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POSEZENÍ NA VRBICI
Letošní přátelské neformální posezení ve spolupráci se sociální komisí
proběhlo v penzionu Pod Rozhlednou na Vrbici za krásného jarního
počasí. Setkáváme se každým rokem, abychom spolu strávili příjemné odpoledne,
popovídali si a užili si společně trochu kultury a zavzpomínali.
Chtěla bych poděkovat hlavně dětem, které zde vystupovaly.
Mateřská školka ze Lhot u Potštejna pod vedením paní učitelky Lídy Štěpánkové
a paní učitelky Věry Havelkové. Školička měla nacvičené krásné pásmo zpívané
pohádky o Červené Karkulce. Dále vystoupily děti ze ZŠ ze Skořenic pod vedením
paní Jany Rolencové. Ty si připravily pěkné vystoupení mažoretek. Na závěr vystoupily velké děti ze ZŠ ze Lhot u Potštejna pod vedením Kristýny Fajfrové s moderním
předtančením.
Poděkování také patří panu Petru Dubskému, který si pro nás připravil promítání
a povídání o cestě kolem světa. Tuto cestu vyhrál před dvěma roky a absolvoval. Jeho postřehy i zajímavosti byly vtipně okomentovány.
Pro všechny občany bylo připravené bohaté občerstvení, kuřecí roláda se šťouchanými brambory a oblohou a jako moučník se podával jablkový závin s kávou.
Každá žena dostala od sociální komise rostlou jarní květinu.
Ještě jednou děkujeme všem za hezky strávené odpoledne a budeme se těšit
na příští setkání.
Do dalšího roku Vám přeji hodně zdraví, lásky a pohody.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BOROVNIC
SE USKUTEČNÍ V PODKRKONOŠÍ
Obec Borovnice (dřívější německý název
- Groß Borowitz, tj. Velká Borovnice) najdeme nedaleko Nové Paky, v regionu, jenž je
známý jako Podzvičinsko (název podle
vrchu Zvičina, 671 m. n. m.). Vesnice vznikla během středověké kolonizace a její název
souvisí s borovým lesem, jehož část kolonisté
postupně přeměnili v políčka. Les dal obci, poprvé písemně zmíněné v roce 1382, název.
Už v této době existovaly nedaleko, na říčce
Zlatnici, zlaté doly. Dolovalo se tu po několik staletí.
Dominantou Borovnice je barokní kostel
sv. Víta postavený v letech 1720 až 1722.
Jde o jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií na severní straně
a s hranolovou věží v západním průčelí, přičemž vnějšek není výrazněji členěn. Vnitřní zařízení kostela pochází převážně z 18.
století. Hlavní oltář nese obraz sv. Víta, boční oltář zdobí obraz sv. Jana Nepomuckého. Také reliéfně zdobená křtitelnice vznikla v 18. století, tj. jako součást původního
zařízení svatostánku.
Více než čtyřicet let starý soupis památek v případě Borovnice uvádí: „Boží muka
– kamenná hranolová s reliéfem Korunování P. Marie znač. MT 1712, obnoveno r.
1839, 1911, na návrší nad obcí při silnici k Pecce. Sochy: sv. Jan Nep. před vsí –
na podstavci s reliéfem P. Marie, z r. 1737, obnov. r. 1875, 1926; sv. Jan Nep. v obci
– na podstavci s ﬁgurálním reliéfem z r. 1838; Immaculata v obci – datováno r. 1764;
kamenný kruciﬁx před kostelem – na podstavci s ﬁgur. reliéfy, z r. 1811. Přízemní
roubená stavení s vyřezávanými lomenicemi – z konce 18. stol. a 1. pol. 19. stol.“
(Poche, E. a kol.: Umělecké památky Čech, I., Praha, Academia, 1977, s. 109).
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Na webových stránkách obce (http://www.borovnice.cz) najdeme tuto statistiku
počtu obyvatel a domů:

Rok:

Počet obyvatel:

Počet domů:

1880

1275

209

1900

1250

---

1910

1210

---

1929

1155, z toho 36 české národnosti, --ostatní německé národnosti

2007

450

---

2009

428

208

2011

416

2012

407

212 bytů, z toho 168 rodinných
domů a 44 bytových domů

Tamtéž se píše o dějinách obce. Z článku vyjímáme:
„V 15. století patřila osada současně s panstvím Pecka p. Bořitskému z Bořice,
v 16. století pánům bratřím Litoborským z Chlumu a v r. 1620 p. Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. Později mu byl majetek zkonﬁskován a prodán hraběti
Albrechtu z Valdštejna za 28 000 Fl. a spojen opět s panstvím Pecka. Hrabě Valdštejn založil 8. 12. 1627 kartuziánský klášter ve Valdicích u Jičína pro 14 řádových
mnichů a pro jejich obživu a udržování kláštera jim dal panství Radim, Pecku a k ní
patřící Borovnici.
Klášter ve Valdicích byl zrušen císařem Josefem II. dne 13. 1. 1782 a budovy
přeměněny ve věznici Kartouzy. Statky Radim a Pecka s Borovnicí byly předány církevním fondům. V r. 1824 získal tyto statky koupí kníže Ferdinand Trautmannsdorf“
(http://www.borovnice.cz).
V roce 1757 panství Radim a Pecka a statek Vojice patřily klášteru kartuziánů ve Valdicích. Celkem se jednalo o 23 vesnic a dvůr Podhorní Újezd.
Soupis poddanského majetku, tzv. rustikál, v Borovnici uvádí tyto řemeslníky: 4 punčocháře, jednoho pekaře, zámečníka a mlynáře na dědičně zakoupeném mlýně o 1 kole na nestálé vodě. Je tu uveden ještě jeden mlynář, ale zmínka o mlýnu chybí. Ostatní obyvatelé se včetně výše uvedených řemeslníků živili
hlavně předením (Tereziánský katastr český, I., Rustikál, Praha, 1964, s. 179).
Ke kostelu v Borovnici tehdy vrchnost přiznala 536 duší (Tereziánský
katastr český, III., Dominikál, Praha, 1970, s. 125).
Další údaje jsou k dispozici k roku 1854, kdy vyšel úřední přehled krajů a nově
zřízených okresů (Zevrubný popis rozdělení země království Českého, Praha, C. kr.
organizační Komise zemská v Čechách, 1854, s. 222).
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 5/2018
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Obec je zde uvedena jako „Borovnice velká“ s rozlohou katastru 1697 jiter a 93 čtverečních sáhů. Žilo zde 1358 obyvatel. O šest let dříve, k r. 1848, uvádí František
Palacký pro Borovnici 1352 obyvatel, německých i českých, žijících ve 192 domech
(Palacký, Fr.: Popis Království českého, Praha, J. G. Kalve, 1848, s. 123). Německý
živel tu výrazně převládal.
Za I. světové války odešlo z Borovnice na frontu 223 mužů, z nichž 58 válku
nepřežilo. Pomník, zřízený na jejich památku, byl slavnostně odhalen 18. 7. 1926.
Vraťme se na webové stránky obce. Je tu i zajímavá pasáž vysvětlující rapidní
pokles počtu obyvatel po II. světové válce: „Podle “Mnichovského diktátu”
bylo obsazeno a zabráno hitlerovským Německem české pohraničí území zvané
Sudety. Tímto dnem začala pro obec temná doba II. sv. války. Války, která byla
dosud nejkrutější v dějinách světa. Česká menšina obyvatel byla donucena utéci
do sousedních českých obcí, německé muže čekala fronta. Po dobu okupace byla
obec pod správou okresu Vrchlabí. Teprve 1. května 1945 ohlásila konec války rozhoukaná siréna místní továrny. Nikdo již nezjistí, kolik obětí, mezi miliony padlých
této války, bylo z této obce. Pro většinu obyvatel znamenal konec války i historický
mezník v jejich životě. Ještě koncem r. 1945 začal odsun Němců z osvobozené
republiky, tady však proběhl hlavně na jaře r. 1946. Do obce se vraceli jako první
čeští železničáři, po nich doosídlovaly uvolněné statky i domky mladé české rodiny
z okolí Hořic, Nové Paky a Smiřic. Začala se psát nová epocha dějin obce, jejichž
nový pouze český název je: BOROVNICE“ (http://www.borovnice.cz).
Zbývá přítomnost obce. Webové stránky uvádějí, že v současné době zde působí následující spolky: fotbalový klub, spolek Větrák, myslivecké sdružení, klub
důchodců a SDH Borovnice (založen r. 1881). A turistické zajímavosti? Je
jich hned několik: větrný mlýn (o jeho znovuzrození se snaží spolek Větrák – více
na www.vetrak.borovnice.cz), roubené chalupy (zmínka o nich viz výše), boží
muka, Zlatnice (bývalé zlaté doly a kaple s křížovou cestou), Červený kříž, kostel
sv. Víta (viz výše), památný strom, kříž z prusko-rakouské války r. 1866.
Kromě oﬁciálního webu obec provozuje také facebookové stránky, kde jsou
pravidelně zveřejňovány aktuality ze života Borovnice. Komunita má cca 300 příznivců.
Kontakty na obec:
Adresa: Obec Borovnice, Borovnice č. 39, 544 77 Borovnice u Staré Paky
e-mail: obec@borovnice.cz
Starostou je Ing. Josef Bušák, místostarostou a neúnavným iniciátorem setkání
Borovnic je Pavel Votoček. V sedmičlenném zastupitelstvu dále zasedají: Ondřej
Lejdar, Hana Votočková, Květa Štilcová, Miroslav Pilař a Karel Novák. Příspěvkovou organizací je mateřská škola (www.skolka.borovnice.cz).
PaedDr. Ladislav Miček
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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.

