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ležité informace
ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE
Záznam z ve ejného zasedání
Dne 15. kv tna se od 18 hodin ve spoleenské místnosti obecního ú adu v P estavlkách konalo mimo ádné tvrté ve ejné
zasedání v tomto roce, kterého se zú astnilo 8 zastupitel a 1 ob anka obce.
Po úvodním stanovení zapisovatele a ov ovatel zápisu byl p ednesen souhrn usnesení z minulého zasedání a zastupitelé nem li
k zápisu a usnesení žádné námitky. Následbyl odsouhlasen program jednání a p ikro ilo se k projednání t chto bod :
Žádost o koupi pozemku
Pan Miloslav Jireš z Borovnice p. 8 podal
žádost o odprodej obecního pozemku .
163/9 v k.ú. Borovnice u Potštejna o celkové vým e 286 m2. Pozemek je veden
jako „ostatní plocha“ a bude sloužit jako
rozší ení pozemku . 163/5. O žádosti o
odprodej tohoto pozemku již zastupitelé
jednali v srpnu 2013 a žádost byla odsouhlasena. Jednalo se o odprodej ástí obecních pozemk a na základ schválení žádosti bylo nyní p i geometrickém zam ení
tomuto pozemku p id leno nové parcelní
íslo. Stavební ú ad požaduje odsouhlasenou žádost na toto nové parcelní íslo a
zastupitelé proto žádost op t schválili.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

V návaznosti na tuto žádost p edložila starostka obce p. Rojková ke schválení návrh
ceny tohoto obecního pozemku . 163/9 a
163/6 v k.ú. Borovnice u P. V dob schválení žádosti o odprodej obecního pozemku
p. Miloslavu Jirešovi byl tento nep ístupný
podmá ený pozemek podél potoka ohodnocen na 7,78 K /m2. Nyní byla obecními
zastupiteli po diskusi odsouhlasena smluvní
cena 8,- K /m2.
Žádosti o povolení z ízení
vodovodních p ípojek
Pan Miloslav Jireš z Borovnice p. 8 dále
podal žádost o povolení z ízení vodovodní
ípojky v obci Borovnice z hlavního adu,
jehož majitelem je Obec Borovnice. Stejnou
žádost podala i majitelka sousedního pozemku p. Petra Dolková z Doudleb nad
Orlicí p. 55. P ípojky budou za ínat napojením na hlavní vodovodní ad, který se
nachází na pozemku . 415/2, dále povedou po p. . 383/1 zatravn ným pásem
podél obecní komunikace a kon it budou
na pozemcích žadatel p. . 43 a p. . 44
v k.ú. Borovnice u P. Ú elem z ízení vodovodní p ípojky je napojení t chto dom na
pitnou vodu. V diskusi bylo up esn no, že
navrtání a osazení vodom ru hradí obec,
vlastní p ípojku již bude hradit žadatel.
erven 2014 • Strana 3

Žádost o p ípojku elekt iny
Firma Energomontáže Votroubek s.r.o.,
která zpracovává projektovou dokumentaci
na stavbu p ípojky kNN pro parcelu . 43
v k.ú. Borovnice u Potštejna p. Miloslava
Jireše, podala žádost o vyjád ení k vydání
územního souhlasu pro tuto p ípojku elekiny. Investorem stavby je EZ Distribuce,
a.s. D ín a stavba bude realizována v roce
2014. P ípojka elekt iny povede pod obecním pozemkem . 383/1 v k.ú. Borovnice
u P. a jedná se o podvrt obecní komunikace. Starostka obce tuto žádost p edložila
zastupitel m a požádala o odsouhlasení této
žádosti, což zastupitelé u inili.
O em se diskutovalo
Zastupitelka Pavlína Witczaková požádala
tímto zp sobem ob any obce, aby své domácí zví ectvo zabezpe ili na svých pozemcích proti p ístupu na cizí pozemky.
íslo

název strany

5

KDU- SL
Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO – Za Evropu sv. st.
Koalice TOP a STAN
KS M
SSD
ANO 2011
Moravané
ODS
Úsvit p ímé demokracie Tomia
Okamury
Strana svobodných ob an
Kom. strana eskoslovenska
eská pirátská strana
Sou et stran bez mandát

6
7
10
14
16
18
20
22
24
26
32
-
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Na záv r starostka obce všem p ítomným
pod kovala a poté zasedání ukon ila.
Petr Kotera
Výsledky voleb do EP
Ve dnech 23. až 25. kv tna prob hly v celé
Evrop volby poslanc do Evropského
parlamentu. U nás se konaly ve dnech 23.
a 24. kv tna 2014. Volební komise pro
informaci ob an m p edkládá výsledky
chto voleb:
V seznamu voli našeho volebního okrsku bylo zapsáno 309 oprávn ných voli .
K volebním urnám se dostavilo pouze 58
voli , kte í odevzdali celkem 58 platných
hlasovacích lístk . Ú ast ve volbách byla
tedy 18,77% oprávn ných voli . Celková
ast v celostátním m ítku byla 18,2%.
V našem okrsku bylo pro jednotlivé strany
a politické subjekty odevzdáno:
po . hlas

%

7

12,06

1

1,72

4
8
5
9
2
10

6,89
13,79
8,62
15,52
3,45
17,24

2

3,45

5
1
4

8,62
1,72
6,89

% celostátn

mandáty

9,95

3

15,95
10,98
14,17
16,13

4
3
4
4

7,67

2

5,24

1

19,73
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Zvolení poslanci a poslankyn :
ANO 2011 – JUDr. Pavel Teli ka; Petr
Ježek; Ing. Dita Charanzová, Ph.D.; Martina Dlabajová.
TOP 09 a STAN – JUDr. Ji í Pospíšil;
RNDr. Lud k Niedermayer; Ing. Jaromír
Št tina; JUDr. Stanislav Pol ák.
SSD – prof. PhDr. Jan Keller, CSc.;
MUDr. Olga Sehnalová, MBA; RNDr. Pavel
Poc; Ing. Mgr. Miroslav Poche.
KS M – Ing. Kate ina Kone ná; PhDr.
Miloslav Ransdorf, CSc.; MUDr. Ji í Maštálka.
KDU- SL – Ing. Michaela Šojdrová; Doc.
JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.; Mgr.
Tomáš Zdechovský.
ODS – Ing. Jan Zahradil; Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.
Svobodní – Ing. Petr Mach, Ph.D.
Za volební komisi zpracoval len okrskové
volební komise Borovnice.
JUDr. Karel Skalický
(redak

upraveno, dopln no a kráceno)

