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Vá ení a milí spoluobèané,
èas utíká jako voda a zanedlouho vkroèíme do roku 2014.
1. prosince jsme rozsvítili stromeèek na návsích, na zlobivé
dìti pøi el èert a hodné dìti obdaøil dáreèky Mikulá a
andìl, adventní èekání na Je ka zaèalo.
Vìt ina z nás má tento krásný èas spojený s vánoèním
shonem a stresem a zaèínáme hodnotit celý rok 2013.
Pøi této pøíle itosti bych chtìla podìkovat v em, kteøí se podílejí na chodu obce a
zvládají v e, co je potøeba zajistit a udìlat pro obèany. Dìkuji celému zastupitelstvu
za spolupráci, èlenùm komisí za jejich odpovìdnost i aktivitu, hasièùm za v echny
spoleèenské akce pro veøejnost. Mám radost z dobøe fungující knihovny v Borovnici
i z pomoci v ech obèanù, kteøí se nezi tnì starají o èistotu a zvelebení veøejných prostranství.
Ne v echno se nám v tomto roce daøilo. koda, e se obèas musíme zaobírat nepøíjemnými a nìkdy malichernými zále itostmi na úkor zásadních otázek kolem správního
vedení obce. Byla bych nerada, aby nás takové problémy odradily od soustavné a smysluplné práce.
Doufejme, e v tomto smìru bude pro nás rok 2014 pøíznivìj í a já to v em lidem dobré vùle ze srdce pøeji.
Vám v em v Borovnici, Homoli, Pøestavlkách i Rájci pøeji hodnì tìstí, lásky a osobní
spokojenosti a pøedev ím pevné zdraví po celý nový rok 2014.
Soòa Rojková, starostka obce

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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ležité informace
ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE
Pozvánka na ve ejné zasedání
Zastupitelstvo obce Borovnice srde
zve
všechny ob any obce na pravidelné ve ejné
zasedání, které se z d vodu váno ních svátkoná o dva týdny d íve, a to již ve tvrtek dne 12. prosince 2013 od 18 hodin
ve spole enské místnosti SDH v Borovnici.
Pozvánka s programem jednání byla vyv šena na ú edních deskách týden p ed zasedáním. Všichni jste zváni.
ední hodiny okolo svátk
Upozor ujeme ob any, že ve dnech 23.,
27., 30. a 31. prosince 2013 a poté ve
dnech 2. a 3. ledna 2014 nebude obecní
ad v dob ú edních hodin otev en ve ejnosti.
Upozorn ní ob an m:
parkování a st íhání porost
Obecní zastupitelstvo žádá ob any, aby nenajížd li auty na chodníky (nap . v nové
stavební zón v Rájci si n kte í pletou
chodník se silnicí) a aby neparkovali nákladní vozy na obecních komunikacích a
v obytných zónách.
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Dále žádá ob any, jejichž porosty zasahují
do obecních komunikací, aby v tve t chto
strom a ke ost íhali tak, aby byly obecní
komunikace voln dostupné.
Vym

ování hranic pozemk

V katastrálním území Borovnice u Potštejna
za alo v minulém m síci vym ování hranic
pozemk . Vym ování provád jí Ing. Diana
Šmejdová a Ing. Vladimír Dušek z firmy
Geoplan Hradec Králové.
O postupu t chto prací vás budeme pr žinformovat.
íd ní odpad a svozový plán
te odpad komunální a nebezpe ný. Na
sklo barevné a bílé i na papír jsou v každé
vesnici p istaveny nádoby. Plasty a tetrapaky se sbírají do igelitových pytl .
Odpad ze zahrádek ukládejte na kompost a
nevozte jej k rybníku, na b ehy a do míst
kam nepat í. Nebezpe ný odpad nedávejte
do popelnic (nebude vyvezen).
So a Rojková, starostka
Na další stran otiskujeme svozový plán firmy Ekola na rok 2014. Plasty a tetrapaky
se sbírají stále poslední pátek v m síci.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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DALŠÍ INFORMACE
Stomatologická léka ská pohotovo st
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.
07.12.
08.12.
14.12.
15.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
28.12.
29.12.
01.01.
04.01.
05.01.

MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Mi ejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Sk ková Zdena
MUDr. Pokorná V ra
MUDr. P ibylová Marta
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Pokorná V ra
MUDr. Stejskalová V ra
MUDr. Vav ková Hana

Vo íškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opo no
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
T ebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn žnou
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
J. Pitry 448, Opo no
Komenského 209, astolovice
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad B lou 17
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ n.Orl.

602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 515 695
494 667 628
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 697
494 381 263
494 371 782

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

o

Kdo nevym nil, nepojede...

Jak jsme již upozor ovali, vrcholí záv re ná etapa vým ny idi ských pr kaz .
idi ské pr kazy, které byly vydány v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004, nebudou
od 1. ledna 2014 platné!!! Držitelé t chto
idi ských pr kaz jsou povinni si jej vynit nejpozd ji do 31. 12. 2013, p iemž nový idi ský pr kaz je vydán do 20
dn od podání žádosti.
Proces podání žádosti o vydání nového idi ského pr kazu není náro ný. Sta í se
dostavit na Odbor dopravy - obecní živnostenský ú ad M stského ú adu Kostelec nad
Orlicí, pracovišt registru idi (budova B,
Strana 6 • Prosinec 2013

dve e . 214, 215) a spole
s idi ským
pr kazem a platným dokladem totožnosti
edložit 1 aktuální fotografii dokladového formátu (35 mm x 45 mm). Formulá
žádosti je pro žadatele p ipraven na p epážce registru idi , není k dispozici v elektronické podob . Povinná vým na P je
osvobozena od správního poplatku.

