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Příspěvky do zpravodaje
Při započetí práce na tomto čísle zpravodaje jsem objel
všechny 3 části obce, abych zkontroloval stav schránek pro
sběr příspěvků do zpravodaje Brodík. Bohužel, v Přestavlkách zmizelo uzamykatelné vnitřní víko, takže se do schránky nyní dostane každý a při vložení příspěvku do této schránky není zaručeno, že příspěvek bude redaktorům v pořádku
doručen. V dalších částech obce, Borovnici a Rájci, jsou
schránky plné pavučin (zatím nemám klíče). Je zřejmé, že
tyto schránky nejsou využívány a v době, kdy internet je
téměř všude, je obvyklé příspěvky posílat e-mailem. Pro ty,
kteří e-mail nemají, je vhodnější doručovat příspěvky písemně přímo redaktorům (Petr Kotera a Karel Urbanec).
Na všechny příspěvky odesílané e-mailem je odesílateli
ihned automaticky odesláno zpět potvrzení o doručení
zprávy do schránky. Je vhodné při odesílání navíc požadovat potvrzení o přečtení, které je odesíláno ještě také při
přečtení zprávy. Pokud automatickou odpověď o doručení
nedostanete, nebyla zpráva nejspíše doručena.
-pkBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Vážení občané obce Borovnice,
Úvodní článek patřil po dobu 8 let zakladatelce a dlouholeté redaktorce zpravodaje Brodík,
Báře Čermákové. Dnes si Vás, vážení občané, dovoluji oslovit já, starosta obce, a i tímto vstupem
poděkovat Barboře Čermákové za nápad a dlouhodobou chuť věnovat svůj čas a energii široké
obecní veřejnosti.
Když se vrátím na úplný začátek, nemohu nevzpomenout na částečný ostych a obavu dvou
pohledných slečen z Rájce, Terezy Sejkorové a Barbory Čermákové, když oslovily obec a naznačily
snahu začít psát obecní zpravodaj. Bylo zde patrné nadšení, zápal, ale i mnoho neznámých a
hlavně nedokonalé technické zázemí obce.
Jedna stará kopírka, soukromý počítač, ruční sešívačka a nemnoho zkušeností na straně
jedné, neutuchající chuť a mladistvý zápal jít do něčeho nového, co by oslovilo širokou obecní
veřejnost, na straně druhé. Výsledkem je osmiletá práce a médium, na které si obecní veřejnost
zvykla a přijala ho jako každoměsíční samozřejmost.
Od prvních čísel do současné podoby se mnoho změnilo. Do skupiny dvou nadšených děvčat
vstoupil odborník na grafiku a úpravu tisku, pan Petr Kotera z Přestavlk, a výrazně zvýšil kvalitu
zpravodaje z pohledu tisku a úpravy. Po asi čtyřech letech opustila redakci Tereza Sejkorová a od
té doby se snaží obec a skromný redakční tým najít dalšího pravidelného dopisovatele, který by
aktivně rozšířit redakční tým.
V roce 2010 odchází z redakce Brodíku i jeho zakladatelka a osmiletá redaktorka Barbora
Čermáková. Obec dokonce zvažovala možnost ukončení tisku a distribuce pravidelného
zpravodaje, nebo alespoň jeho částečné omezení z pohledu četnosti vydávání (čtvrtletník).
Po dohodě s panem Koterou a s přihlédnutím k vyjádření zastupitelů obce Borovnice bude
obec dále vydavatelem měsíčního zpravodaje Brodík, kterým chceme především Vám, občanům
obecní samosprávy, zprostředkovat servis správ a informací z veškerého obecního dění a všech
potřebných sdělení z oblasti kultury, sportu a společenských aktivit regionu naší obce a okolí.
Vážená Barboro Čermáková, ještě jednou Vám děkuji za odvedenou práci v oblasti
informatiky obce Borovnice a všech dalších aktivit spojených s redakční činností zpravodaje
Brodík. Věřím, že tento dík mohu přenést i od celé obecní veřejnosti, která vaši práci dostávala
každý měsíc do svých domácností.
Všichni Vám přejeme mnoho osobních a pracovních úspěchů, mnoho zdraví a pohody ve
Vašem soukromí. Svým příkladným pracovním přístupem jste byla vzorem pro mládež a je velká
škoda, že se nepodařilo navázat na vaši redaktorskou činnost další nadějné zpravodaje.
Děkuji.
Karel Urbanec, starosta obce
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Zprávy Obce Borovnice
Z veřejného zasedání zastupitelstva
Dne 25. března 2010 se od 18 hodin v místní části Rájec konalo pravidelné veřejné zasedání
obecního zastupitelstva. Jednání se zúčastnilo 7 zastupitelů, 2 byli omluveni. Starosta obce