Z Ú EDNÍ DESKY
Zám r prodeje obecního pozemku
Obec Borovnice na základ schválení žádosti p. Miloslava Jireše z Borovnice zve ejnila dne 23.5.2014 zám r obce prodat,
sm nit nebo darovat nemovitý majetek dle
§ 39 zákona . 128/2000 Sb.
Jedná se o prodej obecních pozemk v k.ú.
Borovnice u Potštejna:
- parcela . 163/6 o vým e 100 m2
- parcela . 163/9 o vým e 286 m2
Zám r je vyv šen na ú edních deskách až
do 12.6.2014.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Pozvánka na ve ejné zasedání
Zastupitelstvo obce Borovnice srde
zve
všechny ob any obce na své 5. ve ejné
zasedání v tomto roce, které se koná d íve
než obvyklý poslední tvrtek v m síci, a to
již ve tvrtek dne 12. ervna 2014 od
18 hodin ve spole enské místnosti SDH
v Borovnici. Na tomto ve ejném zasedání
budou mimo jiné projednávány tyto body:
Schválení nového územního plánu
Vzhledem k tomu, že p ijetí dotace na vytvo ení nového územního plánu je vázáno
na spln ní termínu (konec ervna 2014) a
nový územní plán musí p ed vejitím v platnost 15 dní viset na ú edních deskách, bylo
nutné svolat toto pravidelné ve ejné zasedání o 2 týdny d íve a v as nový územní
plán schválit.
Rekonstrukce vodovodního vrtu
VAK Jablonné nad Orlicí p edkládá ke
schválení návrh prací na 1. etapu rekonstrukce vodovodního vrtu P estavlky a
jejich ceny. Regeneraci vrtu má dle p edloženého návrhu smlouvy provést firma
OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí za 161.370,bez DPH. Tuto ástku poté VAK rozd lí
mezi obce Borovnice, Chleny a Vrbice.
Schválení dalších investic obce
Stejn jako byly v lo ském roce vym ny
okna ve spole enské místnosti SDH v Borovnici, mají být v tomto roce vym na
okna i v Rájci a P estavlkách.
Dále bude projednán nákup nové benzínové
seka ky na trávu.
Pozvánka s podrobným programem jednání
již byla vyv šena na ú edních deskách 4.
ervna. Všichni jste zváni.
(více na elektronické ú ední desce) -pkerven 2014 • Strana 5

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.
07.06.
08.06.
14.06.
15.06.
21.06.
22.06.
28.06.
29.06.
05.07.
06.07.

MUDr. Š astná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. T mová V ra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vav ková Hana
MUDr. Zde ka Ji í
MUDr. Vy ítalová Marie
MDDr. Zdráhal Zden k

ZS Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ n. Orl.
J. Pitry 344, Opo no
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ n. Orl.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ n. Orl.
Kvasinská 129, Solnice
dr. Lützova 244, Vamberk
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 781
494 371 782
494 596 732
494 541 757
721 460 150

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

Po así v kv tnu 2014
Pravideln p inášíme informace z amatérské
meteostanice, která je v provozu od konce
roku 2011 a je umíst na v Rájci p.5:

Pr
rná teplota za m síc
Minimální teplota za m síc
Maximální teplota za m síc
Pr
rná vlhkost za m síc
Minimální vlhkost za m síc
Maximální vlhkost za m síc
Pr
rná rychlost v tru
Srážky celkem za m síc
Mrazivé dny (<0°C)
ízemní mráz (<0°C)
Chladné dny (<10°C)
Letní dny (>25°C)
Deštivé dny

13,8°C
-0,9°C
28,3°C
75 %
34 %
96 %
2,1 m/s
172,3 mm
2 dny
4 dny
1 den
6 dní
20 dní

Více informací najdete také na internetových
stránkách (www.pocasirajec.unas.cz/meteo a
www.facebook.com/PocasiRajec) nebo je poskytnu e-mailem: kaplanm2@seznam.cz, p íMartin Kaplan
padn osobní návšt vou.
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Policie rad í: (NE) BEZPE NOST
v silni ním provo zu
Policie R upozor uje na jeden z nešvar
rozši ující se v silni ním provozu. Jedná se
o proh ešek chodc a cyklist a p inou
jsou sluchátka na uších.
Chodci nebo cyklisté si mnohdy svoji cestu
zp íjem ují posloucháním hudby. Neuv domují si ale, že tím ohrožují sebe i ostatní
astníky na silnici. Se sluchátky na uších
nevnímáte – neslyšíte – nereagujete na: d ní
ve svém okolí, zvukové signály ostatních
astník silni ního provozu (klakson vozidel, hlasové upozorn ní ostatních chodc ,
cyklist atd.), výstražné signály (majáky,
znamení na železni ním p ejezdu), vozidla
kolem sebe, nebezpe í vyjížd ní a couvání
vozidel z ne ekaných a nep ehledných míst.
Policie radí: Do vozovky vstupujte a vjížd jte vždy po p livém rozhlédnutí a navažte
ní kontakt s idi em!
nprap. Petra Hrazdírová, Policie R
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Rozvo zy z nemocnic s asisten ním doprovodem

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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ŽPSV B stovice – Letní slevová akce na ztracené bedn ní

Krom betonových tvárnic (ztracené bedn ní) nabízíme
betonové cihly, betonové dlažby, dlažební desky a dlaždice,
ídlažby, lemovky, obrubníky, p íkopové tvárnice,
kabelové žlaby s krytím, prefabrikáty pro terénní úpravy,
vinohradnické sloupky a další výrobky z betonu.
DÁLE NABÍZÍME:
• výrobu a montáž prefabrikovaných lodžiových systém ,
• prodej transportbetonu všech základních t íd
• prodej zásypového písku frakce 0,3-1,0 mm.
ŽPSV a.s., závod B stovice
stovice 119, 565 01 Choce
Telefon: 465 385 410
465 385 412
Fax:
465 471 635
E-mail: info@be.zpsv.cz
www:
www.zpsv.cz
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STALO SE V NAŠÍ OBCI

