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POSEZENÍ NA VRBICI

I v letošním roce proběhlo přátelské neformální posezení v penzionu Pod 
Rozhlednou na Vrbici.
Letos byla účast nadmíru velká a myslíme, že nový program byl úspěšný.
Poděkování patří všem dětem, které zde vystupovaly. Mateřskou školu 
ze Lhot u Potštejna reprezentovaly děti pod vedením paní učitelky Lídy Štěpánko-
vé. Dále zde vystoupili žáci tamní ZŠ pod vedením paní učitelky Marie Tylšové 
a také děti ze ZŠ Skořenice pod vedením paní Jany Rolencové.
Poděkování za ukázku aranžování a vázání květin na téma Velikonoce patří 
paní Zdeňce Kvasničkové. Každá žena dostala naaranžovanou květinu vhodnou 
na velikonoční stůl.
Vše zdokumentoval pan Jiří Vacek, náš fotograf. Pan Pavel Bílek pro všechny při-
pravil bohaté občerstvení.
Příjemné posezení se protáhlo až do pozdních hodin.
Ještě jednou děkujeme všem za hezky strávené odpoledne. Budeme se těšit na příš-
tí setkání a věříme, že se opět sejdeme ve velkém počtu. 
Do dalšího roku Vám přeji hodně zdraví, lásky a pohody.

Soňa Rojková
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Z HISTORIE

BÁSEŇ O VODNÍ RŮŽI Z RÁJCE
Pan Josef Šimberský, rodák z Krchleb, 
dnes žije v Chlenech. Má dlouhodobý zájem 
o místní dějiny, pečlivě vede chlenskou kroniku, 
je znalcem minulosti Chlen i okolních obcí. Bě-
hem sběru podkladů pro připravovanou pamětní 
publikaci o Krchlebách (letos tam oslaví 790. vý-
ročí od první písemné zmínky) jsme se několikrát 
setkali, a řeč přišla na všechno možné, mimo 
jiné i na rybníky v Rájci.
Příběh, který pan Šimberský vyprávěl, a s ním související báseň, rozhodně stojí za zve-
řejnění. Veršovánka o 15 slokách nám dnes může připadat naivní, jednoduše vysta-
věná. Ve druhé polovině 19. století ale byly takovéto básně s dojemným obsahem 
běžně publikovány a čtenáři je oceňovali. Populární tehdy byly např. čtyři básnické 
sbírky častolovického faráře Aloise Potěhníka (*1829 †1898), s jejichž úrovní bá-
seň o vodní růži z Rájce snese srovnání. Dejme tedy slovo Josefu Šimberskému:

Jak jsem hledal báseň
Na samém počátku byla informace od mého dědy Josefa, kterou mi sdělil v roce 
1943 během naší cesty kolem rybníka „Na Hrázi“ u Rájce. Říkal, že se tam 
utopil mladík, který se zamotal do leknínů. Dědův otec, Václav, se naro-
dil v Rájci roku 1841. Byl tedy pamětníkem.
Téměř čtyřicet let jsem na tu věc nepomyslel. Až někdy kolem roku 1979 jsme stej-
nou cestou jeli s matkou a jejím bratrem Karlem. Vzpomínali, jak jim chlenský hrob-
ník Michalec, s nímž se přátelili, přeříkal zpaměti báseň vztahující se k dávné udá-
losti. Mysleli si, že ji složil hrobník. Ten ale neměl takové vyjadřovací schopnosti.
Po nějakém čase k nám přišla na návštěvu chlenská rodačka Pepička Filková (Jose-
phine Jensen z Iowy v USA). Vzpomněla si na báseň a chtěla si ji odvézt s sebou.
Zašli tedy za dědou Novákem, nejstarším matčiným bratrem. Ten z hlavy nadikto-
val báseň vnučce, která ji přepsala na psacím stroji.
Po dědově smrti jsem se po básni sháněl. Nebyla. Vzpomněli si ale, že ji dali Pe-
pičce. Zašel jsem tedy do domu, kde bydlela její sestřenice. Její dcera, Milena Pru-
dičová, kopii na stroji přepsané básně našla a předala mi ji. Okopíroval jsem si ji.
Po několika dalších letech, když jsem zašel na návštěvu k Novákovým, mi ukázali bá-
seň, kterou mezitím našli. Byly tu i poznámky. Autorem byl řídící učitel ve Chle-
nech František Hloušek. Učil zde v letech 1867 až 1871. Zachytil smutnou 
událost, k níž došlo někdy kolem roku 1850. Psal tedy o něčem, co znal z doslechu.
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Téměř padesát let uběhlo od okamžiku, kdy jsem poprvé slyšel o nešťastném mla-
díkovi. Celá řada lidí mi pomáhala získat ucelené informace. Známe jméno 
studenta, jeho školu, i dobu, kdy k tragédii došlo.