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

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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INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat Jiřímu Myšákovi z Autoškoly Podorlicko
z Kostelce nad Orlicí. Přednáška o nových pravidlech silničního provozu, která
byla v měsíci dubnu na OÚ v Borovnici, byla velmi zajímavá a naučná. Takovéto
seznámení s novými pravidly by bylo dobré určitě pro každého řidiče. Škoda, že
nebyl takový zájem od řidičů a hlavně starší generace. Budeme se těšit na další
přednášku, která nás obohatí o další zkušenosti a vědomosti v tomto oboru.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Borovnice
srdečně zve všechny občany obce
na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ,
které se bude konat
ve čtvrtek dne

17. května 2018

od 18.00 hodin
ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.
Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena na úředních deskách
týden před zasedáním.
Všichni jste zváni.
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Autobusová zastávka v Borovnici
V neděli 22. 04. 2018 v 1:30 ráno začala
hořet autobusová zastávka v Borovnici.Tuto
nešťastnou událost nahlásila na číslo hasičů
150 slečna Veronika Dusílková z Borovnice
č.p. 17. Poděkování patří požární jednotce
hasičů ze Lhot u Potštejna pod vedením velitele pana Martina Růžičky ml., kteří první
uhasili oheň autobusové zastávky. Na toto
ohlášení přijely ještě dva sbory hasičů, a to
z Kostelce nad Orlicí a z Rychnova nad
Kněžnou. Proč začala autobusová zastávka hořet se stále vyšetřuje. Občana, který
si odnesl kostru ohořaté lavičky, žádáme, aby ji neprodleně vrátil. Pokud si ji však
odnesl za účelem její renovace, předem děkujeme a těšíme se na nové posezení.

Uzavírka I/11 Častolovice
dne

20.5.2018

z důvodu překopu komunikace pro vodovod.
Mapa objízdné trasy je zveřejněna na webových stránkách
obce a ve vývěsních skříňkách.

PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
V pátek dne 18. května 2018 bude v obci Borovnice
provedeno pravidelné očkování psů proti vzteklině
(případně na požádání proti psince a parvoviróze).
Termín očkování: Přestavlky 16:00 hod.
Borovnice 16:15 hod.
Rájec
16:30 hod.
Na autobusových zastávkách.
Očkování proti vzteklině provede MVDr. Richard Minařík.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 5/2018

9

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
05.05.

MUDr. Plšková Ivona

06.05.

MUDr. Podolská Jana

08.05.

MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 697
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
494 667 628
MUDr. Ptačovská Eva
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
603 933 466

12.05.
13.05.

19.05.

MUDr. Přibylová Marta

20.05.

MUDr. Seidlová Zdenka

26.05.

MUDr. Skřičková Zdena

27.05.

MUDr. Stejskalová Věra

02.06.
03.06.
09.06.
10.06.

Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.
494 534 841
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
494 371 783

Komenského 209, Častolovice
494 322 706
Skuhrov nad Bělou 17
494 598 205
Poliklinika
Rychnov n. Kn.
494 515 695

ZS Kout 566,
Borohrádek
494 381 263
MUDr. Sudová Simona s.r.o. Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště n. Orl.
494 371 031
FSmile s.r.o.
Tyršova 515, Opočno
- MUDr. Světlík Filip
777 667 353
MUDr. Štulík Richard
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 693
Freemed s.r.o.
Nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
- MUDr. Tancurinová Jana
736 419 151

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155
10
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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Květen patří mezi měsíce,
kdy vše intenzivně roste a bují.
Jedna z květnových pranostik praví: „Chladné a večerní mlhy
v máji, hojnost ovoce a sena dají.“ Jestli tomu bude i letos tak,
to ještě uvidíme. Nesmíme ale zapomenout na „tři ledové muže“, kteří nám mohou zhatit letošní úrodu, i když se
někdy projevuje jejich nepravidelnost. Nejcitlivější na pokles teplot pod nulu jsou teplomilné peckoviny
a ořešáky.
V tomto období se ovocná zahrada proměňuje doKvetoucí křen
slova před očima. Pokud je teplo a vlhko, vše doslova
bují, intenzivně roste a nabývá na objemu. Peckoviny bývají zpravidla již odkvetlé a vznikající malé plůdky nám ukazují, jakou můžeme očekávat úrodu. Jabloně a hrušně ve vyšších polohách dokvétají, zatímco v nižších začínají dozrávat již první plody zimolezů.
Čeká nás spousta práce. Začínáme s řezem ořešáků, pokud letorosty dosáhly délky
asi 5 až 10 cm. Jestliže by po prvních řezech ještě „slzely“, raději řez asi o dva týdny
odložíme. V tomto období se rány již dobře hojí a tolik nevysychají. Kultivujeme půdu
pod stromy a keři. Odstraňujeme plevel a výmladky, které prorůstají od podnoží. Při
odstřihávání podrůstajících podnoží u kořenového krčku buďte zvláště opatrní a snažte
se ho neporanit, neboť o to více by potom obrůstal. Včas odřezáváme konkurenční výhony a ani se je nesnažíme vyvazovat. Tyto výhony mají velmi silný růst a narušovaly by
budoucí rovnováhu v koruně. Pravidelně je třeba kontrolovat úvazky stromků, aby nám
nezarůstaly do kůry.
Dokončujeme přeroubovávání stromů zdravými, ale nenarašenými rouby.
U stromů přeroubovaných a zmlazených vylamujeme během měsíce „vlky“. Jestliže se
stane, že čerstvě přeroubované stromky ještě v roubu vykvetou, tak květy z roubu opatrně
špičkou ostrého nože odřízneme. Ponechané květy by zbytečně oslabovaly růst nových
výhonů a omezovaly by prodlužování letorostů.
Příjemný pohled na dokvétající ovocné stromy, olistěné keře a stromky bobulovin může
narušit jejich důkladnější ohledání, kdy zjišťujeme začínající nálety a množení
škůdců. Na všech rostlinách na zahrádce se objevuje největší množství různých škodlivých organismů. Správně provedená ochrana v průběhu května a začátkem června rozhoduje o úspěšném výsledku celoroční práce. Také je možno
spojovat míchání ochranných postřiků s inovativními vícesložkovými minerálními tekutými
hnojivy pro speciﬁcké potřeby různých druhů rostlin, které obsahují vyváženou kombinace všech základních živin, které umožňují udržovat rostliny v dobrém stavu po celý rok,
zaručují jejich zdravý základ, vzhled a také optimální růst.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 5/2018
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K signalizaci obalečů a pilatek vyvěšujeme do korun stromů feromonové lapáky a lepové desky. Usnadníme si tak volbu vhodného okamžiku pro případnou
aplikaci ochranných prostředků a částečně omezíme i poškození plodů škůdci. Pravidelně a pečlivě sledujeme výskyt mšic, které nejčastěji sají na nejmladších
částech letorostů.
Mšice patří mezi intenzivní přenašeče virových chorob na ovocných rostlinách, a proto je vhodnými prostředky včas regulujeme. U jabloní a hrušní je podle průběhu počasí
možný výskyt strupovitosti a padlí. V případě strupovitosti nejsou mimo ohrožení ani
starší odrůdy z našeho domnění i takové, které označujeme jako rezistentní.
V minulém čísle Brodíku jsem se zmiňoval o výskytu padlí. Měli bychom být v této
době ostražití jak u angreštů, vinné révy, ale i u jahodníku a růžiček.
V posledních letech přibývá těch, co se začínají zajímat o pěstování různých bylinek a léčivek na svých zahrádkách a také o pěstování v truhlících a kontejnerech.
Tento měsíc je vhodný pro výsadby na venkovních plochách i do truhlíků, a také pro
pokračování výsevů těchto bylinek.
I v bylinkové zahrádce je toho na práci poměrně dost, a proto pojednáme
jen letmo o tom nejpodstatnějším k výsadbám. V květnu můžeme vysévat na venkovní záhony tyto rostlinky: aksamitník mexický, fenykl, měsíček lékařský,
anýz, kadeřavou petrželku i diviznu. Sadbu zaléváme, ale nepřemokřujeme.
Na venkovní záhony vysazujeme zpravidla po pominutí rizika přízemních mrazíků
a vysazujeme předpěstované sazeničky.
Jen pro běžnou orientaci pro začátečníky dále uvádím doporučený spon jednotlivých odrůd: aksamitník do sponu 15 x 20 cm; anýz do řádků 30 cm, v řádku
0,5 cm; měsíčník lékařský 30 x 25 cm; fenykl 30 x 10 cm, po vzejití jednotíme;
divizna 50 x 50 cm; bazalka 25 x 25 cm; dobromysl 40 x 30 cm; jablečník
50 x 50 cm; libeček 50 x 50 cm; levandule 30 x 40 cm; máta 30 x 30 cm – stanoviště je vhodné ohradit např. obrubníkem apod., aby se levandule v dalších letech
příliš nerozrostla do okolí; majoránka 25 x 15 cm; mateřídouška a tymián 20 x 20 cm (sušší půda); meduňka 30 x 30 cm; saturajka 30 x 20 cm;
šalvěj 40 x 40 cm; yzop 50 x 30 cm; rozmarýn a stévie v našich podmínkách
nepřezimují, proto je vysazujeme do nádob.
Při všech našich snaženích, během zahrádkářských a ovocnářských pracích nesmíme
zapomínat, že jedním z důležitých faktorů mimo výživy a ochrany je samotné opylování a oplozování, což vždy ovlivňuje výnosy. Je zřejmé, že u hmyzosnubných
ovocných a ostatních rostlin je pyl přenášen užitečným hmyzem, nejčastěji včelami
i čmeláky, kteří doplňují činnost včelích dělnic.
Proto má každý zodpovědný zahrádkář, ovocnář a zemědělec při své činnosti dbát,
aby se svoji prací a zásahem zvláště při aplikaci ochranných a dalších prostředků
nestal ničitelem živých tvorů, kteří nám přinášejí užitek nejen pro jedno vegetační období, ale i na další léta. Proto je vzájemná spolupráce těchto malých hospodářů
a zahrádkářů opravdu na místě.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE

P O D Ě KO VÁ N Í
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
velice ráda bych touto cestou poděkovala paní starostce Soně Rojkové za možnost připravit a uspořádat
u vás v obci tematický večer o kosmetice. Ten se uskutečnil ve čtvrtek 26. 4. 2018. Jeho atmosféra byla
úžasná a předčila veškerá má očekávání. Přítomné
dámy se mnou velmi zasvěceně a se zájmem diskutovaly o trendech moderní kosmetiky, zdravé výživě
a samozřejmě jsme nevynechali dávné a životem
prověřené kosmetické rady našich babiček. Vždyť
jsme také minimálně o hodinu prodloužili původně plánovaný čas večera. Věřím, že přítomné dámy také potěšila informace o připravované autorské
knize, v pořadí již třetí, která by měla být vydána pod názvem “Cesta ke kráse” v září letošního roku.
Závěrem bych ještě jednou ze srdce ráda poděkovala paní starostce, organizátorům akce, ale především všem zúčastněným dámám za nevšední a příjemný zážitek. Těším se na jeho brzké opakování.
S pozdravem

Vlasta Libotovská,
kosmetička a majitelka Libotowska salon

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 5/2018
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SDH Vrbice a ČČK Vrbice
si Vás dovolují pozvat na tradiční

V ÚTERÝ 8. 5. 2018
začátek od 14.00 hodin.
V úvodu vystoupí s programem děti z MŠ CHLENY

14
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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.
13.
17.
15.
19.

května 2018
června 2018
července 2018
srpna 2018

16.
14.
11.
16.

září 2018
října 2018
listopadu 2018
prosince 2018

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

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 5/2018
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POZVÁNKA NA VI. SETKÁNÍ BOROVNIC

23. června 2018

které se bude konat
v Borovnici okres Trutnov.

