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Z HISTORIE

SMÍRČÍ KŘÍŽE V LESE U BRUMBÁROVA
V poslední době vzrůstá zájem o tzv. smírčí kříže.
Vycházejí o nich různé publikace, na internetu najdeme webové stránky věnované těmto kamenným
pamětníkům dávné minulosti. Proč se jím říká smírčí? Podle nejrozšířenější teorie šlo o projev pokání
a jisté usmíření, kdy vrah nebo jeho příbuzní
postavili kříž na místě, kde došlo ke zločinu. Proto jsou na těchto křížích často vyobrazeny
vražedné zbraně – meč, dýka, sekera… Historikové
znají případy tzv. smírčích smluv, kdy se vrah mohl
vykoupit penězi a na znamení, že svého činu lituje,
postavit kříž. O žádné takové smlouvě z Podorlicka
však nevíme…
Zdaleka ne všechny kříže vznikly z výše uvedeného důvodu. Domníváme se, že kříže a křížové kameny byly v raném novověku, tj. v 16. a 17. století
zřizovány tam, kde došlo k nějakému neštěstí, při němž přišel o život
člověk.
Vydejme se stejně jako v březnovém čísle Brodíka opět k Brumbárovu,
osadě, která patří k obci Krchleby. Dva smírčí kříže sice patří do katastru Kosteleckých Horek, ale v literatuře jsou spojovány s osadou Brumbárovem. Jsou od sebe
vzdáleny necelých 100 metrů.
Co se o nich dočteme v literatuře?
Nejprve otevřeme nevelkou publikaci vydanou Městským muzeem v Chocni.
Autor nás ke křížům navádí od místa, které obyvatelé naší obce znají pod
názvem U Obrázku: „Je to důležitý bod pro další úspěšné pátrání. Tady odbočíme na lesní cestu vlevo. Po 300 m se dáme užší pěšinou 200 m opět vlevo,
a pokud jsme nezabloudili, jsme u cíle. Kříž stojí nad nízkým úvozem 6 m vpravo od pěšiny. Působí poněkud smutným dojmem. Je obrostlý lišejníky a horní
část má zelenou patinu. Nápadný je tím, že ramena jsou v polovině stojiny
a ne, jak bývá obvyklé, v její horní třetině. Jsou zkrácená a stejně poškozená
je i hlava kříže. Snad byl kdysi zasažen pádem stromů. Čas pak tato místa
zaoblil. Na rozdíl od poškozených horních partií nese dřík ve své spodní části
ještě stopy kamenické práce. Je zřetelně pravoúhle tesaný s povrchem hladce
opracovaným.
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Jako by starý kameník odložil svůj nástroj docela nedávno. Možná byl zapadlý
hluboko v zemi a později byl vyzdvižen, proto byla tato část ochráněna před
erozí. Obyvatelé z okolí mu říkají Pavlův kříž. Proč, už nevědí. Jestli nesl nějaké sdělení písemné, můžeme se jen domnívat. Všechny stopy smyl už čas. Je
105 cm vysoký, v rozpažení má 55 cm a široký je 27 cm“ (Baborák, J.: Smírčí
kříže…, s. 25).
V databázi smírčích křížů na webu www.smircikrzize.cz najdeme vyobrazení
s chybnou lokalizací v Krchlebách a navíc je tu uveden letopočet 1585, což je
zajímavé, ale nedoložené… Na stránkách http://smircikrize.euweb.cz/ objevíme zmínku, že na tomto místě prý býk zabil řezníka.
Druhý kříž, jemuž se říká Hermanův, je mnohem nenápadnější, má rozměry 60 x 39 x 28 cm. Jde vlastně o zbytek kříže s tím, že jeho ramena už jsou
zničená. Nad původem názvů obou křížů se na webových stránkách obce
Kostelecké Horky zamyslel Pavel Voborník, autor článku o tamních památkách:
„Proč jsou tyto kříže takto pojmenovány, se dnes neví. Snad se tak jmenovali
nešťastníci, kteří zde zahynuli. Vypravuje se, že v oněch místech na sebe stříleli
myslivecký mládenec a pytlák a oba se zastřelili. Také se vypráví, že zde měli souboj
hraběcí sluhové a jeden byl zabit. Kdy se tak mělo stát a kde jsou pohřbeni, se nedochovalo“ (www.obec-kosteleckehorky.cz).
Tajemné kříže zvané smírčí dnes lákají přátele záhad, vyhledávají je turisté.
Mnohé však ze svých původních stanovišť zmizely – byly buď zničeny, nebo
ukradeny. O tom, že o ně je dnes velký zájem, svědčí řada vydaných publikací
a také existence specializovaných webových stránek. Uveďme si alespoň některé
z nich, nejprve regionální, potom s platností pro celou Českou republiku a nakonec
zajímavé webové stránky:
Baborák, J.: Smírčí kříže v okolí Chocně, Městské muzeum, Choceň, 2004
Hrdoušek, V. – Voborník, P. – Snítilá, L.: Smírčí kříže v okolí Kosteleckých Horek,
Venkovské muzeum INEX-SDA „Dům z modrého kamene“, 2002
Bělohradský, R. – Belisová, N. – Bořil, P.: Kamenné kříže Čech Moravy a Slezska,
Liberec, Knihy 555, 2013
Kolektiv: Kamenné kříže Čech a Moravy, Praha, Argo, 1997
www.smircikrzize.cz – internetová databáze smírčích křížů v České republice
http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Rychnov_nad_Kneznou/Rychnov_nad_Kneznou_o.html - smírčí kříže v okrese Rychnov n. Kn.
http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Usti_nad_Orlici/Usti_nad_Orlici_o.html - smírčí kříže v okrese Ústí nad Orlicí
PaedDr. Ladislav Miček
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC MÁ DLOUHOU
A ZAJÍMAVOU HISTORII
Každoročně se mnozí z nás vydávají 30. dubna pálit čarodějnice.
Jak ale vznikla tato tradice a co nás k pálení čarodějnic vede?
Pálení čarodějnic (také Noc
čarodějnic, Filipojakubská noc,
Valpuržina noc nebo Beltine) se
odehrává v noci z 30. dubna
na 1. května. Jedná se o velmi
starý a dodnes živý lidový zvyk
a zvláštní svátek. Tuto noc se
lidé scházejí u zapálených ohňů
a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka.
Mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší satanský
svátek. Na tuto noc připadala
největší sabat satanských kultů.
Noc z 30. dubna na 1. května
byla pokládána za magickou.
Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl
nejblíže dnu, nacházejícímu se
přesně mezi jarní rovnodenností
a letním slunovratem. Lidé věřili,
že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc
jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání
různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním
smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.
Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně,
čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech
zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“.
Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů
měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil
dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí
a plodnosti. V Německu se čarodějnice slétávají na čarodějnický sabat do Brockenu. Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Slovensko,
Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo). Různé země označují
tento svátek různými jmény.
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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 vždy od 14:30 hod.
Dne 22. 4. 2018 se na Homoli koná tradiční jarní pouť,
při níž budou slouženy mše svaté od 8:00, 10:00 a 14:00 hod.