Josef Šimberský

Poznámka:
Romantickou báseň jsme přepsali podle kopie, kterou nám poskytl pan Josef Šim-
berský. Pravopisné odlišnosti od dnešní normy (hlavně jde o interpunkci) a původ-
ní uspořádání jednotlivých veršů jsme ponechali beze změn.

PaedDr. Ladislav Miček

1.
Ve Chlenech na hřbitově
v rovné čáře,
proti chrámu svatého Apolináře,
u zdi jest hrob
na něm kříž – krásná růže.
2.
Láska růži sadila
slzami žalu zalila,
proto roste, kvete růže
kdož zazlívat jí to může.
3.
Růže hlavu k zemi sklání,
při tichoučkém větru vání,
libou sladkou vůni vydává
tomu, kdo tam chodívá.
4.
Čí jest ten hrob?
Čí ta růže?
To každý z Vás zvěděti může.
Z Litomyšle se sem na prázdniny
ubírá pilný žák,
selské školy rek,
jméno jeho Josef Pek.
5.
Od Chocně s bratrem
k Rájci jede,
zrak jeho upírá se na louku,
kde mnoho kvítí kvete,
slunko svítí a on patří
na to krásné kvítí.
6.
S bratrem na voze sedí
v krutý rybník u Rájce hledí,

František Hloušek: VODNÍ RŮŽE
hledí bystře co jen může
a tu spatří leknín – vodní růže.
7.
A tu praví k sobě:
„v této době,
tato růžička bude má
sama matička příroda
mně ji dá.“
8.
Leč jede dále, nenadále
v Přestavlkách povoz zastaví
že se tam
se svým bratrem trochu pobaví.
9.
Leč k Rájci spěchá zpět
je tam za minutu, pět
v rybník kráčí
leknín tahá,
dychtivě po růži sahá.
10.
Ale na dně plno trávy kvete
noha slábne, v ní se plete,
tráva se plazí, chůze se kazí
marné jest jeho volání
marné jest jeho naříkání,
smrt nezná slitování.
11.
Utonul mládenec,
mrtev jest učenec.
Již ho nesou
již ho vezou,
školní dítky snáší kvítky
studentovi na věnec.

12.
A již s touto smutnou zprávou
posel ze Chlen k Bělé jde, 
tato zpráva otce i matku
dojala velmi prudce.
13.
Ve Chlenech již hrana zvoní
matka pláče slzy roní,
otec přichází a běduje
matička mrtvého celuje.
14.
Otec ve hrob hlínu hází
matka pláče, růži sází.
„Neplač matko, nenaříkej
tvůj synáček v nebi se už raduje,
tam z věčné radosti
kde nejsou žádné bolesti.“
15.
Pojď sem otče, pojď sem máti
uč se svět a lidi znáti,
pojď sem dítě na úsvitě
růži jsi hledal ve vodě,
růži máš i na hrobě.
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KVĚTNOVÉ TRADICE

MÁJKY
Se začátkem května byl spojen zvyk stavění májů. Na návsi chlapci postavili 
stromy zbavené spodních větví. Zůstaly jen horní větve a ty se zdobily věnci, kvě-
tinami, pestrými stužkami a kousky látky. Všude se snažili, aby právě jejich máj 
byla nejvyšší a nejkrásnější v celém okolí. Malé májky zdobily domácnosti a tro-
chu větší májky se stavěly pod okna svobodných dívek. Květen je přece čas lásky.
Mládenci museli přes noc svou máj na návsi hlídat. Chlapci ze sousední 
vesnice by jim ji totiž mohli ukrást. To by vesnici přineslo ostudu na celý rok.
Se stavěním máje se na mnoha místech konala veselice. Slavilo se v hospodě 
nebo na návsi pod májkou.

Mgr. Iveta Vašátková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

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

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 7. 5. 2017 se na Homoli koná tradiční jarní pouť,
při níž budou slouženy mše svaté od 8:00, 10:00 a 14:00 hod.

