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Hezké prožití vánoêních svátkĎ
a v nadcházejícím roce
hodnø spokojenosti, pohody
a pevné zdraví
pĆeje

obec Borovnice

Rozsvěcení stromečku v Rájci (viz článek na straně 22)
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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
začíná nové volební období a já bych všem chtěla poděkovat Vám všem
za velkou účast ve dnech 5. – 6. 10. 2018 v komunálních volbách. Díky
Vaší účasti a Vašim hlasům jsem při ustavujícím zasedání nově zvoleného
zastupitelstva, které se konalo 31. 10. 2018 v OÚ Borovnici, obhájila post
starostky naší obce. Děkuji Vám za důvěru nejen jménem svým, ale i jménem nově zvolených členů zastupitelstva obce Borovnice.
Máme nové obecní zastupitelstvo, které bude spravovat obecní majetek
a podílet se na správě věcí veřejných a bude pokračovat v započatých
a plánovaných projektech na zvelebování naší obce.
V roce 2019 bude na prvním místě stavba obecního vodovodu a rekonstrukce obecního vrtu v Přestavlkách. Máme rozjednané dotace, tak uvidíme,
jak vše dopadne. V každém volebním období se něco povede, a tímto bych
chtěla poděkovat zastupitelům a všem občanům, kteří se o to přičinili.
Vánoce už máme za dveřmi, rozsvěcení vánočního stromečku v obcích už
je také za námi. Po rozsvěcení čtvrté svíčky na adventním věnci nás čekají
nejkrásnější svátky v roce, a to jsou Vánoce.
O Vánocích mnozí z nás zavzpomínají na dětské časy u vánočního stromečku. Připomínáme si jaké to je, těšit se z radosti našich dětí, vnoučat,
pravnoučat a i z maličkostí je nám dobře. Když si nyní slíbíme, že nejen
během přicházejících svátků, ale i v novém roce nebudeme šetřit na upřímných stiscích rukou, úsměvu, pohlazení, dáme svým blízkých a přátelům ten
nejkrásnější dárek.
Nyní nás čekají už jenom oslavy Nového roku. Období vánočních svátků
končí dnem Tří králů, šestého ledna. Na Tři krále se obvykle uklízí vánoční
výzdoba. Dnes trávíme čas Vánoc jinak než naši předkové. Přesto jsou Vánoce stále krásným svátkem, zapsaným v srdcích všech lidí.

Přeji všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví a hodně
osobních i pracovních úspěchů
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

