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Homol a Hájek - pohlednice datovaná k r. 1906
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Z HISTORIE

LOVECKÝ ZÁMEČEK A OSADA HÁJEK
Osada Hájek, která je dnes místní částí obce Polom, dříve náležela k panství 
Borovnice. Ves Hájek vznikla ve 2. polovině 17. století, tedy v době, kdy na Bo-
rovnici vládla Lidmila Maxmiliána Hoberková (rozená Lukavská z Lukavic, 
*1627 †1686, o ní – viz Brodík č. 6 z r. 2016, s. 2-4). Předpokládáme, že právě 
tato podnikavá šlechtična (v Borovnici za jejího života vznikl zámek a u panského 
dvora špýchar) je zakladatelkou Hájku. O již existující (tj. dříve založené vsi) 
máme první zmínku až z r. 1692, kdy už novou paní na Borovnici byla
Terezie Eleonora, hraběnka z Ugarte, která 30. dubna 1688 koupila 
od ovdovělého Jana Petra Hoberka (Hubrika) statek Borovnici. Lovecký zámeček 
ale pochází z mnohem pozdější doby - až z roku 1773. Krátce poté se Hájek 
stává dokonce vyhledávanými lázněmi.

Co lze o Hájku vyčíst z historické lieratury? 
Učený piarista Josef František Jaroslav Schaller (*1738 †1809) ve své Topografi i 
mezi 12 vesnicemi, z nichž koncem 18. století sestával statek Borovnice, na 11. místě
uvádí: „Bad Hagek von 6 N“ – tj. výslovně: „lázně Hájek o 6 popisných číslech“
(Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen, XI., Prag–Wien, 1789, s. 90). 

V roce 1836 vyšel 4. svazek mnohem obsáhlejší historicko-statistické topografi e 
Čech, kterou sepsal Johann Gottfried Sommer (*1782 †1848). O Hájku se tu do-
čteme, že je zde 9 stavení se 44 obyvateli příslušnými k faře v Sudslavě. Sommer 
dále uvádí soukromou kapli sv. Pantaleona, lovecký zámeček, myslivnu, hostinec 
a lázně, které jsou v létě hojně navštěvovány lidmi z okolí (viz Sommer, J. G.: Das 
Königreichs Böhmen, IV., Prag, Calve, 1836, s. 332).

O loveckém zámečku píše zasvěceně prof. František Musil v monografi i
věnované hradům, zámkům a tvrzím na Rychnovsku: „Spolu s borovnickým stat-
kem získal Hájek v roce 1756 majitel Chocně František Oldřich Kinský. Tento 
majitel si Hájek velmi oblíbil a v roce 1773 tu zbudoval nevelký lovecký zámek. 
Vzhledem k tomu, že vodní pramen v Hájku byl považován za léčivý, zřídil zde 
ve stejné době i lázně a nad pramenem nechal postavit pozdně barokní kapličku 
sv. Pantaleona. Po smrti Františka Oldřicha v roce 1792 další majitelé již neměli 
o Hájek tak veliký zájem. Ve 2. polovině 60. let 19. století za Bedřicha Kinského 
byla zbořena lázeňská budova (stávala proti kapli vpravo při nástupu na schodiště 
k zámečku) a barokní kaple byla nahrazena pseudogotickou. Bylo změněno i její 
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zasvěcení – Panně Marii – a zámeček byl v roce 1870 přestavěn na myslivnu“
(Musil, Fr. – Svoboda, L.: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, 
Ústí n. O., Grantis, 1998, s. 48-49).

V desátém svazku naučného slovníku se píše, že Hájek měl v roce 1890 celkem
43 obyvatel české národnosti a 9 domů. Dále je tu uvedena poutní kaple sv. Pantaleona,
lovecký zámeček a myslivna (Ottův slovník naučný, X, Praha, Otto, 1896, s. 754).

Zámeček zůstal v majetku kostelecké větve rodu Kinských do r. 1948, kdy došlo 
k jeho znárodnění, aby nadále sloužil podniku Východočeské státní lesy. V roce 
1992 byl i s příslušnými lesy v rámci restituce navrácen rodině Kinských a nějaký 
čas dále sloužil lesní správě. V roce 2013 nemovitost koupil Michal Dujka.