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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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

INFORMACE PRO OBČANY

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 2/2017
konaného dne 4. 4. 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 p. Jaroslava Lédra a pí Olgu 

Bečičkovou
– upravený rozpočet č. 1 na rok 2017. Součástí změny rozpočtu za rok 2017

č. 1 je položkový výtisk příjmů a výdajů výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle 
paragrafů a položek uvedené částky změn

– dodavatele na havarijní opravu vrtu HV-1 včetně armaturního objektu v Přestavl-
kách a výměnu výtlačného potrubí veřejného vodovodu Borovnice. Dodavatel 
Vodaservis s. r. o., Žďár nad Orlicí byl vybrán na základě výběrového řízení 
za nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2 285 976 Kč včetně DPH. Podmínkou pro 
realizaci opravy je obdržení dotace z programu Královéhradeckého kraje

– smlouvu o dílo s dodavatelem Vodaservis s. r. o., Žďár nad Orlicí za nabídko-
vou cenu díla 2 285 976 Kč včetně DPH

– pachtovní smlouvu 20902/2017 na obecní pozemky v k.ú. Borovnice u Potštej-
na a Rájec s pachtýřem ZOPOS Přestavlky a. s., Krchleby 2

– dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
– Základní a mateřská škola Lhoty u Potštejna, Lhoty u Potštejna 45

– dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
– Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí

– dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
– Základní a mateřská škola Skořenice, Skořenice 2

– dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
– Základní a mateřská škola Skořenice, Skořenice 2

– dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
 – Mateřská škola Koldín, Koldín 21

– dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
– Mateřská škola Chleny, Chleny 39

– přidělení dotace ve výši 650 880,80 Kč z Operačního programu životního pro-
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středí 2014 – 2020 na projekt Nástavba, přístavba, stavební úpravy a změna 
v účelu užívání prodejny potravin na obecní úřad obce Borovnice

– žádost paní Vlasty Lichtenberkové, Rájec 24 o přidělení bytu v Domě s pečova-
telskou službou v Kostelci nad Orlicí

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

ným žádostem

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– metodiku návrhu zpracování systému náležité péče pro vlastníky lesa do 50 ha 

pro obec Borovnici.
Dne 10. 4. 2017

 Jaroslav Lédr, ověřovatel, Olga Bečičková, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce na veřej-
né zasedání, které se koná ve středu dne 10. května 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.

PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ

V pátek dne 19. května 2017 bude v obci Borovnice
provedeno pravidelné očkování psů proti vzteklině

(případně na požádání proti psince a parvoviróze).

Termín očkování: Přestavlky 16:00 hod.
 Borovnice 16:30 hod.
 Rájec 17:00 hod.

Očkování proti vzteklině provede MVDr. Richard Minařík.
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2017

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

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

07.05. MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
   721 460 150

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

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

14.05. MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek
   494 381 263

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

21.05. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno
   777 667 353

27.05. MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
   494 323 152

28.05. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 693

03.06.  MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
   736 419 151

04.06. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 542 102

10.06. MDDr. Tomáš Jan Tyršova 515, Opočno
   777 667 353

11.06. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114
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TURISTICKÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ …….

Cestovním dokladem k cestám mimo Evropskou unii je cestovní pas, 
cestovním dokladem k cestám do států Evropské unie je cestovní 
pas nebo občanský průkaz. Nedoporučujeme používat občanské průkazy 
s oddělenou vyznačenou částí tj. s odstřiženým rohem, z důvodu změny povinných 
údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě pro-
kazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vy-
značení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.
Od 1. 1. 2012 lze požádat o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji ob-
čanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let za 50 Kč (podmínky pořízení 
žádosti: zákonný zástupce s platným občanským průkazem přivede dítě, které 
musí splnit podmínku státního občanství České republiky, do kanceláře na pořízení 
snímku obličeje a předloží jeho rodný list).
Dítě na fotografi i je brzy k nepoznání.
Pokud dojde k výrazné změně podoby držitele cestovního pasu nebo občanského 
průkazu, doklad se stává neplatným. Zákonný zástupce musí hlídat, aby fotografi e 
v pase nebo občanském průkazu odpovídala aktuální vizáži.
Žádost o vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu se po-
dává v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 
od 1. 1. 2016 je zrušena místní příslušnost podle trvalého pobytu 
občana. Občanovi, který potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, se vydá 
za zvýšený správní poplatek plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji 
a s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů nebo občanský průkaz lze pře-
vzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost 
o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který 
občan uvedl v žádosti cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě 6 pra-
covních dnů lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
u kterého občan podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky se platí při podání žádosti, vydání cestovního 
pasu: 600 Kč občanům starším 15 let, 100 Kč občanům mladším 15 let, vydá-
ní cestovního pasu ve zkrácené lhůtě: 4 000 Kč občanům starším 15 let, 
2 000 Kč občanům mladším 15 let, vydání občanského průkazu: 50 Kč 
občanům mladším 15 let.
Převzetí cestovního pasu nebo občanského průkazu u jiného úřadu
Za převzetí cestovního pasu nebo občanského průkazu se platí správní poplatek 
100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného 
úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek 100 Kč zaplatí před 
převzetím cestovního pasu nebo občanského průkazu.