O KRONIKÁCH OBCE BOROVNICE
Obecní kroniky neboli pamětní knihy, vycházejí z dávné tradice lidového
kronikářství. Pro historika jsou nedocenitelným vyprávěcím pramenem, pro
občany žijící v obci zajímavým „oknem“, jímž mohou nahlížet do minulosti.
O tom, že zaznamenání důležitých událostí je smyslem a podstatou vedení obecních kronik, není pochyb. Vyplývá to už z guberniálního nařízení vydaného již v roce 1835, které ukládá městům, městysům
a obcím vést kroniky. Tato povinnost byla po vzniku Československé republiky zakotvena v zákoně č. 80/1920 sb. O pamětních knihách obecních.
Nejnověji se obecními kronikami zabývá zákon vydaný 14. března 2006.
Krátce po I. světové válce, v době všeobecného nadšení z nabytí státní
samostatnosti, vznikly první dvě kroniky vztahující se k současné obci Borovnice, tj. pamětní knihy Borovnice a Rájce. Obě
jsou dnes uloženy ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou.
Těch kronikářských děl je ovšem více. V případě Borovnice a Homole,
Rájce a Přestavlk máme k dispozici následující kroniky:
Pamětní kniha obce Borovnice, 1927-1945, OÚ Borovnice, digitalizovaná verze, originál uložen v SOkA Rychnov n. Kn., 157 stran. Kroniku vedl
dlouholetý starosta obce František Kaplan. V úvodu je charakteristika
obce k r. 1927, kdy byla pamětní kniha založena. Dále se věnuje dějinám
obce, zaznamenává údaje o robotě a povinnostech jednotlivých poddaných. Podrobně se zabývá obdobím od 80. let 19. století do r. 1938.
Kronika ochotnického spolku Beseda v Borovnici, 1927-1948, OÚ
Borovnice. Kronika má 30 stran, dokumentuje vznik a činnost ochotníků z Borovnice a nejbližšího okolí. Divadelní hry, role, divácký ohlas, řada fotografií.
Pamětní kniha obce Rajc-Přestavlky, SOkA Rychnov n. Kn., fond
AO Rájec, inv. č.:18, č. kn.: 2518, kart. č.: 271. 105 stran. Kroniku vedl
zdejší mlynář Bohumil Bečička. Zajímavě zpracovány jsou události kolem
r. 1848 a zrušení robot. Nejvíce informací kronika poskytuje pro období
od konce 19. století do roku 1938. Později byly připisovány další nesourodé poznámky o nejrůznějších událostech.
4
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Kronika Borovnice, 1970-1989, OÚ Borovnice, digitalizovaná verze,
originál uložen v SOkA Rychnov n. Kn. Kroniku vedl Oldřich Hanousek.
201 stran. Podrobně zpracované dějiny obce v období tzv. normalizace.
Na začátku kroniky charakteristika sloučené obce Borovnice počátkem 80.
let. Listopadové události z r. 1989 zpětně zaznamenala nová kronikářka
Ivana Drahošová.
Kronika ZO SSM Přestavlky, 1970-1975, OÚ Borovnice. Brigády, zřízení a výzdoba svazácké klubovny, sloučení s mládežnickou organizací
v Borovnici, pomoc zemědělcům, akce pro děti.
Kronika obce Borovnice, 1990-2004, OÚ Borovnice, 749 stran. Kroniku vedla Ivana Drahošová. Systematicky vedená pamětní kniha zachycující podrobně společenský, politický i ekonomický vývoj v obci v daném
období.
Kronika obce Borovnice, 2005-2014, OÚ Borovnice, 207 stran. V letech 2005 až 2010 kroniku vedla Karla Hejcmanová a ilustracemi ji
doplnila Jana Holubcová. Text je chronologicky řazen. Od roku 2011 se
změnila osoba kronikáře. JUDr. Karel Skalický převzal pamětní knihu
do své péče ke dni 1. 7. 2011. Poslední roční zápis je věnován r. 2012.
Další text v kronice chybí. K. Skalický v červenci 2015 zemřel.
Obrazová kronika obce Borovnice (sestavila Ivana Drahošová, OÚ
Borovnice). Fotodokumentace obsahuje velké množství nejen soudobých,
ale i starých fotografií a pohlednic nalepených na čtvrtkách kreslicího papíru. Uloženo v archivních krabicích. Vše doplňují popisy, které kronikářka
pořídila.

K DOPLNĚNÍ ZÁPISŮ V KRONICE OBCE BOROVNICE
Během práce na pamětní publikaci Dějiny obce Borovnice jsem byl požádán o doplnění zápisů v obecní kronice za roky 2013 až 2015. Pamětní
knihu dovedl kronikář JUDr. Karel Skalický pouze do konce roku 2012.
Bylo třeba odpovědět na otázku, zda se bude pokračovat v ručně psané
kronice, nebo jestli zvolíme moderní a stále využívanější formu
vedení pamětní knihy v elektronické podobě s tím, že originál
bude vytištěn a knihařsky upraven.
Vzhledem k nesporným výhodám tohoto řešení jsme se rozhodli pro kroniku
psanou na PC s tím, že zápisy za léta 2013, 2014 a 2015 nebudeme dopiBrodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2018
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sovat retrospektivně, ale zaznamenáme je jako běžné roční zápisy, k nimž
budou později přidána léta 2016 až 2018, přičemž vše obsáhne jeden
svazek opatřený příslušnými rejstříky.
Doplnění kroniky tímto způsobem bylo vzhledem k dostatečnému množství
podkladů, které má obec k dispozici (pravidelně vydávaný měsíčník Brodík,
zápisy ze zasedání zastupitelstva, evidence tzv. pohybu obyvatelstva, bohatá fotografická dokumentace kulturních akcí atd.), bezproblémové. Z těchto
důvodů jsme tedy přistoupili k doplnění kroniky formou tradičních ročních
zápisů podle jednotné osnovy, která vychází z osvědčené metodiky vedení
obecních pamětních knih, a měla by tedy být dodržována i nadále.
Kronikář by měl v obci žít, mít přehled o každodenním dění a také potřebný
nadhled. Proto jsem velmi rád, že se práce kronikářky ujala Ing. Jana
Buriánová, která velmi dobře zpracovala zápisy za léta 2016 a 2017.
S přáním všeho dobrého do nastávajícího roku 2019
PaedDr. Ladislav Miček