Povode 2014
sivé po así v kv tnových dnech potrápilo i naše obce – Borovnici a P estavlky.
V pond lí ve er 26. kv tna se zcela zaplnil
Mlýnský rybník v Borovnici, voda se p evalila p es hráz a zatopila louku a zahradu
kolem mlýna. Našt stí p estalo pršet a p es
noc voda klesla.
V úterý 27. kv tna v poledne p išly bou ky
a op t se vydatn rozpršelo. Po t inácté
hodin se najednou b hem dvaceti minut
zvedla hladina potoka Brodce a voda se
valila p es hráz Horního rybníka.
Zcela zaplnila vyzd né koryto pod splavem,
elila se p es lávku u kapli ky a rozlila se
na pozemky a zahrady kolem obytných
dom .
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Hráz Mlýnského rybníka zmizela celá pod
vodou, která se valila jako eka p es louku
sm rem na P estavlky. ást obce Borovnice
byla zaplavena blátem z okolních výše položených polí a luk.
V tu dobu zde zasahovali profesionální hasii z Rychnova nad Kn žnou, místní hasi i i
dobrovolní hasi i z okolí.
l hodiny po oznámení povodn už policisté spolu s hasi i evakuovali obyvatele z p ti
rodinných dom v Borovnici, kde p etékala
voda z obou rybník p es hráze. Podobná
situace nastala také v P estavlkách, i zde
byla nutná preventivní evakuace obyvatel,
jejichž domy jsou v t sné blízkosti Brodce.

Velmi nebezpe ná situace nastala u splavu
Mlýnského rybníka, kde museli hasi i odstranit zátarasy ze strom a klád, protože
hrozilo zatopení mlýna. K zabezpe ení hrází
byly použity pytle s pískem. K ve eru voda
pomalu klesla.
Strana 10 • erven 2014

Povode vypadala velmi hroziv , ale nakonec hráze vydržely nápor vody a dokonce
nebyla zaznamenána žádná v tší škoda na
majetku.

Ráda bych pod kovala profesionálním hasi m z Rychnova nad Kn žnou i všem dobrovolným hasi m za jejich aktivní pomoc.

Veliký dík pat í t m, kte í se podíleli na
odstra ování následk povodn – našim
dobrovolným hasi m i ostatním ob an m.
kuji Vám za úklid spole ných prostor
v obcích, velmi si Vaší pomoci vážím.
So a Rojková, starostka obce
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

NAPSALI O NÁS...
Záplavy ve Lhotách a v Borovnici
hem úterý od 12.00 do 15.00 hodiny
profesionální a dobrovolní hasi i z okresu Rychnov nad Kn žnou zasahovali u
dvanácti událostí v souvislosti s p ívalovým dešt m. V Borovnici odpoledne evakuovali celkem 16 lidí z p ti rodinných
dom , kv li možnému riziku p ete ení
hrází dvou místních rybník .
"V ásti P estavlky hasi i p ipravili provizorní hráze z pytl s pískem, aby ochránili
kolik obytných dom p ed hrozící vodou
z rozvodn ného potoka. Lokální bou ka
vyplavila v obci Lhoty u Potštejna deset
objekt , hasi i museli z jednoho domu
evakuovat imobilní ženu, která by se bez
pomoci nedostala ven. Na od erpávání
vodní laguny se podíleli krom hasi z
Rychnovska, také hasi i Pardubického
kraje z Chocn ," informovala mluv í krajských hasi Martina Žahourková.
Vodní lagunu, která se vytvo ila po prudkém dešti, hasi i od erpávají. Kv li zaplavené silnici byla také uzav ena silnice sm rem na Ústí nad Orlicí. Po 15. hodin se
situace zhoršila v obci Borovnice, kde byla
na ízena evakuace obyvatel z n kolika
dom kv li možnému p elití dvou místních
rybník . V obci P estavlky se p ipravovaly
pytle s pískem.

"P ijela policie a ekla nám a se evakuujeme, ale já jsem ekla že sv j d m neopustím" ekla našemu serveru obyvatelka Borovnice, která bydlí hned u rybníka.

"Tohle už tady bylo v era. Dopoledne jsme
to uklidili a odpoledne jsme to tady m li
znovu" dodal starší muž ze Lhot. Obyvatelé
Borovnice by cht li touto cestou pod kovat
hasi m, dobrovolným hasi kám z P estavlk a zem lskému družstvu z P estavlk za
dodání pytl .
Text a foto: Pavel Vrba, Orlický.net
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Kultura a volný as
POZVÁNKY NA AKCE
Pavel Novák
7. ervna – sobota od 19:00 hod.
Autokemp Orlice Kostelec n. Orl.
„Nádherné“ muzicírování v kempu Orlice se
stálicí naší hudební scény Pavlem Novákem.
100 let egyptologie v Praze
9. ervna – pond lí od 17:00 hod.
I. patro Kolowratského zámku v RK
eský egyptologický ústav a Muzeum a galerie Orlických hor si vás dovolují pozvat na
ednášku Doc. Jaromíra Krej ího, Ph.D. Ve
II. pat e zárove již od 25.4. do 15.6. probíhá výstava Egyptologie – Úsp chy eské
dy objektivem Martina Frouze.
Zv

inové hody

14. ervna – sobota od 11:30 hod.
Obecní d m Vrbice
eský ervený k íž Vrbice
srde
zve na zv inové
speciality z divo áka a
srn ího.
Festival Vamberák
14. ervna – sobota od 13:00 hod.
Louka za fotbal. stadionem Vamberk
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3. ro ník festivalu plného hudby, divadla a
tvo ivých dílen.
Sraz veterán & Old Bones
14. ervna – sobota
Autokemp Orlice Kostelec n. Orl.
Sraz veterán voz Aero a od 19 hod. zahraje skupina Old Bones (p vodn m la hrát
skupina Nadoraz, která se omlouvá).
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

