Titulní strana

Zimní Borovnice u Horního rybníka

Redakce úvodem
Z obsahu…
Zprávy obce Borovnice:
Zá zna m z ve ejného zasedání
Poplatky za odpady a s vozový plán na rok 2013
Volba prezidenta 2013
Upozorn ní knihovny v P es ta vlkách

s tr.3-5
s tr.5-6
s tr.7
s tr.7

Další informace:

Novi nky v dani z nemovi tos tí
Stoma tologi cká léka ská pohotovost

Z obecní kroniky:

Pam tní kniha obce Borovni ce (1928-1929)

s tr.8
s tr.9
s tr.9-11

Spole enská kronika:
Ži votní jubilea
Nový ob ánek

s tr.12
s tr.12

Poutní místo Homol:
Mše na Homoli
Kontejner na h bi tovní odpad

s tr.12
s tr.12

Kultura a volný as:
Plesová sezóna

Z d ní v obci a okolí:
íkrálová sbírka

s tr.13
s tr.14

Pro volné chvíle:
ížovka a Sudoku

Obálka:

Zi mní Borovnice u Horního rybníka
íkrálová sbírka 2013 - fotogra fie

s tr.15
s tr.1
s tr.16

íjem p ísp vk

www.brodik.wz.cz

VYDAVATEL:
OBEC BOROVNICE
estavlky 1
Kostelec nad Orlicí 517 41
tel.: 494 547 102, 734 559 876
www.borovnice.info
e-mail: obec@borovnice.info
.ú.: 124 007 1339 / 0800

REDAK NÍ RADA:
Petr Kotera (P estavlky)
So a Rojková (Borovnice)
Martin Kaplan (Rájec)
íjem p ísp vk :
e-mail: brodik@borovnice.info
písemn k rukám redaktor
schránka na ú adovn obce

GRAFICKÁ ÚPRAVA A TISK:

Petr Kotera, P estavlky 18
tel.: 724 236 686
www.kotera.info
e-mail: brodik@kotera.info

DISTRIBUCE:

Uzáv rka p íštího ísla je ve st edu dne 30. 1 . 2013.
kujeme všem, kte í do zpravodaje p ispívají svými
lánky i fo tografiemi a p ivítá me jakékoli nám ty na
další obohacení obsahu.
Strana 2 • Leden 2013