všechny přítomné přivítal a poté seznámil s programem, který nebyl doplněn a byl schválen.
První body jednání zastupitelstva se týkaly zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a poté
projednání a schvalování závěrečného účtu obce Borovnice za rok 2009. Starosta obce seznámil
přítomné s textem závěrečné auditorské zprávy, která byla výsledkem kontroly hospodaření obce
Borovnice za r.2009. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky a neuvádí se žádná rizika. Starosta obce chce i touto formou poděkovat za svědomitou
práci p. Mileny Sládkové, účetní obce Borovnice. Bezprostředně po kontrolním auditu byl vyhotoven Závěrečný účet hospodaření za r.2009, který byl vyvěšen na všech úředních deskách obce.
Starosta obce seznámil zastupitele s hlavními ukazateli příjmové a výdajové části, se stavem
běžného účtu a stavem úvěru k 31.12.2009. Zastupitelstvo závěrečný účet schválilo bez výhrad.
V dalším bodě zastupitelé projednávali novou Obecně platnou vyhlášku o likvidaci bio odpadů,
kterou nařizuje obcím zákon o likvidaci odpadů na území obecních samospráv. Problémem bioodpadů se zabýval i DSO Orlice a zajistil diskuzi s firmou, která sváží a likviduje bio-odpad na území
DSO Podorlicko a Horní Jelení. Z nabízených možností je asi nejefektivnější způsob likvidace
prostřednictvím plastových popelnic, které by byly majetkem fyzických osob a byly sváženy
pravidelným svozem. Zastupitelstvo si vyžádalo čas a více informací o svozu a hlavně ceně za
službu. Touto novou vyhláškou se bude zastupitelstvo zabývat opět na příštím veřejném zasedání.
V předposledním bodě byly projednány žádosti občanů a organizací. Paní Jana Moravcová žádá
zastupitelstvo obce Borovnice o odkoupení části místní komunikace, od níž byla oddělena předzahrádka užívaná žadatelem. Zastupitelé souhlasí s odprodejem této předzahrádky za podmínek,
že prodej bude oznámen záměrem na úřední desce obce Borovnice, zaměření oddělené předzahrádky bude učiněno na náklady žadatele a cena parcely bude stanovena soudním znalcem.
Dále byli přítomní seznámeni s textem dopisu, který zaslal 12.3.2010 na obecní úřad i
jednotlivým zastupitelům p. Horáček. V dopise byla připomínkována žádost ČEZ-Distribuce Česká
Třebová o vyjádření k záměru p. Horáčka - nové elektrifikační přípojky pod Homolskými schody.
Starosta obce Borovnice vyjádřil zásadní nesouhlas s realizací této zamýšlené stavby a zastupitelstvo tento názor jednohlasně podpořilo.
Starosta obce dále seznámil s příspěvkem ZŠ Lhoty u Potštejna za žáky na rok 2010. V současné
době dochází z obce Borovnice do této ZŠ 17 žáků. V roce 2010 činí příspěvek za jednoho žáka
5.640.-Kč (95.880,- ročně celkem). Z obce Borovnice dojíždí žáci ještě do ZŠ Skořenice, Kostelec
nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Choceň.
Posledním bodem byla tradičně diskuse, ve které p. Jaroslav Matějka požádal o zvážení
možnosti vyvrtání nového zdroje vody pro požární nádrž v Rájci. Místo současného čerpání je
osazeno elektrifikační přípojkou a plastovým vodovodním potrubím. Jednalo by se o nový hlubší
vrt. Starosta obce přislíbil oslovení firmy, která se zabývá technologií na tyto stavby, zjištění
potřebného zavodnění této lokality a cenu za dílo. Poté bylo veřejné zasedání ukončeno.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Obec Borovnice není žádná popelnice
Již mnoho let se obracím na širokou obecní veřejnost s prosbou o aktivní pomoc všech občanů
s jarním úklidem obce, všech veřejných prostor, místních komunikací, zkrátka všeho, co dotváří
naši obec a dělá ji krásnější.
Vážení občané, i v roce 2010 nám jarní sluníčko ukazuje nejen první květy jara, ale i špínu kolem
silnic, místních komunikací, veřejných prostor u obecních budov, dnes využívaných k různé činnosti
zájmových organizací, veřejných prostor autobusových zastávek, stanovišť kontejnerů na sklo a
papír atd.
Pokuste ze sebe dostat splín dlouhé zimy, která ledacos zakryla a v rámci svých možností
pomozte obci s jarním úklidem.
Je mnoho těch, kteří tyto věty budou považovat za zbytečné, protože jejich příkladná starost o