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Po así v listopadu 2013
Op t Vám p inášíme informace z amatérské
meteostanice, která je v provozu od konce
roku 2011 a je umíst na v Rájci na rodinném domu p.5,:
Pr
rná teplota za m síc
5,4°C
Minimální teplota za m síc
-5,7°C
Maximální teplota za m síc
17,2°C
Maximální rychlost v tru
56,5m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za m síc
20 mm
Chladné dny (<10°C)
21dní
Mrazivé dny (<0°C)
7 dní
ízemní mráz (<0°C)
11 dní
Deštivé dny
10 dní
Více informací najdete na internetových
stránkách (www.pocasirajec.unas.cz/meteo
a www.facebook.com/PocasiRajec), nebo
je poskytnu mailem: kaplanm2@seznam.cz,
pop ípad osobní návšt vou.
Martin Kaplan
íkrálová sbírka

v
Koledování bude probíhat ve dnech 11. až
12. ledna 2014. Uvítáme d ti a mládež
v roli t í král a dosp lé osoby jako vedoucí
skupiny (garantující koledník m ochranu).
Pro všechny zú astn né je zajišt no zázemí
i s ob erstvením.
Zájemci o ú ast p ímo ve skupince t í král ,
ihlaste se prosím u paní starostky.
šíme se na vaši ú ast.
Farní charita RK
Informace M Ú Kostelec n.Orl.
stský ú ad Kostelec nad Orlicí oznamuje, že ve dnech 17. a 19. prosince 2013
v dopoledních hodinách bude z technických
vod omezen jeho provoz.

V minulém roce se v naší obci poda ilo
uskute nit první T íkrálovou sbírku. P i
zp tném ohlédnutí to m lo velký úsp ch.
Proto i letos bychom rádi p izvali všechny,
kte í by nám s T íkrálovou sbírkou v Borovnici, P estavlkách a Rájci cht li pomoci.
Dobrovolníci, zejména d ti (v doprovodu
staršího vedoucího skupinky) v p evle ení
za t i bájné mudrce z východu, pop ejí vše
nejlepší do nového roku, zazpívají koledu a
edají drobný dárek, kalendá ík nebo
cuk ík. Koledníci zárove požádají o drobný p ísp vek do zape et né pokladni ky.
Tím posléze pom žete t m, kte í nemají
vlastní domov nebo se ocitli v t žké životní
situaci.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Kronika naší obce
SPOLE ENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea

Tento m síc slaví významné životní jubileum
75 let
85 let

paní ALENA KROULOVÁ
Borovnice p. 42
pan JOSEF ÁSTEK
Rájec p. 1

Jubilant m p ejeme do dalších let všechno
nejlepší, hlavn hodn zdraví a rodinné pohody.
sociální komise

Nej ast jší jména v naší obci
Tak jako celostátn se as od asu objeví, jaká jsou nej ast jší jména v eské populaci, tak i
v naší obci lze takový p ehled poskytnout. Nej ast jšími jmény u nás jsou:
1.
Marie
20x
10.-13. Jaroslava, Lukáš,
Olga, Pavlína, Jakub, Lucie,
2.
Petr
17x
František, Karel 7x Kamil, dále 4x celkem 8
3.- 4. Ji í a Josef 14x
14.-15. Anna a Pavel 6x jmen, 3x celkem 6 jmen, 2x
5.
Martin
12x
celkem 28 jmen a 1x cel6.
Jana
11x
Dále bez po adí:
kem 65 jmen.
7.
Tomáš
10x
5x Božena, Marta, Helena, Zpracováno k 26.10.2013.
JUDr. Karel Skalický
8.- 9. Hana a Jan
8x
Lenka, Veronika, Jaroslav,
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VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE
Rok 1939
Od 6. do 15. ledna konány sbírky pro
uprchlíky. 15. - 16. bøezna rozhodnutím
Hitlera jsme obsazeni. Velitelem výkonné
moci se stal vrchní velitel tøetí armádní
skupiny generál pìchoty Blaszkowitz.
16.3. se zøizuje Protektorát Èech a Moravy. 18.3. jmenoval Hitler protektorem
øí ského ministra Konstantina Noiratha,
který pøevzal výkonnou moc. 17.3. zavedena ve kerá jízda do prava. 19.3. odebrány v echny zbranì, lovecké zbranì
(brokovnice) kdo mìl povolení v pøí tích
dnech vráceny. Ke konci dubna se zaèalo
pracovat v poli, stromy v plném kvìtu.
Kvìten poznamenán úmrtím - 5.5. Faibr
Václav - Homol 2 a 6.5. Kopecký Fr. Borovnice 28, který byl v letech 1900 - 1903
starostou obce. 11.5. den smíøení rozvadìných se mìl provésti v ka dé obci
dobrovolnì, tj. ka dý se mìl udobøiti a
zanechati sváru.
Zaèátkem èervna zaèaly sena, sklizeò dobrá. 6.6. byla v Chlínkách zavra dìna Je inová Anna v lese Bukovinì, co uèinilo v
celém okolí velký rozruch. Vypátrán byl
jako vrah eda Fr., byl souzen porotou v
Hradci Králové a odsouzen ku 20 rokùm
aláøe. 21.6. naøízen v Protektorátì soupis
idovského majetku.
9. èervence velká vichøice, která nadìlala
velké kody na stromoví a to i v lese. 27.7.
vyhlá eny ceny obilí ze skliznì 1939: p enice 174-193 Kor., ito 140-147 Kor.,
oves 115-130 Kor. za 100 kg. V srpnu
teploty 15-31°C, nì pìkné, 20. srpna
bylo po ních.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

