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Zprávy Obce Borovnice 
 

Vážení a milí spoluob ané, 
rok se s rokem sešel a op t p ichází období Vánoc.  
Mnoho z nás má tento krásný as spojený s váno - 
ním shonem a stresem. Zkuste tento rok prožít  
Vánoce jinak, a to v klidu a s nejbližšími.  
A nyní mi dovolte, abych pod kovala všem ob an m  
obce Borovnice, kte í se v roce 2012 zasloužili o chod  
obce. D kuji všem len m zastupitelstva, len m sociál- 
ní, finan ní a kontrolní komise za jejich celoro ní práci.   
Zvlášt  pak d kuji paní Milen  Sládkové za vše, co pro obec d lá.  
Pod kování také pat í panu JUDr. Skalickému za krásné a zajímavé  
lánky do Brodíku. Nesmím také zapomenout pod kovat paní Kaplanové a panu 

Navrátilovi za jejich sv domité vedení knihoven v Borovnici a v P estavlkách. D kuji 
také t m, kte í se starají o ve ejná prostranství. I v roce 2013 se budeme snažit ešit 
všechny problémy spole nými silami, a jak nejlépe dovedeme.  

Všem ob an m obce Borovnice, Homole, P estavlk a Rájce p eji krásné a neza- 
pomenutelné Vánoce a do nového roku 2013 hodn  št stí, zdraví, lásky a osobní 
spokojenosti.  

So a Rojková, starostka obce 
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Pozvánka na ve ejné zasedání 
Zastupitelstvo obce Borovnice srde  zve všechny ob any obce na pravidelné ve ejné 
zasedání, které se koná  

ve tvrtek dne 13. prosince 2012 od 18 hodin  
ve spole enské místnosti SDH Borovnice. 

Program bude vyv šen na ú edních deskách týden p ed konáním zasedání. Všichni jste 
srde  zváni. 
 

Volba prezidenta eské republiky 2013 
Volba prezidenta republiky se v souladu s rozhodnutím p edsedy Senátu Parlamentu R 
uskute ní ve dnech 11. a 12. ledna 2013. První den volby, tedy v pátek 11.1.2013, 
prob hne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, druhý den volby, v sobotu 12.1. 2013, se 
bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin. 

ípadné druhé kolo volby prezidenta se uskute ní v termínu 25. a 26. ledna 2013 ve 
shodných asech jako v kole prvním. 

Voli em pro volku prezidenta eské republiky je státní ob an eské republiky, který 
alespo  druhý den volby, tj. 12.1.2013, dosáhl v ku nejmén  18 let. Ve druhém kole 
volby m že volit i státní ob an eské republiky, který alespo  druhý den druhého kola 
volby, tj. 25.1.2013, dosáhl v ku 18 let.  

i volb  prezidenta je možné požádat o vydání voli ského pr kazu. Žádost o vydání 
voli ského pr kazu se podává ode dne vyhlášení voleb bu  písemn  s doru ením do 
4.1.2013 na adresu OÚ, nebo osobn  do 9.1.2013  na  OÚ. Na voli ský pr kaz lze volit  
v jakémkoli volebním okrsku na území R nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku 
v zahrani í. 

OÚ m že voli ský pr kaz žadateli p edat nebo zaslat na požadovanou adresu nejd íve 
27.12.2012. Hlasovací l ístky budou voli m doru eny nejdéle 8.1.2013 pro první kolo 
volby (podruhé je obdrží ve volební místnosti). V p ípad  ztráty, poškození nebo 
nedoru ení hlasovacích l ístk  obdrží voli  novou sadu lístk  v hlasovací místnosti.  

V dob  uzáv rky prosincového vydání zpravodaje nebyl ješt  z d vodu probíhající kon- 
troly kandidátních listin kone ný po et kandidát  na prezidenta R znám, proto více 
informací p ineseme v lednovém ísle zpravodaje.  

Další informace o volbách do zastupitelstev kraj  lze získat na webových stránkách 
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz. 