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

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
y v neděli.
15. dubna 2018
16. září 2018
13. května 2018
14. října 2018
17. června 2018
11. listopadu 2018
15. července 2018
16. prosince 2018
19. srpna 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
07.04.
08.04.
14.04.
15.04.
21.04.
22.04.
28.04.
29.04.
01.05.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno
494 621 665
MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
602 514 715
MUDr. Majer Rostislav
U Stadionu 954, Rychnov n. Kn.
608 382 600
MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov n. Kn.
494 515 696
MDDr. Matějková Denisa Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov n. Kn.
775 224 093
MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448, Opočno
731 980 112
MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600
Petrák stomatologie s.r.o. Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
– MDDr. Tomáš Petrák

05.05.
06.05.
08.05.
12.05.
13.05.

721 200 244

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.
494 534 841
MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
494 371 783
MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov n. Kn.
494 515 697
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
494 667 628
MUDr. Ptačovská Eva
Masarykova 729, Kostelec n. Orl.
603 933 466

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 04/2018
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 1/2018 konaného
dne 22. 3. 2018 v Borovnici
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli p. Jaroslava Lédra a pí Petru
Koutnou
– rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 s navýšením v příjmové části v částce
58 281 Kč. Součástí rozpočtového opatření za rok 2018 č. 1 je položkový
výtisk příjmů a výdajů výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek
uvedené částky změn
– Stanovy dobrovolného svazku obcí mikroregionu Brodec. Stanovy jsou shodné
s doposud platnými, jedná se pouze o změnu poměru potřebných hlasů při
hlasování.
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– výsledky zasedání ﬁnančního výboru
– výsledky zasedání kontrolního výboru
Jaroslav Lédr, ověřovatel, Mgr. Petra Koutná, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka

