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Vážení občané obce Borovnice,

Hledá se nový redaktor

letos nás zima opravdu neodbyla. Po letitém tradování 

spíše deštivého počasí, nás obdarovala takovými mrazy a 

přívaly sněhu, které již dlouho nepamatujeme. Kam s ním? 

To není jen fejeton Jana Nerudy, ale byla to i naše častá otázka, 

když jsme odklízeli a odklízíme hromady sněhu. V době, kdy 

sníh ztěžknul po dešťových přeháňkách, musel do našich 

končin vyjet dvakrát i hasičský sbor z Kostelce nad Orlicí a 

profesionální sbor z Rychnova nad Kněžnou.  Za Přestavlky a u 

Kosteleckých Horek sbory odstraňovaly především stromy, 

které pod tíhou sněhu hrozily pádem na silnici. Takže budeme 

doufat, že sibiřské mrazy alespoň trochu povolí a zbytek zimy 

bude klidnější. Klidný měsíc únor Vám přeje    
Barbora Čermáková

Vážení občané, pro obec Borovnici pomáhám zpravodaj 

vytvářet téměř osm let. Na počátku jeho vzniku byly dvě 

studentky, které se rozhodly obohatit informovanost v naší 

obci a vytvořily tento zpravodaj. Ani jsme netušily, že se náš 

nápad tolik zalíbí a Vy si zvyknete nalézat ho ve svých 

schránkách každý měsíc. Po nějakém čase jsem na jeho 

psaní, tisknutí a distribuci zůstala zcela sama. Našel se však 

další člověk, který tomu všemu propůjčil novou tvář, kterou 

v grafické podobě máme dodnes. 

Tak jako každého, tak i mě nemíjejí povinnosti všedních 

pracovních dnů, které mě poslední rok zabírají hodně z mé-

ho času. Hledám proto někoho, kdo by byl ochoten pro Vás 

všechny místo mě přinášet každý měsíc nejdůležitější infor-

mace z dění obce a možná dát celému měsíčníku i zcela jiný 

ráz. Práce je to zcela jistě zajímavá, získáte přehled, co se 

v obci děje, nahlédnete do ní trochu jinak, než běžný občan, 

mluvíte s lidmi, se kterými byste běžně nemluvili.

Kdo by měl zájem o tuto práci a nechce, aby Brodík 

zmizel z vašich poštovních schránek, kontaktujte mě na tel. 

604 909 180, brodik@centrum.cz, případně pana starostu 

na obecním úřadě.     Barbora Čermáková

Redakce úvodem...

zpravodaj 
obce Borovnice
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Zprávy Obce Borovnice

Vážení spoluobčané,

Co se projednávalo na veřejném zasedání

oslavy Nového roku jsou již jen vzpomínkou na začátek měsíce ledna. Tento měsíc nám připravil 

nejedno překvapení v nadílce sněhových vloček. Děti se určitě radovaly, s nimi i ti, co mají rádi zimní 

sporty. Pro většinu z nás to byla jen práce s přehazováním sněhu z chodníků, cestiček a střech. Tady 

chci poděkovat všem, kteří se podíleli na úklidu sněhu. Hlavně starším obyvatelům v Borovnici, kde 

se nachází největší část chodníků. I když obec vlastní dobrou techniku na úklid sněhu, nejsme 

schopni s ní být včas a všude. Ještě jednou děkuji za Váš přístup k této dobrovolné činnosti.

Králik Pavel

První letošní veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo dne 28. ledna 2010 v zasedací 

místnosti v Přestavlkách. Přítomna byla nadpoloviční většina zastupitelů a dva hosté. 

Prvním bodem jednání bylo stanovení priorit rozpočtu roku 2010. Rozpočet byl navržen jako 

vyrovnaný – v příjmové i výdajové části činí 3.710.300,- Kč. Zastupitelé rozhodli, že prioritou tohoto 

roku bude připravit sítě pro novou výstavbu v Rájci (na jaře se rozjedou stavební práce na rozvodu 

vody, kanalizace, plynofikace, vyčlenění a zpevnění komunikace). Dále chce udržet kulturní akce, 

které mají v obci jistou svou tradici, a chce zpracovat návrh na opravu komunikace v Borovnici 

směrem k domu paní Rojkové. 