„Vojt chu! Šetrn
mi lidmi!“ odv til mecky starší pán vykro il za sedlákem ke stodole.
„Prosím, tady by bylo místo pro kon ,“ odvážil se nabídnouti služby sedlák
otvíral ochotn vrata stodoly.
Páni pokynuli sluhovi, stojícímu dosud stále lijavci, aby kon zavedl do
stodoly. Koníci byli ihned jako doma, ot epávali studené spousty vody, frkajíce
radostn nad vysvobozením nepohody.
„Seno máš?“ tázal se mladší pán sedláka.
„Prosím, odpus te, po ruce nemám; nové, jako letošní, ješt není, ale co se
na
ješt sežene...“
„Dobrá,“ odv til starší pán obrátiv se na sluhu, velel:
„Franc, kon ihned dob osuš
isti! Po bou pojedeme dále!“
Páni bez výzvy krá eli obydlí. Na prahu polootev ené jizby museli nachýliti
postavy, aby mohli vejíti dovnit
Vousá vlídný pán, em il zrakem sedláka od hlavy až pat
kkým
hlasem se tázal: „Jak pak se jmenuje tato vesni ka?“
„Rajec, urozený pane.“ 1
„A ty se jmenuješ?“
„Jan Vrba, urozený pane.“
„Kde leží Borovnice jak je to daleko?“
„Nu, tak asi
hodiny cesty. Od vesnice dolu es louky," vysv tloval sedlák.
„Brr, jsme mok až do poslední nit Musíme se osušiti,“ pravil mladší pán.
„A to nemáš jinou sv tnici?“ tázal se op starší pán sedláka.
Vrba rozpa it zakašlal ukázal na dve po levé stran jizby.
„Je tady vedle jen komora, tmavá komora, urozený pane.“
Dále nemohl vysv tliti. Mladý pán se hnal ku dve ím komory nedaleko chlebovky, prudce jimi trhl, nachýlil se do komory vesele vyk ikl.
„Oj, šibal! Jen tmavá komora! Ale jaký poklad nám ní skrývá!“
Zav el dve komory, zamnul rozja en dlan mi obrácen sedlákovi, dodal
bujným výbuchem smíchu:
„Hej, to sis myslel, že je tam dob ukryta! Máš to nápad! Che, che, che... Neboj
se, nejsme zbojníci ani lapkové.“ 2
Starý pán byl nadmíru ekvapen podivným chováním druha, neodolal, nahlédl též do polotemné komory couvl zp bez poznámky.
Další scénu, plnou nap tí, erušilo zaburácení tak mocné, že se stavení zaáslo; blesk sjel ude il kde bezprost ední blízkosti.
Selka sed la po celou tu dobu skr ena kamen, takže stala nepovšimnuta.
Po té rán povstala pok ižovala se hlasitým výk ikem: „Pán
námi zlé
pry !“
Rozhovor ustal, rozja ená nálada mladého pána zmizela výrazy všech ítomných obli ejích zvážn ly.
Když se neznámí hosté probrali chvilkového ztrnutí, usedli na hrubou lavici
ku stolu.

1
2

Ve starých zápisech ozna ena též Rajce nebo Rajice.
St edov cí lupi i.

