy F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
ve Sdruženém klubu Rabštejn Kostelec nad Orlicí.

Přijďte načerpat atmosféru blížících se Vánoc
a užít si první adventní neděli provoněnou perníčky a svařákem.

Part-

www.zdravotniklaun.cz

Rozsvícení vánočního stromu

17:00-17:10

První adventní koncert v chrámu sv. Jiří.
Vystoupí žáci ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí,
slovem provází Lenka Loubalová,
herečka Klicperova divadla Hradec Králové.

Výtěžek z charitativního koncertu bude využit pro činnost
Zdravotních klanů v ČR.
Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v
oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Dnes navštěvuje 86
profesionálních Zdravotních klaunů pravidelně 62 nemocnic a 8
domovů pro seniory a 1 hospic.

od 10:30 hodin

2. prosince 2018

16:00–16:45 Charitativní adventní koncert

Tradiční řemeslný jarmark na Jiráskově náměstí.

10:30–17:00 Řemeslný jarmark

13. Vánoční ulička

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V listopadu oslaví
významné životní jubileum
75 let
pan Jiří Černý z Borovnice,
75 let
pan Miloslav Jireš z Borovnice,
86 let
pan František Řičař z Borovnice.
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
sociální komise

V měsíci listopadu oslaví
krásné životní jubileum

Blahopřání paní

Martˇe Bečičkové k 90.narozeninám
Blahopřejeme věrné čtenářce k významnému životnímu jubileu. Paní Bečičková naši obecní knihovnu už dvacet
let pravidelně navštěvuje. První zápis
v jejím čtenářském průkazu se vztahuje
k 28. dubnu 1998. Od té doby si
v knihovně vypůjčila a přečetla celkem
782 knih. Paní Marta čte všechny
druhy literatury a doporučuje nám,
které knihy stojí za přečtení. Její láska
ke knihám se nemění. Obdivujeme její
paměť, znalosti a všeobecný přehled.
Vše nejlepší přejí čtenáři
a knihovnice Božena Kaplanová.

103 let
paní

Albína Hájková
z Borovnice.

Srdečně přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí.
sociální komise
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU V PŘESTAVLKÁCH
Už se nám přiblížil adventní čas. Po několikáté si ho připomínáme tradičním
rozsvícením stromečku. I letos bychom Vás rádi pozvali strávit příjemný podvečer
s přáteli a známými, vánočně se naladit a připomenout si kouzlo Vánoc. K zahřátí
bude připraven punč a k zakousnutí malé občerstvení.
Těšíme se na Vás 2. prosince od 17 hodin na návsi
SDH Přestavlky

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
S JARMARKEM V RÁJCI
Uteklo 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.
Srdečně zve SDH Rájec

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU V BOROVNICI
Rok s rokem se sešel, a už tu bude první adventní neděle. Také letos budeme rozsvěcet vánoční strom v Borovnici. Rádi Vás při této příležitosti chceme pozvat na
příjemně strávený podvečer s přáteli. Budeme se na Vás těšit v neděli 2. prosince
od 16:00 hodin u autobusové zastávky.
Těšit se můžete na drobné pohoštění a něco dobrého na zahřátí.
Srdečně Vás svou hasiči z Borovnice
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Pozvánka
SrdečnE vás zveme k tradičnímu
zahájení adventu rozsvícením stromečku v přestavlkách.

2. prosince od 17.00 hodin
Čeká na vás dobrá nálada, výborný punč
a malé občerstevní
TEšíme se na vás
SDH přestavlky

Rozsvícení vánočního stromku v Rájci s jarmarkem
v sobotu

R
váno

1. prosince 2018
na návsi

s j

Jarmark v 16.00 hod.,
rozsvícení stromku v 17.00 hod.
Kdy:

ˇ
Pojďme se zase setkat a naladit vánočnE...

Na zahřátí se bude podávat svařák, jarmark nabídne spoustu

Kde: na návsi

ˇ
nádherných rukodElných
a chutných domácích výrobků.

SrdečnEˇ zve SDH Rájec

RozsvEcení
Eˇc vánočního stromu
ˇl
V Borovnici první adventní nedEli,
El
tedy 2. prosince od 16 hodin.
SrdečnEEˇ V
Vás zvou
hasiči z Borovnice

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2018

19

Plán vazby nad hostinskou místností budovy čp. 5 v Borovnici z r. 1903

Bývalý panský dvůr v Borovnici kolem r. 1900
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