Bývalý lovecký zámeček najdeme v bohatě zalesněném prostoru mezi Polomem 
u Potštejna a Malou Skrovnicí. Zámeček se nachází na začátku nevelkého údolí, 
na zřetelné terase nad rybníkem u potůčku, vlévajícího se později zprava do potoka
Brodce. Dnes tu tedy můžeme spatřit patrovou stavbu pozdně barokního
loveckého zámečku, dlouhé přístupové schodiště a kapli Panny Marie.
Areálem prochází cyklotrasa Brodec a naučná stezka Mezi Orlicemi. V těsné blíz-
kosti protéká potok Brodec. 

PaedDr. Ladislav Miček

Celkový pohled na areál - stav v dubnu 2016



5Brodík – měsíčník obce Borovnice – 01/2019

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

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

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

KOSTEL NA HOMOLI
Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli 
je přes zimní období až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat 21. dubna 2019
ve 14:30 hodin a poté každých čtrnáct dní.
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 7/2018 
konaného dne 13. 12. 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. Leoše Matějuse a p. Josefa 

Dvořáčka
- rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018 s navýšením v příjmové části v částce 

632 247 Kč a v navýšení výdajů ve výdajové části o 255 000 Kč. Součástí 
rozpočtového opatření za rok 2018 č. 3 je položkový výtisk příjmů a výdajů 
výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn

- rozpočet obce Borovnice na rok 2019 s návrhem příjmů 5,999 mil. Kč a návr-
hem výdajů 5,356 mil. Kč, přebytek rozpočtu ve výši 0,643 mil. Kč bude použit 
na úhradu splátek úvěrů

- střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2023
- rozvojový plán obce Borovnice pro volební období 2018 – 2022
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu. Sazba poplatku pro rok 2019 zůstává stejná a to 600 Kč na 
obyvatele

- Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti k projednávání přestup-
ků s městem Kostelec nad Orlicí a obcí Borovnice

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlase-

ným žádostem

Leoš Matějus, ověřovatel,
 Josef Dvořáček, ověřovatel,

Ing. Libor Provazník, zapisovatel,
 Soňa Rojková, starostka
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INFORMACE PRO OBČANY

DRUH ODPADU ČETNOST
SVOZŮ ZA ROK SVOZOVÝ DEN ČÍSLO TÝDNE

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD

vystaveno od 5:00 do 24:00

26x Pátek
1x za 14 dní

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2

3,25,27,29,31,33,35,37,39,41,

43,45,47,49,51

PLAST a TETRAPACK Termín dle objednání OÚ

PAPÍR 13x Pátek
1,5,9,13,17,21,25,29,33,3

7,41,45,49

SKLO
BÍLÉ 4x Středa 8,21,34,47

BAREVNÉ 4x Středa 8,21,34,47

BIO Neprovádí se

MOBILNÍ SVOZ „N“ ODPADU Neprovádí se
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VÝŠE POPLATKŮ NA ROK 2019

Komunální odpad 600,- Kč/rok  za osobu trvale žijící
 600,- Kč/rok  za rekreační objekt
Poplatek za psa
a) za prvního psa  ..................................................................100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  .................100,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu  ................................................100,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle 
písm. c) tohoto ustanovení  ...................................................100,- Kč

Výběr poplatků proběhne během měsíce ledna a února
v těchto místech:
Borovnice - obecní úřad vždy v úředních hodinách
Nebo převodem na účet č.ú.: 1240071339/0800
Poplatky musí být uhrazeny do konce února 2019
Poplatek lze rozdělit na dvě části, činí-li celková částka více jak 1000,- Kč
První polovina bude uhrazena do konce února 2019
Druhá polovina bude uhrazena do konce července 2019
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Ekola Objemný Celkem Poplatky

Graf zobrazuje vývoj výdajů vynaložených obcí Borovnice na likvidaci netříděného 
komunálního odpadu (tj. směsný odpad a objemný odpad).