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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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Letošní březen byl nejstudenějším měsícem jara za několik uplynulých let. Dny
se již znatelně prodlužují a také konečně
teploty stoupají. Příroda se rychle probouzí, začínají rašit rostliny. Duben je tedy
měsíc, kdy se jaro projevuje naplno. Může nás ještě zaskočit nečekanými
zvraty počasí, ale jak jedna pranostika
říká, „mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň“. Jestli tomu tak bude i letos, ukáže
čas. My tomu můžeme napomoci tím, že
budeme odpovědně provádět potřebné pěstitelské práce včetně účinné
ochrany rostlin. Obavy ovocnářů, jestli
v únoru nezmrzly stromy, nahrazuje nejistota, jestli mrazíky, přicházející v dubnu
a někdy i v květnu, nepoškodí kvetoucí
nebo již odkvetlé jedince, protože i v březnu na vegetaci působilo nečekaně střídavé počasí. Zejména v tomto období jsou na mráz náchylné meruňky,
broskvoně, později též třešně i jabloně. Ovocnáři mnohdy vymýšlejí různé možnosti ochrany proti této vlně mrazíků – zadýmování, zadešťování, zakrytí
netkanou folií, použití různých větráků (aby se míchal vzduch i postřiky). Příroda
ale většinou ukáže svou vyšší moc nad člověkem. V dubnu dokončíme výsadbu stromků a keřů, které jsme z jakýchkoli důvodů nestačili zasázet ještě
v březnu. Dbáme hlavně na to, abychom na nich provedli srovnávací řez, aby
se vyrovnala nadzemní a podzemní část rostliny. Tento řez by měl být o mnoho
hlubší než při podzimní výsadbě, protože brzy nastává vegetační růst a hlubší řez
přispěje k lepšímu ujmutí. Po výsadbě musíme dbát na to, aby rostliny byly důkladně zavlažovány. Pokud budeme kupovat stromky, měli bychom již před
nákupem vědět, jaký ovocný druh a odrůdu si chceme pořídit. A podle místního
stanoviště a pěstitelských podmínek k tomu zvolíme vhodnou podnož. Při výběru
stromků se zaměříme na korunovou, kmenovou i kořenovou část a všímáme si
hladkosti kůry na výhonech – neměla by být svrasklá, pupeny a výhony by neměly být poškozeny, rovněž kmenová část by měla být hladká, rovná, neodřená.
Stromky roubované v korunce by neměly být v místě roubování nalomené či jinak
seschlé – to rozhoduje o dobrém ujmutí stromku. U výsadby je také podmínkou,
aby stromek nebyl již silně narašený či dokonce již olistěný.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 04/2018
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U kontejnerovaných stromků je třeba dát pozor,
aby půda v květináči nevyschla a stromek neuschl. Při manipulaci s narašenými stromky
(např. při jarní výsadbě broskvoní) musíme být
velmi opatrní. Hrozí totiž vylámání narašených pupenů a následně horší ujímání stromku
na stanovišti. Doporučuje se také před vlastní výsadbou celý stromek na noc položit do nádoby
s vodou, aby se pořádně „napil“ – bude se pak
lépe ujímat. Je třeba také uvést informaci, že během posledního desetiletí se staly neutuchajícím
zahrádkářským hitem sloupcovité odrůdy.
Sloupcovité, sloupovité, kolumnární, baleríny –
to jsou označení pro odrůdy s typem růstu vzpřímeně. Někteří lidé slyší pouze na toto označení
a vše, co je „sloupcovité“, bez rozmyslu kupují
v představě něčeho výjimečného, co není třeba řezat, ošetřovat a přinese to bez
jakékoli námahy spoustu sladkých šťavnatých plodů. Někteří prodejci nám to naznačují ve svých obrázkových katalozích či na internetu. Pravda je však poněkud
odlišná a běžný pěstitel po několika letech zjistí, že očekával něco jiného. Kolébkou zmíněné „sloupcovité“ mutace je Kanada. Postupným křížením začaly vznikat
nové odrůdy se sloupcovitým charakterem růstu. Původně odrůdy s průměrnými