Kronika ochotnického spolku Beseda v Borovnici, hra Vesnický furiant
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
SOUHRN USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
KONANÉHO DNE 31. 10. 2018
Zastupitelstvo obce Borovnice na ustavujícím veřejném zasedání projednalo
jednotlivé body programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
- program ustavujícího zasedání
- zvolení jednoho místostarosty
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce staros
ty obce bude člen zastupitelstva uvolněn
- veřejné hlasování pro volby starosty a místostarosty
- starostkou paní Soňu Rojkovou
- místostarostou pana Ing. Libora Provazníka
- zřízení ﬁnanční výboru a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné
- předsedu ﬁnančního výboru pana Jaroslava Lédra
- předsedu kontrolního výboru paní Janu Šulcovou
- členy ﬁnančního výboru pana Leoše Matějuse, DiS. a paní Mgr. Petru Koutnou
- členy kontrolního výboru pana Tomáše Koleše a paní Marii Kaplanovou
- předsedou sociálního a kulturního výboru paní Boženu Zálohovou
- odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- zastupitelstvo neschvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn
- zastupitelstvo neschvaluje starostou pana Libora Provazníka
- zastupitelstvo neschvaluje místostarostou pana Josefa Dvořáčka
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
- složení slibu všech členů zastupitelstva obce
podle §69 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.
Jaroslav Lédr, ověřovatel, Božena Zálohová, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka
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SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 6/2018
KONANÉHO DNE 27. 11. 2018 V BOROVNICI
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli pí Petru Koutnou a pí Janu
Šulcovou
- Směrnici o určení pravomoci starosty k schvalování rozpočtových opatření
- plán inventarizace majetku a závazků obce Borovnice k 31. 12. 2018. Zároveň
schvaluje inventarizační komisi v tomto složení: Předseda Libor Provazník, Členové:
Leoš Matějus, Soňa Rojková, Jaroslav Lédr, Božena Zálohová, Jana Buriánová,
Josef Dvořáček
- zástupce obce Borovnice starostku Soňu Rojkovou v DSO Brodec, DSO Orlice,
v Euroregionu Glacensis a MAS nad Orlicí
- příspěvek na didaktické hry a pomůcky pro děti v MŠ Chleny ve výši 500 Kč
za každé dítě, které z obce Borovnice školku navštěvuje. S MŠ Chleny je jako
s jedinou MŠ v okolí uzavřena smlouva o zřízení školského obvodu. Ostatní
zřizovatelé MŠ smlouvu z kapacitních důvodů odmítli uzavřít.
- ﬁnanční dar ve výši 1 500 Kč pro ČZS, Základní organizace Chleny
- ﬁnanční dar ve výši 1 500 Kč pro ČSV, Základní organizace Chleny.
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
- výsledky zasedání ﬁnančního výboru
- výsledky zasedání kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje::
- starostku obce k uzavření schválených smluv
Petra Koutná, ověřovatel, Jana Šulcová, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce na veřejné
zasedání, které se koná ve čtvrtek dne 13. prosince 2018 od 18.00 hodin
ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.
Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena na úředních deskách týden
před zasedáním.
Všichni jste zváni.
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Posledním úředním dnem pro občany
bude v tomto roce

středa 19. 12. 2018.

Ve dnech 27.–28. a 31. 12. 2018 bude OÚ v Borovnici uzavřen.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše
v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.
V měsíci prosinci se budou konat mše ve dnech
9., 16. s 26.12. 2018, vždy od 14:30 hod.

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky
Brány hřbitova jsou v zimním období otevřeny
od 8:00 do 16:00 hodin.
Na hřbitov je zakázáno vodit psy.
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme

ODEČTY A VÝMĚNY VODOMĚRŮ
VAK Jablonné nad Orlicí oznamuje občanům, že bude probíhat v obcích
Borovnice, Přestavlky a Rájec výměna vodoměrů
a od 3. 12. 2018 jsou zahájeny odečty vodoměrů.
Odečty a výměnu budou provádět zaměstnanci provozu vodovodů Choceň,
a to pan Martin Víša, Jiří Janecký, Pavel Matoušek a Pavel Valach.
Odečty budou ukončeny nejpozději do konce roku 2018.
Milan Beneš, vedoucí provozu vodovodů Choceň
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2019
Čas kvapí a na dveře nám v našich obcích v sobotu 5. 1. 2019 zaklepou Tři králové.
Tři vzácní hosté z daleké krajiny přinesou do našich domovů přání hojného zdraví
a požehnání. Budeme se moci aktivně zapojit do tříkrálové sbírky.