25.8. ceny mouky 1 kg: p enièná krupice
3,40Kè, nulka 3,15Kè, hladká 3,-Kè, jednièka 2,85Kè. Vepøi 1 kg mrtvé váhy
13,80Kè, hovìzí 10,50Kè, telecí 9,50Kè,
slanina 18Kè, øízek bez pøívarku 22 Kè.
Záøí celkem suché, ovoce málo krom hruek. Do koly v Borovnici chodilo 32 dìtí.
1.9. zaèala polsko-nìmecká válka. 5.9. benzin na lístky, 9.9. mýdlo na lístky 125 gramù na osobu a týden, 13.9. zákaz poslechu
zahranièního rozhlasu. 17.9. zemøel p. Jaroslav Müller statkáø v Závr í è. p. 38, èlen
obecního zastupitelstva a pøedseda finanèní komise, èlovìk na svém místì a dobrý
hospodáø. Od 19.9. vybírána váleèná pøirá ka ve prospìch øí e, ceny nápojù 1/2l
piva 1,80Kè, cigarety Zora 10 kusù 1,20Kè,
Vlasta 1,80Kè. Bìhem mìsíce záøí èinilo
obyvatelstvo zvý ené nákupy ivotních
potøeb a textilu, èím nastal nedostatek
zmínìných potøeb. 29.9. kmenové lístky
pro ka dou domácnost na ivotní potøeby.
28. øíjen dnem v edním, vláda zakázala noení v ech odznakù a trikolor, té zakázala
no ení nápadných (Masarykovských) èapek.
28.10. vyhlá eny maximální ceny vajec
55dkg = 1,10Kè, 48 dkg = 1,05Kè, pod 48
dkg = 0,95 Kè. Zmínìné ceny platí v obchodì, u pìstitele o 15 hal. na kuse ménì.
V listopadu zavedeny uhelné lístky, od
3.11. v hostincích zaveden bezmasý den.
Od 25.11. stanoveny samozásobitelské
dávky na mìsíc a osobu 21 kg. p enice
nebo ita, 4 kg vepøového masa, 1 kg
sádla z domácí porá ky, 3/4 l mléka vèetnì na výrobu másla dennì, nebo 1 kg
másla z mlékárny za 25 l mléka, vejce bez
omezení po splnìní dodávky.
Prosinec 2013 • Strana 9

Od 1.12. naøízení pro v echny osoby od
15 do 70 rokù v Protektorátì, kterým se
zavádí povinnost výkonù nouzové slu by
ve prospìch øí e. 15.-16.12. textilní obchody zavøeny, proveden soupis zbo í.
16.12. vydány lístky na textil, který má
100 ústøi kù, platí na rok, na lo ní prádlo
a obuv vydávají lístky obce.
V øíjnu 1939 dány nové dvojjazyèné nìmecko-èeské názvy. Èeské orientaèní
tabule musely být sejmuty. Borovnice se
dy v nìmeckém jazyce psala Borovnitz,
nyní dostala název Kienwald.

Pozn. autora výpisu: v kronice jsou podchyceny informace z ejm z denního tisku o
celostátních událostech, které by zabraly
mnoho místa a navíc jsou všeobecn známy, proto jsou ve výpisu události týkající se
pouze obyvatel naší obce.
výpis zpracoval JUDr. Karel Skalický,
kroniká obce
Hlavní události roku 1939
Jelikož ne všichni skute
dob e znají události
tohoto roku, které m ly pro náš stát fatální d sledky, p ipojuji jejich p ehled z Wikipedie:
- 2. únor – Ma arská armáda vstupuje na
území SR – Podkarpatská Rus.
- 14. b ezen – Slovenský sn m odhlasoval
odtržení Slovenska a utvo ení samostatného
Slovenského státu.
- 15. b ezen – N mecká okupace eských
zemí – obsazení ech a Moravy, Podkarpatská Rus vyhlašuje nezávislost na SR.
- 16. b ezen – Z ízení Protektorátu echy a
Morava, ma arské jednotky okupují se souhlasem N mecka Podkarpatskou Rus.
- 21. b ezen – Založeno Národní souru enství
– jediná politická strana v Protektorátu echy a Morava.
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- 5. kv ten – vojáci 1. eskoslovenské jednotky formované v Polsku p ísahají v Krakov v rnost SR.
- 24. srpen – 2. na ízení o všeobecné pracovní povinnosti pro muže ve v ku 16-25
let na území Protektorátu.
- 27. srpen – Slovenská vláda vyhlašuje mobilizaci.
- 1. zá í – Slovenská republika vyhlašuje Polsku válku – stává se tak prvním oficiálním
spojencem N mecka.
- 16. zá í – Sov tský svaz uznává Slovenskou
republiku.
- 17. zá í – Sov tský svaz napadl Polsko a
postupuje na demarka ní linii, dohodnutou
s N mci.
- 22. zá í – s. jednotka umíst na v Kamenci
Podolském, p ejmenována na Východní
skupinu s. armády.
- 23. zá í – Rusové dosahují p edem dohodnuté linie.
- 28. zá í – Kapitulace Polska, podepsání rusko-n mecké smlouvy o rozd lení si Polska.
- 29. zá í – Rozd lení Polska mezi N mecko
a Rusko, ustavení s. jednotky ve Francii.
- 28. íjen – masové demonstrace v Praze
proti okupaci, post elen Jan Opletal.
- 15. listopad – Poh eb Jana Opletala, demonstrace cca 5000 student .
- 17. listopad – Uzav eny eské vysoké školy
na 3 roky, vedoucí p edstavitelé vysokoškolák byli zat eni a popraveni, stovky eských student byly zbity a odvle eny do
koncentra ních tábor (1264 student ).
- 29. listopad – Sov tský dekret – obyvatelé
obsazené západní ásti Polska se stávají sotskými ob any, represálie.
- 30. listopad – Sov tský svaz napadá Finsko.
- 14. prosinec – Sov tský svaz vylou en ze
Spole enství národ jako agresor poté, co
ignoroval požadavky na ukon ení boj .
Jsem p esv en, že každý ob an v tomto p ehledu najde alespo n co, co dosud netušil,
tak jako já. lov k se stále u í...
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Kultura a volný as
POZVÁNKY NA AKCE
Zájezd do divadla

Zpívání u váno ního stromu

V úterý dne 10. prosince po ádá obecní
ad ve spolupráci se sociální komisí zájezd
na divadelní p edstavení nejúsp šn jší eské travesti skupiny

23.12.2013 od 17 hod. se koná tradi ní
edváno ní podve erní zpívání váno ních
koled na choce ském Tyršov nám stí.