Památná Homol

„Ale je nejvyšší as, abych se evlékl,“ pravil starší pán.
Sotva ona slova pronesl, zaburácel op silný úder hromu.
Hospodyn sevytratila nepozorovan jizby sedlák stál ml ky se sepjatýma
rukama chlebovky. Bou dostupovala vrcholu.
Stropem místy kapala voda
jednom kout se inul již pramének vody na
zem vedle stolu.
edsí ky bylo slyšeti pleskot vody.
Když rachot hromu pon kud ustal, poru il mladší pán sedlákovi:
„B rychle do stodoly, ekni tam Francovi, aby sem poslal prádlo leh šat
pro nás. Nech rozbalí zavazadla na sedlech! Pospíchej!“
Vrba se rychle oto il vyb hl ze sv tnice.
„Zdá se mi, že to dobrý chlap. Škoda mu ublížiti. Jsou to ale chudáci! Podívej
se na ty kaluže ve sv tnici. Nemají ani po ádné st echy nad hlavou,“ pravil tlumeným hlasem starý pán, da, že komo dlí len rodiny.
„Pravda, všiml jsem si, urozenosti. Všechno zde tísní duši, až na tu hezkou
dcerku komo e. Je jako malina. jak byla ekvapena, když jsem ji vypátral,“
odv til mladší pán.
„Nu, nesm se. Kterak by také nem li obavy dnešní dob Vždy jsme sedlákovi ani slovem ne ekli, že nás sem zahnala jen bou e. Promluvím si pozd ji
tou vou. Ale íkám, Vojt chu,
rozum! Vidíš tu bídu, itom ochotu nesmíme alespo my ten lid plašiti.“
Domluviv, zahrozil prstem mladšímu druhu,
emž se jeho obli ej pokryl
starostlivým výrazem.
„Urozenost mne zná. Je to již moje povaha. Rád si zažertuji, ale nic více,“
omlouval se rozpacích mladší pán.
záp tí však dodal: „Poupátko je kné! Jsem mlád, ale
žertování, urozenosti, nosím též žký bol srdci, když nyní naší zemí putuji. Oh, jaké zde nalézáme všude trosky života, bídu ponížení. Veseleji se cestovalo uherským krajem. Ale co mladému muži zbývá
ch služebních cestách trudných úlohách
edních, nežli se ob as zasmáti,“ hájil se ješt
„Vím, znám Kdo má srdce eského šlechtice, tomu je služba bolem. tom
máš pravdu. Nedivím se ti. Jsi mlád nevid jsi následk války icetileté tak
strašn jak je pamatuji. Jezdíval jsem bitovem ne zemí, kdysi požehnanou.
Soupisy zbytk majetk lidí byly strašné. Fary opušt ny, ba celé vesnice vylidny na míle nepotkali jsme než ustrašené, vyhublé, hladové postavy otrhaných lidí
co pravím lidí
dných tulák kte
ed námi prchali do les
Považ ta hrozná ísla! Ze milion obyvatel
echách ed válkou, zbylo sotva
700.000 duší! napo ítaných 90.000 obydlí bylo 64.000 opušt ných, neobydlených. Dnes je, pane Berg sice již lépe, ale ec daleko ješt není pomoženo
vesnickému lidu, alespo ku skromnému živobytí. Víde je daleko, je cizí! Praha ta naše Praha —! Milý Vojt chu, ta naše, kdysi slavná Praha, ta nyní mnoho
neznamená! Eh, což! Zasm se, když ješt
žeš! mne by byl úsm jen násilným zjevem.“
Se svobodným pánem Berg znal se jen krátký as práv proto mluvil
hloubi duše zde, pod dojmem okamžik prožitých pod chudou chatrnou st echou sedláka.
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Hrab Dubecký ze Svoradova byl již mužem asi 68 letým, vysoké, zavalité postavy, prošediv lý plnovous splýval mu až po prsa. Husté obo krášlilo plný
obli ej, kterému dodával zvláštního výrazu silný ko en orlího nosu.
Dvé modrých
pozorovalo shovívav mladšího druha, aby záp tí ihned
vnímalo stav íbytku domácích lidí. Jeho tmavomodrý, delší kabátec, byl
krku sn upjat, rukávy se dmuly ozdobnými záhyby jezdecké kalhoty, nad
koleny dosti široké, ústily jezdeckých škorních jemné že. Na širokém emeni es kabátec upevn byl drahocenný kord. Jeho široký klobouk ležel
na selském stole. Proto prostý sedlák poznal
osobu urozenou.
Hrab Dubecký mohl snadno vypráv ti. Již celá desítiletí byl lenem zných
komisí zemských. Znal dob výsledky ítání lidu „Berní rolli“. 3
Pon vadž byl bystrým právníkem, stal se nez ídka váženým poradcem záležitostech evod panských majetk tak poznal bídu pob lohorské doby nejlépe.
Jeho mladší druh ho na této cest po prvé doprovázel nebylo mu ani známo,
jaké poslání má vy íditi hrab Dubecký Borovnici.
Svobodný pán Berg byl sotva icetiletý krasavec, st ední postavy, oble en
podobném kroji opásán me em. Oproti staršímu šlechtici byl pe liv oholen;
jen pod nosem erný knírek
jemn na echraný. Obli ejem jeho pohrával
veselý úsm
celkovém výrazu nebylo vsak zlopov stné tvrdosti, ani žoldné ské zlomyslnosti.
edsíni se ozvaly kro eje, dve jizby zask ípaly dovnit vkro il Vrba, nesa plachetkou ikryté šaty prádlo. Položil od na st l, který nejd íve upracovanou rukou pe liv utíral pak odstoupil uctiv kuchlebovce.
„Tak, brachu, net es se ed námi! ilož rad ji do kamen, když selka ed
námi utekla. Hle aby se šaty brzy usušily. dcerku, tv poklad komo e, se
neboj. Ona sem dobrovoln nep jde my se
žeme evléci. Až iložíš, jdi na
chvilku ven! Zavolám !" ikazoval hrab
Sedlák byl ejm pot šen ív tivými slovy. iložil otýpky roští do kachlových kamen, na to ješt
kolik smolných kus
eva pa ez
ohe vesele
zaprašt l. Pak se uctivou bázní vytratil do edsín za ženou, která tam stála
mém pohnutí.
krati ké dob se páni evlékli do lehkých šat usedli ku stolu.
„Hej, hospodá i!“ volal pán Berg
Vrba vklouzl do jizby, ut el mokré ruce koženky
istoupil ku stolu.
„Urozený pane, porou íte co?“
„Obstaral jsi dostatek sena pro kon ?“
„Ano, sehnal jsem troch starého sena, co jsem
na
pro telátka,“ ujišoval sedlák.
„Nyní se mi lépe ukaž
ch koženkách. Zapomn jsem tvoje jméno,“ oslovil
sedláka hrab
„Vrba, Jan Vrba, urozený pane.“
„Dob e. Te to nezapomenu. Vypravuj mi! Jsi svobodným sedlákem, jak velké
máš hospodá ství? Nebo máš celou robotu rodinou? Chci všecko
ti.“
3

Berní rolle, nebo „Berní rule“ je prvním katastrem, kterém jsou sepsány usedlosti celým gruntovním majetkem po válce iceti leté. tomto soupise jsou uvedeny usedlosti pusté, od svých majitel opušt né. Tento soupis je roku 1654.

Památná Homol
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Vrbovi se nejist ásla brada, nežli po al plynn ji mluviti:
„Kdybych byl svobodným sedlákem! To již by bylo! Ta pole, co jsem posledn
koupil od vrchnosti, míním jako ješt les, to jsem vykácel
em nil na pole.
Byla to žká práce, ale již se tam seje. To je jako, kontrachtu, osvobozeno od
roboty. To by bylo dobré. Za starý díl musím ale celou rodinou do plné roboty
potahem.“
„Ale vida. Ta tvoje chalupa na to nevypadá. Máš to
kném po ádku. Do stavení ti te e, chlév nemáš jediný kus po ádného dobytka to mi kn hospoda íš na té polovi ní robot .“
Hrab po té výtce povstal od stolu procházel se jizbou. Jeho zrak však prozrazoval blahov li kdyby byl sedlák dovedl lépe ísti jeho tvá i, seznal by
býval velmi snadno, že se durdí jen
etvá kou, ale výslechem mí jinam.
„Tomu rozumím. el jsi se vykácením lesa máš kus pole bez plné roboty.
Ale to hlavní jsi mi nepov l. Chci
ti, pro tak špatn hospoda íš! Neboj se!
Pov pravdu!“ nutil dále hrab sedláka ku sdílnosti.
„Urozený pane, já, no, jak pak bych to ekl,“ koktal pln rozpak sedlák, „já
jsem
dlouho celou robotu. To pole po lese je na mok in
pískem, ale koupil bych ješt Potom by to bylo dobré.“
„Ach, tak je to! Rozumím! Chceš si upraviti více vole potom budeš lépe hospoda iti. to pole plnou robotou je lepší?“
„Urozený pane, bylo by dobré, ale toho je málo. Ale to by nebylo nejhorší
polem..." vysv tloval Vrba se ejmým strachem.
„A co tedy nejvíce škodí?“
Vrba vypjal rozrušení selskou hru
bez dalšího kolísání drala se odpov
jeho úst:
„Když mám pravdu íci, tedy eknu. Kolem naší vesnice jsou samé panské lesy
lesích je mnoho zv e, míním hlavn vysoké zv e.
eknu pravdu, ta nám lá velké škody, spase všecko pole rozhrabe. My sejeme, sázíme brambory, ale klidíme málo, nebo nic.
Takhle jetel, kdepak jetel! Ten je spasen nadobro.
Urozený pane, já nechci žalovati, jen proto, že mám pov ti pravdu. Jak bych
to jinak sm l! To bych hrdlouhal."
Každé slovo pronášel sedlák takovou vážností opatrností, že mu vyvstaly
kr
je potu na ele, když skon il trapné vysv tlení.
ejm se bál, že ednáší zast enou stížnost ed vrchností.
Ot el si upracovanou pravicí elo odstoupil dva kroky chlebovce.
„Slyšel jsi? Ano, když je tomu tak, potom všemu rozumím!“ pravil hrab svobodnému pánu Berg
mecké i.
Oslovený taktéž mecky dodal: „Všude tatáž bolest sedlák Neobd laná
da leží ladem, lid trpí nouzí. Jeho císa ská Milost na izuje sice ochranu rolník
ale co platné, skute nost vidíme teprve na míst samém.“
Hrab ml ky isv il výroku pána Berg Pokynul sedlákovi tázal se dále:
„Kolik máš tí?“
„Mám jen tuhle Anežku, co je komo e, urozený pane. No, byly ti, pravda,
jsem jich t, ale...“ tu se ímo žalem zajíkal, „ale byl hlad. Zem ely na erné
nemoce
které zadusil záškrt.“
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100letá výstava v Chocni