Údaje za rok 2018 ještě nejsou do lednového čísla Brodíku zpracovány a budou 
v příštím čísle.
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019

ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji

Informace pro dospělé i děti na celém území kraje

tel.: 841 155 155

12.01. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno
   494 667 628

13.01. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice
   494 322 706

19.01.  MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17
   494 598 205

20.01. MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 695

26.01. MUDr. Stejskalová Věra Zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
   494 381 263

27.01.  MUDr. Sudová Simona Poliklinika Týniště nad Orlicí,   
  Mírové nám.88 494 371 031

02.02. FSmile s.r.o. Tyršova 515, Opočno
 MUDr. Světlík Filip  777 667 353
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Vánoční svátky jsou již za námi a my podle přísloví „na Nový rok o slepičí krok“ a „na Tři 
krále o krok dále“ budeme všichni v očekávání, do jakého roku vlastně vstupujeme. Ne-
jen zda to bude období trvalejšího mírového soužití, ale také, jak nás neústupná matka 
příroda bude překvapovat různými přírodními úkazy a vlivy na naši populaci.

Leden bývá nejchladnějším měsícem v roce, a proto bychom toto období mohli využít 
k sebevzdělávání v příjemném prostředí domova z různých odborných knih, časopisů 
apod. Rozšíříme si tak vědomosti o pracích v sadech, zahradách a také o péči o květiny. 

Dále kontrolujeme uskladněné hlízy a cibule určené pro jarní
výsadbu (jiřinky, mečíky, dosny a jiné). Pokud jsou některé napadeny houbo-
vými chorobami, tak je raději zlikvidujeme. Také začíná být čas pro výsevy 
skalniček a trvalek, které pro vzcházení vyžadují několik týdnů chladu. 
Výsevy lze umístit venku do pařeniště nebo pod nějaký kryt. Zato však pokojovým
rostlinám se snažíme dopřát co nejvíce světla a jejich zálivku přizpůsobíme 
okolní teplotě.

Před několika lety se na našem trhu začala objevovat celá řada nových květin 
vhodných především pro výsadby do truhlíků, které se množily vege-
tativně, tj. pomocí řízků. Vegetativní množení přináší ale některé nevýhody,
především možnost šíření virových chorob. Ale na druhé straně umožnuje velmi 
rychlou obměnu sortimentu. Řízkované odrůdy nenahradily a asi ani v budoucnosti
nenahradí odrůdy množené semeny. Řízkované odrůdy často trpí chlorózou, která 
se projevuje světle žlutou barvou mladých listů. Ta je způsobena nedostatkem železa
a manganu přístupného pro rostliny. Proto je třeba vybírat vhodný substrát a při-
hnojení. Rostliny vypěstované ze semen mají lepší kořenový systém,
a proto jsou odolnější i na horších stanovištích

Také se můžeme již připravovat na jarní pěstování salátů. Ty patří k oblí-
bené listové zelenině, která má u nás nezastupitelné místo. Saláty lze pěstovat 
v průběhu celého roku. Jsou ceněny pro jejich nutriční hodnotu – jde pře-
devším o obsah vlákniny, kyseliny listové, karotenu (provitaminu A) a minerálních 
látek, především draslíku. Salátů je mnoho odrůd, a proto vybíráme dle období, 
kdy je chceme postupně sklízet.

Na venkovních prostorách je stále vhodná doba pro likvidaci starých nevhod-
ných a nemocných stromů a keřů. Pokud bychom uvažovali o tom, že zjara 



11Brodík – měsíčník obce Borovnice – 01/2019

vysadíme nějaký stromek ze sortimentu sloupcovitých jabloní, které se v poslední
době začínají více rozšiřovat, měli bychom být seznámeni s jejich pěstováním 
a odrůdami.

Podstatné je, abychom si uvědomili, že tzv. „tančící jabloně“, které jsou takto 
označovány, by měly být ty pravé – sloupcovité – a nezaměňovali si pojem 
za „sloupovité“, které nejsou pravé a jsou za ně prezentovány. Ve skutečnosti žádné
jiné klony neexistují. Šlechtění těchto odrůd mělo určitou dlouhou dobu, až se
podařilo vyšlechtit nové, tolerantní do zdejších podmínek. I když zatím tyto klony se 
zdají být rezistentní proti napadení strupovitostí, jsou však méně odolné vůči pad-
lí. Proto se na našich stanovištích se většinou vyplácí zůstávat u tradičně 
ověřených odrůd.

Při této příležitosti by bylo vhodné informovat o rostlinolékařských pro-
blémech, které nás začínají více a více zneklidňovat. I když území naší republiky 
je relativně malé, není vždy jednoduché zobecňovat poznatky o zdravotním stavu 
rostlin všeobecně, protože rozdíly jsou odvislé nejen od nadmořské výšky, ale 
samozřejmě i od konkrétního průběhu počasí. Velmi mírné zimy měly za následek 
zvýšený výskyt některých škůdců, jako např. vlnatky krvavé na jabloních, mšice 
rybízové na rybízech, ale i řady mšic na ovocných dřevinách. Také se zvýšil
výskyt lalokonosců a jejich larev, drátovců a larev kovaříků, a to nejen tradič-
ně u brambor, ale i u cibule kuchyňské, česneku a salátů.