TECHTLE MECHTLE

Silvestrovská dopolední veselice

edstavení se koná od 19 hod. v Panském
dom v Chocni.
Odjezd autobusu z autobusových zastávek:
- Borovnice
18:00 hodin
estavlky
18:10 hodin
- Rájec
18:20 hodin
Stále je možnost se p ihlásit u lenek sociální komise. D chodci mají vstup zdarma.

Poslední den tohoto roku bude choce ské
Tyršovo nám stí od 9:30 hodin pat it „Silvestrovské dopolední veselici“. K poslechu
zahraje Kantorský dixieland a dechová
hudba Choce ka. Ob erstvení zajišt no.

MŠE NA HOMOLI
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na
Homoli se obvykle konají každou 2. a 4.
ned li v m síci.
Tento m síc se kv li váno ním svátk m
mše koná v ned li 8. prosince a poté až
na Vánoce ve st edu 25. prosince, vždy
od 14:30 hod.
Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova
jsou v zimním období otev eny od 8 do 16
hodin a že je zakázáno na h bitov vodit psy.
kujeme.
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Z D NÍ V OBCI A OKOLÍ
Rozsv cení váno ních strom
Borovnice
Ned le 1.12.2013 nebyla letos pouze první
prosincovou ned lí, ale zárove také první
adventní. Nejenže se ve v tšin domácností
rozsvítila první adventní svíce na v nci, ale
také se tento den rozsv cel váno ní stromek v obci Borovnice. Vzhledem k tomu,
že to byl již osmý ro ník této p íjemné
edváno ní tradi ní akce, vše se neslo již
v zab hnuté a klidné atmosfé e. Po así si
snad všichni zú astn ní ani nemohli p át
lepší. Snad jen, kdyby celkov p íjemnou
atmosféru vylepšilo pár sn hových vlo ek.
Místo toho si ale všichni již tradi
vystaili s domácím cukrovím, které jako obvykle p inesly místní ženy. Pokud by p ítomné
u srdce nezah ála adventní slavnostní chvíle
dostate , mohli se všichni ob erstvit
ipraveným erným ajem, a kdo p išel po
svých, nebo se nechal dovézt, mohl si aj
vylepšit kapkou rumu.

Slavnostní rozsv cení za alo pár minut po
16. hodin krátkým uvítacím proslovem
starostky obce. Následovalo secvi ené pásmo váno ních písní a recitací koled d tí
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z mate ské školky Lhoty u Potštejna, které
s nimi pe liv p ipravila pí So a Zá ecká.
Poté si všichni p ítomní mohli vyslechnout
co málo o váno ních zvycích v jiných
evropských státech, jako nap . v Rusku,
ecku a Polsku. Dozv li jsme se tak
nap ., že v ecku bylo d íve tradicí zdobit
lod , tedy p edevším v p ímo ských oblastech, nikoliv stromek, a že v Polsku za ínají
Vánoce ve er 24. prosince až v okamžiku,
kdy se na nebi objeví první hv zda, nebo že
o št drove erní ve i v Rusku se podávají
bezmasé pokrmy a ryby. Oblíbené jsou
vareniky, což jsou pln né tašti ky z kynutého t sta. Nápl se p ipravuje z brambor,
rýže, zelí nebo sušených a nakládaných
hub. Tradi ním jídlem je také nákyp z pšeni ných zrn s mandlemi, rozinkami, mákem, švestkami a cukrem. Všechny tyto zaBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

jímavosti si p ipravila a p ednesla sl. So a
Rojková ml.
Po tomto pásmu p išlo na adu p ekvapení
paní starostky. Krátký proslov k p ítomným
pronesl páter Bc. Benedikt Rudolf Machalík
z kostelecké farnosti. Ten se také ujal úkolu
rozsvítit první svíci na adventním v nci, což
komplikoval pouze drobný vítr.
Tímto byl ukon en oficiální program a
všichni p ítomní pak už mohli vst ebávat
atmosféru za tichého doprovodu zprost edkované váno ní hudby. Je škoda, že se letos
u stromku sešlo mén lidí než v lo ských
letech. Váno ní nalad ní a klidnou atmosféru si tím však nikdo zkazit nenechal a tak
se poté všichni pomalu rozcházeli dom
s p íjemným pocitem z dob e stráveného 1.
adventního podve era.
Miloslav Jireš

Pro p ihlížející bylo jako vždy p ipraveno
drobné ob erstvení.

estavlky
V obecní ásti P estavlky prob hlo rozsvícení váno ního stromu tradi
také na první
adventní ned li 1. prosince, kde byl krátký
program s drobným ob erstvením p ipraven
od 16:30 hodin.
lenové místního hasi ského spolku op t
ipravili pohádkovou scénku, tentokrát o
Šípkové R žence.
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Poté byl rozsvícen váno ní strom a všichni
se p esunuli do tepla místní hasi ské klubovny, kde bylo p ipraveno ob erstvení.
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Rájec
V místní ásti Rájec letos rozsvícení váno ního stromu prob hlo za ú asti mnoha oban bez p ipraveného programu a ob erstvení. P esto p inášíme alespo fotografie
rozsvíceného stromu.