V dalším bodě zastupitelé diskutovali nad auditem hospodaření, který obec čeká 10. února.

Starosta obce rovněž zmínil výběr poplatků za odpad a psy. Výběr bude organizován v každé 

části obce – přesné informace nejdete v článku o odpadech. Do konce února budou odvezeny 

i popelnice BEZ ZNÁMKY na rok 2010. 

Čtvrtý bod jednání patřil návrhu smlouvy, kterou předkládá společnost RWE. Jedná se o 

smlouvu o smlouvě kupní. RWE sjednává přípojky na 9 rodinných domů v Rájci, kdy kupní cena na 

hotové dílo bude 230.000,- Kč. Zastupitelstvo smlouvu schválilo.

V posledním navrženém bodě se projednávalo připojištění obce. Obci byla nabídnuta smlouva 

připojištění "O ochraně osobnosti, zdraví a majetku". V současné době obec pojišťuje budovy, 

obecní majetek a odpovídá za škody způsobené při výkonu práce. Za vše platí 22.000,- Kč ročně. 

Připojištění tuto částku navýší o 4.000,- Kč ročně. Zastupitelstvo připojištění schválilo. Dále se 

projednávala smlouva o nájmu nemovitostí mezí obcí a MAS Nad Orlicí. Zastupitelé odsouhlasili 

pětiletý pronájem míst, na kterých se v současné době nacházejí rozcestníky pro pěší. Kdyby obec 

pronájem zamítlo, Místní akční skupina by na území obce nemohla umístit žádný ze svých prvků. 
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V poslední řadě byla projednávána smlouva s občanem na úhradu poplatku za pobyt v domě 

s pečovatelskou službou. Jednání se zakládalo na dopise paní Matějusové, která obec žádala o pla-

cení poplatku za svůj pobyt v tomto zařízení. Po dlouhém jednání zastupitelů, zda financovat či 

nefinancovat a po zvážení všech okolností, byla žádost zamítnuta.    

V diskuzi se projednával dlouhodobý spor o pozemek v Borovnici, vyvolaný mezi rodinou 

Fialových a Drahošových. Tento spor bude projednáván u soudu. Dále se projednávala další práce 

na zpravodaji obce - kdo bude ochotný se na jeho tvorbě dále podílet??? Poslední věcí byl návrh 

varhanního koncertu na Homoli, pro který bude obec hledat vhodný termín.

Odpadové hospodářství obce v roce 2010

Vážení občané obce Borovnice, vážení uživatelé nemovitostí v katastru našich obecních částí.

V nadcházejícím roce 2010 schválilo zastupitelstvo obce Borovnice stejný poplatek za likvidaci 

odpadů, jako v roce 2009, tj. 450,- Kč za osobu a rok pro občany s trvalým pobytem v obci a 450,- Kč 

pro občany, kteří v obci Borovnice vlastní a užívají chalupu, chatu nebo nemovitost s čp. 

k individuelní rekreaci, nebo v režimu chalupaření.

Odpadové hospodářství obce Borovnice je ošetřeno Obecně platnou vyhláškou.

Za shora uvedený poplatek je možné v obci Borovnice využít tyto služby:

a) Jednou za čtrnáct dní v pátek je možné přistavení popelnice na komunální odpad. Popelnice 

musí být od 1. 3. 2010 opatřena identifikační známkou firmy Ekola České Libchavy pro r. 2010.

b) Jednou za měsíc, vždy v poslední pátek je svoz plastů a tetrapaků. Plný a svázaný modrý, 

případně červený pytel bude vyměněn za nový. Opakovaně žádáme o řádné svazování plných 

přistavených pytlů, které umožní další manipulaci.

c) V každé obci je umístěn kontejner na čiré a barevné sklo. Odstraňujte prosím z lahví kovové 

zátky a třiďte sklo podle barvy (porcelán prosím není sklo!! zrcadlo je komunální odpad!! 

sklenice ze spíže zbavte zbytků potravin!!)

d) V každé obci je umístěn kontejner na odpadový papír. Papír je nutné odkládat složený a 

v případě krabic sešlapaných nebo rozdělaných. Pokud někdo z občanů obce má živnost 

s větším podílem odpadového papíru, měl by si tento přebytek likvidovat ve své podnikatelské 

živnosti, případně si koupit další službu od obce. Kontejnery řeší odkládání běžné spotřeby 

obalů z potravin, reklamních letáků, novin a časopisů.

e) Dvakrát ročně je organizován sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu.             