ZÁMĚR VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
67% - Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou
- denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory, lidi s mentálním a kombinovaným postižením - konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu
působnosti FCH RK.
15% - Přímá pomoc rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem - na redistribuci potravinové
a materiální pomoci FEAD
10% - Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí, projekty v Indii: kvaliﬁkační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů
v oblasti Belgaum
5% - Pořízení pracovních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením pracujících
v chráněných dílnách a na chráněných pracovních místech Sdružení Neratov
3% - Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků
povodní, požárů apod.
Předem děkujeme všem, kteří přivítáte Kašpara, Baltazara, Melichara a přispějete
jim do sbírky pro všechny potřebné lidi v nouzi. Vybraná celková částka a její
použití bude zveřejněno v dalším čísle Brodíku. Přejeme všem požehnané svátky
vánoční v plném zdraví a radosti.
Za Farní Charitu Rychnov nad Kněžnou:
ředitel Mgr. Ondřej Barabáš
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2018
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá
tradice začala.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15. prosince 2018
v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom).
Betlémské světlo budou skauti rozvážet vlaky po České republice v neděli
16. prosince. Téhož dne proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla ve třech
katedrálách: v Brně na Petrově v 9 hodin a v Praze u svatého Víta a v Olomouci
u svatého Václava v 10 hodin.
Na brněnské hlavní poště bude v týdnu od 16. do 23. 12. příležitostné razítko
Betlémského světla. Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může
pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.
V našich obcích si můžete pro Betlémské světlo přijít v neděli 23. 12. následovně:
Borovnice - na OÚ v knihovně vás srdečně zve paní Kaplanová v době od 15–16 h
Rájec – dle dohody rozdává paní Petra Koutná – SDH Rájec tel: 723 607 440
Přestavlky – č. p. 34 - ,,Faiglovo“ – bývalá prodejna železářství v době od 15–16 h.
Světlo udržujeme až do nového roku 2019, můžete zazvonit v Přestavlkách na čísle
popisném 34 a rádi vám světlo předáme.
Přijďte se setkat a naladit se na vánoční radost a popřát si vše dobré a krásné
do svátečních dnů, na které se všichni těšíme, a nezapomeňte si lucerničku na světlo
z Betléma, ať s vámi doma přebývá světlo a radost z narození Ježíše Krista.
Dana Navrátilová

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V BOROVNICI
Do obce Borovnice bude přivezeno 23. 12. 2018 Betlémské světlo.
Zastavte se v nové obecní knihovně v Borovnici od 15:00 h. do 16:00 h. a odneste
si domů tento vánoční symbol.
Paní Božena Kaplanová zve občany obce Borovnice na poslední letošní otevření
knihovny, a to 18. 12. 2018 od 15:00 hodin na OÚ v Borovnici s promítáním
a knihovníkem panem Hoškem z Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí.
Přijďte posedět a načerpat vánoční atmosféru. Přeji všem čtenářům a příznivcům
knihovny v Borovnici hodně čtenářských zážitků a pevné zdraví v příštím roce.
Těší se na Vás Božena Kaplanová, knihovnice
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SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2019
DRUH ODPADU

ČETNOST
SVOZŮ ZA ROK

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD

26x

SVOZOVÝ DEN

ČÍSLO TÝDNE

Pátek

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

1x za 14 dní

43,45,47,49,51

vystaveno od 5:00 do 24:00

PLAST a TETRAPACK

Termín dle objednání OÚ

PAPÍR
SKLO

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

13x

Pátek

1,5,9,13,17,21,25,29,33,3
7,41,45,49

BÍLÉ

4x

Středa

8,21,34,47

BAREVNÉ

4x

Středa

8,21,34,47

BIO

Neprovádí se

MOBILNÍ SVOZ „N“ ODPADU

Neprovádí se

Nový železniční jízdní řád pro rok 2019
V neděli 9. prosince 2018 vstupuje v platnost nový železniční jízdní řád pro rok 2019.
Přehled nejvýznamnějších změn na území Královéhradeckého kraje naleznete na
webu Královéhradeckého kraje v sekci Doprava – Veřejná doprava – Jízdní řády.
Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=300931/
Vyzýváme občany k zasílání připomínek a jiných podnětů k novým jízdním řádům, a to
prostřednictvím e-mailu na adresu doprava@kr-kralovehradecky.cz nebo datovou schránkou.
Obdržené připomínky budou posouzeny z hlediska dopadu na cestující, technologické realizovatelnosti a ﬁnanční náročnosti. V případě zaslání připomínek
do konce ledna 2019 je možné jejich zapracování již v rámci přípravy návrhu
jízdního řádu pro rok 2020.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem.
Ing. David Procházka, vedoucí
oddělení dopravní obslužnosti