Jestli v posledních letech suché a teplé počasí podporovalo výskyt živočišných 
škůdců a omezovalo zčásti výskyt chorob, tak postupně začal být na celém území 
zaznamenán výskyt jak škůdců, tak chorob rostlin. 

Na slivoních se v některých oblastech opět po několika letech vyskytla puchro-
vitost. Je to choroba nejen taxonomicky, ale i způsobem ochrany velmi podobná
kadeřavosti broskvoně. Ve srovnání s minulými léty byl i slabší výskyt rzivosti 
hrušní. To se ale nedá říci o moniliové spále. Na postupu je i vlnovník trn-
kový. Vlivem dlouhodobějšího sucha byly na mnoha místech plody ořešáků 
nejen menší, ale opět se ve velkém rozsahu vyskytovalo poškození plodů i listů,
a to jak bakteriální skvrnitostí, tak antraknózou. Stále rozšířenějším 
a přitom neřešeným problémem u maliníku a ostružníku je vlnovník 
Essigův a obdobné je to i se rzivostí ostružníku. Zcela neřešeným a stále 
se rozšiřujícím problémem je výskyt jmelí bílého na jabloních a částečně 
na jeřábech. Také určitým problémem je rozšiřující se výskyt řas a lišejní-
ků na kmenech a větvích ovocných dřevin. Tomuto jevu pravděpodobně 
napomáhá úbytek síry v ovzduší a omezené používání fungicidních přípravků, 
zejména proti strupovitosti. Na to, zda uvedené epifytní organizmy skutečně 
stromům škodí, se názory rozcházejí.
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U okrasných rostlin je třeba zmínit se např. o intenzivnějším výskytu třásněnky
mečíkové a v průběhu léta nezvykle silnějším výskytu černé skvrnitosti růží, 
která se vyskytla i na odrůdách, které jsou vůči této chorobě běžně odolné.

V případě zeleniny je třeba uvést stále častější výskyt roztočníka širokého,
který způsobuje nejen vizuálně silné poškození plodů, ale poškozuje i listy, květy 
a vegetační vrcholy i při předpěstování sadby, čím sadbu zcela znehodnocuje. 
U pokojových okrasných rostlin se nám může přespřílišná péče spočívající 
v nadměrné zálivce vymstít – odumřou jejich kořínky a následně celé rostliny.

A na závěr je třeba připomenout nového škůdce na zimostrázech (buxusech), 
kterým je zavíječ zimostrázový, jehož housenky dokáží ve velmi krátké době 
odlistit i velké keře. V některých oblastech se s tímto škůdcem bylo možné setkávat 
i v následujících letech – rostlina žloutne, hnědne a usychá.

Přesto by nás tyto přírodní i jiné potíže neměly odrazovat od naší 
užitečné ovocnářské a zahrádkářské práce.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
VRBICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

HASIČSKÝ 

PLES

18. 1. 2019
PÁTEK|OD 20:00 HODIN

BOHATÁ TOMBOLA
PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ

VRBICE - SÁL OBECNÍHO DOMU

HRAJE SKUPINA
MEMORY

DOBRUŠKA
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VRBICE

při SVÍČKÁCH

POŘÁDÁ

. ÚNORAv sobotu 2 2019

Začátek ve 20.00 hodin.
Hraje kapela: “MEMORY”

v
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SSbor dobrovolných hasičů Kostelecké Horky 
Si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