zpravodaj
obce Borovnice

do všech domácností v obci
Borovnice zdarma
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BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Zprávy Obce Borovnice
Záznam z ve ejného zasedání
Dne 13. prosince 2012 se ve spole enské místnosti SDH Borovnice konalo 7. ve ejné
zasedání v tomto roce, kterého se zú astnilo 7 zastupitel a 8 ob an obce. Po obvyklém
souhrnu usnesení z minulého ve ejného zasedání bylo p ikro eno k projednávání
jednotlivých bod tohoto zasedání.
Schválení rozpo tu obce na rok 2013
Starostka obce p edložila návrh rozpo tu obce na rok 2013, se kterým byli zastupitelé
edem seznámeni. Rozpo et na následující rok byl navržen jako vyrovnaný ve výši
3.906.200,- K . Jedná se o odhad sestavený dle skute nosti v tomto roce a p ípadné
pot eby zm n budou jako obvykle ešeny úpravami rozpo tu dle situace a skute ných
aktuálních pot eb obce. Všichni zastupitelé s navrženým rozpo tem souhlasili.
Úpravy rozpo tu na rok 2012 . 3
Starostka obce p edložila návrh úpravy rozpo tu na rok 2012 . 3 a seznámila p ítomné
s jednotlivými položkami, které jsou pot eba do upraveného rozpo tu zahrnout.
V p íjmové ásti se jedná o navýšení položek dan z p íjmu FO ze závislé innosti a
z kapitálových výnos o celkovou ástku 115 tis. K .
Ve výdajové ásti byly navýšeny položky, týkající se prohrnování silnic, p erpávání
odpadních vod a ve ejného osv tlení ve stavební zón Rájec a nákupu služeb. Výdaje byly
ale naopak sníženy v oblasti zam ování pozemních komunikací, vým ny vodom ,
zateplení vodovodu a pé i o obecní zele . V celkovém sou tu byly výdaje sníženy o
ástku 30.500,- K .
Všichni zastupitelé se zm nou rozpo tu souhlasili.
Schválení obecn závazné vyhlášky . 1/2012 o poplatku za svoz odpadu
Starostka obce So a Rojková informovala o nutnosti p ijetí nové obecn závazné
vyhlášky o poplatku za svoz odpadu s ú inností od 1.1.2013. Zastupitel Petr Kotera dále
iblížil p ítomným ob an m provedené zm ny vyhlášky a informoval o p vodním
zám ru 50% úlevy pro ob any starší 80 let a d ti do 5 let, což nenašlo podporu
v zastupitelstvu a proto se hlasování o této vyhlášce zdrží. Ostatní zastupitelé vyhlášku
odsouhlasili. Výše poplatku z stala v nezm
né výši 500,- K za osobu/chalupu a rok.
Schválení kupní smlouvy na p. . 198/2 – Plachecký R., Borovnice p. 79
Starostka obce p edložila ke schválení kupní smlouvu mezi Obcí Borovnice a p. Romanem
Placheckým, týkající se prodeje parcely . 198/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o
2
celkové vým e 65 m dle Geometrického plánu . 125-26/2012 ze dne 20.9.2012 za
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cenu 11.500,- K . Zastupitelé s prodejem parcely pro p íjezdovou komunikaci k RD p.
Placheckého již souhlasili a s p edloženou smlouvou také souhlasí.
Žádost TTC Lhoty u Potštejna o sponzorský p ísp vek
Starostka obce p ednesla žádost sportovního klubu TTC Lhoty u Potštejna o sponzorský
ísp vek, kterou obci zaslal p. Ji í Vavruška. Stolní tenis za tento klub hrají i ob ané naší
obce a obec poskytuje p ísp vek na innost každý rok. Starostka obce navrhla p ísp vek
ve stejné výši, jako v roce minulém, tedy ve výši 5.000,- K . Zastupitelé s tímto
ísp vkem souhlasí.
Schválení kroniká e pana JUDr. Skalického
Kroniku obce Borovnice vede již od 1.7.2011 p. JUDr. Skalický. Starostka obce informovala o pot eb tuto skute nost odsouhlasit na ve ejném zasedání, aby byla funkce kroniká e oficiální. JUDr. Skalický k tomu doplnil informace o innosti a uvedl, že odsouhlasení
na ve ejném zasedání je d ležité z toho d vodu, aby m l na základ usnesení zastupitelstva obce p ístup do archiv apod.
Žádost o poskytnutí finan ní podpory z POV – úroky z úv ru
Starostka obce informovala o zám ru podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova na úroky z úv ru ke stavební zón v Rájci. Výše úrok v roce 2013 má init cca
90 tis. K a dotace by byla poskytnuta ve výši 50 %, tedy cca 45 tis. K .
Žádosti o p id lení ísel popisných
Paní Veronika Dundová z Týništ nad Orlicí, která je vlastníkem stavby rodinného domu
na parcele . 126/44 (143) v k.ú. Rájec, a Simona a Libor Provazníkovi, kte í jsou vlastníky
stavby rodinného domu na parcele . 126/43 také v k.ú. Rájec, žádají obec o p id lení
ísla popisného. Zastupitelé souhlasí a p. bude žadatel m p id leno po kolaudaci domu.
Schválení smlouvy o z ízení v cného b emene s EZ Distribuce, a.s. – Rájec, 9RD - knn
Starostka obce p edložila k odsouhlasení smlouvu o z ízení v cného b emene . IV-122006374/VB/1B Borovnice, Rájec, 9RD, Obec Borovnice – knn. Smlouva se týká p ípojky
elekt iny ve stavební zón Rájec.
Diskuse na záv r ve ejného zasedání
Pan František June k z Borovnice se dotázal, jak je to v sou asnosti s autobusem do
choce ského Lidlu a zda je tato služba dostate
využívána. Uvedl, že mu nevadí výdaj
obce za tuto službu, pokud je využívána odpovídajícím zp sobem. Šlo mu pouze o
informaci, zda je finan ní výdaj na druhé stran vyvážen zájmem ob an o tuto službu.
Starostka obce i zastupitelka Pavlína Witczaková odpov ly, že služba je využívána a
autobus je n kdy plný, jindy je zapln n jen z poloviny. Zatím zájem ob an vydaným
prost edk m spíše odpovídá, jiná varianta zajišt ní nákupu základních potravin pro starší
i mén pohyblivé ob any obce, kte í nemají možnost zajistit si nákup vlastními
prost edky, není. Výdaje na autobus inily p vodn okolo 100 tis. ro . Autobus již
nejezdí 2x týdn , ale pouze jednou, díky tomu se ro ní výdaj za tuto službu snížil na cca
40-45 tis. K .
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Zastupitel Kamil Mat jka vznesl dotaz, zda již byla podána cenová nabídka za provedení
nového vrtu a opr avu elektroinstalace ve vodárn . Starostka obce sd lila, že zatím
nebyla cenová nabídka obci doru ena a v další diskusi byly shrnuty pot eby oprav a blízké
investice do vodovodu.
Na dotaz p. Františka Junka, týkající se isti ky v P estavlkách, odpov
la starostka
obce, že je stále nefunk ní, situace se eší ve spolupráci s p. Bulí em. Není možné isti ku
vy adit z provozu a majitel m kanaliza ních p ípojek stavební ú ad nepovolí vybudování
vlastních septik nebo isti ek. Bude proto nutné isti ku opravit a p ipojení ob ané
budou muset za službu platit, stejn jako ostatní ob ané s vlastními septiky musejí po
celou dobu platit za jejich vývoz. Pan Koleš z P estavlk upozornil, že není spokojen
s plánem zpoplatnit tuto službu a pokud bude muset platit za vypoušt ní odpadní vody,
bude trvat na tom, aby dle zákona platili za správné nakládání s odpadními vodami i
ostatní ob ané s vlastními septiky, jejichž vývoz bude muset být uskute ován do isti ky
a také zpoplatn n. Vypoušt ní odpadu do isti ky bylo pro p ipojené ob any celé roky
zdarma, zatímco ostatní museli za vývoz svých septik vždy platit.
Paní Jitka Bedná ová upozornila na to, že opat ení proti zamrzání vodovodu v Borovnici
jsou provizorní, práce nejsou dokon eny a na ja e se budou muset dod lat. Nyní
vodovod nezamrzá. Dále poukázala na skute nost, že p i shrnování silnic je sníh pluhy
nahrnut na chodníky, odkud jej pracovník obce ru ní frézou hází do zahr ádek. Problém je
v tom, že sníh ze silnic je plný soli a této soli jsou nyní plné záhonky s rostlinami, což p.
Bedná ová považuje za špatné. Byly diskutovány možnosti a došlo se k záv ru, že sníh
že být sice házen z chodníku zp t na silnici, ale nemá to žádný význam, jelikož odtud
bude znovu shrnut na chodník. Proto je logicky z chodníku házen zase dále, v tomto
ípad je to ovšem do zahrádky se záhonky. Starostka obce se s obecním pracovníkem
pokusí najít vhodn jší ešení odklízení sn hu se solí v tomto prostoru.
Po skon ení diskuse bylo zasedání ukon eno. Následující ve ejné zasedání by se m lo
konat v P estavlkách dne 28. února 2013.
zapsal Petr Kotera