Informace o autobusových spojích – změna v přestupování
Změna platí od 9. 12. 2018.
Některé spoje budou mít přestup v Přestavlkách, ne v Borovnici, jako
tomu bylo dosud. Upozorňujeme tedy občany, aby si spoje prověřili na internetu.

12
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POČASÍ U NÁS V NOVÉM

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu č. p. 48 v obci Rájec.
Nová meteostanice je v provozu
od srpna 2018.
Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,
popř. při osobní návštěvě u mě doma.
www.facebook.com/PocasiRajec
www.in-počasí.cz
http://www.wunderground.com
IKRLOVHR18
Pro zájemce s telefony které mají
systém ANDROID je možné stáhnout
aplikaci z google play - Weather
Underground a zadat kód meteostanice IBOROVNI4

1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Vysoký

Nízký

Průměrný

Teplota

17,7°C

-9,7°C

5,2°C

Rosný bod

12,5°C -12,9°C

Vlhkost
vzduchu

2,8 °C

99%

37%

84,8%

Srážky

27,7mm

-

-

Rychlost
větru

43,4
km/h

-

6,1
km/h

Závan
větru

57,9
km/h

-

-

-

-

SSE

Směr větru
Tlak

1028,7 1001,9
hPa
hPa

-

Dny:
Deštivé dny - 7

Přízemní mráz - 3
Mráz - 5

FA R M Á Ř S K É T R H Y 2 0 1 8
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů, výrobků
a zboží přímo od výrobců, řemeslníků a farmářů.
Těšit se můžete na pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné
i masné výrobky, koření, masti, košíky a řadu dalších
dobrot, užitečnosti a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.
16. prosince 2018
Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v oﬁciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2018
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

08.12.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
494 532 330

09.12.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

15.12.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

494 596 174

602 514 715
16.12.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno
494 621 665

22.12.

MUDr. Majer Rostislav

U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
608 382 600

23.12.

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 696

24.12.

MDDr. Matějková Denisa

Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

25.12.

Bahník Dent s.r.o.
- MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152

26.12.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
775 224 093

29.12.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška
494 623 775

30.12.