Mikuláš s and lem a erty
Jak to tak bývá v p edve er svátku sv. Mikuláše zvykem, obcí op t procházel Mikuláš
s and lem a erty. Krátce p ed tiskem tohoto ísla zpravodaje byly starostkou obce zajišt ny fotografie, které zde otiskujeme.
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ísp vky ob an
NÁZORY BEZ CENZURY
Šet ení
Musím vám ob an m sd lit ješt jednu neíjemnou záležitost, o které jsem v minulém ísle Brodíku zám rn nepsal z d vodu
dlouhého obsahu a složitosti lánku.
Roky jsem žil v dom ní, že obecní ú ad Borovnice vlastní motorovou pilu Husgvarna,
kterou jsem poprvé vid l na obecní akci
17. února 2007 v P estavlkách. Po vým
a odchodu bývalého starosty p. Urbance a
evzetí funkce nov zvolenou p. starostkou
S. Rojkovou jsem se dozv l p i její návšt
u nás doma, že pila není! Je u m
nepochopitelné, že zástupce bývalého p.
starosty a zastupitelé nemají p ehled o t chto
skutcích!!! Co vlastn obec vlastnila, seka ky, pilu, k ovino ez, žeb ík atd…? Kdo m l
ehled mimo bývalého pana starosty o
skute ném vybavení naší obce?! Na co tam
ostatní zastupitelé vlastn byli?!
i sporu mezi mnou a vedením naší obce
jsem p. starostce S. Rojkové napsal nesouhlas s tutláním možné krádeže obecního
majetku. P i její následné odpov di mi zap ela, že o n em takovém ví a ohán la se
auditem provedeným v naší obci, který prohl bez závad.
Osobn vím z vlastní zkušenosti, že se dá
v n kterých obchodech domluvit co na fakBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

turu napsat. Dá se zm nit název i po et
kus . Koupím-li 5 koš at za 500k a prodejce mi na paragon napíše 4 koš ata v cen
500k tak si jedno m žu s klidem vzít dom !
Také vím, p i v tších nákupech za desetitisíce i statisíce se dávají prezenty nebo dary za
uskute ný kšeft v daném obchod . Podobné je to p i vykazování benzínu do sekaek, papír do tiskáren, isticích prost edk
atd…! Kdo hlídá tyto drobnosti, kdo má
ehled? Rozhodn toto AUDIT ne eší!!!
Nedostal jsem ádné vysv tlení od vedení
naší obce. Na základ jejich nezájmu jsem
oslovil Okresní státní zastupitelství o pomoc
v daném problému. Šet ením P R se neprokázala skutková podstata p inu i p estupku. Osobn jsem mluvil i s p. Urbancem o
tomto problému, on m ujistil, že pila je jeho
soukromá. (P edpokládám, že má doklad o
koupi) Zažil jsem s ním po t ch letech dobré
i špatné v ci, to poslední co bych cht l je,
aby n kdo pykal, zato co neud lal! Nicmén
jako ob an této obce jsem m l právo v t
pravdu, fakta a odpov di. Pokud nebudu
muset, už se k tomuto problému, ve kterém
jsem m l spoustu otazník , nebudu vracet.
Je pot eba se zam it na d ravost systému
v naší obci i v našem stát . Troufalost mocných lidí, kte í mají ur itou moc, je neskute ná a kontrola je nedostate ná! Nejsem
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z t ch, co pomlouvají u piva nebo drbou za
zády a nic nekonají. Je pot eba tvrd a ve ejvymítit neschopnost a drzost mocných,
kte í hospoda í s ve ejným majetkem!
Koleš Tomáš

Nadob an
Reakce na lánky p. Koleše - „nadob an“
- co si m že dovolit a my si musíme nechat líbit!?! (Zkrácená verze pro m sí ník
Brodík – celý lánek je na stránkách obce
Borovnice).
Když už mi p. Koleš, vložil do úst, že jsem o
m ekla, že je „ UDAVA “, tak na to budu
reagovat - není to pravda, to ekl on, já
použila slovo „ udání“ v ur itém slovním
souv tí a navíc jsem p. Koleše hned „chytla
za slovo“ a upozornila na to, že to slovo ekl
on – ne já, ihned - na tom mimo ádném
ve ejném zasedání Obce. Dokonce to takto
slyšeli i n kte í ob ané, p ítomni na tomto
zasedání. Možná si jen nepamatuje, co se
tam p esn íkalo, protože asto hovo ili 3
ob ané najednou. Já si nejsem v doma, že
bych toto slovo užila, a jestli to má nahrané
na záznamu, tak je to jiná v c - to zde ešit
nebudu. Diskuse byla bou livá i proto, že
nám p. Koleš s úsm vem sd lil, že je „rebel“
a že vše d lá jen proto, aby tady bylo „veselo“ – n co v tom smyslu.
V prvním dopise píše hlavn o exkrementech, ale je to práv on, co své exkrementy
dlouhá léta vypoušt l do nefungující OV a
bec mu nevadilo, že ji nikdo nevyváží a on
za to neplatí. Na rozdíl od ostatních ob an ,
kte í si celou dobu za vývoz svých odpad
platí. P edevším neomylný p. Koleš nám
tady svými exkrementy zne iš uje spoustu let
naší obec, a nestydí se nás tady „stav t do
lat “, jak jsme nevychovaní. Že nám tady
„nad luje“ doprost ed obce a ješt nás pouStrana 16 • Prosinec 2013