plody, ale náchylné na houbové choroby, pomalu vytlačují moderní odrůdy českého původu, které dosahují velmi dobrých parametrů jak co do kvality plodů,
tak odolnosti proti chorobám. Proto pozor – žádné jiné druhy ovocných plodin
kromě sloupcových odrůd jabloní neexistují, tudíž tzv. „sloupcovité“ nemají pravý
mateční původ.Podle signalizace škůdců ošetřujeme dřeviny. Existuje přípravek „předjarní postřik“ proti přezimujícím škůdcům (např. mšice, svilušky, píďalky).
Čím je tepleji, tím intenzivněji vajíčka i larvy dýchají a o to výrazněji pak působí
účinek insekticidu s olejem. Proto se má teplota během postřiku pohybovat ideálně nad 14 – 15 °C. Nezapomeňme ošetřit broskvoně proti kadeřavosti, angrešt
proti hnědému (americkému) padlí, peckoviny proti monilióze, strupovitosti a padlí
na jádrovinách. Největší škody v období kvetení a odkvétání způsobují na slivoních pilatky (zvláště pilatka švestková). V dostatečném předstihu před květem je
vhodné vyvěsit do koruny stromů několik bílých lepových desek, které dospělce lákají svojí barvou. Tato ochrana sníží škody. Účinnost desek prudce klesá při rozvití
prvních květů, které jsou pro hmyz atraktivnější. Postřik provedeme začínajícího
opadu korunních plátků květů (postřik Calypso). V období květu je vhodné ošetřit
také proti moniliové spále peckovin, která škodí nejvíce na meruňkách a višních.
U jádrovin (jabloní) bychom měli věnovat pozornost zejména v období rašení listových růžic a při objevení zelených poupat, kdy jde o nálet dospělců – květopase
jabloňového. Ti kladou vajíčka do zelených poupat a larvy způsobují zasychání
10
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květů. Dalšími významnými škůdci jsou pilatka jablečná a obaleč jabloňový. Sání
na květech a mladých listech, ale především silná tvorba medovice je znamením
přítomnosti mery jabloňové. Mohou se též vyskytovat drobní roztoči, jako jsou
svilušky, kterých je mnoho druhů.
V době květu a po odkvětu můžeme řezat peckoviny. Pro broskvoně
a meruňky, které jsou již narašené, případně kvetou, je to nejvhodnější doba k jejich řezu. Při řezu broskvoní používáme klasický krátký řez. Při tomto řezu ponecháváme na plodném výhonu 6 až 8 kvalitních květních pupenů. Vedle plodných
výhonků necháváme krátké náhradní čípky o délce 10 až 15 cm s minimálně třemi
dobře vyvinutými pupeny. Z těchto čípků nám vyrostou plodné výhony pro další
rok. Při dlouhém řezu ponecháváme výhony přirozeně dlouhé, nezkracujeme je,
jen redukujeme jejich počet. K řezu třešní, višní a slivoní dodržujeme obdobné
zásady jako u ostatních ovocných druhů. Dbáme na to, aby čípek nebyl příliš
krátký, aby nezaschl. Držíme se zpravidla poučky, která říká, že jeho délka je
tím větší, čím větší je průměr kmene stromu.Pokud se rozhodnete přeroubovat
stromek, je třeba připomenout, že musíme mít k dispozici zdravé, neseschlé
a nenarašené rouby. Roubovacích metod je více, a proto je na místě seznámit se s tím, ve kterém čase, době a u kterých typů odrůd se ta která metoda
nejvhodněji používá. V období měsíce dubna (záleží na tahu mízy) bývá nejlepší
ujímavost. Podnož již bývá narašená a kůra se při roubování „na kůru“ nebo „Tittelovým způsobem“ dobře odchlipuje. Je též třeba dbát na pevné ukotvení roubu
a jeho pevné ovázání. Na zamazávání řezných ploch a potřebné zatmelení rány
používáme vhodný štěpařský vosk nebo balzám, který by neměl být příliš řídký.
Pokud bychom si chtěli rozmnožit některé bobuloviny, je možné to během
dubna provést tzv. „zahřížením“ – zdravou větévku ohneme do malé vyhloubené
jamky nebo rýhy u keře, zajistíme kloníkem nebo háčkem tak, aby byla v zemi,
a zahrneme hlínou. Z pupenů nám vyraší kořínky. Docílíme tak, že do podzimu
budeme mít další malý keříček.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