Petrák stomatologie s.r.o.
- MDDr. Tomáš Petrák

nám. Dr. . Lützowa 244, Vamberk
721 200 244

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje - tel.: 841 155 155

14
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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Prosinec je zdánlivě měsícem hlubokého vegetačního klidu, je to ovšem, přesněji
řečeno, období malé aktivity. Tento adventní čas před Vánocemi by měl být dobou
zklidnění a rozjímání.
Je to čas klidu i pro naše zahrady. Jenže zahrádkář je člověk činorodý
a nedá mu to jen tak zahálet. Proto i v prosinci před sebou stále vidí nějakou práci,
se kterou se potřebuje vypořádat. Každý to nemá úplně stejné. Někdo ještě na své
zahradě vidí, co je třeba udělat, než přijde první sníh, jiný se ještě ve skleníku
věnuje zelenině a prodlužuje její vegetaci, nemluvě ani o milovnících kaktusovitých rostlin. Někdo se dokonce v bytě nebo v zimní zahradě zabývá potřebami
pěstovaných květin.
A tak, jestli jsme z nějakého důvodu nestihli ukončit listopadové práce, pokud
počasí dovolí, pokračujeme v činnosti během prosince.
Staré, nemocné a nevhodné stromy a keře odstraňujeme. Zdravé stromy a keře lze přihnojit vyzrálou mrvou či kvalitním kompostem nebo strojenými
hnojivy, o čemž jsme již informovali v dřívějších „radách“. Připomínám jen, že
po dlouhém suchu (i když v poslední době se situace poněkud zlepšila) je nutné
novou výsadbu řádně prolít a zalévání opakovat do zámrazu, dokud
neshledáme, že půda je již dostatečně nasáklá.
Chci připomenout, že ti, kdož ještě nedávno zasázeli novou sadbu jahodníku, což
bylo letos možné i v listopadu, musí udržovat záhony stále dostatečně zalité.
Před příchodem mrazíků je třeba rostliny zakrýt slámou, netkanou textilií či chvojím,
které je k tomuto účelu nejvhodnější. Chvojím samozřejmě zakrýváme i růžičky.
O přípravách půdy pro česnek jsme se již dříve také zmínili. Připomínám, že
není třeba pospíchat s výsadbou, protože teploty byly vyšší. Nynější doba po přejití prvních záchvěvů nízkých teplot a přímrazků se ukázala jako velmi vhodná pro
sázení česneku, čehož mnozí jistě využili. Kdo to nestihl, nemá důvod k lítosti –
dokud nebude hodně promrzlo, nechá se stále sázet. Kdo měl možnost při sázení
přisypat popel, ale jen ten dřevný (ne uhelný!), dobře učinil. Dřevný popel je
vhodným a užitečným doplňkem.
V prosinci začíná být vhodná doba pro odebírání roubů listnatých dřevin.
Začínáme u peckovin. Odebíráme je raději od jižní strany koruny, vybíráme si
přiměřeně silné jednoleté letorosty s typickou hustotou pupenů na nich. Rouby
řežeme zásadně jen ze zdravých stromů. Při odběru rouby uchováváme do doby
roubování ve vlhkém sklepě či v jiném prostředí ve vlhkém písku. Můžeme je také
uložit do země do stínu ze severní strany budovy. Pokud je sníh, přihrneme je sněhem nebo překryjeme lehčí chvojkou. Během skladování dbáme na to, aby nám
rouby nezaschly nebo nezplesnivěly.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2018
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Počátkem měsíce, na svátek sv. Barbory, řežeme plodné větvičky z třešní
a višní. Nařezané větvičky umístíme v bytě do vázy či jiné nádoby, a tak by měly
dozajista do Vánoc vykvést. Dříve se tradovala pověst o vykvetení na Štědrý den
s tím souvisejících budoucích vdavkách v rodině. Během posledních let se rozmáhá
pro vánoční výzdobu používání kaktusů nebo bramboříků. Nejrozšířenější je však
tzv. vánoční hvězda (botanicky pryšec nádherný). Avšak pozor – rostlina bývá
označována jako jedovatá. Její bílý latex vytékající po poranění listů nebo stonku
může na pokožce citlivých jedinců vyvolávat alergické projevy. Už vůbec by se
neměl dostat na sliznice nebo do očí.
K blížícím se vánočním svátkům Vám všem naši zahrádkáři přejí
poklidné, spokojené a šťastné Vánoce a pod stromečkem taková
překvapení, která dětem i dospělým přinesou radost a potěšení.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