Info: Slezáková Helena, tel. 602 765 750
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Květen patří mezi měsíce, kdy vše intenziv-
ně roste a bují.
Jedna z květnových pranostik praví: „Chladné a ve-
černí mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.“ 
Jestli tomu tak bude i letos, to ještě uvidíme. Nesmí-
me ale zapomenout na tři ledové muže, kteří nám 
mohou zhatit letošní úrodu ovoce. K mnohaletým 
zkušenostem a pranostikám se letos přidalo opravdu 
aprílové počasí, které dokázalo ledacos pokazit. 
Zvláště nás zneklidňovaly teploty snížené až k mrazí-
kům, když právě v tento čas byly nakvetlé meruňky, 
třešně, ranější švestky a začaly se rozvíjet některé dru-
hy jabloní. Nejcitlivější na pokles teplot pod 
nulu jsou teplomilné peckoviny a ořešáky.
S hodnocením škod musíme ještě posečkat. Přesto 
nehodláme rezignovat a nadále se budeme věnovat 
potřebným pracím. 
Opatrně začínáme s řezem ořešáku. Ideální 
doba pro jeho řez je ve chvíli, kdy jsou letorosty dlou-
hé 6 až 12 cm.
Roubování. U přeroubovaných stromů kontrolu-
jeme ujmutí štěpů a nežádoucí výhony, které rouby 
přerůstají, včas vylamujeme. Ještě je možné dokončit 

Námraza na rybízu, třešni, jabloni, květech slivoně a listech maliníku, 21. duben 2017.
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přeroubovávání kvetoucích stromů nenarašenými rouby. Dbáme na hladké a čisté 
řezy, roubovací pásku dotahujeme a veškeré rány zamazáváme štěpařským vos-
kem.
Kontrolujeme úvazky stromů, neboť v tomto období stromy intenzivně rostou, 
a hrozí nebezpečí zaškrcení kmínků. Úvazky povolíme a převážeme.
Sledujeme výskyt prvních mšic, které sají na nejmladších částech letoros-
tů a jsou nejčastějšími přenašeči virových chorob. K jejich regulaci používáme 
osvědčené insekticidy. Do korun stromů můžeme vyvěsit buď lepové pásy, nebo 
feromonové lapáky. Ty se používají při monitorování výskytu nejrůznějších obalečů 
a pilatek.
U stěnových tvarů a štíhlých vřeten vyvazujeme postranní výhony pod vo-
dorovnou polohu. Urychlíme tím nastoupení do plodnosti a omezíme růst.
Záhony jahodníku udržujeme v bezplevelném stavu a kontrolujeme, zda rost-
liny nejsou napadeny plísní šedou.
V tomto období dochází na všech rostlinách k největšímu rozvoji 
škodlivých organizmů. Včasná a účinná ochrana tedy může zachránit úrodu 
v celé sezóně.
Stručně si tedy připomeneme, že jde o ochranu před 
chorobami, jakými jsou: strupovitost, padlí, plísně, rzi-
vost, skvrnitost, kadeřavost, šedá hniloba atd. Dále musí-
me zahradu chránit před živočišnými škůdci, mezi 
něž patří: květopas, pilatky, zobonosky, obaleči, květilky, 
plodomorky, mšice, roztoči, mery, svilušky, hálčivci, vlnov-
níci, třásněnky, molice apod. Je třeba se v případě každé-
ho napadení škůdci pečlivě se seznámit s aplikací 
různých přípravků a zvládnout jejich míchání s výži-
vovými roztoky. Stává se, že mnozí zahrádkáři se při provádění chemické ochrany 
rostlin dopouštějí chyb, které její účinnost nejen snižují, ale mohou způsobit i vý-
znamné škody. Proto pro každého uživatele přípravků musí být ve všech směrech 
striktně závazné doporučené aplikace, jakákoli „tvůrčí činnost“ a experimentování 
jsou na tomto úseku nepřípustné.
Ve dnech 7. až 9. dubna proběhla jarní výstava v Častolovicích. Na-
vzdory špatnému počasí krátce po jejím zahájení výstava zaznamenala hojnou 
účast. Kromě velkého množství pěkných ukázek a zdařilých výrobků tu byla vysta-
vena bohatá kolekce kraslic, kterou za pomoci hlasovacích lístků vyhodno-
covali sami návštěvníci. Příjemné bylo, že třetí místo získala paní Olga Myšáko-
vá z Tutlek, rozená Fajglová z Přestavlk. Druhé místo obsadila paní z Hradecka 
a na prvním místě skončila paní Nosková z Polomu, tedy opět z našeho regionu. 
Gratulujeme a přejeme i dalším pěstitelům, tvůrcům a výtvarníkům, aby se jim 
ve všem práce dařila a aby svými aktivitami dále zviditelňovali naše obce.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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SŠZE A SOU CHKT V KOSTELCI NAD ORLICÍ