HHAASSIIČČSSKKÝÝ   BBÁÁLL   
který se koná v sobotu 9. 2. 2019 

v kulturním domě v Kosteleckých Horkách 
Začátek ve 20 hodin    Hraje J.K. Band 

    
Domácí kuchyně 

VÁNOČNÍ KONCERT NA HOMOLI
Již třetím rokem jsme pořádali vánoční koncert v adventním čase v místním kostele 
na Homoli. V letošním roce hrálo saxofonové kvarteto Quadrica, složené ze žáků 
kostelecké umělecké školy. Celý večer moderoval Michal Vacek, kapelník skupiny 
5pm JazzBand. Celá akce se konala pod záštitou senátora JUDr. Miroslava Antla. 
Účast v letošním roce byla perfektní. Kostel byl  do posledního místa zaplněný. 
Vstupné na tyto akce je dobrovolné. Na první akci se nám podařilo vybrat při-
bližně 4,5 tisíce, na druhé 6,6 tisíce a v letošním roce 3,2 tisíce korun. Veškeré 
fi nanční obnosy jsou použity na provoz kostela na Homoli. Závěrem bych Vám 
chtěl popřát za celý mikroregion Brodec a také za pana senátora JUDr. Miroslava 
Antla mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2019. Jan Havel

předseda DSO mikroregionu Brodec



17Brodík – měsíčník obce Borovnice – 01/2019

POČASÍ U NÁS

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

Jedná se o amatérskou meteo stanici umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je  v provozu od srpna 2018.

Shrnutí  
1. prosince 2018 - 31. prosince 2018 
  Vysoký Nízký  
Teplota 10 ° C -6,9 ° C 1,6 ° C 

 7,6 ° C -7,4 ° C 0,1 ° C 
 99 % 70 % 90,2 % 

 83,6  - - 
 32  - 5  

 56,5  - - 
 - - SSW 

 

Shrnutí
1. srpna 2018 - 31. prosince 2018

Vysoký Nízký
Teplota 34,6 ° C -9,7 ° C 11 ° C

99 % 21 % 77,1 %
225 - -
53,6 - 5
76,3 - -
- -

Deštivé dny - 20  Přízemní mráz - 21    Mráz - 16
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VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI 2018
V neděli 9. prosince 2018 jsme se popáté sešli v altánu pod homolskými schody, 
abychom poslali Ježíškovi po barevných balonkách naše vánoční přání pod stro-
meček. Za deštivého a studeného větru se sešlo kolem šedesáti účastníků, z nichž 
každý si napsal na lísteček své vánoční přání. Všichni společně jsme pak vystou-
pali na odpočívadlo na homolských schodech a poslali naše balonky s přáníčky 
vzhůru k nebi a doufali, že doletí, aby naše přání mohla být splněna. Při loňském 
vypouštění balonků bylo jedno přáníčko chlapečka vyslyšeno a Ježíšek opravdu 
dorazil z daleka. Tak kdyby se to opět někomu zase poštěstilo... Svá přáníčka mají 
děti i dospělí a s radostí se všichni těší na jejich splnění.
Na zahřátí se podával čaj a vánoční cukroví, abychom se naladili na nadcháze-
jící vánoční svátky. 
Tato akce není už celorepubliková, a proto nešlo o překonání rekordu v počtu 
vypuštěných balonků. Počasí, které nepřipomínalo Vánoce, ale spíše deštivý pod-
zim, některé neodradilo, a my Vám všem za účast děkujeme. Budeme si přát, že 
dětská i dospělá přání byla vyslyšena a každý našel pod vánočním stromečkem 
vyplněná přání, z kterých se radoval. Poděkování patří i členkám sociální komise 
za přípravu občerstvení. 
V nadcházejícím roce 2019 vám přeje sociální komise hodně zdraví, lásky a spl-
něných přání.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

BALÓNKY

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji letošním tříkrálovým skupinkám. V Rájci pod vedením paní 
Mgr. Petry Koutné chodil mladý hasičský dorost SDH Rájec - Haidi 
Koutná, Sára Koutná, Matěj Burián, Bohuslav Vytlačil. V Přestavl-
kách a v Borovnici navštěvovali naše domovy Anna Novotná,
Vojtěch Novotný - oba z Vamberka a Pavel Trejtnar z Kostelec-
ké Lhoty. Na fotkách vidíte, jak jim to slušelo.
Děkuji všem dárcům, kteří jste srdečně přijali koledníky, jejich požehnání pro celý 
rok 2019 a přispěli jste do sbírky Charity ČR. Těšíme se na setkání s Vámi se všemi 
v příštím roce 2020!

asistentka sbírky: Dana Navrátilová 

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji Boženě Kaplanové z Borovnice a paní Mgr. Petře Koutné za osob-
ní nasazení při rozdávání Betlémského světla v širokém okolí našich obcí!

Dana Navrátilová
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2018

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 (str.18)
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