své majetky a přilehlá okolí jsou samozřejmostí. Je mezi námi ale stále dost těch, kterým je třeba
připomenout, že vesnici netvoří jen příroda a architektura, ale především její lidé, kteří svým
aktivním životem pomáhají dotvářet hodnoty venkovské společnosti.
Je možné tyto práce pro obec organizovat společně a využít i skromnou obecní mechanizaci,
případně jí dělat individuálně a případné smetky nahlásit přes své zastupitele obci, která zajistí
jejich odvoz.
Opakovaně chci připomenout veřejnosti, že kontejnery na sklo jsou pouze na sklo, a to barevné
(zelené) a čiré (bílé). Nelze do kontejneru házet jiné odpady, smetí! Talíře prosím nejsou ve většině
případů sklo, ale keramika nebo porcelán, který patří do komunálního odpadu. Bonusová dotace se
snižuje podle hodnoty vytříděného odpadu. Kovový uzávěr lahve, plechové víčko na sklenici,
částečný obsah potravin ve sklenicích, je příčinou nízké výtěžnosti při třídění druhotných obalů.
Kontejnery na papír mají řešit sběr odpadového papíru z běžné činnosti domácností. Není
možné zde suplovat likvidaci pro osoby a organizace, které svou činností vykazují zvýšené
množství spotřeby papíru. Papír do kontejneru lze odkládat pouze složený a upravený k vysokému
využití objemu kontejneru. V Přestavlkách dva dny po svozu je polovina kontejneru zaplněna
krabicemi bez jakékoliv úpravy. Pokud ke kontejneru posíláte děti, pomozte jim s úpravou
odpadového papíru. Poučte je o třídění skla a čistotě kolem stanovišť kontejnerů.
Další nešvar, který se neustále opakuje, jsou kuřáci v autobusových čekárnách. Nechci psát o
škodlivosti tohoto zlozvyku, to si musí vyřešit každý sám. Co nás trápí je bezohlednost této skupiny,
která kolem sebe pohazuje nedopalky cigaret, krabičky od cigaret. U každé čekárny jsou
instalovány odpadkové koše. Stačí velmi málo, chtít. Čekárny jsou obcí budovány pro obecní
veřejnost, která se přepravuje hromadnou dopravou do škol, zaměstnání, k lékaři apod.
Nejsou to kuřácké buňky ani shromaždiště nudící se mládeže. Dokažme společně, že si těchto
investic vážíme a společně je dokážeme chránit.
Chci upozornit všechny majitele psů, že i jejich miláčkové dokáží znečistit velkou část obce a
jejich odpady jsou velmi nežádaným a nepříjemným znečištěním našich bot. To, že volně pobíhající
pes je pro mnohé občany nepříjemnou překážkou, je stále pro některé vlastníky nepochopitelné a
někdy mi připadá, že i obtěžující výsada společenského pořádku.
Za vaši příkladnou aktivitu při jarním úklidu obce vám předem děkuji.
Karel Urbanec
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk pro Vás
připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních elektrospotřebičů a
velkoobjemového odpadu, který se koná v pátek 23. dubna 2010.
Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
- znečištěné sklo a keramika
- plechovky od barev
- olejové filtry
- plast. nádoby od olejů a postřiků - obaly od sprejů
- upotřebené (vyjeté) oleje
- zaolejované hadry
- staré barvy a ředidla
- vyřazené chemikálie
- staré léky, kosmetika
- autobaterie, monočlánky - zářivky a výbojky
- ojeté pneumatiky
- autosedačky a čalounění - rozbitý nábytek, matrace apod.
- nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty apod.
VÁŽENÍ OBČANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM.
NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU TŘETÍ OSOBOU!!!
Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých částech naší obce v těchto
časech:
1. Rájec
náves u hospody
16:00 - 16:20 hod.
2. Přestavlky autobusová zastávka
16:30 - 16:50 hod.
3. Borovnice u prodejny
17:00 - 17:20 hod.
4. Borovnice u rybníka
17:30 - 17:50 hod.
5. Homol
18:00 - 18:10 hod.
Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou. Tato akce Vás časově
ani finančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně
Vašich dětí. Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás. Pomozte a přispějte
ke zlepšení životního prostředí!
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě. Děkujeme Vám předem za spolupráci.
Karel Urbanec, starosta obce