JAK JSME POMÁHALI VE SVÍDNICI
V rámci projektu Zemědělství žije!, jehož zřizovatelem je Zemědělský 
svaz ČR, proběhl dne 27. dubna DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MLÉČNÉ FARMĚ 
SVÍDNICE. Na webových stránkách zemědělského svazu čteme: „Cílem tohoto 
projektu je zlepšit obraz a zvýšit povědomí o zemědělství v očích veřejnosti. V po-
době naučných aktivit informujeme děti, mladé lidi a laickou veřejnost o důležitosti 
a nenahraditelnosti tohoto oboru, bez něhož by lidstvo nemělo šanci přežít“
(http://www.zemedelstvizije.cz/).
Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola již dvakrát pomáhala s organi-
zací dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích v rámci projektu 
Zemědělství žije (r. 2014 v ZD Mostek u Chocně, r. 2015 ZEA Dlouhá Ves), byli 
jsme opět požádáni o to, abychom po areálu vybraného subjektu provedli děti 
z mateřských a základních škol, které projevily o účast zájem. Původně mělo jít 
o 350 návštěvníků, potom asi o 500 a nakonec prý podle statistiky organizátorů 
přišlo přes 600 dětí. 
Měli jsme tedy za úkol provést děti a jejich učitele areálem a hlavně po-
skytnout poutavým způsobem srozumitelné informace. Vybrali jsme 
16 studentů maturitních oborů Agropodnikání a Ekologie a životní 
prostředí, vesměs z 2. a 3. ročníku. V rámci přípravy bylo třeba předem nastu-
dovat rozsáhlý manuál dodaný ze strany fi rmy ZOPOS Přestavlky, vytvořit plán 
trasy a hlavně si vše vyzkoušet s dvoudenním předstihem „nanečisto“.
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Deštivé počasí se nakonec přece jen po-
někud umoudřilo a naši studenti nápor 
malých návštěvníků zvládli na jedničku. 
Areálem jsme provedli mimo jiné také 
kompletní dětské osazenstvo MŠ a ZŠ 
Lhoty u Potštejna, nechyběli ani malí ná-
vštěvníci z MŠ Chleny, byla tu i výprava 
ze Skořenic. 
Ti nejmenší od nás dostali malý dárek – 
pohlednici s pejsky. Vždyť v kostelec-
ké „zemědělce“ se už dlouhá léta 
zabýváme sportovní kynologií. 
Nesměla tedy chybět ani ukázka výcviku 
německých ovčáků v provedení našich 
kynologů.
Akci považujeme za velice vydařenou 
také díky tomu, že ve Svídnici měli vel-
mi dobře připravenou variantu programu 
pro případ deště a skvělé zázemí pro 
žáky ze škol, kteří se dne otevřených dveří zúčastnili.
O naší škole, oborech a také o kynologii najdete informace na školním webu – 
www.szeskostelec.cz. Je tam i odkaz na facebookový profi l školy s velkým množ-
stvím fotografi í a videí dokumentujících činnost školy.