Sběr je vždy v měsíci dubnu a měsíci říjnu toho kterého roku. Přesný datum je oznámen 

zpravodajem Brodík a na veřejných deskách obce. Drobný elektroodpad je možné odložit 

i v kontejneru, který je umístěn v budově Obecního úřadu v Přestavlkách (mobilní tel., baterie, 

tranzistorová rádia, holicí strojky, kulmy, fény).

f) Občané obce Borovnice mají v poplatku uhrazenou i likvidaci odpadů z veřejného pohřebiště 

Homol.

g) V rámci aktivit Sborů dobrovolných hasičů lze v obci odložit i kovový odpad a to v Borovnici a 

v Přestavlkách do celoročně přistaveného kontejneru případně po domluvě s vedením SDH 

bude kovový odpad odvezen individuálně.
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Děkuji všem občanům a chalupářům za pomoc při shromažďování, svozu, třídění a likvidaci 

odpadů, vznikajících na území obce Borovnice.

Jsem rád, že se nám daří naplnit naše heslo: BOROVNICE NENÍ ŽÁDNÁ POPELNICE.

V příštím čísle zpravodaje Brodík bude obecní veřejnost seznámena s ekonomikou týkající se 

odpadového hospodářství obce Borovnice za r. 2009.

P O Z O R !!

Prodej známek na rok 2010 bude organizován v Rájci dne 18. února 2010 v pohostinství 

"Zastávka" od 16:00 hod. a v Borovnici dne 25. února 2010 v klubovně SDH Borovnice.

Karel Urbanec, starosta obce

Odkrytá věž homolského kostela

Historický nález stále nemá vysvětlení

Již téměř tři měsíce zdobí kostel na Homoli 

železné, nevzhledné lešení. Dělníci ho zde 

postavili z důvodů odkrytí věže a výměny její 

vrchní části. Údajně byla v tak dezolátním stavu, 

že při silnějším větru hrozilo její zřícení. 

Sundáním věže však veškeré práce ustaly. Proč 

se s rekonstrukcí dále nic neděje, není jasné 

mnohým z nás. Pro celou rekonstrukci se 

rozhodla diecéze v Hradci Králové a vše „šlo 

mimo obec“. Údajně měla diecéze i vše 

zafinancovat, ale některé zdroje tvrdí, že 

finance byly vyčerpány na stavbu právě onoho lešení a sundání věže. Podle všeho by měla být 

organizována finanční sbírka, která by pomohla věž opravit. Na doopravení však chybí částka 

2 miliony korun. Do kostela otevřenou věží zatéká, proto můžeme jen doufat, že úctyhodných 

2 miliony korun se podaří nasbírat dříve, než bude kostel po letošní vydařené zimě zcela 

zdevastován. Na takovou sbírku totiž v dnešní době můžeme čekat i několik let.      (bč)

V loňském červnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o nalezeném kousku 100 let 

starých novin, který v sobě měla ukrytý restaurovaná socha z borovnické kapličky. Tajemství odhalil 

restaurátor, kterému socha byla předána k opravě. Útržky pocházejí z roku 1899, z tehdy údajně 

velmi prodávaného francouzského novinového plátku PETIT JOURNAL. Obec Borovnice spoléhala 

na to, že díky útržku a za pomoci pana Viléma Kratochvíla konečně zjistí něco o historii stavby 
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kapličky. Opak je však zatím pravdou. Podle 

pana Kratochvíla je těžké zjistit, z jaké části 

Francie noviny pocházejí, protože v tehdejší 

době byly prodávány po celé zemi. Jednou z 

možností dopátrat se historie, je podle zvonu či 

kříže, který obec chce sundat a nechat pozlatit. 