So a Rojková, starostka obce 

http://www.mvcr.cz/
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Další informace 

Stomatologická léka ská pohotovost 
Stomatologická léka ská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kn žnou má ordina ní 
hodiny v sobotu, ned li a o svátcích od 8 do 12 hodin. 
 

08. 12. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 031 
09. 12. MUDr. Sv tl ík Filip Tyršova 515, Opo no 494 667 553 
15. 12. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 
16. 12. MUDr. Štul ík Richard Poliklinika Rychnov nad Kn žnou 494 515 693 
22. 12. MUDr. Š astná Ludislava ZS Rokytni ce v Orlických horách 494 595 292 
23. 12. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk 736 419 151 
24. 12. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 542 102 
25. 12. MUDr. T mová V ra J. Pi try 344, Opo no 494 667 154 
26. 12. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 667 123 
29.  12.  MUDr.  Vav ková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 782 
30. 12. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  nad Orlicí 494 371 781 
05. 01. MUDr. Vy ítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757 
06. 01. MUDr. Zde ka Ji í Kvasinská 129, Solnice 494 596 732 
 

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 

Sportovec roku 2012 
Sportovní sdružení STV Rychnov nad Kn žnou ve spolupráci 
s Rychnovským deníkem, agenturou OK-CZ Praha, M Ú Rych- 
nov n.Kn. a pod záštitou starosty m sta Rychnova n.Kn. ing. 
Jana Sko epy p ipravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúsp š- 

jší sportovec roku 2012, které prob hne v pátek 1. února 
2013 od 18 hodin v Pelclov  divadle v Rychnov  n.Kn. 
Ocen no bude: 5 jednotlivc  v kategorii mládež, 5 jednotlivc  v kategorii dosp lí, 5 nej- 
úsp šn jších sportovc  z ad veterán  (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy 
dosp lých, 3 nejúsp šn jší trené i-cvi itelé, po adatelé významné sportovní akce a p e- 
dána bude i cena FAIR PLAY. 
Návrhy podávané na adresu:  Sportovní sdružení STV, U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov 
n.Kn. (nebo e-mail: cstvrychnov@seznam.cz) musí obsahovat: jméno a p íjmení sportov- 
ce, data narození, adresu bydlišt , lenství v TJ/SK, oddíl, ve kterém sportu je a sportovní 
úsp chy dosažené v roce 2012. Akceptovány budou návrhy podané do 5. ledna 2013. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
mailto:cstvrychnov@seznam.cz
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Z obecní kroniky 

Pam tní kniha obce Borovnice 
Vážení tená i, další pokra ování výpisk  z "Pam tní knihy" obce Borovnice pokra uje 
roky 1925 až 1927: 

Národní shromá dìní republiky èeskoslovenské se usneslo na zákonì ze dne 3. dubna 
1925  o  úpravì  zasvìcených  svátkù,  jsou  to:  Nový  rok  1.  leden,  Tøí  králù  6.  leden,  
Nanebevzetí Pánì (10 dnù pøed svátky svatodu ními ètvrtek), Bo ího tìla (10 dnù po 
svatodu ních  svátcích  ètvrtek  po  sv.  Trojici),  29.  èervna  Petra  a  Pavla,  15.  srpen  
(Nanebevzetí Panny Marie), 1. listopad v ech Svatých, 8. prosince (Poèetí Panny Marie) 
a 25. prosince Narození Pánì. Památnými dny v republice ustanoveny jsou: 5. Èervence 
Ciryla  a  Methodìje,  6.  èervence  Husa,  1.  kvìten  den  práce  a  28.  øíjna  jako to  svátek  
státní. 

Rok 1925: nì zaèaly koncem èervence, ita a p enice sklizeny dobøe, o polovinì srpna 
se dostavily de tì, které trvaly a  do 6. záø í, kdo vèas nesklidil oves tomu vzrostl a  na 
20 cm, následkem toho byl oves drahý. Podzim byl pøíznivý, ovoce mnoho, zvlá tì 
jablek. 