PaedDr. Ladislav Miček,
učitel SŠZE a SOU CHKT v Kostelci n. O.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC V RÁJCI

Tradiční pálení čarodějnic v Rájci bylo 
zahájeno odpolední hrou pro děti. Cesta 
za pokladem nebyla vůbec jednoduchá 
a samotná truhla pak velmi dobře ukrytá. 
Nakonec se však podařilo splnit všechny 
zadané úkoly a poklad byl k velké radosti 
dětí nalezen a rozdán. Zatímco čaroděj-
nice odevzdaně čekala na hranici, až na-
dejde její chvíle, my ostatní jsme se svědo-
mitě postarali o naše žaludky a naplnili je 
opečenými špekáčky a jinými dobrotami. 
A že jich bylo! Pak už nezbývalo nic ji-
ného než zapálit hranici a v teple a svitu 
ohně příjemně sousedsky poklábosit ☺ 
Poděkování za spolupráci na organizaci 
tohoto pohodového odpoledne patří na-
šim hasičům, panu Matějkovi, maminkám 
za přípravu výborného občerstvení, dě-
tem za výrobu čarodějnice a všem ostat-
ním za hojnou účast. Děkujeme!

Rájecké ženy
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POZVÁNKY A INFORMACE

Pozvánka
na V. setkání Borovnic,

které se bude 
konat dne 10. června 2017

v Borovnici
u Českých Budějovic.

Předběžný
časový harmonogram:

10:00 – 12:00 hodin 
– příjezd delegací a čas
 na přivítání u sklenky
12:00 – 13:00 hodin
– oběd
Během oběda se účastníci rozhodnou, ke kterému volitelnému výletu se odpo-
ledne přidají.

Možnosti: – exkurze do pivovaru Budvar v Českých Budějovicích
 – procházka po barokní křížové cestě v poutním místě Římov,
  zajímavý kostel a památný strom
 – prohlídka zámku a parku v Hluboké nad Vltavou

Od 17:00 hodin až do noci podle zájmu bude vyhrávat
naše tradiční dechová muzika, kapela Jihočeští rodáci.

Při poslechu se bude též podávat večeře.

V. SETKÁNÍ BOROVNIC

Hlaste se na OÚ osobně nebo telefonicky
na číslo telefonu 734 559 876-5.

Za Obec Borovnici v okr. Rychnov nad Kněžnou vás zve Soňa Rojková.
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BOROVNICE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

MÍSTO LETOŠNÍHO SETKÁNÍ
Jak jste jistě zaznamenali, v dubnovém čísle Brodíku se objevila celostránková 
pozvánka na pátý sraz Borovnic, který se uskuteční v sobotu 10. června. Tentokrát 
pojedeme do Borovnice u Českých Budějovic. Vyhledali jsme pro Vás ně-
kolik informací o této jihočeské obci. 
Na webu věnovaném místopisu České republiky je uvedena tato 
stručná charakteristika:

Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Správní obvod: České Budějovice
GPS souřadnice: 48.912071N, 14.518990E
Nadmořská výška: 455 m n. m.
První pís. zmínka: rok 1383 (634 let)
Katastrální výměr: 274 ha
Počet obyvatel: 118
PSČ: 370 07
Adresa URL: www.obecborovnice.cz/

Borovnice je obec v Jihočeském kraji, ležící necelých 8 km jihovýchodně od Čes-
kých Budějovic.
V písemných pramenech se ves (Borowniczie) připomíná k roku 1383. Na sklon-
ku 14. a v průběhu 15. století byla v držení vladyk z Borovnice erbu hřebla, 
později se stala součástí krumlovského panství Rožmberků. Osudy panství Český 
Krumlov pak sdílela Borovnice až do zrušení poddanství. Po zavedení obecního 
zřízení roku 1850 Borovnice tvořila součást obce Nová Ves a to až do roku 
1931, kdy se osamostatnila. Za nacistické okupace byla v letech 1943 až 1945 
nakrátko připojena ke Střížovu, poté znovu samostatná. Ke dni 12. června 1960 
byla Borovnice začleněna pod obec Heřmaň a spolu s ní od 14. června 1964 
pod obec Nedabyle. Opět samostatnou obcí je Borovnice počínaje 24. listopa-
dem 1990.
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V obci najdeme hřiště. Obec je plynofi kována a občanům slouží vodovod. Aktivně 
zde působí sbor dobrovolných hasičů. Obcí prochází několik turistických tras a cy-
klostezka. Dominantou Borovnice je kaple Panny Marie na návsi, která pochází 
z roku 1898 a je v pseudogotickém stylu. Nelze opomenout ani výklenkovou 
kapličku na čp. 19.