Ze zahrádkářské výstavy v Častolovicích
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 04/2018
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RÁJEC INFORMUJE
I v roce 2018 jsme my, rájecké ženy
a dívky, dodržely jednu ze zdejších
tradic a vydaly se v neděli 2 týdny před
Velikonocemi dům od domu koledovat
místní muže. Pevně věříme, že nejen
díky síle předané vyšleháním čerstvými
vrbovými proutky, ale také díky všeobecnému veselí toho dne, neopustí naše
muže celý rok pevné zdraví a dobrá nálada. Děkujeme všem za pohostinnost
a velice příjemně strávený celý den.
Děkujeme také hasičům za organizaci
přátelského posezení s potlachem,
kávou a zákuskem u příležitosti MDŽ.
Místním mažoretkám Soﬁnce a Róze Matějkovým a Sárince a Hájince Koutných
patří obdiv za secvičení parádní mažoretkové sestavy s pompóny/třásněmi.

BYLA ZIMA MEZI NÁMA A TEĎ UŽ JE ZA HORAMA…
První jarní sobotu, tedy 24. března, jsme se sešli v Rájci na návsi a společnými silami umotali
Morénu… Zimní babice se povedla, ale protože se už nějaký
čas těšíme na jaro a naše hasičské tréninky, nebylo nám líto ji
zapálit a utopit. Některé děti si
za pomoci přítomných dospělých
vyrobily i morénky malé, „příruční“ a všem se moc vydařily. Pak
už jen zbývalo se vydat procesím
k rybníku, nadobro se rozloučit
se zimou a těšit se na opravdové
jarní, teplé a prodlužující se dny
a častější společná setkávání. Hezké odpoledne jsme dovršili příjemným posezením
v místní hospůdce. Už teď se těšíme na pálení čarodějnic, ke kterému určitě zase
vymyslíme nějaký doprovodný program…
Krásné jarní dny všem přeje za rájecké kolednice a SDH Rájec Petra Koutná
12
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JARNÍ VÝLET ZA BLEDULKAMI
Je to už u nás doma tradicí… jeden z prvních našich jarních výletů bývá do Přírodní
rezervace Králova zahrada u obce Opatov za Českou Třebovou.
Letos jsem se tam vydala na školní výlet se svými třeťáčky ze ZŠ Skořenice. Den to
byl krásný, napínavý a plný objevů, dobrodružství a zážitků…
Ten den si z nás sice udělala příroda legraci a milé bledulky nám zasypala přes
noc sněhovou peřinkou, ale na nadšení, se kterým jsme se vydali na výpravu,
nám to neubralo. Bledulky jsme našli, kromě toho i spoustu jiných přírodních krás
a božského lesního klidu. V den našeho výletu nebyly ještě úplně v rozkvětu, proto
věřím, že i nadcházející dubnové víkendy budou pro Vás jako stvořené na jejich
návštěvu v přírodní rezervaci Králova zahrada. Chcete li si udělat výlet vlakem,
vystupte na zastávce Semanín za Českou Třebovou. Pak projděte chatovou osadou
Zádolka, směrem k osadě (doslova pár domků) Nový Rybník. Vezměte to rovnou
za nosem k lesu, v lese na křižovatce doleva. Půjdete li po zpevněné lesní cestě cca
10 minut, otevře se vám nádherný pohled na lesy podestlané bledulemi. Vyrazíte
li autem, parkovat můžete podél silnice v Zádolce nebo na křižovatce k lesu právě
v osadě Nový Rybník. Lesní cesta je zpevněná a bez problémů sjízdná i s kočárkem nebo na dětském odrážedle, máme to odzkoušené!
Hezké jarní výletování!
Petra Koutná