Internetové stránky obce a Zlatý erb 2010
Jak si nejspíše mnozí všimli, před koncem roku 2009 byly na původní doméně www.brodec.cz
spuštěny nové stránky Mikroregionu Brodec, na které byly napojeny také stránky naší obce
s doménou www.borovnice.info. Nové stránky mikroregionu i naší obce mají nejen novou grafiku,
ale jsou založeny na redakčním systému, kam je možné po zaregistrování přidávat články a
fotografie. Bohužel zatím je stále v řešení nastavení přístupových práv jednotlivých obcí k jednotlivým sekcím. Díky propojení se stránkami Mikroregionu Brodec budeme mít díky propojení
stránek a informačním RSS kanálům na jednom místě i informace (a v kalendáři akcí také akce)
okolních obcí, které budou na stránky mikroregionu přispívat, takže nebudeme muset procházet
několik stránek obcí a hledat informace.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Převod všech informací z předchozí verze stránek je však časově velmi náročný, a proto je na
úvodní straně stránek naší obce prozatímně možnost výběru vstupu na nové nebo staré stránky.
Pokud při postupném převodu informací některé na starých stránkách nebudou dočasně funkční,
přijměte omluvu. Je to proces náročný a někdy dojde i k chybám.
Stejně jako v předchozích 3 letech, i v tomto roce byly naše webové stránky přihlášeny do
soutěže stránek měst a obcí - Zlatého erbu 2010. Naše internetové stránky (přes jejich současnou
nedokončenost) se v tomto ročníku umístily na 5. místě v Královéhradeckém kraji. Vzhledem
k tomu, že do soutěže se každým rokem přihlašuje čím dál více soutěžících (v roce 2000 jich bylo jen
134, letos již 600) a v kategorii obcí soutěží i nepoměrně větší obce, říkající si městys, není 5. místo
za nedokončené stránky jistě špatné.
Jelikož naše stránky nejspíše již zůstanou trvale založeny na tomto redakčním systému,
případná změna podoby stránek v budoucnu již nebude znamenat úplné předělávání dat, ale
pouze změnu vzhledu (titulní fotografie, barevnost stránek, umístění panelů apod.). S vlastními
články a dokumenty, včetně zpravodaje Brodík, již tedy nebude nutné hýbat a nijak je upravovat.
Po dokončení přesunu dat ze starých stránek a doladění některých funkcí budou naše stránky
snad dostatečně připraveny na příští ročník soutěže Zlatý erb, kde by třeba mohly opět skončit „na
bedně“. To ale není nejdůležitější. Podstatné je to, aby nové stránky vyhovovaly uživatelům a aby
i oni sami tyto stránky obohacovali svými příspěvky, kterými je možno zároveň obohacovat také
tento zpravodaj.
Petr Kotera