Poplatky za odpady a svozový plán na rok 2013
Upozor ujeme ob any, že dle nového zn ní obecn závazné vyhlášky o poplatku za
odpady a vyhlášky o poplatku ze ps je splatnost poplatk na rok 2013 do konce m síce
února. Pokud výše poplatku za odpady p esahuje 1.000,- K , je možné platbu rozd lit na
dv ásti – polovinu zaplatit do konce února a druhou polovinu do konce ervence.
Platbu poplatk je možno provést:
v P estavlkách na obecním ú ad kdykoli v dob ú edních hodin;
v místní ásti Rájec v pohostinství „Zastávka“ dne 14.2.2013 od 16 do 18 hod.;
v místní ásti Borovnice v Klubu hasi dne 19.2.2013 od 16 do 18 hod.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Výše poplatku za odpady iní 500,- K a poplatek platí:
každá fyzická osoba s pobytem v obci Borovnice;
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný d m, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (nevztahuje se na
budovy ve vlastnictví poplatníka s pobytem v obci, který má poplatek již zaplacen dle
edchozího bodu, pokud budovu nevyužívají jiné osoby nep ihlášené k pobytu).
Výše poplatku ze ps iní:
za 1 psa 50,- K za rok, u starobních d chodc je poplatek za 1 psa 30,- K za rok;
za každého dalšího psa téhož držitele 100,- K za rok.
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Volba prezidenta 2013
Jak jsme informovali již v minulém ísle zpravodaje, ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se
uskute ní volba prezidenta eské republiky.
V naší obci byl stanoven 1 volební okrsek, který je umíst n v budov obecního ú adu na
záme ku v P estavlkách. Hlasovací lístky Vám již byly doru eny do poštovních schránek a
v obálce najdete kro m hlasovacích lístk také veškeré informace o zp sobu hlasování.
První den volby, tedy v pátek 11. 1. 2013, prob hne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin,
druhý den volby, v sobotu 12. 1. 2013, se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.
Kandidáty na prezidenta R po rozhodnutí ústavního soudu jsou (dle vylosovaného ísla):
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA
poslankyn Evropského parlamentu