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Setkání Borovnic
sobota 21. ervna 2014
Borovnice (okr. Rychnov n. Kn.)
Program setkání:
8:00 – 9:00 Sraz ve spole enské místnosti SDH Borovnice
- ob erstvení zajišt no
10:00
Mše svatá v kostele Panny Marie Sedmibolestné na
Homoli za obyvatele Borovnic v R
11:00
Prohlídka vesnic Homole, Rájec, P estavlky (návšt va
OÚ) a Borovnice
12:00
Návšt va spole enské místnosti SDH Borovnice
- p edstavení jednotlivých vesnic a jejich kronik,
- zápis do kronik
13:00
Ob d a ob erstvení zajišt no – spole enská místnost
SDH Borovnice
14:00
Zábavné odpoledne:
- k tanci a poslechu bude hrát živá hudba
- výstup na rozhlednu – Vrbice
- ukázka a p edvedení závodních aut
- pro d ti – d tské h išt v Borovnici
16:00
Ukázka hasi ské techniky
17:00
arování s kouzelníkem
17:30
Mažoretky
18:00
Volná zábava
Všem p ejeme p íjemný den a p kný kulturn spole enský zážitek.
Dobrou náladu a p kné po así p ineste s sebou!!!!
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Vystavení obecních kronik
21. ervna – sobota 11:00-16:00 hod.
Knihovna v Borovnici
V rámci setkání obcí s názvem Borovnice
dne 21. ervna 2014 budou v místní knihovn v Borovnici vystaveny tišt né repliky
(zap ené z okresního archivu Rychnov
nad Kn žnou) a originály kronik naší obce,
které jsou v držení obce, a to v dob od
11:00 hod do 16:00 hod. Všichni ob ané
našich obcí mají jedine nou možnosti zhlédnout všechny kroniky obce Borovnice v etp íloh. Srde
všechny ob any zvou
organizáto i - paní Kaplanová - knihovnice
a JUDr. Karel Skalický - kroniká obce.

Hudební cestování s Kapkou
28. ervna – sobota od 18:00 hod.
SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí
Petr Šimá ek s Danou Sokolovou, které
znáte nejen z TV Šlágr, budou tentokrát
hem hudebního vystoupení vypráv t
pestré a veselé zážitky ze svých cest. Vstupné 80,- K (v p edprodeji 60,- K ).
Monkey Business, M ága a Ž orp
4. ervence – pátek od 20:30 hod.
Letní parket Výrava
Rockový koncert pod širým nebem.

Komunál - Doga - Dymytry

Lenka Filipová & Lenny & Koní

20. ervna – pátek od 20:30 hod.
Letní parket Výrava
Rocková zábava pod širým nebem.

4. ervence – pátek od 21:00 hod.
Nový zámek Kostelec nad Orlicí
V areálu zámeckého parku vystoupí v programu Concertino Lenka Filipová spolu se
svou dcerou Lenny a Jind ichem Koní em.
Vstupenky zakoupíte v RTIC, v pokladn
zámku a na www.ticketportal.cz.

Motosraz & Tuláci
20. – 22. ervna – pátek až ned le
Autokemp Orlice Kostelec n. Orl.
Pravidelný Motosraz, program i ob erstvení
zajišt no, v sobotu od 19 h. zahrají Tuláci.
Polá kovo léto 2014
25. ervna – 5. ervence
Rychnov nad Kn žnou
Bohatý program divadel, koncert a výstav.
Eva Pilarová & Karel Kahovec
27. ervna – pátek od 20:30 hod.
Letní parket Výrava
Stálice eské pop-music pod širým nebem.
VIII. Krajká ské slavnosti
27. – 29. ervna – pátek až ned le
stský klub Sokolovna Vamberk
Výstavy, módní p ehlídky a prodej.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

KOSTEL NA HOMOLI
Mše na Homoli
Pravidelné mše v kostele Panny Marie
Bolestné na Homoli se konají každou 2. a
4. ned li v m síci.
V tomto m síci se tedy mše konají ve dnech
8. a 25. ervna, vždy od 14:30 hod.
Upozorn ní

Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v letním období otev eny od 7 do
19 hodin a že je na h bitov zakázáno vodit
psy. D kujeme.
erven 2014 • Strana 15

Varhanní koncert Jany Havlí kové
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ZÁZNAMY Z AKCÍ
Z innosti SDH P estavlky
Pálení arod jnic
Jako každoro
po ádal sbor dobrovolných hasi P estavlky pálení arod jnic.
Podle v ku len družstva jsme byli za azeni do kategorie starší žáci. Sout ž prob hla
dvoukolov se zkrácenými hadicemi. Po
úsp šném provedení obou útok se v první
sout ži sezóny d ti SDH P estavlky umístily
na krásném tvrtém míst .