Na den 15. listopadu vypsány volby do národního shromá dìní, kandidovalo 29 stran, 
z nich  13 nedosáhlo volebního èísla. Strana republikánská obdr ela 45 mandátù, 
lidová 31, celkem bylo 300 mandátù. V Borovnici odevzdáno 177 platných hlasù a to 
110 republikáni, 29 lidovci, 11 èes. Sociál., 12 komunisté, 7 soc. demokrat., 6 ivnostní- 
ci, 2 národní strana práce. 

Postaveno è.p. 56 a stodoly u è.p. 6 a 50, v roce 1924 postaveno è.p. 55, vesmìs na 
stavebních místech obecních. Obecní pøirá ka vybírá se 200% ku krytí schodku v obec- 
ním hospodáøství, schodek èiní 6258 Kè. pøíjem 2172 Kè, vydání 8530 Kè. 

Rok 1925 dne 6. bøezna vloupali se pachatelé kráde e do kostela na Homoli a odcizili  
6 cínových svícnù v cenì 1000 Kè, 11 cínových pí al od varhan, dvì svíce a ciborium 
v cenì 500 Kè. Postranní dveøe vylomili elezným køí em z pomníku, na dveøích uèinily 
kodu 300 Kè. Pachatel Frant. Broksche telegrafní dìlník bez zamìstnání. 

Rok 1926: nì koncem èervence, ita vlivem de tì vzrostla, ostatní obilí se sklidilo 
dobøe. Jaro de tivé, sena málo, su ilo se a  do ní. Bramborù málo, byly drahé a  120 
Kè. Dová ely se brambory slovenské, které stály 60 Kè.  

U  sochy  sv.  Antonína  stály  2  lípy  a  1  u  cesty  ke  Chlenùm,  stromy stoleté,  hrozil  úraz,  
obec je nechala skáceti, za kmeny obdr ela 747,50 Kè, za vìtve a paøezy 1119 Kè, na 
místì tam sazeny jsou lípy mladé. Rozpoèet na rok 1926 èiní: pøíjem 4948 Kè, vydání 
11306 Kè, schodek 6358 Kè, vybírána 200% pøirá ka ku pøímým daním. 
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Rok 1927: leden a únor teplý bez snìhu, v polovinì bøezna se selo a sázely brambory, 
duben  mokrý  a  studený  se  snìhem -  rozvodnìno,  12.  kvìtna  mráz,  13.  napadl  sníh   
pouze do 9 hodin. Po 13. kvìtnu bez de tì a zima, 26. padaly kroupy - bez kod, ve tøi 
odpoledne udeøil ve Chlenech blesk do vily, která shoøela. V èervnu velká vedra. Seno se 
dobøe su ilo, nì pøes poèáteèní de tì dobøe skonèily. Podzim krásný, brambor velká 
úroda 1q stál 20 Kè.  

16.  øíjna  obecní  volby,  zvoleni:  starosta  Kaplan  Fr.,  námìstek  Hájek  Fr.  è.  13,  radní  
Komárek Fr. è. 34 a Kubíèek Jos. è. 29, zastupitelstvo Beèièka Jos., Jetleb Jan (za dvùr), 
Vávra  Václav  23,  Marek  Jindø.  47,  Dvoøáèek  Jos.  48,  Müller  Jar.  Závr ,  Vondráèek  Fr.  a  
Hlaváèek Homol. 

Dodateèný pøídìl pùdy, ode dvora Borovnice na parcele è.106, zbytek 8 ha 1 ha za 4600 
Kè, èím  byla parcelace ukonèena a lid dostal to, co mu dávno patøilo. 

Proto e dne 16. øíjna se mìly konati obecní volby a na ten den pøipadá slavnost posví- 
cení (tak zvané císaøské) usneseno v obecním zastupitelstvu posvícení jednou pro v dy 
pøelo iti na první nedìli po 28. øíjnu (republikánské). 

Dne  8.  záøí  zemøel  majitel  è.p.  22  Hubálek  Josef,  který  byl  dùvìrníkem "Domoviny"  a  
mìl té  znaènou zásluhu na parcelaci. Úèast na jeho pohøbu byla znaèná. 