VČELAŘI
Milí čtenáři Brodíku,
děkuji všem, kteří se podíleli na výstavě k 140. výročí založení Katolicko-hospodářsko-včelařského spolku Lípa ve Chlenech a stému výročí založení Základní
organizace včelařů ve Chlenech. Výstava probíhala uprostřed měsíce října, a kdo
se nemohl zúčastnit, nechť nahlédne do fota v příloze. Pro rozmanitost exponátů
nemohu vše zveřejnit. Pomohly nám i spřízněné organizace, a tak bylo toho hodně
k vidění.
Včelařství je rozsáhlý koníček, jenž má ale i své povinnosti. V podzimních měsících
probíhá intenzivní léčení roztoče, neboť již jsou odstraněny medné plásty. O produktech našich včel již bylo mnoho napsáno. Dovolím si Vás seznámit s něčím,
co překvapilo i mne. Pitná voda ošetřená včelím zářením má skutečně jinou
- větrovou chuť.
16
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V tuto dobu lze dobře využít prázdných medníků ke vložení nádob s pitnou vodu,
případně jinými potravinami k nabití včelí energií. Nádoba nejlépe skleněná (já
používám pětilitrové demižony od levných vín, jež měšťáci vyhazují) a musí se
umístit buď přímo na úl, nebo vedle. Pod úly se voda neozáří!
Včelí záření – nejčastěji se ozařuje voda, která má poté různé léčivé účinky. Pomáhá při hojení bércových vředů, může ulevit od chronických zánětů močových cest,
dodá lidskému tělu svěžest a energii nebo zmenšuje bolesti revmatického původu.
Působí částečně i na cukrovku a zažívací potíže. Tak jako u všech přírodních léčiv
je nutné být trpělivý a vydržet užívání delší dobu. Nezabírá to rychle jako Brufen,
nebo Indren, po kterém vám po delším používání tvrdnou játra.
„Podle mnohých autorů je dokázáno, že včelstvo, které plně obsedá jeden a více
nástavků (např. plodiště velikosti B–10),vyzařuje do svého okolí něco, co má na člověka uzdravující působení a co je možné koncentrovat (zachytit) např. do vody,
krémů, příp. jiných produktů. Vyzařování je vyšší ve včelnici, kde je umístěno více
včelích rodin a můžeme ho zaregistrovat až do vzdálenosti několika desítek metrů
od včelstev. Včelstvo je podle těchto autorů a praktických zkoušek dalších lidí skutečně schopno příznivě ovlivnit vodu nebo jiné médium (ovocnou šťávu, potraviny
a jiné) a následně i zdraví člověka, který takto ovlivněné potraviny užívá.“
Zkoušky potvrdily kladný účinek na zdraví a vitalitu. U některých z pokusných
osob došlo k velmi výraznému zlepšení zdravotního stavu, někdy až k úplnému vyléčení. U 67leté manželky včelaře klesla po půlročním užívání ozářené vody hodnota GTT při cukrovce z 23 na pouhých 7,1 při stejné životosprávě. Její manžel se
nabíjením u včel a pitím ozářené vody zbavil bolesti hlavy a kloubů, následků boreliózy. Bylo také hlášeno zahojení bércových vředů, vyléčení zažívacích potíží,
zmizení revmatických bolestí a odstranění mnoha jiných potíží jako výsledek užívání včelami ozářených nápojů a mastí.
V dnešní době, kdy ekonomika vítězí nad ekologií, přeji za všechny včelaře našim
čtenářům a jejich rodinám příjemné vánoční svátky a do nového roku 2019 to
nejdůležitější, a tím je zdraví, jež můžeme často i ovlivnit svým způsobem života.
Jiří Suchánek, předseda ZO ČSV Chleny

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2018
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POZVÁNKY A INFORMACE

LÍPY SVOBODY
Rok 2018 je pro nás významný tím, že uplynulo 100 let od vzniku Československé
republiky a 50 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země. Tyto významné
události si připomínáme po celý rok.
I v naší obci jsme si vyhlášení samostatného státu připomněli vysázením
10 ks lip v každé místní části – tj. v Borovnici, Přestavlkách a Rájci.
Celou akci si vzali na starost hasiči. Obětavě pracovali i přes nepřízeň počasí.
Tímto bych jim chtěla poděkovat za vysázení.
Soňa Rojková, starostka

Borovnice

Rájec

18

Přestavlky
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12. 12.

18.00 hodin

ˇ
na Jiráskovo námestí
v Kostelci nad Orlicí.

ZPŘÍJEMNĚTE SI ADVENT
A PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT VÁNOČNÍ KOLEDY

středa

Česko
zpívá koledy

20
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O r l i c í

novoroční

na

K o s t e l e c

z v e

Akce probíhá za finanční podpory: AQUA SERVIS, a. s.; Cihelna Kinský, spol. s r. o.;
Federal–Mogul Friction Products.a. s.; INEKO OPTIK s. r. o.; Josef Kopecký,
TTV servis spol. s r .o.; AG TYP Tiskárna

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

1. ledna 2019 od 18:00

OHNOSTROJ

M ě s t o

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V prosinci oslaví
významné životní jubileum
60 let
paní Zuzana Zahradníková
z Borovnice,
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
sociální komise

ROZLOUČENÍ
V měsíci listopadu nás opustila
paní Marta Bečíčková
z Borovnice
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
sociální komise

NAROZENÍ DÍTĚTE
V měsíci listopadu se narodila
manželům
Tschöplovým
z Borovnice
dcera Veronika.
Moc gratulujeme a přejeme
mnoho zdraví a rodinného štěstí.