V podve erních hodinách byla podpálena
hranice, na které se usídlila arod jnice. Po
upálení arod jnice si d ti opekli špeká ky
na p ipraveném ohní ku u místní hasi ské
zbrojnice.

Okrsková sout ž
Letošní okrskovou sout ž po ádal SDH
Lhoty u Potštejna a konala se 24. kv tna na
louce pod Homolí.

Lhotecký Soptík
Dne 8. 5. 2014 se konala v areálu na Penalt v Kostelecké Lhot d tská hasi ská
sout ž "O Lhoteckého Soptíka". Sportovního klání ve dvou d tských kategoriích
(mladší a starší žáci) se zú astnilo dev t
tských družstev, v etn malých hasi z
estavlk.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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SDH P estavlky obsadil na okrskovém
cvi ení 3. místo v kategorii d tí, 2. místo
v kategorii žen a 9. místo mezi muži.
tský den v P estavlkách

ti si zasout žily v r zných disciplínách a
obdržely sladké odm ny.
V ned li 1. ervna uspo ádali hasi i v P estavlkách u autobusové zastávky d tský den.

O

Za SDH P estavlky
Martina Pot ková, Hana a Lenka Vacková
(redak upraveno a dopln no)

Pod kování za D tský den v Rájci
Ráda bych pod kovala všem, kte í pomohli
zrealizovat D tský den v Rájci v sobotu 31.
kv tna - hasi m, kte í d tem dodali bu ty a
finan
p isp li na nákup odm n, stejn
jako p. Mat jkovi z pohostinství, který se na
zasponzorování dáre
také významn podílel.
Další velký dík za ne ekané a milé p ekvapení pat í p. ermákové za darované hra ky.
Strana 18 • erven 2014

Také pomoc rodi dozorujících na sout žních stanovištích byla t eba a slavnostní
odpoledne by nebylo slavností bez d tí,
které došly opravdu v hojném po tu!!!
Takže d kujeme p edevším d tem a jejich
doprovodu, který je podporoval a povbuzoval, aby si ty nejmenší (i ty drobet starší:)
ten sv j den opravdu užily!
Petra Koutná
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Kronika naší obce
SPOLE ENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum

Tento m síc slaví významné životní jubileum
70 let paní MARTA HEJZLAROVÁ
z Borovnice
Jubilantce p ejeme všechno nejlepší, hodn zdraví
a spokojenosti do dalších let.
sociální komise

Vítání ob ánka
Dne 18. kv tna 2014 jsme za p ítomnosti
starostky obce p. Soni Rojkové, p edsedkysoc. komise p. Marie Kaplanové a lenky
soc. komise p. Anny Smolové, p ivítaly nového ob ánka naší obce Matyáše Jane ka
z P estavlk.
Matyáškovi a jeho rodi m Kamile
Huškové a Martinovi Jane kovi ješt
jednou gratulujeme a p ejeme hodn zdraví a št stí do života.
sociální komise
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE
Retrospektivní zápis politického, hospodá ského a spole enského
vývoje MNV Borovnice v období let 1970 – 1981:
Rok 1978
V tomto roce byla v investi ní ásti akce Z
opravena prodejna v P estavlkách, kde bylo
odpracováno 1.204 brigádnických hodin,
vytvo ena hodnota díla 34.170 K s.
Na akcích Z se významn podíleli lenové
požárních sbor z Rájce a z P estavlk a ZO
SSM P estavlky. Nejmenší aktivitu vyvíjeli
lenové SPO a ob anského výboru z Borovnice.

Rok 1979
V roce 1979 byla zahájena další ást p estavby požární zbrojnice v Rájci. Za p íkladné aktivity SPO a ob anského výboru
v Rájci, ale i dalších ob an z Rájce byl
plán spln n. Na ja e tohoto roku tragicky
zem el tehdejší p edseda MNV s. Tm j Ji í.
hem doby, než se poda ilo zajistit náhradu, zastupoval p edsedu MNV s. erný
Josef, který zárove vykonával funkci ú etního MNV. V listopadu byla jednomysln
zvolena plenárním zasedáním p edsedkyní
MNV s. Sejkorová Marie, dosavadní lenka
rady MNV. P edsedou kulturní komise byl
zvolen s. Kaplan Karel a s, Sejkorová Marie
vykonávala též funkci p edsedkyn SPOZ
do voleb v r. 1981.
Rok 1980
V roce 1980 byla dokon ena p estavba
požární zbrojnice v Rájci. V této budov byla z ízena spole enská místnost, která slouží
všem organizacím v Rájci, MNV p i po ádání plenárních zasedání, p ednáškám a jiným
akcím. Dále zde byla umíst na prodejna
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potravin. Do této doby docházeli ob ané
z Rájce denn na nákup do P estavlk. Na
akci bylo odpracováno 5.780 brig. hodin a
vytvo ena hodnota díla 118.268 K s. JZD
SP Borovnice vybudovalo v P estavlkách
závodní kuchy a jídelnu, s možností stravování d chodc . Této služby využívá velká
ást d chodc , jelikož JZD zajiš uje denn
dopravu ob do všech obcí.
V témže roce byla nov ustavena organizace NF - SŽ, která adu let již nepracovala.
Do organizace vstoupily ženy ze všech t í
obcí. Její innost se p evážn zam ila na
sb r lé ivých bylin, na pomoc JZD p i špi kových pracích, sb r druhotných surovin,
na úpravu ve ejných prostranství v obcích i
na další akce po ádané p edevším pro d ti.
Vzhledem ke stíženým podmínkám bezprost ední informovanosti, byla tato organizace
v r. 1982 rozd lena na 3 organizace v obcích Rájec, P estavlky a Borovnice.
Celkové hodnocení úkol
vol. programu NF v roce 1976-1981
Volební program byl sestaven z konkrétních
úkol MNV a z akcí Národní fronty.
V oblasti ekonomicko-sociální byly v p evážné v tšin úkoly spln ny. V investi ní
ásti akce Z byl plán bezezbytku spln n.
V neinvesti ní ásti akce Z nebyla spln na
oprava místních komunikací z d vod finan ních.
V oblasti ideov -výchovné se nepoda ilo
splnit všechny úkoly, které byly naplánovány. Byl to hlavn plán proškolení poslanc ,
komisí a ob anských výbor . Dále je t eba
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zlepšit a rozvíjet ú inné formy politické a
agita ní innosti.
V oblasti politickoorganizátorské byly zabezpe eny úkoly ve snaze prohloubit a
zlepšit vlastní innost organizací NF a p isp t k vzájemné dobré spolupráci. Ur ité
problémy nastaly p i zajiš ování akcí Z, kde
zvlášt ob anské výbory nesplnily svoje
úkoly. Další potíže byly s ú astí na plenárních zasedáních a ve ejných sch zích.