uje … – tak to a si na to, každý ob an
ud lá sv j názor.
Zlost na ve ejném zasedání – to je názor a
pocit p. Koleše. Mluvila jsem v cn a nahlas,
aby bylo rozum t, co íkám, po celé místnosti a abych mluvila stylem „( u
u)“ –
to opravdu nebudu, ned lala jsem to nikdy,
a malé d ti jsem tam nevid la. Možná v tom
byly promítnuty moje emoce, protože je
Obec bezmocná, bez právní pomoci, v takovýchto p ípadech, jak nám to p edvádí p.
Plachecký. Nep išel na ve . zasedání, kde se
jeho žádost projednávala, ani nereaguje na
telefony, kdy ho starostka cht la pozvat na
jednání ješt p ed vym ováním jeho cesty.
A na doporu ený dopis odpov l až nyní.
Na Obec byl doru en nepodepsaný dopis
dne 13. 11. 2013 s odpov dí, že nic nezaplatí, že si vše starostka vymyslela – on nic
necht l. My, ale máme podepsanou jeho
žádost, že n co od Obce chce.
Pan Koleš asi ješt bude muset vydržet a
snést, že bude nucen poslouchat a dívat se
na arogantního, drzého, v domostn a charakterov nezp sobilého zastupitele, navíc
dot eného a s žalostným vystupováním – jak
o mn píše náš neomylný p. Koleš. Zatím
jsem nikde k iv nevypovídala – tak pozor na
silná slova, a to, že nás nebude rad ji n ím
vulgárním pojmenovávat, tak to je známka
toho - co si myslí. My s ním, ale vulgárn
nejednáme.
Moje výtka na ke e a stromy zasahující do
obecních cest a chodník a výzva k jejich
odstran ní, m napadla práv v tu chvíli,
když pan Linhart z Homole p ednesl sv j
diskusní p ísp vek a zmínil se tam i o ke ích,
které vy ezal, aby nevadili ve výhledu p i
výjezdu na cestu. Pana Koleše Tomáše jsem
uvedla jako p íklad proto, že denn okolo
chto ke jezdím a vidím to. Hlavn už 3
síce ekám, že náš neomylný „nadob an“
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

si tyto p esahující ke e do komunikace,
odstraní sám od sebe. Navíc se to opakuje už
kolik let, že to není ost íháno v as.
Mn , ale nebude školit „nadob an“, který
nedokáže napsat žádost o 3 ádcích bez
chyb, a když p inese na Obec opravenou
celou tuto žádost znovu, tak ani nezjistí, že jí
má stále špatn podepsanou. Až na upozorní starostky, kterou po ád kritizuje, teprve
opravil své p íjmení. Ani se nemusím divit,
jak je lánek napsán a hlavn , že komolí
moje jméno – tak to je jasné. Samoz ejm ,
když se píše delší lánek, tak tam jsou p eklepy, (což je omluvitelné) ale hrubé chyby??? Tak ty já, jako „obecní debil“ (používám slušn jší slovo než by užil p. Koleš) dokonce vidím. A navíc se pasuje do funkce
budoucího starosty. To se opravdu cítí vést
tuto obec?!? Svým konáním ji v dom
ipravuje naschvál o finance a poškozuje u
všech ú ad , kam posílá své stížnosti. Upozornit na naše chyby - to ano, ale ten zp sob
co zvolil - to mu moc o ob any a jejich blaho
nejde. Hlavn z jeho lánk vyplývá, že
starostce závidí i výplatu, která ovšem není
tak vysoká jak píše – „lidská závist, nezná
mezí“ – dobré p ísloví.
Došla jsem k záv ru, že se budu i nadále
dobrovoln podílet na vedení této Obce, i
když, tuto funkci vykonávám ve svém volném ase a p i práci, které musím dávat vždy
ednost, protože ta m živí - a ne tato funkce zastupitele. Navíc spolupráce všech zastupitel , už není taková, jak byla – p edvolební
boj se už projevuje a to se také musí p ekonat. Možná, že n koho ze zastupitel napadlo n co, že jsme t eba opomn li ud lat,
ale naschvál to ne ekl, a i když máme každý
z nás jiný názor na n co, co se projednává –
ale celkov máme „táhnout za jeden provaz“
a ne si navzájem „házet klacky pod nohy“.
A mít radost, že se v n em starostka „ vykoupala“ – tak to dle mého názoru není
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

funkce zastupitele, jak jsem si p edstavovala.
A navíc nejsem právník, abych snadn ji
dokázala rozkrýt naše pochybení, a p esto se
s tím hodlám poprat i když jsem zastupitel m
na pracovní sch zce sd lila, že asi skon ím.
Reakce nebyly skoro žádné, tak jsem vše p ehodnotila, protože by nejvíce práce s tím
vším za izováním, m la hlavn starostka. A
když vím, že op t projednáváme další vrácení dotace z minulosti, tak ešení mého odstoupení, je moc papírování, shán ní a sch zování navíc – je te opravdu zbyte né. Na
lánky jsme nereagovali proto, že toto se má
ešit trochu jinak – ale jak chce p. Koleš –
ve ejné odpov di se do kal. Navíc o všech
záležitostech se zmi uji i v našich kontrolních zprávách.
Snad jsem se vyjád ila srozumiteln , i když
eklepy v lánku mohou být – je trošku
delší, tak za to - se omlouvám. A všem slušným ob an m, nejen z naší obce, p eji jen
vše dobré a klidné prožití svátk váno ních,
hlavn pevné zdraví v novém roce.
Witczaková Pavlína
Ostuda Rájeckých zastupitel a
sociální komise
Jako každoro
se po ádá rozsvícení Váno ního strome ku. V Rájci se tato událost
nekonala i p es zna ný zájem obyvatel, kterých se mnoho sešlo.
Nikdo ze zastupitel ani len sociální
komise nebyl schopen tento tradi ní zvyk
zajistit (pokud by na to nesta ili, sta ilo
požádat o spolupráci ostatní ob any, což
nikdo neu inil). Nakonec nikdo p ed ob any ani nep edstoupil, aby se omluvil a uvedl p inu neschopnosti nebo nechuti, toto
po ádat.
S pozdravem
Spoluob ané
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POD KOVÁNÍ
íjemné p ekvapení
Rádi bychom pod kovali paní starostce za
velmi p íjemné p ekvapení u rozsvícení
váno ního stromu v Borovnici.