Holčičí koleda Rájec
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 04/2018
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POZVÁNKY A INFORMACE
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Pod záštitou Obecního úřadu Borovnice
se bude konat dne 19. 4. 2018 od 18.00 hodin

přednáška pana Jiřího Myšáka
o nových pravidlech silničního provozu.
Srdečně zveme občany obce Borovnice.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

TURNAJ OBCÍ V CURLINGU
Turnaj obcí Královéhradeckého kraje 2018 v curlingu se konal letos na Velký
pátek, 30. března 2018 na zimním stadionu v Jičíně. Turnaj pořádá Curlingový club
Loupežníci Jičín, jehož členům patří poděkování za popularizaci tohoto sportu i mezi
veřejností. Letos se konal již šestý ročník tohoto turnaje, naše obec se účastnila
po čtvrté. Startovní listina byla oproti minulým ročníkům bohatší o 6 týmů, celkem se
tedy letos sešlo 26 smíšených družstev, aby změřily síly v tomto olympijském sportu.
Družstvo Borovnice ve složení Leoš Matějus, Jana Buriánová, Helča
Nožková a Jan Burián se umístilo na 13. místě. Pokud by čtenáře Brodíku
zajímaly podrobněji výsledky turnaje nebo podrobnosti ohledně tohoto sportu,
je možné navštívit webové stránky www.loupeznici.eu.
Jana Burianová

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 04/2018
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PŘEDNÁŠKA
Vlast y Libotovské
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT ?
- detoxikace duše, těla, mysli, ale i prostředí
- vitální a krásná v pokročilém věku
- zdravá zevnitř i zvenku
- babské rady
- tombola
- malý dárek pro každou z vás
Akce se koná
dne 26. dubna 2018 v 18.00 hodin
v obecním úřadě Borovnice.

PRO DĚTI
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17

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.
Meteostanice je mimo provoz.
HODNOTY Z OKOLNÍCH STANIC
ÚNOR 2018

15,7°C
-12,3°C
1,9°C
16,3mm

Kostelec nad Orlicí
Maximální teplota
Minimální teplota
Průměrná teplota
Srážky celkem

15,6°C
-14,7°C
2,1°C
42,9mm

V měsíci dubnu oslaví
významné životní jubileum
70 let
pan Ladislav Matějka
z Rájce.

sociální komise

NAROZENÍ
DÍTĚTE
V měsíci březnu se narodil

15,2°C
-13,5°C
1,6°C
28,7mm

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
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

Vysoké Mýto
Maximální teplota
Minimální teplota
Průměrná teplota
Srážky celkem

Vrbice
Maximální teplota
Minimální teplota
Průměrná teplota
Srážky celkem

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

manželům Haně a Jiřímu
Černým
z Přestavlk
syn Jiří.
Moc gratulujeme a přejeme
mnoho zdraví a rodinného štěstí.
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sociální komise

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 04/2018

19

Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 27. 4. 2018.
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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