59 let

KDU- SL
navržena ob anem

2. Ing. Jan Fischer, CSc.
62 let
viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj

bez politické p íslušnosti
navržen ob anem

3. Ing. Jana Bobošíková
manažerka

48 let

SUVERENITA
navržena ob ankou

4. Ta ana Fischerová
here ka a politi ka

65 let

Klí ové hnutí
navržena ob anem

5. MUDr. P emysl Sobotka
senátor, 1. místop edseda Senátu R

68 let

ODS
navržen poslanci

6. Ing. Miloš Zeman
prognostik

68 let

Strana práv ob an
navržen ob anem

7. Prof. JUDr . Vladimír Franz
53 let
vysokoškolský profesor, hudební skladatel a malí

bez politické p íslušnosti
navržen ob anem

8. Ji í Dienstbier
právník a senátor

43 let

SSD
navržen senátory

9. Karel Schwarzenberg
ministr zahrani ních v cí, poslanec

75 let

TOP 09
navržen poslanci

ípadné druhé kolo volby prezidenta se uskute ní v ter mínu 25. a 26 . ledna 2013 ve
shodných asech jako v kole prvním.
Další informace o volb prezidenta R lze získat na webových stránkách Ministerstva
vnitra www.mvcr.cz nebo na webu www.volba-prezidenta.cz.

Upozorn ní knihovny v P estavlkách
Na žádost M stské knihovny Kostelec nad Orlicí žádáme tená e o vrácení knih z vým nného fondu, zap ených z místní knihovny P estavlky.
Upozor ujeme, že v dob voleb v pátek 11.1.2013 bude knihovna v P estavlkách uzav ena.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Další informace
Novinky v dani z nemovitostí
V souvislosti s p ijetím zákona . 456/2011 Sb., o Finan ní správ eské republiky, ve
zn ní pozd jších p edpis , dojde u ásti poplatník dan z nemovitostí ke zm
místní
íslušnosti u dan z nemovitostí v roce 2013. Od 1. ledna 2013 spravuje da z nemovitostí v eské republice 14 finan ních ú ad se sídly v jednotlivých krajských m stech a
v hlavním m st Praze. Správu dan z nemovitostí budou tyto krajské finan ní ú ady
vykonávat prost ednictvím územních pracoviš p íslušného kraje /tj. stávajících finanních ú ad /.
Da ové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se
nacházejí na území p íslušného kraje, budou soust ed ny do jednoho da ového spisu
poplatníka uloženého na jednom spravujícím územním pracovišti p íslušného finan ního
adu. Slou ení stávajících da ových povinností do jednoho spisu je k 1. lednu 2013 provedeno automaticky z moci ú ední. Nedochází-li ze strany poplatníka ke zm
okolností
rozhodných pro vym ení dan z nemovitostí na rok 2013 /tj. nap . prodeji, koupi, darování, d ní nemovitostí, zm nám v rámci stavebního ízení - p ístavby, vestavby, vznik
stavebního pozemku/ nemá poplatník povinnost podat da ové p iznání na rok 2013 a
da mu bude vym ena za všechny nemovitosti v rámci kraje v souladu s ust. §13a
zákona . 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve zn ní pozd jších p edpis . Informaci o
umíst ní spisu dan z nemovitostí na konkrétním územním pracovišti v rámci kraje bude
obsahovat složenka na da z nemovitostí na rok 2013. Spravující územní pracovišt je
ur eno podle algoritmu, jehož zásadním kritériem je u fyzické osoby místo pobytu a u
právnické osoby sídlo v konkrétním kraji.
Zm na tedy spo ívá v tom, že poplatníci, kte í vlastnili nemovitosti a pozemky, spadající
které pod FÚ Kostelec nad Orlicí a n kter é nap . pod FÚ Rychnov n. Kn., nyní budou
mít všechny své nemovitosti v rámci jednoho kraje vedené u jednoho finan ního ú adu.
Nevlastníte-li nemovitosti v rámci kraje, které dosud spadaly pod jiný finan ní ú ad a
všechny vaše nemovitosti byly dosud u FÚ Kostelec n. Orl., pak se pro Vás nic nem ní.
Více informací v etn informa ního letáku naleznete na výv sních sk
tové ú ední desce obce Borovnice.