Pronájem obecních pozemkù na 6 rokù nájemné èiní 4945 Kè, minulý nájem èinil 
688,98  Kè,  tedy  se  znaènì  zvý il.  Na  podzim  stavìna  primární  elektrická  linka  
z Èastolovic k Sudslavi, kterou stavìl elektrárenský svaz na svùj náklad a nestaral se zda 
obce budou elektriku zavádìti èi nikoliv. 

Výpis z pam tní knihy vyhotovil a upravil: JUDr. Karel Skalický - kroniká  obce 
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Spole enská kronika 
 

Životní jubilea 

V m síci prosinci slaví své významné životní jubileum  
 

84 let   pan  JOSEF ÁSTEK  z Rájce 
70 let   pan  JOSEF DVO EK  z Borovnice 
 

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

sociální komise 

Poslední rozlou ení 
V m síci listopadu nás navždy opustily naše spoluob anky  
 

paní  V RA SLÁDKOVÁ  z Borovnice ve v ku 92 let 
paní  R ŽENA JAKUBCOVÁ  z Borovnice ve v ku 51 let 
 

Všem poz stalým vyslovujeme up ímnou soustrast. 
sociální komise 

 
 

  

Poutní místo Homol 

Mše na Homoli 
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli  se konají  každou 2. a 4. ned li  v m síci.  
Tento m síc se tedy pravidelné mše konají ve dnech 9. a 23. prosince, vždy od 14:30 hod. 
Váno ní mše se koná dne 26. prosince od 14:30 hodin. 

Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v zimním období otev eny od 8 do 16 
hodin a že je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme.  
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Advent a Vánoce v obci 

Advent, který op t rozsvítil stromy... 
První za átky adventu se objevily v jižní Galii a ve Špan lsku koncem 4. století. V pr hu 
12.  a  13.  století  se  stal  advent  za átkem  nového  liturgického  roku,  který  do  té  doby  
za ínal Vánocemi. Dnes trvá adventní doba ty i ned le p ed slavností Narození Pán , 
tedy 25. prosincem. Váno ní okruh kon í svátkem K tu Pán , který p ipadá vždy na ned li 
po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Pán  neboli lidov  svatých T í král . 

Adventní v nec 
K  p edváno ní  výzdob  pat í  již  tradi  adventní  v nec  se  ty mi  svícemi,  které  se  
postupn  zapalují, takže na konci adventu svítí všechny ty i. Tento zvyk nep ímo 
navazuje na židovskou tradici  -  starou více než 2000 let -  slavení svátk  sv tel zvaných 
Chanuka, které spadají na p elom listopadu a prosince. 
Zvyk používání adventního v nce je starý p ibližn  150 let. První adventní v nec m l 
podobu d ev ného kola od vozu. Jeho d jiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev 
obyvatel Hamburku minulého století, p esn ji do Záchranného ústavu pro opušt né d ti. 
Byla to slámou pokrytá ratejna, chatr  na zapadlém okraji m sta. Zde pracoval tehdy 
Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog a pozd ji zakladatel "Vnit ní misie", který 
v Göttingenu a v Berlín  studoval teologii. 
V roce 1839 poprvé pov sil tento kn z p ed vánocemi od stropu d ev ný kruh se svícemi. 
Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící,  4 velké - bílé a 19 malých - ervených, na každý 
den do Št drého dne. Denn  b hem krátké pobožnosti, nejprve v polední p estávce a 
pozd ji za svítání, byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá 
jídelna tohoto útulku jedlovými v tvi kami, stejn  tak byl zdoben i v nec. Tento 

edváno ní zvyk se ší il  velmi rychle. Poprvé m li  adventní v nec v kostele v Cáchách, 
l však pouze ty i svíce. 