Vnitřkem stavby není možné se však do zvonice 

dostat, budeme muset proto počkat na jarní 

měsíce a ke kříži se dostat pomocí výsuvného 

žebříku. Záhadou je, že ze zdejších rodáků a 

pamětníků nikdo nemá zmínku o tom, kdy byla 

kaplička vystavěna. Jisté dokumenty byly na sudslavské faře. Odtud byly zřejmě převezeny do 

Brandýsa, kde jsou těžko dohledatelné. Jestli se vůbec do Brandýsa dostaly a neskončily neznámo 

kde. Starosta obce se domnívá, že byl možná nějaký letopočet zakryt novou fasádou, která se na 

kapličce prováděla. Pokud by se někomu podařilo zjistit alespoň malou zmínku o jejím vzniku, 

ozvěte se na obecní úřad obce.

Díky bohaté nadílce sněhu auta končí v závějích

V sobotu 30. ledna po sedmé hodině ranní vyjela jednotka dobrovolného sboru hasičů z Kostel-

ce nad Orlicí k vyproštění zapadlého vozidla u Rájce.

Řidič zapadl do závěje na silnici směrem od Kosteleckých Horek do Rájce. Kvůli hlubokým 

závějím a velmi obtížně sjízdné komunikaci nebyl schopný se odtud sám dostat, proto si na pomoc 

musel zavolat hasiče s technikou. Silnice je zde sice pravidelně prohrnována, ale kvůli "otevřené" 

krajině se tato cesta při silnějších povětrnostních podmínkách velmi snadno ztratí pod navátým 

sněhem.

Foto: JSDH Kostelec nad Orlicí
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Další informace

Stomatologická lékařská pohotovost

Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační 

hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
 

06. 02. MUDr. Světlíková Lada Tyršova 515, Opočno 494 667 553

07. 02. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

13. 02. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

14. 02. MUDr. Šťastná Ludislava ZS Rokytnice v Orlických horách 494 595 292 

20. 02. MUDr. Tancurinová Jana Nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151

21. 02. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 542 102

27. 02. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

28. 02. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

06. 03. MUDr. Vavřičková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

07. 03. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

13. 03. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757

14. 03. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732

20. 03. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040

21. 03. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152

27. 03. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088

28. 03. MUDr. Beránková Lucie Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 783 

Zveme Vás do nově otevřené prodejny chlazené porcované 

drůbeže v Chocni. Nabízíme široký sortiment drůbeže z 

vlastní výroby - kuřecí prsa, stehna, čtvrtky, polévkové 

maso, droby, křídla, kuřata, krůtí maso.

Kde nás najdete:  Choceň, Kollárova ulice 

                                 (vedle prodejny Sklo-porcelán)

Pondělí   8-16 hod.

Úterý   8-16 hod.

Středa   8-17 hod.

Čtvrtek   8-17 hod.

Pátek   8-17 hod.

Sobota    8-11 hod.

Prodej drůbeže

Inzerce



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Únor 2010 • Strana 8

Knihovna

Zpráva za rok 2009 - Borovnice

Začíná rok 2010 a já Vás, vážení čtenáři Brodíku, chci informovat o práci naší knihovny 

v uplynulém roce. Poskytování služeb se nemění, opět je to vypůjčování knih pro veřejnost a 

kdykoliv na požádání u knihovnice. Rezervuji knihy podle přání čtenářů, zajišťuji podle zájmu a 

přání čtenářů o určitou literaturu v Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí. Odtud také v rámci 

výměnného fondu vozím nové tituly. Starám se o čtenářky na Homoli. Internet je nepřetržitě 

otevřen pro veřejnost. Přehrávání DVD se řídí podle zájmu návštěvníků. 

Knižní fond je stále stejný. Nové knihy se nenakupují, proto základní fond činí 504 svazků. 

Každý rok se najde dárce, takže letos opět přibylo 67 knih. Kostelecká knihovna nám poskytla 100 

knih. O časopisy je malý zájem, jsou také jenom darované. 

Registrovaných čtenářů každým rokem ubývá, ale s radostí konstatuji, že počet návštěv 

vzrostl z loňských 501 na 515 a s návštěvníky využívajících internet na 770. 