kách a interne-

Dále informujeme poplatníky, že poslední den p ijím ání plateb v hotovosti v da ové
pokladn byl 17. prosince 2012, nyní je pokladna uzav ena až do 13. ledna 2013, op t
otev ena bude dne 14. ledna 2013.
Bc. Leona Bílková
vedoucí referá tu majetkových daní, FÚ Kostelec n.Orl.
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Stomatologická léka ská pohotovost
Stomatologická léka ská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kn žnou má ordina ní
hodiny v sobotu, ned li a o svátcích od 8 do 12 hodin.
12.01.

Ba hník Dent s .r.o.

ebízského 799, Kos telec nad Orli cí

494 323 152

13.01.

MUDr. Benešová R žena

Tyršova 464, Dobruška

494 622 040

19.01.

MUDr. Beránek Jan

Komens kého 828, Týniš t nad Orlicí

494 371 088

20. 01.

MUDr. a pková Ma rie

Komens kého 366, Doudleby nad Orli cí

494 383 417

26.01.

MUDr. Domá ová Iva

Poli klinika Rychnov nad Kn žnou

494 515 694

27.01.

MUDr. Dvo á ková So a

Poli klinika Rychnov nad Kn žnou

775 224 093

02.02.

MUDr. Handl Jind i ch

Panská 24, Rychnov nad Kn žnou

494 531 955

03.02.

MUDr. Ha vlová Ma rie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn žnou

494 539 225

09.02.

MUDr. Hla vsová Lenka

Komens kého 259, Kos telec nad Orlicí

494 323 958

10.02.

MUDr. Hrbá ová Eva

Na Trá vníku 1232, Rychnov nad Kn žnou

494 532 330

16.02.

MUDr. Ježková Ma rie

Komens kého 481, Kos telec nad Orlicí

494 321 511

17.02.

MDDr. Ka erová Veronika

Poli klinika, Pulická 99, Dobruš ka

494 622 114

23.02.

MUDr. Kašková Ka te ina

Kvasiny 145

494 596 174

24.02.

MUDr. Kašpa rová Dagma r

Vo íškova 169, Va mberk

602 514 715

Vzhledem k neustálým vým nám služeb je vhodné p ed návšt vou pohotovosti rad ji zkontrolovat platnost
služby na www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský ú ad - Zdravotnictví, poté v levém sloupci zvolit Léka ská
pohotovost - Stomatologická léka ská pohotovost a nakonec v hlavním okn vybrat okres Rychnov nad Kn žnou

Z obecní kroniky
Pam tní kniha obce Borovnice
I v novém roce 2013 pokra ujeme v p ipomínání si historie obce Borovnice výpisy
z dostupných pramen obecních kronik. Jelikož jsme skon ili rokem 1927, pokra ujeme
roky následujícími:

Rok 1928. Zima mírná se snìhem. Seti se zaèalo zaèátkem dubna, v polou
dubna de tì, kvìten mokrý a studený, velké povodnì, sena málo, ostatní úroda
následnì dobrá. Brambory 1q 180 Kè, p enice 1q 180 Kè, ito 175 Kè, oves 150
Kè, jeèmen 180 Kè, zelí 1q 110 Kè, cukrovka 1q 19,50 Kè.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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31. èervna zavedena autobusová linka
Brandýs nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí
pøes Borovnici 3x dennì tam a zpìt.
Jedna cesta do Kostelce tam a zpìt za 10
Kè. M ajitelem linky a autobusu je Fárník strojník z Brandýsa a od nìho to pøevzal
Kalousek Fr., který pøidal linku Kostelec C hoceò, té 3x dennì.
Roku leto ního pracovalo se o zavedení elektriky do obce, co dìlalo znaèné
potí e, nìkteøí byli pro a nìkteøí zásadnì proti. Øíkalo se - svítilo se døíve louèí
a staèilo to, pak petrolejem a zase se nìco vynalézá nového pro vydírání penìz,
o mlácení to samé, vymlátilo se cepy, pak ruèní mlátièky, entoury, benzinové
motory a zase mají být elektrické. Pøeze v echny øeèi a odpor pracovalo se
k zavedení elektøiny. V e schùzi obecního zastupitelstva 13. ledna bylo vyvoláno
usnesení, e se ustaví dru stvo a ka dý nájemník na 1 ha obhospodaøované
pùdy 150 Kè a na 1 èíslo popisné té 150 Kè, obec pøevezme 20 podílù po 150
Kè. Kdo bude míti pìt svìtel zaplatí podíl jak uvedeno na è. pop. 150 Kè, kdo 10
svìtel zaplatí 200 Kè, kdo 15 svìtel zaplatí 250 Kè. Zbytek neuhrazený pøevezme
obec a zaplatí ho ze svých prostøedkù. Subvence okresní, která èinila 10 000 Kè
a subvence státu, která èinila 47 920 Kè pøipadnou obci. Subvence byla
vyplacena a v roce 1931. Po dlouhých øeèích se pøece stalo, e se ustavilo
dru stvo a 18. ledna 1928 svolána schùze nájemníkù. Bylo pøihlá eno 21 èlenù,
nato 22. ledna svolána ustavující schùze a zvolen výbor dru stva a to Kaplan Fr.
pøedseda, M üller Jar. 38 místopøedseda, Bezdíèek Jos. 10 jednatel a pokladník,
Hájek Jos. 35 kontrolor, Hájek Fr. a Hlaváèek Homol 6 do výboru, náhradníky
V ávra V ácl. 23 a My ák Jan 21. Rozpoèet na sekundární vedení po obci 131 000
Kè a domovní pøípojky 10 - 12 000 Kè. Sí po obci stavìl svaz, instalaci
v domech dìlala firma ing. Koláø z C hocnì a motory koupeny rovnì od nìho.
27. èervence 1928 byla obec zapnuta a osvìtlena. Svìtla po obci, kterých je
sedm, byla vedena z pily elektriky Kinského, který má elektøinu vlastní a proud
dodává pro veøejné svìtlo zdarma. Je to byl suchý rok a voda v rybníku nebyla
nemohlo se po obci svítit jako i roku následujícího, pøipjato veøejné svìtlo ku
svazu, které stálo 3 000 Kè. T ím zavedení elektøiny ukonèeno jako i ve keré
reptání a ka dý je rád, e se pøipojení stalo skutkem a ádný by za ádnou cenu
od elektriky neustoupil, byly je tì peníze a v e se zaplatilo. Druhý rok bylo ji
ménì penìz a materiál jako mìï stoupl.
Ú èty obecní èinily za rok 1927 - pøíjem 12 131,10 Kè, vydání 11 680,65 Kè,
pokladní hotovost 450,45 Kè. Za rok 1928 pøíjem 125 052,14 Kè, vydání 124
656,30 Kè, pokladní hotovost 395,84 Kè. Obec uèinila výpùjèku na elektrizaci ve
C hlenech v reifeisence 100 000 Kè na 5a1/2 %, kterou okres schválil na
umoøování 42 rokù.
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Roku leto ního slouèeno okresní zastupitelstvo Kostelec s Rychnovem se sídlem
v Rychnovì pøi hejtmanství a název nový - okresní úøad. - spoleènì
s hejtmanstvím a hejtman pøedsedá schùzím (døíve okresní starosta).
Na podzim po 3 dny bylo v obci vojsko asi 1600 mu ù a 60 koní, tøetí den
v noci vyjeli k Lan krounu na manévry. Za ubytování vyplaceno obci 716 Kè,
kterých se obèanstvo zøeklo ve prospìch nového trieru na obilí, jenom M arek
Jindøich mlynáø è. 36 na kterého pøipadlo 16 Kè stál na svém a musely mu býti
vyplaceny. Zakoupen trier za 5 000 Kè ze Stokerau u V ídnì. 1 200 Kè se dostala
subvence od min. zemìdìlství, 700 z vojska a zbytek z honebního nájmu, který
èiní 542 Kè a v roce pøí tím je tì o 16 Kè více. V roce 1931 trier zaplacen.
V roce 1922 dostala obec 800 Kè za kody zpùsobené silným vìtrem, za peníz
ten zakoupen nekový trier na kulatiny.
Roku leto ního postaveno è. p. 57, které nále í V oglovi Fr.