Pozd ji se adventní v nec objevil v protestantském prost edí na severu zem , potom 
v  sousedních  zemích.  V  našem  století  se  objevuje  tento  zvyk  v  jižní  -  katolické  ásti  

mecka. Pomocí emigrant  se dostal adventní v nec 
až do Severní a Jižní Ameriky. 
Kruhová podoba v nce symbolizuje ustavi nou cestu 
slunce a zárove  i v nost. Krátké dny v prosinci p ed 
"drsnými" nocemi jsou nejtmav jšími v roce. Je to as 
bludi ek, sk ítk  a bílých paní, jejichž návšt va, jak se 

ilo,  zaru ila  velkou  úrodu  pro  p íští  rok.  V nce,  
které  byly  v  oknech  obydlí  a  dvorc ,  m ly  ukázat  
cestu t mto bytostem. A od t chto sv tel až k advent- 
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nímu v nci,  který ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká cesta. Adventní v nec, 
jak se domníváme, je nejspíš opakování jednoho starého zimního zvyku. Tento zvyk se 
vrací tak, jako mnoho j iných, zp t ke kouzlu kruhu a stojí  jako symbol pro p írodní sílu. 
Zelené v tve byly v p edk es anské dob  p inášeny do dom  a chatr í. Vonící v tve jedlí, 
jak  se  v ilo,  sloužily  p átelským  lesním  duch m  jako  úto išt  a  v nce  ze  slámy  m ly  

inášet požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, zname- 
ní slunce. Tradi ní barva adventního v nce je však ervená a zelená.  (www.pastorace.cz) 
 

Váno ní strom 
K  vánoc m  se  pojí  také  váno ní  stromek.  Jak  se  k  vánoc m  

idružil? Stejn  jako vánoce mají p vod i v pohanství, má 
v  n m  své  ko eny  i  tento  strom.  Všichni  pohané  starov ku  
spojovali kult Slunce (tj. Bál v kult) s kultem matky, tj. Astarty 
nebo Ašery a s rituálním kultem stále zelených strom  – ever- 
grín . V dob  oslav „svatých nocí“ (zasv cených slune nímu 
božství) po ádali pohané veselice u stále zelených strom . Na 

 v šeli  ozdoby,  ovoce,  pamlsky  a  sv tla.  Nejprve  ve  volné  
írod , pozd ji doma, protože to bylo pohodln jší. Jedle, 

nebo  d íve  v  Orient  cyp iš,  jakož  i  terebint,  byly  jako  stále  
zelené stromy života zasv ceny „královn  nebes Astert “, manželce Bále. V p edmluv  
Elberdfelské Bible se do teme: „Ašera byla kmen stromu bez ko ene, avšak s poz stalými 

tvemi, který se stav l oby ejn  po obou stranách Bálova oltá e.“ V mnoha domech se 
od  té  doby  strojil  váno ní  stromek...  Je  to  n mecký  oby ej.  Germáni  totiž  ve  svých  
„svatých nocích“ stav li  p ed svými domy jedle a k poct  boha Slunce na n  umís ovali  
sv tla. Církev dala tomuto pohanskému oby eji k es anský význam. (www.pastorace.cz) 
 

Rozsvícení váno ního stromu v Rájci 
Jak se už stalo tradicí,  tak i  letos byl v sobotu v p edve er 1. adventní ned le rozsvícen 
váno ní strom v Rájci. Místní mládež si p ipravila scénku ze známého „Mrazíka“. 

Nechyb ly ani básni ky.  
Pro všechny ú astníky bylo p ipra- 
veno v t locvi  malé ob erstve- 
ní.  O  to  se  postaraly  místní  ženy,  
které napekly sladké i slané cu- 
kroví.  Nechyb l  ani  „sva ák“,  grog  
nebo teplý aj. 
Tímto pat í pod kování všem, kte í 
se o hezký pr h postarali, hlav- 

 mladým, kte í v novali mnoho 
asu na nácvik scénky i výrobu 

rekvizit.                    (Marie Kaplanová) 

http://www.pastorace.cz/
http://www.pastorace.cz/
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Rozsvícení váno ního stromu v P estavlkách 
První adventní ned le v P estavlkách od 16 hodin 
pat í již tradi  slavnostnímu rozsvícení váno ního 
stromu.  Stejn  jako  v  lo ském  roce,  i  letos  p ivítala  

ítomné ob any úvodním slovem místní mládež, 
která op t pro tuto p íležitost nacvi ila pohádkové 

edstavení, tentokrát i s menšími d tmi. Letos jsme 
zhlédli pohádku o Sn hurce a sedmi trpaslících, po 
jejímž skon ení byl rozsvícen váno ní strom a všichni p ítomní byli pozváni do tepla 
klubovny hasi , kde bylo p ipraveno posezení p i sví kách s ob erstvením.  
 