Vypůjčených knih bylo celkem 870, opět více než v loňském roce (744). Nejvíce čtenáři čtou 

krásnou literaturu 805 svazků, naučné literatury pouze 26. Špatné je to s dětmi, tam bylo vypůjčeno 

pouze 5 knih naučné literatury a 22 krásné literatury. O časopisy byl zájem ve 12 případech. 

V knihovně se konají různé činnosti. Přehrávání DVD s náměty Borovnice, Svatá mše za 

doprovodu harmonikářů, dokument fotografií o krásných zákoutích a květinách v zahrádkách. 

Velká beseda byla při restauraci Madony o původu kapličky, hledali jsme ve starých záznamech, kde 

jsme našli pouze písemnou zprávu, kdo přispěl na obnovu zvonu v roce 1917. Další beseda byla 

o kostele na Homoli za spoluúčasti pí. Petrašové. Čtenářky pomáhají 2x za rok, vždy před poutí, 

s úklidem kostela. V knihovně proběhla ukázka a prodej suvenýrů, zvonečků s vyobrazením 

poutního místa Homole. Průběžně si předáváme zahrádkářské rady, věnujeme si rostliny, 

prohlížíme katalogy. Obdivujeme ukázkové ruční práce. Zúčastnili jsme se zajímavé přednášky o 

Tibetské a Čínské medicíně. Některé čtenářky oslavují v knihovně svá jubilea. Při posezení 

vzpomínají na humorné nebo smutné příběhy ve svém životě, ale protože se vzájemně znají 

většinou od dětství, bývá z toho vzpomínání kolektivní.

Každé úterý se v knihovně schází skupina důchodkyň, které mají především zájem o knihy. 

Vědí, co čtou, vyměňují si zážitky z četby, doporučují si různé tituly. Kromě toho se diskutuje o všem 

možném. Mají velký přehled o zahradničení, vaření, vyprávějí si různé historky z mládí, a jak to bylo 

dříve v Borovnici a okolí. Hlasité debaty bývají o pořadech v televizi a hlavně o politice. Obdivuji 

jejich zájem o vše, co se kolem nich děje a hlavně jejich slovní projev.

Snažím se, aby bylo v knihovně příjemné prostředí a dostatek knih, pro všechny pravidelné 

návštěvníky, ale také pro občasné zájemce, kteří si přijdou posedět a popovídat. Všichni příznivci 

knihovny jsou srdečně vítáni.

Knihovna je otevřena pro veřejnost každé úterý od 16:00 do 18:00 hodin. V případě potřeby 

je možnost dohody s knihovnicí. Internet je přístupný nepřetržitě.

Kaplanová Božena
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Společenská kronika

V tomto měsíci oslaví své významné životní jubileum
 

85 let paní  Božena Sejkorová  z Borovnice
 

Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 

do dalších let.

K trvalému pobytu se do naší obce přihlásila 

paní  Marie Plchová se synem Michalem.
 

Přejeme, aby se Vám v Přestavlkách dobře žilo.

Na svět vítáme  Rozálii Matějkovou  z Rájce.
 

Rodičům a Rozálce přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí 

a hlavně radosti ve společném životě.

Životní jubilea

Přihlášení občané

V roce 2010 uplyne 20 let od úmrtí 

manželů Mišákových z Borovnice.
 

Vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Nový občánek

PŘESTAVLKY
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Z dění v obci a okolí

Sjezd na čemkoliv

Příznivé sněhové nadílky se rozhodli využít ráječtí hasiči a v lednu uspořádali již 2. ročník Sjezdu 

na čemkoliv. Rok od roku se pořadatelé snaží tuto událost více a více vylepšovat. Zlepšují nejen 

terén – závodní dráhu, soutěžní podmínky, ale zkvalitňují i občerstvení a především své stroje. 