Na jaøe konalo sdru ení republikánského dorostu na kolech závody na prknech
20 cm irokých a 40 m dlouhých pøes rybník horní. První výhra byla nové
pánské kolo a 2 dal í výhry men í. Výhry jedinci, kteøí vyhráli astni pøijali, ale
nìkteøí se notnì i s koly nìkolikrát øádnì vykoupali. Byla to pìkná podívaná,
dorost vydìlal mnoho penìz neb bylo velké mno ství divákù z daleka.
(triér - stroj ur ený k rozd lování semenných sm sí) - pozn. autora výpisu.
Další pokra ování p íšt . Dle zápis v "Pam tní knize" zpracoval
JUDr. Karel Skalický - kroniká ob ce
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Spole enská kronika
Životní jubilea
V m síci lednu slaví své významné životní jubileum

VLASTA LICHTENBERKOVÁ z Rájce
60 let pan ZDEN K JANE EK z P estavlk
83 let paní

Všem jubilant m p ejeme všechno nejlepší, hodn zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Nový ob ánek
Dne 29. prosince 2012 se narodila nová ob anka naší obce

SOFIE manžel m Mat jkovým z Rájce.
Rodi m a malé Sofince p ejeme hlavn hodn zdraví,
št stí a radosti.
sociální komise

Poutní místo Homol
Mše na Homoli
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v zimním období nekonají. Další mše
se budou konat od Velikonoc.
Upozor ujeme návšt vníky, že b rány h bitova jsou v zimním období otev eny od 8 do
16 hodin a že je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme.

Kontejner na h bitovní odpad
Upozor ujeme všechny ob any, že kontejner u h bitova na Homoli je ur en výhradn pro
bitovní odpad a je zakázáno do n j vyvážet jakýkoli jiný odpad.
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Kultura a volný as
Plesová sezóna
Po átek roku je vždy po átkem plesové sezóny a také letos je p ipraven velký výb r ples
v blízkém okolí naší obce:
18.1.2013

HASI SKÝ PLES – SDH VRBICE
Tradi ní Hasi ský ples v Obecním sále na Vrbici.

25.1.2013

PLES SRPD P I ZŠ A MŠ LHOTY U POTŠTEJNA
Tradi ní rodi ovský ples v Obecním sále na Vrbici.

9.2.2013

PLES P I SVÍ KÁCH
Tradi ní ples p i sví kách na Vrbici tentokrát poprvé v sobotu...