Převzato z: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/2091/borovnice/

A co uvádějí starší zdroje informací?
Zevrubný popis Království českého vydaný v roce 1854 nám na str. 29 
sděluje, že ves Borovnice je „místo přidělené“ k Nové Vsi a náležela k faře ve Stří-
žově. Nová Ves, osada Lomec a Borovnice tehdy měly dohromady 341 obyvatel.
Ve čtvrtém svazku Ottova slovníku naučného (vyšel r. 1891) čteme: „… ves, 
hejtmanství, okres a pošta Budějovice (7,5 km již.), býv. Panství Krumlov, fara 
Střížov, stanice dráhy Františka Josefa, 19 domů, 118 obyv. čes. (1880).“ V roce 
1880 tedy v obci žil přesně stejný počet obyvatel jako dnes.
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SDH Vrbice a ČČK Vrbice
si Vás dovolují pozvat na tradiční

začátek od 14.00 hodin.
V PONDĚLÍ 8. 5. 2017

V úvodu vystoupí s programem děti z MŠ CHLENY
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Jedná se o amatérskou meteostanici 
umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 5 v obci Rájec. Meteostanice je 
v provozu od konce roku 2011.

DUBEN 2017

Průměrná teplota za měsíc: 8,1°C
Vlhkost: 75%
Minimální teplota za měsíc: -5,5°C
Vlhkost: 38%
Maximální teplota za měsíc: 22,9°C 
Vlhkost: 94%
Průměrná rychlost větru: 1,9 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 75 mm
Sníh za měsíc:  0 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
Chladné dny (<10°C) 11 dní 
Mrazivé dny (<0°C) 3 dny
přízemní mráz (<0°C) 4 dny
dešťové dny 19 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

Podklady pro uveřejnění 
v měsíčníku Brodík dodávejte

ve formátech WORD, PowerPoint,
pdf., jpg.

na e-mailovou adresu:

brodik@borovnice.info

POČASÍ U NÁSSPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ROZLOUČENÍ

V měsíci dubnu nás náhle opustila
paní Vlasta Lichtenberková

z Rájce.
Pozůstalým vyslovujeme

upřímnou soustrast.
sociální komise

MÍSTO
PRO VAŠI

POZVÁNKU
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TURNAJ OBCÍ V CURLINGU

Turnaj obcí v curlingu se letos konal na apríla tradičně na jičínském zimním sta-
dionu a byla to opět pěkná sportovní událost i podívaná. Naše tradiční sestava 
byla bohužel letos oslabená, přesto jsme se nezalekli a ve třech se pustili do bojů 
se žulovými kameny i soupeři. Hned první zápas se nám velmi povedl a tým Hořic 
jsme přehráli 7:1. To nás hezky naladilo a na další zápas jsme se o to více těšili 
a trochu neskromně začali pomýšlet i na to, že loňské deváté místo letos vylep-
šíme. Bohužel hned další zápas jsme ztratili, družstvo z Nové Paky bylo silný 
soupeř, a my utrpěli porážku. Vzdát jsme se ale nechtěli.I do posledního zápasu 
v základní části jsme se pustili s nadšením. To nám sice vydrželo až do konce, nic-
méně tým z Podhorního Újezdu byl o jeden kámen lepší. Díky výbornému výsledku 
z prvního zápasu jsme skončili v naší skupině na 6. místě a mohli tak ve čtvrtém 
zápase bojovat alespoň o 11. místo. Butoves se snažila, polovinu zápasu byla 
lepší. Potom jsme hru otočili v náš prospěch a 11. místo si z posledních sil vybo-
jovali. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit. Curling je zajímavý sport, napínavý 
do odhození posledního kamenu. Pokud budete mít možnost si ho někde vyzkou-
šet, určitě neváhejte. 

Jana Buriánová

FARMÁŘSKÉ
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, kořeni, masti, košíky a řadu dalších dob-
rot, užitečnosti a šikovnosti.

Jednou za měsíc, vždy v neděli:
14. května   Výstava bonsají
18. června
16. července   Doudlebský plenér
20. srpna   Řemeslnický jarmark

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

17. září
15. říjen   Dušičkové trhy
12. listopadu   Svatomartinské trhy
10. prosince   Vánoční jarmark
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Pomlázka v Rájci
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