I přesto, že byl letošní ročník uspořádán velmi „narychlo“ a účastníci měli  jen týden, 

lze ho hodnotit jako velmi povedený a hojně navštívený. Závodních strojů bylo možná méně, než 

v předešlých letech, zato diváků přibylo. Perfektně připravená dráha na sebe nenechala po 

zahájení dlouho čekat a na trať vyrazila například perníková chaloupka, čertovská viagra, rakev.

 na přípravu

Dále jsme tu mohli spatřit vodníka s jezírkem, který stav svých dušiček kontroloval i za jízdy, 

vtipného (leč trochu neupraveného) potápěče, dva zedníky zvané Snowtúčko (nebo že by to byl 

Pat a Mat ???) a spoustu dalších originálních strojů. Někteří účastníci se na závod pilně připravili a 

své fantazii rozhodně nekladli žádné hranice. Po dvou jízdách, kdy soutěžící měli převést, co se 
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Další fotografie najdete na zadní straně obálky, více na internetových stránkách obce Borovnice.

strojem umí, zasedala vážená porota k projednání výsledků. V letošním roce byla hodnocena nejen 

nejlepší jízda, ale i nejoriginálnější stroj. Oceněna byla zmíněná chaloupka, vodník či potápěč. 

Jelikož se Sjezd na čemkoliv v Rájci opět po letech stává tradicí, pořadatelé by rádi uspořádali 

v příštím roce další ročník. Budeme jim tedy přát, aby zima byla alespoň z části taková, jaká je letos. 
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Kultura a volný čas

Kalendář zajímavých akcí v okolí

6.2. sobota - 21:00 hod. ČESKOSLOVENSKÁ SUPERSTAR (hudba/zábava)

Skořenice - RoXet Club Do Skořenic zavítá finalista Miro Šmajda se svojí kapelou a rozjedou velko-

lepou show, jako znáte z televizních přenosů Superstar. Spolu s Mirem 

přijala pozvání i semifinalistka Adriane Craft, která má již skvěle rozjetou 

kariéru jako R'n'B zpěvačka v zahraničí. Celou atmosféru ještě podpoří 

residentní DJ's Laaw a Michal Pácalt.

8.2. pondělí - 19:00 hod. BALKÁNSKÁ SVATBA (divadlo)

Rychnov n.Kn. -Pelcl. divadlo Nevěsta je řekyně, ženich je Bulhar a svatebčané? Makedonci, Rumuni, 

Srbové, Chorvati – svatba ve vesnici Dolno Ujno je událostí, na kterou se 

musí pozvat úplně všichni. Výpravné pedstavení Sboru Carmina s nádher-

nými kostýmy, zpěvy, tanci a živou kapelou.

11.2. čtvrtek - 19:30 hod. ABBA WORLD REVIVAL (koncert)

Rychnov n.Kn. -Pelcl. divadlo Live show profesionálních hudebníků, interpretujících švédskou legendu.

13.2. pátek - 21:00 hod. DISKOTÉKA (zábava)

Kostelec n.Orl. - Sokolovna Diskotéka ve vinárně Sokolovny.

17.2. středa - 19:00 hod. ELENA SONENSHINE & JOCOSE JAZZ (koncert)

Rychnov n.Kn. -Pelcl. divadlo Koncert špikového jazzového tria.

19.2. pátek - 19:30 hod. NAŠI FURIANTI (divadlo)

Choceň - Sokolovna - sál Premiéra hry Ladislava Stroupežnického v podání DS Jirásek Choceň pod 

režijním vedením Miloše Bezdíčka.

19.2. pátek - 20:00 hod. 7. PLES KOSTELECKA (zábava)

Kostelec n.Orl. - Sokolovna Město Kostelec nad Orlicí si Vás dovoluje pozvat na 7. Ples Kostelecka. 

Hudební doprovod FANTASY music. Předtančení - Taneční škola Krok HK.

Módní přehlídka firmy Vamberecká krajka CZ, s. r. o. Vstupenky lze za-

koupit v Regionalním turistickém a informačním centru Kostelec n. Orl.

23.2. úterý - 19:30 hod. TO BYL TEDA SILVESTR! (divadlo)

Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské uvádí komedii ze současnosti 

Zbyška Pantůčka. Budeme svědky setkání několika generací při oslavě 

Silvestra. Hrají: Ivana Andrlová / Mahulena Bočanová, Zbyšek Pantůček / 

Martin Zounar, Adéla Gondíková / Veronika Jeníková a další.