Další informace
Zápis dětí do MŠ Chleny
Zápis dětí do Mateřské školy Chleny proběhne dne 4. května 2010 od 7,00 do 17,00 hod. S sebou
přineste občanský průkaz a očkovací průkaz dítěte. Přihlášky si můžete vyzvednout od 7. dubna
v Mateřské škole Chleny.
Mgr. Michaela Krupičková, ředitelka MŠ

Penzion Pod Rozhlednou
nová restaurace v provozu od 11 do 22 hod. - obědy, večeře
letní terasa s dětským koutkem, oslavy, svatby, školení, ubytování

Vrbice u Kostelce nad Orlicí • tel. 494 547 268, 603 726 531

www.penzion-pod-rozhlednou.cz
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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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.
10. 04.
11. 04.
17. 04.
18. 04.
24. 04.
25. 04.
01. 05.
02. 05.
08. 05.
09. 05.

MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Ježková Marie
MUDr. Kahlerová Blanka
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Laubová Jana

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.

494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 371 783

CzechPOINT
Nabídka služeb
Na obecním úřadě Borovnice bylo uvedeno do provozu pracoviště CzechPOINT, o jehož
zřizování jsme ve zpravodaji informovali již od loňského roku. Úřední den byl stanoven na úterý a
úřední hodiny jsou v době mezi 10-11 a 14-16 hod. Většinou ale bývám v tento den na úřadě přítomen
po celý den, takže je možné (nejlépe po telefonické domluvě na č. 724 236 686) přijít se žádostí
i v jinou úterní hodinu.
Na pracovišti CzechPOINT lze žádat o výpisy stejně jako na každém takovémto pracovišti
u jiných úřadů:
- Bodové hodnocení řidiče
- Insolvenční rejstřík
- Katastr nemovitostí
- Obchodní rejstřík
- Rejstřík trestů
- Seznam kvalifikovaných dodavatelů
- Živnostenský rejstřík
Dále lze na pracovišti CzechPOINT elektronicky podávat formuláře registru živnostenského
podnikání pro fyzické i právnické osoby, provádět autorizované konverze dokumentů z listinné
podoby do elektronické a naopak.
Ceny za vydání výpisů a další služby pracoviště CzechPOINT jsou dané systémem a jsou tedy
stejné jako na kterémkoli jiném pracovišti na jiných úřadech.
Petr Kotera
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Společenská kronika
Životní jubilea
V tomto měsíci oslaví své významné životní jubileum
81 let

paní Marie Vávrová z Borovnice

Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Nový občánek
Srdečně vítáme do života nového občánka naší obce

Matěje Buriana z Přestavlk,
který se narodil v měsíci březnu.
Malému Matějovi přejeme hodně štěstí do života a rodičům
samou radost.

Přání našich občanů
V Borovnici dne 5. března 2010 moje
drahá sestra Ludmila Řičařová se svým
manželem Františkem v tichosti oslavili
zlatou svatbu.
Chtěla bych jim touto cestou složit hold,
neb dnes se pomalu raritou stává, když dva
lidé bez úhony, bok po boku dlouhá léta
společný svůj osud sdílí. Dobře víte, že to
není žádná psina. Toho vědomi si byli už
v mládí, když rozhodli se před oltářem slib si dát a ten dodržet. Patří jim za to velký dík, neb jistě na
té dlouhé cestě vyskytla se chvíle, kdy utéci se chtělo z toho kola ven. Z boje utíkají jenom srabi, co
nejsou schopni řešit problémy, a na které žádný spoleh není.
Kéž by si z nich všichni vzali příklad, hned by se žilo v této zemi líp. Za všechny co je mají rádi
pevné zdraví, hodně radosti a štěstí do dalších let přeje
Marie
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Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
10.4. sobota - 13:00 hod.