Poznámka:
Toto je p esný opis retrospektivního zápisu
v originálu kroniky, pod nímž je jako autorka
podepsána pozd jší p edsedkyn MNV p. Marie Sejkorová.

pokra ování p íšt zhodnocením období 1970-81

-pk-

Význam zkratek:
SŽ – eský svaz žen
Plenární zasedání poslanc – dnes „ve ejné zasedání zastupitelstva“
Další zkratky byly již vysv tleny v p edchozích
íslech zpravodaje.

li jste, že ...
SÍC ERVEN
Popis a h istorie m síce
Jméno erven je odvozováno rozmanit ,
nap íklad Rakowiecki a Leška vid li jeho
vod v ervenání ovoce a jahod v tomto
síci, ale Partl odvozoval slovo od ervenosti v bec nebo od erv , kte í v tomto
období d lají škody zvlášt na št pích a
ovoci. N kte í odvozují jméno m síce od
sbírání ervce, hmyzu, ze kteréhož se vyrálo barvivo.
Mezinárodní den d tí (1.6.)
První podn t k založení dne, který by oslavoval d ti, vznikl v Turecku p i založení Národního shromážd ní 23. dubna 1920 b BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

hem Turecké války za nezávislost. Tehdejší
ochránce národních práv Mustafa Kemal
prohlásil, že d ležitou sou ástí k budování
nového státu jsou d ti. Proto ustanovil 23.
duben jako Den d tí. Obyvatelé Turecka jej
slaví dodnes a je státním svátkem.
Vyhlášení dne oslavujícího d ti, který by se
slavil po celém sv , bylo poprvé doporuováno v roce 1925 na Sv tové konferenci
pro blaho d tí. Den d tí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. ervna
1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dra ích lodí, na jejichž oslavu
ínský generální konzul shromáždil mnoho
ínských sirotk , aby poukázal na to, že by
se spole nost m la více zabývat blahem d erven 2014 • Strana 21

tí. Tyto dv významné události, které se staly ve stejný den, ur ily datum oslav Dne d tí, který byl ale oficiáln vyhlášen pozd ji.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu d tí.
vodem k vyhlášení bylo masové zabíjení
žen a d tí v Lidicích v ervnu 1942 a také
ve francouzském Ouradouru v roce 1944.
Datum oslav bylo ustanoveno na 1. erven,
ipomínající sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem d tí.
Den pro ochranu d tí se za al slavit rok po
jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý
rok. N které státy p evzaly datum a postupn se ze Dne pro ochranu d tí stal Den
tí nebo také jiným názvem Mezinárodní
den d tí. eskoslovensko, pozd ji R také
evzala toto datum, proto se u nás slaví
Mezinárodní den d tí na za átku ervna.
V roce 1952, kdy už se slavil Den pro
ochranu d tí, usilovala Mezinárodní unie
pro pé i o dít o vyhlášení dne, který by
oslavoval výhradn d ti. Na toto OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila Sv tový
den d tí. Cílem vyhlášení bylo, aby každý
stát jednou v roce up el pozornost na nejmladší obyvatele. Ú elem vyhlášení byla také podpora d tí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a p ístupu ke
vzd lání. Valným shromážd ním OSN bylo
všem stát m doporu eno, aby oslavovaly
ti ve stejný den. Datem oslav byl zvolen
20. listopad, a to proto, že v tento den v roce 1959 Valné shromážd ní OSN p ijalo
Deklaraci o právech dít te a ve stejný den v
roce 1989 p ijalo Úmluvu o právech dít te.
které státy si i p esto ponechaly datum
oslav na za átku ervna, jiné státy datum
oslav p esunuly na listopad podle doporu ení OSN a n které státy si ponechaly
ervnové datum a p ijaly také oslavy d tí
v listopadu.
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Den otc
Tradici oslavy otc založila Ameri anka
Sonora Smart Doddová, která cht la ocenit
úsilí, s nímž se o ni a další ty i sourozence
staral její ovdov lý tatínek. Úpln první
oslava Dne otc se konala v americkém
ste ku Spokane ve stát Washington 19.
ervna 1910, v den narozenin Sono ina
otce. První oslava Dne otc tak byla spíše
soukromá, popularita svátku ale rychle
rostla. V roce 1966 se díky prezidentovi
Lyndonu Johnsonovi stala t etí ervnová
ned le oficiáln Dnem otc . V tento den se
slaví ve velké v tšin zemí. V mnoha latinskoamerických zemích, Itálii, Portugalsku a
Špan lsku se ale Den otc slaví tradi
na
den sv. Josefa 19.3.
Letní slunovrat
Slunovraty mají vztah k náklonu zemské
osy od roviny ob hu Zem okolo Slunce,
nikoli se vzdáleností Zem od Slunce, jak se
asto v í. P i letním slunovratu se na severním polárním kruhu Slunce o p lnoci
dotkne horizontu, aniž by zapadlo (probíhá
polární den), na jižním polárním kruhu se
Slunce v poledne dotkne horizontu, aniž by
vyšlo (probíhá polární noc).
Letní slunovrat nastává obvykle 20. i 21.
ervna, vzácn m že být i 22. ervna nebo
19. ervna (p íští výskyt r. 2488).
Letos nastává letní slunovrat 21. ervna ve
12:51 hod. letního st edoevropského asu.
Poté se dny za nou zase pomalu krátit.
Slunovraty jsou p edm tem oslav po celém
sv , nezávisle na kulturách v té které
oblasti, mající ko eny v dávné minulosti.
zné kultury si tyto cykly vysv tlovaly
jako p íze boh a odpovídajícím zp sobem
je oslavovaly.
-pk- (zdroj: Wikipedie)
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Staro eský kalendá na rok 2014
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Zadní strana obálky

Rozvodn ný Brodec v Borovnici a P estavlkách