24.2. středa - 19:30 hod. ZDENĚK IZER – PO PLASTICE PÍPL (divadlo)

Rychnov n.Kn. -Pelcl. divadlo Parodie televizních pořadů a imitování celé řady populárních zpěváků.

27.2. sobota - 9:00 hod. MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK MĚSTEM (společenská akce)

Choceň - Sokolovna - sál Průvod od rychty na Záměstí.
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Pro občany obce Borovnice, kteří nejsou registrováni v soutěžích 

stolního tenisu a pro zvané hosty.

Termín konání: 6. února 2010 od 13.00 hodin

Místo konání: Jídelna ZOPOS Přestavlky a.s.

Přihlášky: do 3. února 2010 

p. Urbanec Karel, tel. 724181346

p. Sládek František, tel. 603178297

Systém: bude stanoven před zahájením turnaje podle počtu 

přihlášených

Občerstvení: zajištěno v místě

Motto: „Vítězství není vždy to podstatné, i setkání potěší“
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Pěší výlet na vepřové hody na Vrbici

Z Kosteleckých Horek do staré Francie

Dne 13. 2. 2010 se konají na Vrbici již tradiční vepřové hody. Na tuto tradici navazuje i tradice 

naše - každoroční pěší výlet. I letos tomu nebude jinak. 

Sraz účastníků pěšího výletu je 13. 2. 2010 v 9:00 hodin v Přestavlkách na návsi. Trasa je 

naplánovaná, ale záleží na sněhových podmínkách. Po překonání asi 6 km vás čeká odměna ve 

formě ovaru, jitrnic, prejtu a dalších specialit. Samozřejmě nebude chybět pivo, čaj, třeba i něco 

ostřejšího (každý účastník výletu jde na vlastní nebezpečí).  

 Králik Pavel

Na výlet zve a čeká na vás

V sobotu 6.2.2010 se ve Středisku environmentální výchovy Modrý dům odehraje již druhá akce 

v rámci cyklu Cesta krajinou. Tentokráte se účastníci vypraví do Francie – a to jak do prostředí 

venkovského, tak dvorského.

Prostředkem jejich putování budou především tance, ale také vyprávění a hry pro děti. Ve 14:00 

zahájí akci francouzský dobrovolník Benjamin Touzé, který již rok na statku Modrý dům vypomáhá 

v rámci Evropské dobrovolné služby. Jeho vyprávění o tradicích Francie bude provázeno hrami 

pro děti, a také ochutnávkou tradičních francouzských sladkostí. 

Od 15 hodin bude následovat vystoupení historického souboru La Fiamma, který zatančí 

renesanční dvorské tance ze staré Francie. Jak se kdysi tancovalo na francouzském venkově, si 

účastníci budou moci vyzkoušet sami – po vystoupení bude následovat malá taneční dílna starých 

lidových tanců, zvaných „bránly“. 

V 16 hodin se účastníci přenesou na současný francouzský venkov a spolu s dobrovolníkem 

Benjaminem se mohou naučit současné lidové tance. Je zajímavé, že forma lidových tanců je po 

staletí stále podobná – tančí se v kruhu, rozděleném na páry, které se v průběhu tance obměňují. 

Tento typ tanců zvládají děti i začátečníci a mají veselý ráz. Však i dříve bylo třeba rozsvítit 

pošmourné zimní dny a dlouhé večery.

Akce je součástí cyklu Cesta krajinou, v rámci kterého se letos v Kosteleckých Horkách 25 

odehrají další tvůrčí dílny, přednášky, koncerty a divadelní představení. První akce z tohoto cyklu 

s názvem „Cesta lesem“ proběhla v sobotu 23. ledna a zahrnovala tvůrčí hry v krajině a přednášku o 

deštném pralese v Kostarice. 

Pořadatelem je INEX – SDA Kostelecké Horky, informace o dalších akcích jsou k nalezení na 

www.inexsda.kosteleckehorky.cz.

Alžběta Trojanová, o.s. INEX – SDA Kostelecké Horky

tel. 604 676 146
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SJEZD NA ČEMKOLIV - RÁJEC 2010