PODORLICKÉ KOLO PORTY 2010
(koncert)
Soutěž v trampské, folkové, bluegrassové a country muzice. Během odpoledne proběhne soutěž skupin, dvojic a jednotlivců o vítězství a postup do
českého národního kola, které letos bude v Řevnicích ve dnech 25. - 27. 6.
Večerní program zahájí v 19:00 hodin folková skupina Marien z Pardubic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.4. úterý - 19:30 hod.
CO JINDE NEUSLYŠÍTE
(divadlo - talk show)
Choceň - Sokolovna - sál
Účinkují Eva Holubová, Bob Klepl a jejich host čarodějka Marcela Košanová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.4. středa - 19:30 hod.
ROZMARNÝ DUCH
(divadlo)
Vamberk - MK Sokolovna
Líbezná anglická komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními
vědami, zvlášť když hlavní medium je poněkud potrhlé povahy. Pak se
lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví
rady. Hraje DS Zdobničan Vamberk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.4. pátek - 20:00 hod.
BLADEX
(hudba/zábava)
Vamberk - MK Sokolovna
Rocková taneční zábava.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.4. sobota - 8:00 hod.
DOUDLEBSKÁ ŠLÁPOTA
(sport)
Doudleby nad Orlicí
7. ročník turistické akce pro pěší i cyklisty. Start a cíl jednotlivých tras na
"Třešňovce" v Doudlebách n.Orl. mezi 8 a 10 hod. Pěší trasy v délce 8, 15 a 30
km, cyklo v délce 20, 50, 80 a 90km. Všechny trasy jsou značené logem akce
a na význačných rozcestích jsou mobilní kontrolní body s atrakcemi a soutěžemi. V prostoru startu a cíle je připraveno občerstvení pro účastníky
akce i příchozí diváky (opékané vuřty, káva, čaj, pivo, nealko atd.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.4. sobota - 19:30 hod.
36. VEČER TRAMPSKÝCH PÍSNÍ
(koncert/hudba)
Choceň - Sokolovna - sál
Vystoupí skupiny Stará vesta, Trempo di šlak + Marold, Spekulace,
Kamarádi. Pořádá T. O. Kamarádi Choceň.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.-18.4. sobota-neděle
KOSTELECKÁ POUŤ
(zábava)
Kostelec n.Orl. - náměstí
SK Klackaři Kostelec n.Orl. srdečně zve na tradiční KOSTELECKOU POUŤ.
Atrakce pro malé i velké a prodejní stánky s pestrou nabídkou zboží.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.4. úterý - 19:30 hod.
ABBA WORLD REVIVAL
(koncert)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Takřka originální provedení repertoáru slavné hudební formace ABBA.
100% živá show s megahity 70. a počátku 80. let.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.4. pátek - 19:30 hod.
PAVEL ŠPORCL A ROMANO STILO - GIPSY WAY TOUR (koncert)
Vamberk - MK Sokolovna
Unikátní společný koncert Pavla Šporcla se slovenskou romskou cimbálovou kapelou Romano Stilo.
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
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24.4. sobota - 8:00 hod.

OTVÍRÁNÍ CYKLOSEZÓNY
(sport)
Kostelec n.Orl. - náměstí
Více informací na zadní straně obálky...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.4. sobota - 21:00 hod.

ITALOBROTHERS "LIVE"
(hudba/zábava)
Německý taneční projekt s nesmrtelnými hity, jako jsou Stamp on the
Grand nebo excelentní remix Moonlight Shadow, případně pecku Moon.
Můžeme se těšit i na jejich absolutní novinku Love is on fire. Navíc se u mixáku vystřídají Dan Rakaczky z Fajn rádia a formace Mish Mash z Tvujdj.cz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skořenice - RoXet Club

25.4. sobota - 14:00 hod.

HOMOLSKÉ HARMONIKY
(hudba/zábava)
Homol / Přestavlky
Více informací na této straně dole - Poutní místo Homol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.4. neděle - 19:30 hod.

PROCHÁZKA SVĚTOVOU OPERETOU A MUZIKÁLEM (koncert)
Koncertní vystoupení v dobových kostýmech. Hrají členové Městského
divadla Ústí n.Lab. a Státní opery Praha.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rychnov n.Kn. - Pelcl. divadlo

30.4. pátek - 18:00 hod.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
(zábava)
všechny části obce Borovnice Obvyklé pálení čarodějnic v každé části obce v režii jednotlivých SDH.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.4. pátek - 21:00 hod.

MANDRAGE & INGO SANDHOFEN
(koncert)
Kostelec n.Orl. - koupaliště
Dvojkoncert české a německé skupiny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5.

sobota - 21:00 hod.
Skořenice - RoXet Club

LUNETIC "LIVE"

(hudba/zábava)
Po roční pauze se opět řítí čtveřice sympaťáků do Roxetu, aby znovu
oprášili své největší pecky jako je Máma, Ať je hudba tvůj lék, Dotyky nebo
Only you a další. Hrají: Lunetic, DJ Michal Pácalt.