Po tradi ním p kném vystoupení d tí ze
lhotecké školy nás p íjemn p ekvapil svým
íchodem pan fará Bc. Benedikt Rudolf
Michalík z kostelecké farnosti.
Jeho slova byla milým pohlazením pro duši
a bohaté ob erstvení místních d at vhoddoplnilo sváte ní atmosféru.
Milena Prudi ová

Vánoce se blíží a také již druhý váno ní jarmark na zámku v Doudlebách nad Orlicí.
V sobotu 14. prosince 2013 od 10:00 hodin se m žete t šit na emeslníky, váno ní zboží
a výstavu váno ních stromk . Ve 14:00 hodin vystoupí d tský sbore ek Sluní ko pod
vedením paní u itelky ižinské. Nebude chyb t betlém s našimi zví átky a samoz ejm
ob erstvení v zámecké kavárn . Sou asn , jako každý m síc budou probíhat farmá ské
trhy, kde si nakoupíte samé dobroty od našich farmá . A nakonec od 17:00 hodin se
žete t šit na adventní koncert v podání velkého smíšeného sboru CAMPANULA z Jihlavy, který svým vystoupením dovrší váno ní atmosféru st íbrné soboty. T šíme se na Vás
v sobotu 14. prosince 2013 na zámku v Doudlebách nad Orlicí.
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li jste, že ...
SÍC PROSINEC A JEHO UDÁLOSTI
Popis prosince

Zimní slunovrat

Prosinec je podle gregoriánského kalendá e
dvanáctý a poslední m síc v roce. Má 31
dní a za íná stejným dnem v týdnu jako zá í.
V ímském kalendá i byl prosinec desátým
sícem (proto se jmenuje v jiných jazycích
december, podle decem = deset). Dvanáctým m sícem se stal v roce 153 p .n.l. p esunutím konce roku z února na prosinec.

21. prosince nebo 22. prosince je zimní
slunovrat. Vzácn m že být i 20. prosince
(poslední výskyt roku 1697, p íští výskyt
2080) nebo 23. prosince (poslední výskyt
roku 1903, p íští výskyt 2303).
V letošním roce p ipadá zimní slunovrat na
21. prosince 18:11 hodin. Poté se den
za ne op t prodlužovat a noci zkracovat.
V tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce a noc je nejdelší. Na severním
polárním kruhu se Slunce v poledne dotkne
horizontu, aniž by vyšlo (polární noc). Na
jižním polárním kruhu se naopak Slunce o
lnoci dotkne horizontu, aniž by zapadlo
(polární den).

V církevním kalendá i, podle toho, na který
den p ipadá Št drý den, za íná poslední
ned li v listopadu nebo první ned li prosince advent.
Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince ponlí, budou p ipo ítány tyto dny k prvnímu
týdnu p íštího roku. V takovém p ípad
kon í poslední týden v roce spole
s poslední ned lí v prosinci. Takový rok má
vždy 52 kalendá ních týdn .
Název pravd podobn pochází od slova
„prosin ti“ (problesknout), což zna í, že se
jedná o m síc, kdy slunce už jen ob as
prosvitne (probleskne) mezi mraky. M že
ale být odvozen též od slova siný (modravý,
šedivý), i od slova prase, jelikož tento
síc je obvyklým asem zabija ek. Další
možností p vodu je odvození od slova "prosit" v souvislosti s váno ním koledováním.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Vánoce
Vánoce (z n m. Weihnachten - svaté noci)
jsou svátky, které v k es anské tradici p edstavují oslavu narození Ježíše Krista. Spolu
s Velikonocemi a Letnicemi pat í k nejvýznamn jším k es anským svátk m. Slaví se
od 25. prosince do slavnosti K tu Pán
(první ned le po 6. lednu, resp. 13. leden).
Již ve 3. století n kte í k es anští teologové
uvád jí 25. prosinec jako datum Kristova
narození, oslava tohoto narození je dosv dProsinec 2013 • Strana 19

ena poprvé v ím kolem roku 336. Všeobecn se Vánoce v církvi slaví od 7. stol.
Váno ní stromek nemá v esku dlouhé
tradice, protože se v m anských rodinách
za al prosazovat až ve 40. letech 19. století. Strome ek se zdobil cukrovím a výrobky
ze d eva, perníku a pe iva.

Št drý den
Št drý den, který p ipadá na 24. prosince,
je posledním dnem p ípravy na váno ní
svátky. Se Št drým dnem je spojeno množství p edk es anských i k es anských zvyk
a pov r.
Na Št drý den lidé podle tradice nesmí celý
den nic jíst, aby vid li zlaté prasátko. Ke
št drove erní ve i se v tšinou podává
smažený kapr nebo ízek s bramborovým
salátem.
Kapr coby hlavní ve erní jídlo však v eských zemích nemá dlouhou tradici. Št drý
den z stával postním dnem, a proto i charakter jídla byl postní; za maso se ovšem
nepokládalo maso rybí. To však bylo v 18.
století dražší než ostatní druhy masa, a
proto v tšina domácností musela dát p ednost levn jším alternativám. Nejedl se pouze kapr, ale nap . i lín, sumec a jiné sladkovodní ryby; obvykle se jedly p ipravené
nasladko.