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Z d ní v obci a okolí
íkrálová sbírka
Tradice T íkrálové sbírky dorazila poprvé do naší obce. Za átky bývají obtížné, proto jsme
nebyli informováni p edem prost ednictvím Brodíku. Jak to vlastn bylo?
Organizátorem T íkrálové sbírky je Charita R a u nás to za alo jedním telefonátem
koncem roku 2012:
„Dobrý den, paní editelko , chci vám nahlásit jména dívek z naší skautské družinky
Ješt rek, která se p ihlásila na T íkrálovou sbírku v Rychnov nad Kn žnou. Je jich celkem
sedm.“
„Dobrý d en, d kuji vám, jen mi je napište do SMS, jsem nyní v terénu a n emá m
možnost, abych si to poznamenala. A nechcete sestavit skupinku koledník ve vaší
obci? V P estavlkách nikdo nechodí.“
„To je dobrý nápad, zjistím situaci, kdo by byl o chotný chodit, jen je to už na rychlo, tak
nevím, jestli to dopadne. Podám návrh paní starostce a pak se domluvíme, co je vše
dalšího pot eba. P eji p kný den a ozvu se vám.“
„Ano, dáme si v
t a d ku ji za spolupráci.“
Nastala fáze domlouvání se s d tmi a mládeží, s paní starostkou ohledn pe et ní
pokladni ek, p íprava pot ebných v cí pro koledníky a nakonec došlo na nezbytné
„papírování“, kter é je sou ástí záruky, že nebude pomoc dobrých lidí zneužita.
Nastal den D a ráno se sešla skupinka nadšených koledník : sourozenci Vojt ch a Jan
Fialovi z Borovnice a sourozenci Ji í a Dana Navrátilovi z P estavlk. T íkrálová sbírka byla
letos celostátn ustanovena v období od 2. do 15. ledna. V sobotu 5. ledna navštívili
koledníci sbírky Borovnici, domy pod Homolí a Rájec, v ned li 6. ledna P estavlky.
kujeme všem, kte í jste koledníky T íkrálové sbírky p ivítali s radostí a úsm vem a
podpo ili jste tím jejich úsilí a odvahu. D kujeme za p isp ní do pokladni ek na
charitativní pomoc, kdy je každá koruna pot ebná. D kujeme, že jste kontrolovali
pov ení vedoucí skupinky koledník , aby nedošlo k podvodnému jednání. D kujeme
paní starostce za všechnu pomoc p i organizaci sbírky. D kujeme všem koledník m za
jejich cestu od domu k domu za každého po así. Odm nou jim jsou zážitky z krásy
setkání, z laskavého p ijetí a radost z pomoci pot ebným.
Smysl sbírky nespo ívá jen ve finan ní pomoci. Na prvním míst koledníci p inášejí p ání
št stí, zdraví a Božího požehnání do našich domov a rodin. Jde o setkání, které sbližuje a
sd luje, že nejsme opušt ni a nežijeme jen sami pro sebe.
Informace o výši vybrané ástky bude uvedena v Brodíku. A za rok se m žeme op t t šit
na návšt vu T í král , která bude v as ohlášena v Brodíku.
Farní diecéze Rychnov nad Kn žnou (foto na zadní stran obálky)
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Pro volné chvíle
ížovka
Nem žeme vystát (TAJENKA) jiných, protože uráží (TAJENKA) naši. (Fr. de la Rochefoucauld)
Vodorovn : A - Podpora; nebe. B - Nejrychlejší
ko kovitá šelma; p vodce díla. C - Povel pro psa;
chrápání; zna ka sušenek. D - Bulharské poho í;
nezhoubný nádor; Úst ední zpravodajská služba
USA. E - TAJENKA. F - Jednotka vyjad ující pom r
dvou veli in; nápis na k íži; reprodukovat psaný text.
G - Otázka 6. pádu; plá miminka; velká vzdálenost.
H - Slepovat; tisíc tisíc . I - Tiše na íkat; kv tina.
Svisle: 1 - Chlapec (ná
); jemný likér. 2 - Domácky Josef; v ískat. 3 - Staré polské m sto; spanilé.
4 - erti; zna ka minuty. 5 - Um ní; šedesátina hodiny. 6 - P edložka; inteligentní; iniciály spisovatele
Twaina. 7 - Nižší šlechtici; držitel investi ních
kupon . 8 - Tenká d ev ná deska; bažiny. 9 - Táta;
mohutn t. 10 - Obyvatel Tolkienovy St edozem ;
výkon ty ka e. 11 - Okrsek; jezero v Etiopii.
Nápov da: AREA; OPOLE

Sudoku
Zp sob lušt ní: V každém ádku, sloupci a tverci musí být po jednom ísle od 1 do 9.
Obtížnost: lehká

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Obtížnost: st ední
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Zadní strana obálky
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