    

Pod kování pat í  všem, kte í se postarali  o p ípravu akce, a  již ú inkovali  v divadelním 
edstavení, nebo se postarali o ob erstvení v klubovn , dále obci Borovnice za p ísp - 

vek na pohošt ní a p. Josefu ernému za každoro ní provedení výzdoby váno ního stro- 
mu, bez ehož by samoz ejm  ani nebylo co rozsv cet. (Petr Kotera, foto Ji í Vacek) 
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Rozsvícení váno ního stromu v Borovnici 
V ned li 2. prosince se v odpoledních hodinách za aly scházet na náves v Borovnici hlou - 
ky lidí. U autobusové zastávky bylo vše p ipraveno na rozsvícení váno ního strome ku. 
Tichá hudba, prost ený st l a teplý aj i malé skota ící d ti vytvá ely zvláštní radostnou 
atmosféru.  
Ve ty i hodiny odpoledne bylo 
rozsv cení váno ního strome ku 
zahájeno starostkou obce a poté 
celou spole nost sl. So a Rojková 
uvítala povídáním o historii Vánoc. 
Poté zazn ly básni ky a písni ky od 

tí z Mate ské školky U Srdí ka ze 
Lhot u P . Strome ek bude svítit až 
do T í král . Velmi p íjemné bylo 
pro všechny bohaté pohošt ní. 
Pod kování  pat í  všem,  kte í  se  
podíleli na pe ení a p íprav  ce- 
lého pohošt ní. Ú ast byla hojná.  
Rozsv cení váno ního stromu se v Borovnici  konalo již po sedmé. Po roce op t p ichází 
období Vánoc. A jak to vlastn  s t mi Vánocemi bylo, nám ekla sl. So a Rojková: 
Historie Vánoc je spjatá s narozením Ježíše Krista, dle Nového zákona narozeného v Betlé- 

. K es ané vnímají celé svátky jako druhý nejd ležit jší svátek, hned po Velikonocích. 
Advent p edstavuje období ty  týdn  p ed Vánoci. První adventní ned le ozna uje po á- 
tek k es anského roku.  

vod dnešních Vánoc je t eba hledat již v pohanských oslavách zimního slunovratu, což 
je z 21. na 22. prosince. Tyto pohanské ob ady byly postupn  vytla eny svátkem církev- 
ním oslavujícím narození Ježíše Krista. P esto se n které p vodní zvyky a tradice zacho- 
valy do dnešní doby.  

Samotné váno ní svátky za ínají dnem 
narození Pán  25. prosince, 26. prosince 
je pak oslavován svátek sv. Št pána – 
prvomu edníka. 6. ledna se slaví Zjevení 
Pán  (též svátek T í král ) – podle tradice 
se toho dne p išli práv  narozenému Je- 
žíškovi do Betléma poklonit mudrci z vý- 
chodu a p inesli mu dary. Tradice pozd ji 
ud lala z mudrc  krále a stanovila jejich 
po et na t i. Ned li následující po slav- 
nosti Zjevení Pán  (svátek T í král ) se 
slaví K est Pán , kdy váno ní období 
v rámci církevního roku kon í. 
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Datum 25. prosince coby den narození Krista má z ejm  sv j p vod v oslav  Velikonoc, a 
to prostým výpo tem. Nap íklad spis De solsticiis et aequinocibus z poloviny 4. století 
ur uje datum Velikonoc na 25. b ezna a toto datum se ztotož uje s datem Kristova 
vt lení, tedy po etí. P ipo ítáním devíti m síc  se pak dostáváme k datu 25. prosince. 
Zvyk obdarovávat o Št drém ve eru se stal v eských zemích nedílnou sou ástí Vánoc až 
v 19. století, kdy si lidé dávali úpln  jiné dárky než dnes. B žné byly t eba o echy nebo 
opravdu pot ebné v ci.  
 