Hlaste se na OÚ osobně nebo telefonicky na telefonní číslo 734 559 876-5.
Za obec Borovnici v okr. Rychnov nad Kněžnou
Vás zve Soňa Rojková.

SETKÁNÍ BOROVNIC
motto setkání – máme vás rádi jako naše děti

SOBOTA 23. ČERVNA
vysvětlivky k programu
po příjezdu k nám, občerstvení – káva, čaj … a koláčky
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
– zazní hymna, ale pozor, ne hymna ČR, ale hymna Borovnic, která byla složena
pro tuto příležitost, její autor nám řekne, jak taková hymna vlastně vzniká.
KŘEST DVOU KNIH
– slovo kniha bylo použito pouze, že to dobře vypadá, má se jednat ,,jestli to ten lenoch líná nakonec napíše“ o dvě tenké brožurky, Borovnice vesnice roku – o tom,
jak jsme soutěžili o titul vesnice roku, a krátký souhrn o životě v naší vesnici. Když
se sejdou Borovnice – souhrnné povídání o jednotlivých setkání Borovnic.
Přípitek
– se šampanským, sklenička s naším znakem a datem setkání je zároveň dárkem
pro každého účastníka.
VÝLET
– pojedeme na nejkrásnější vodní dílo, vodní přehradu LES KRÁLOVSTVÍ,
komentovaná prohlídka celého díla, včetně přilehlé vodní elektrárny,
projdeme se i vnitřkem hráze.
Po návratu zpět je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka našeho kostela
s ukázkou nejvíce oplakávané rakve, nově opravených varhan, dalších zajímavostí
našeho kostela a možností si zazvonit na kostelní zvon.
Pro ostatní, kteří nebudou mít zájem o prohlídku kostela, bude již v restauraci
,,U MYŠÁKA“ připraven oběd a jeden nápoj zdarma.
Od 15.00 hod. bude probíhat setkání na fotbalovém hřišti kde je zajištěno občerstvení. Jídlo a pití nealko zdarma.
16
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POČASÍ U NÁS

PRO DĚTI

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
Vysoké Mýto
Maximální teplota
Minimální teplota
Průměrná teplota
Srážky celkem

27,5°C
1,7°C
14,9°C
16mm

Kostelec nad Orlicí
Maximální teplota
Minimální teplota
Průměrná teplota
Srážky celkem

27,8°C
0,3°C
14,3°C
23,6mm

Vrbice
Maximální teplota
Minimální teplota
Průměrná teplota
Srážky celkem

27,9°C
0,0°C
14,6°C
17,5mm

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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci květnu oslaví
významné životní jubileum
60 let
paní Ivana Sládková
z Borovnice.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 25. března 2018 byli do naší
obce přivítáni noví občánci:
Alex Matějka z Rájce
Helena Kaplanová z Rájce
Vojtěch Tschöpl z Borovnice
Ester Slaninová z Přestavlk
Anna Žatečková z Přestavlk
Oliver Provazník z Rájce
Soﬁe Těšínská z Homole

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
sociální komise

Těší nás, že také letos přibylo tolik
dětí a novým občánkům a jejich
rodinám přejeme především kupu
zdraví a hodně společně strávených
šťastných chvil.
sociální komise

NAROZENÍ DÍTĚTE
V měsíci dubnu se narodili:
manželům Petře a Tomášovi

manželům Kamile a Martinovi

Chaloupkovým

Janečkovým

z Přestavlk

z Přestavlk

syn Tobiáš,

dcera Ella,
Romaně Kotalové
a Martinu Kaplanovi
z Rájce
dcera Ameli.

Moc gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a rodinného štěstí.
sociální komise

18
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Vítání občánků 25. března 2018

Autobusová zastávka Borovnice
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Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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od 12 hodin
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