ZPRAVODAJ
BRODÍK
„Brodík“
měsíční zpravodaj obce Borovnice
Redakční rada:
Zastupitelstvo obce Borovnice
Zpravodajské a informační
příspěvky od občanů do „Brodíku“
e–mail: brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit
do schránky na budově
obecního úřadu v Borovnici.
Uzávěrka vždy
k poslednímu dni
daného měsíce
Distribuce do všech domácností
v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL:
Obec Borovnice,
Borovnice 5, 517 41
Kostelec nad Orlicí
tel.: 493 815 763,
734 559 876
www.borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info,
č.ú.: 124 007 1339/0800

sociální komise
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU V BOROVNICI
Dne 2. prosince 2018, a to už po třinácté, byl v Borovnici rozsvěcen vánoční stromeček
a proběhlo zapálení první svíčky na adventním věnci.
Před začátkem této slavnosti nám počasí zrovna nepřálo. Studený déšť neustupoval a promrzlá
zem začala klouzat. I přes nevlídné počasí jsme si vánoční atmosféru nenechali pokazit.
Občany a hosty přivítala starostka obce a potom předala slovo dětem z mateřské školky
U Srdíčka a žákům základní školy ze Lhot u Potštejna.
Děti vystoupily pod vedením paní učitelky Lídy Štěpánkové a předvedly nacvičené pásmo písniček a básniček. Vánoční atmosféru naladila píseň, kterou zazpívala slečna Denisa Štěpánková.
Jako už tradičně, k nám o vánočních svátcích promluvila slečna Soňa Rojková a na její
vánoční slova navázal páter Mgr. Ing. Vladimír Handl z Římskokatolické farnosti – děkanství Kostelec nad Orlicí. Pan farář promlouval do duší všech lidí o pokoře a lásce v rodině.
Vánoce nejsou jenom o ceně a množství dárků, ale hlavně o zastavení se v dnešní hektické
době. Na závěr požehnal adventnímu věnci a rozsvěcenému stromu a zapálil první adventní svíčku. Projev byl ukončen Otčenášem a Zdrávas Maria.
Poděkování patří těm, kteří se podíleli na přípravě celé akce. Děkujeme také za teplý čaj
na zahřátí a napečené domácí cukroví, které bylo moc dobré. Děkuji občanům, že i nepřízeň počasí některé neodradila a přišli vytvořit radostnou atmosféru předvánočního adventu.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku 2019.
Soňa Rojková, starostka

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
S JARMARKEM V RÁJCI
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v každé z obecních částí má v naší obci již
dlouhou tradici. V Rájci se odehrálo letos v první prosincový den, slavnostní atmosféru navíc dotvořil, byť symbolický, první sněhový poprašek, ze kterého měly velkou radost hlavně
děti. Jako již poněkolikáté jsme i letos celou akci zahájili adventním jarmarkem, kde bylo
k zakoupení nepřeberné množství dobrot, jedlých dárků i adventních a vánočních dekorací.
Pár příkladů za všechny: zasněžené perníkové chaloupky, perníkové adventní kalendáře,
nakládaný hermelín, domácí marmelády nebo sušenky. Dále háčkovaní vánoční skřítci,
andílkové, vánoční ozdoby pletené z papíru. Návštěvníci mohli potěšit i své žaludky –
na výběr byly buřty na pivu nebo výborný boršč, dále třeba vánočka nebo švestkový koláč.
Samozřejmostí je již svařák na zahřátí. Před samotným rozsvěcením stromečku nám rájecké
děti zahrály na ﬂétnu a zazpívaly vánoční koledy. Po jejich milém vystoupení se stromeček
rozzářil a pokračování pěkného večera se již odehrávalo v místním hasičském klubu.
Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě celého odpoledne. Těší nás, že
jarmark mívá úspěch. Díky patří jak Vám, kteří jste věnovali svůj čas i materiál či suroviny,
abyste přispěli výrobky na prodej, tak Vám ostatním, kteří jste si přišli některý z výrobků zakoupit. Výtěžek z jarmarku bude jako v minulých letech použit na ﬁnancování akcí pro děti.
Přejeme Vám příjemně strávený adventní čas, krásné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví!

Členové SDH Rájec
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Rozsvěcení vánočního stromečku v Borovnici (článek na straně 22)
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Obec Borovnice
ve spolupráci sociálního a kulturního výboru
u

Vás srdečně zve na

Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi,
které se uskuteční
v neděli 9. prosince 2018,
ve 14 hodin
v altánu pod homolskými schody.
Tato akce již není součástí
celorepublikového projektu
Český Ježíšek,
ale pro velikou oblíbenost
jsme se rozhodli ji zachovat.

T ě š í m e s e n a Vá s !
TUŽKU S SEBOU!!!
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