 
 

A nakonec byly spoluob an m pop ány krásné a nezapomenutelné Vánoce, do dalšího 
roku hlavn  hodn  zdraví, št stí, spokojenosti a osobní pohody. (So a Rojková)  
 

Mikuláš, and l a pekelní erti 
Brzy po za átku adventu a s tím spojeným rozsví-  
cením váno ních strom  v obci, p ichází 5. prosi- 
nec – den, kdy mládež z celé obce pomáhá udržo- 
vat  další  prastarý  zvyk  -  v  p edve er  svátku  sv.  
Mikuláše obchází naši obec a domovy malých d tí 
skupinka ert  s Mikulášem a and lem. 
Z text  o svatém Mikuláši vysvítá, že byl odmali -  
ka  velmi  št drý,  zatímco  jeho  otec  byl  skrblický  
bohá . Mikuláš ob as neváhal ukrást n co z otco- 
va majetku a rozdat to chudým. Nep ál si ,  aby ti ,  
které obdaroval, v li , kdo je. 
Nebylo výjimkou, že se nap . p i nesplacení dluhu 
bralo  do  zástavy  dít ,  aby  bylo  prodáno  na  otro-  

ím trhu. Mikuláš asto bu  položil vá ek (dneš- 
ní pun ocha) s výkupným za okno, zabušil a zmi- 
zel, anebo položil dar do st evíc  - to je p ítomno i 
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v dnešní podob  svátku. Pokud bylo "zastavené" dít  v zn no, vlezl na st echu a v kterém 
komín  uslyšel  plá ,  tam  vhodil  m šec;  z  toho  vznikla  pov st,  že  Mikulášovi  pomocníci  
poslouchají komínem, co se d je. 
 

 
 

Mikuláš se už jako biskup stal z izovatelem škol a sirot inc . Zárove  je navšt voval;  ve 
st edov ké škole se totiž konal o sobotách tzv. examen. P ed p edstaveného školy 

edstoupili žáci a byly p teny jejich pochvaly a p iny. Pak byli zkoušeni, zda znají 
látku, a podle výsledku byli pochváleni, nebo potrestáni metlou, kterou vládli editelovi 
pomocníci (ti se postupem doby prom nili v erty).  
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Návšt va  Mikuláše  p ináší  výchovné  možnosti.  M lo  svou  
poezii a také velkou sílu, když jsme jako d ti v ili, že p ichá- 
zí skute ný Mikuláš, že ho provází skute ný ert a skute ný 
and l. Poezie byla zaplacena tak i onak ošklivým okamži- 
kem odhalení. Ta chvíle pat ila k procitnutí z raného d tství 
do šedé reality.  Jako dosp lý, který se dívá zp t na d tství,  

iznávám, že bych o onen omamný sen d tství necht l být 
ochuzen. Dokonce si dnes uv domuji, že jsem nebyl uvád n 
do lži. Spíše se dosp lí podvolili síle d tské p edstavy tak, že 
hráli  divadlo. My d ti  jsme nehrály, ale pln  prožívaly kou- 
sek skute ného života. (www.pastorace.cz, Petr Kotera) 

 

Váno ka 
Jak se k nám dostala váno ka? Váno ka se 
v echách a na Slovensku t ší velké oblib . 

koliv její název napovídá, že se konzumuje 
nej ast ji kolem Vánoc, oblíbili si ji zákazníci 
po celý rok. V období Vánoc ale její výroba 
úpln  vytíží kapacity v tšiny pekáren. 
Historie  váno ky  se  za ala  psát  již  v  16.  stolení  a  až  do  18.  stolení  byla  výsada  péct  
váno ku sv ena jen emeslník m a pekárnám se zvláštním povolením. Váno ka do té 
doby sloužila zejména jako dar pro tehdejší šlechtu a ú edníky. Tehdy byla s mandlemi, 