K Vánoc m se pojí nejr zn jší tradice,
k nimž se adí váno ní stromek, jesli ky
(betlém), váno ní dárky, které nosí Ježíšek,
i váno ní cukroví; n které z t chto tradic
pocházejí již z p edk es anských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny
též p ipadá. V sou asné dob se však p vodní, náboženský význam Vánoc vytrácí a
Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamjších ob anských svátk .
V esku je však za vrchol Vánoc považován
edevším nev ícími omylem Št drý den,
24. prosinec, coby p edve er samotné slavnosti, do Vánoc je n kdy zahrnována i doba
adventní, která Vánoc m p edchází.
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Kapr se stává b žným št drove erním jídlem teprve ve 2. polovin 19. století, nebo
se díky cenové regulaci stal dostupn jším.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Klasickým zp sobem p ípravy – nejstarší
dochovaný recept je z roku 1810 – je pak
kapr na erno, který se p ipravoval t i dny a
pekl se v omá ce z mandlí, rozinek, perníku, povidel, o ech a sladkého piva; podával se se šiškami, pozd ji s knedlíkem.
Tento recept však postupn kv li své složité
íprav zcela z jídelní ku zmizel. Do eské
kuchyn však z rakouské kuchyn p ichází
kapr smažený, na n hož nacházíme recept
v Domácí kucha ce od Magdalény Dobromily Rettigové z roku 1895.
Ke kapru se jako p íloha podává bramborový salát, který ovšem taktéž nemá v eské
kuchyni dlouhé tradice. Rodinné recepty na
salát jsou velmi rozmanité; základ tvo í
brambory, petržel, celer, mrkev, hrášek,
cibule, kyselé okurky spojené majonézou,
avšak mohou se do n j p idávat též nap .
vejce, salám, šunka i sýr. V p edvále ných
kucha kách nenalezneme na bramborový
salát recept, odborníci se domnívají, že se
v eské kuchyni objevuje až n kdy b hem
2. sv tové války a že jeho p vod tkví z ejv ruské kuchyni.

turn p vodn n meckém, kde dárky p ináší D tátko (Dzieci tko).
V r zných polských regionech dárky p ináší
vždy n kdo jiný. Krom D tátka (Slezsko)
je to, Gwiazdka (Hv zdi ka, z ejm první
hv zda na obloze), sv. Mikuláš ( w. Miko aj, Mazovsko), Andílek (Anio ek, Malopolsko), Gwiazdor (sta ec s holí, Velkopolsko).
Ve Spojených státech amerických vozí dárky Santa Claus. Létá vzduchem na saních,
které jsou tažené kouzelnými soby. Tato tradice pomalu zasahuje i do n kterých zemí
Evropy. Tradice se prosadila i ve Velké Británii nebo Austrálii, ale je rozší ená i v Západní Evrop .
Ve Francii nosí dárky Père Noël.

Po ve i zazvoní zvone ek, a pokud jsme
byli celý rok hodní, pod strome kem najdeme dárky od Ježíška. V historii bylo
zvykem zpívat koledy a p ípadn rozdávat
dárky, nad lování dárk bylo ale p vodn
spjato s 6. prosincem, památkou sv. Mikuláše, avšak postupn se tento zvyk p esunul
práv na Vánoce. Tradi
je ten, kdo „naluje dárky“, nazýván Ježíšek, ímž se z ejvyjad uje víra, že vše dobré, co lov k
dostává, má od Boha.
Št drý den u jiných národ
Podle n mecké tradice nosí dárky podobn
jako v echách Ježíšek (Christkind), podobná zvyklost panuje i v Horním Slezsku, kulBRODÍK • M sí ník obce Borovnice

V Belgii a Nizozemsku dárky nad luje Sinterklaas nebo Saint Nikolas.
Ve Špan lsku nosí dárky T i králové (Los
Reyes Magos).
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Zvláštností je tradice na Apeninském poloostrov - zde nad luje dárky žena, hodná
arod jnice Befana. Ta ale dárky rozdává až
6.1., proto se i zde stále víc projevuje vliv
Santy Clause, stejn jako v ostatních evropských zemích - i v Itálii jsou dárky spojené
s obdobou Santa Clause - Babbo Natale.

V Rusku se nenad luje na Št drý den, ale
na Nový rok p ináší dárky D da Mráz,
který p ijíždí za doprovodu Sn hurky na
saních.

Silvestr

Ve Finsku navšt vuje d ti Joulupukki, což je
postava od ná do kozlí k že bydlící v Laponsku. Tato tradice p ipomíná eského
Mikuláše.
Ve Švédsku nosí dárky p ihrblý d de ek
Jultomten (Váno ní muž) za pomoci váno ních sk ítk Julnissar .
V Dánsku nosí dárky sk ítci, kterým zde
íkají nisser.

Strana 22 • Prosinec 2013

Silvestr (v n kterých jazycích a d íve také
v eštin Sylvestr) je mužské k estní jméno
latinského p vodu (latinsky silva = les,
silvestris = lesní, tedy „muž z lesa“). Ženským prot jškem tohoto jména je Silvie.
Podle eského a slovenského kalendá e má
svátek 31. prosince (protože 31. prosince
335 zem el papež Silvestr I.), tedy na konci
roku - proto na tento den p ipadají silvestrovské oslavy.
Silvestrovské oslavy asto p edstavují velmi
veselou a bujarou zábavu. Protože se nejedná o státem uznaný svátek (z pohledu
kalendá e jde vlastn o b žný "všední den")
probíhají tyto oslavy pouze na podklad
místních zvyklostí a dlouhodob zažitých
tradic asto velice neformálním zp sobem,
a to až do asných ranních hodin.
(zdroj: internet)
-pk-
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