echy a rozinkami. Pro b žnou populaci byla ur ena jen oby ejná váno ka, kterou byste 
si pravd podobn  dnes nekoupili. Teprve od 18. století s i ji za ali lidé péct i doma. 
Recepty se dodnes d dí z generace na generaci a existuje tedy nespo et možných variací. 
Stejn  tak pro váno ku vznikla spousta zajímavých pojmenování. Za všechny jmenujme 
nap íklad – št drove ernice, vandrovnice, št drovice, št drovka, pleténka, húska, calta, 
pletanka, pletenice, ceplík, štrucla, štráfka. Pe ení váno ky provázela také ada zvyk . 
Nap íklad se do ní zapékala mince. Kdo ji  pak p i krájení našel,  m l zdraví a bohatství  na 
celý  rok  zaru eno.  Dalším  zvykem  bylo  to,  že  hospodyn ,  která  zad lávala  na  váno ku,  
musela být oble ena v bílé zást e a šátku. P i zad lávání t sta navíc nesm la mluvit a p i 
kynutí t sta musela vyskakovat do výšky. Pokud se váno ka roztrhla nebo spálila,  v štilo 
to nezdar. Pe ení váno ky tedy nikdy nebylo jednoduché a možná si nyní íkáte, jak to 
máte snadné, když ji jdete koupit do obchodu. 

ížové pletení váno ky m lo sv j p esný smysl. M lo za cíl ochránit nás p ed zlými vlivy. 
Tradi  se váno ka pletla z devíti  stejných pramen . Základ tvo í první patro složené ze 

ty  pramen . Ty mají symbolizovat slunce, vodu, zemi a vzduch. Druhé patro tvo í t i 
prameny p edstavující rozum, v li a cit. Poslední patro tvo í dva prameny, které spojují 

ní a lásku.  
V sou asné dob  váno ka neodmysliteln  pat í k Vánoc m a pro mnoho z nás i ke snída- 
ni.  Mažeme si  ji  máslem, džemy, marmeládami, i  kakaovým krémem. Existuje dokonce 
recept s uzeným masem.  I dnes se váno ka stále plete ru . (zdroj: internet, S.Rojková) 

http://www.pastorace.cz/
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Váno ní pe ivo 
Také nejr zn jší váno ní pe ivo má sv j 

vod v pohanství. Pohané pekli na po- 
est svých boh  rozmanité kolá e v podo- 

 pletenc  (dnešních váno ek), slune - 
ních kotou , m sí ních srpk  a hv zd. Už 
Židé se ve starých dobách p izp sobili 
zvyk m svých pohanských soused  a jed- 
nali  dle  jejich  zvyk .  Bible  o  tom  praví:  
„Což sám nevidíš,  co iní  v judských m s- 
tech a na ulicích Jeruzaléma? Synové sbí- 
rají d íví, otcové zapalují ohe  a ženy zad lávají t sto na kolá e pro královnu nebes 
(„tvoru  nebeskému“,  kralický  p eklad)  a  p inášejí  ob ti  boh m  cizím  a  tak  m  urážejí.“  
Výraz „tvor nebeský“, tj. „královna nebes“, p edstavuje bu  m sí ní božstvo, nebo 
Astartu i Ištar - babylónsko-asýrskou bohyni. (www.pastorace.cz) 

Z p ísp vk  S. Rojkové, M. Kaplanové a z internetových zdroj  sestavil  
Petr Kotera 

 
 
 

Kultura a volný as 

Váno ní výstava na Vrbici 

  

http://www.pastorace.cz/
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Betlémský p íb h na zámku Potštejn 
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Výroba sví ek v Modrém dom  
 

  



BRODÍK • M sí ník obce Borovnice Prosinec 2012 • Strana 19 

ednáška: P vodní odr dy ovoce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka do divadla: Dív í válka 
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Ovocný den v Modrém dom  
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Adventní koncert folk-rockové skupiny Oboroh 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert na Homoli: eská mše váno ní 
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Pro volné chvíle 

Váno ní lušt ní pro d ti... 
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Váno ní k ížovka pro d ti 
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