Poutní místo Homol
Mše, pouť a "Homolské harmoniky"
První dubnová mše v kostele na Homoli se koná na Velikonoce dne 4. dubna od 14:30 hodin.
Dne 25. dubna se koná tradiční jarní pouť s obvyklými stánky a mšemi, které budou začínat jako
obvykle od 8:00, 10:00 a 14:00 hod.
Zároveň zde započne 4. ročník setkání harmonikářů, kteří zahrají v kostele Panny Marie
Bolestné na Homoli při bohoslužbě od 14:00 hod. Od 15:30 hod. bude program setkání
harmonikářů pokračovat v jídelně Zoposu v Přestavlkách (změna oproti pozvánkám!).
Více informací o tomto setkání harmonikářů najdete na přiložené pozvánce, na stránkách
www.cz-art.com a stránkách naší obce www.borovnice.info.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Z dění v obci a okolí
Posezení s našimi seniory
Dne 14. března 2010 zorganizovala sociální komise obce Borovnice již tradiční posezení
s důchodci. Po mnoha letech jsme se opět vrátili do jídelny ZOPOSU a.s. Přestavlky a všichni
přítomní si to pochvalovali.
Jak je každoročně na této akci zvykem, nemohlo chybět představení těch nejmenších - dětí
z Mateřské školy ve Lhotách u Potštejna, které našim seniorům předvedly krátkou scénku o tahání
řepy a pásmo říkanek.

56 seniorů a členů komise se příjemně bavilo při živé hudbě, kterou nám zprostředkoval
harmonikář Petr Šimáček, jemuž se zpěvem jako obvykle pomáhala Dana Sokolová s kytarou.
Sociální komise děkuje všem zúčastněným seniorům, kuchařkám jídelny a hudbě za skvělou
atmosféru a příjemné zázemí. Těšíme se na další setkání.
Karel Urbanec

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Duben 2010 • Strana 12

Přestavlcký karneval

Dne 6. března se v Přestavlkách opět konal tradiční karneval pro děti. Jelikož nebylo možné
jako v předchozích letech využít sál přestavlcké hospody, konal se tentokráte v jídelně Zoposu.
Stejně jako v minulém roce přestavlcká mládež pro děti připravila soutěže a hry, po jejichž absolvování byly děti odměňovány sladkými i věcnými cenami (pastelky, fixy apod.) a tři nejlépe vyhodnocené masky (které vybrat bylo velmi těžké) obdržely hodnotnější ceny.

Obci Borovnice patří poděkování za sponzorskou úhradu sladkých i věcných cen pro děti a rodičům dětí za dobrovolné vstupné, kterým přispěli na úhradu nákladů, jež byly letos mnohem vyšší.
Ve večerních hodinách se zde sešli ještě dospělí a dospívající, aby si při hudbě trochu "zařádili" a
po práci na přípravě a zabezpečení průběhu dětského karnevalu trochu odpočinuli.
Petr Kotera, SDH Přestavlky
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Od našich dopisovatelů
Historie borovnické zvoničky
Jak v minulém čísle Brodíku uvedl pan starosta, záhada sochy P. Marie z borovnické zvoničky
dosud nebyla rozřešena. Na tom se bohužel nic nezměnilo. Přesto bych rád v této věci napsal pár
slov, i když o tom, kdy a za jakých okolností zde byla socha umístěna, prozatím nic nevíme.
Při nedávné renovaci v ní byly objeveny značně zdevastované noviny. Ne však natolik, abychom
nedokázali přečíst, o co se jedná: do sochy P. Marie byl, neznámo kým, kdysi vsunut výtisk
francouzského deníku Le Petit Journal ze středy 10. května roku 1899.
Pochází snad socha z Francie? Je to docela možné. (Tak například pamětní kniha potštejnské
farnosti zaznamenává k roku 1911 koupi čtyř zlatých kytic od firmy Homer z Paříže za 80 K.).
Pokud jde o zmíněné noviny, nešlo rozhodně o nějaký bezvýznamný plátek. Pařížské Le Petit
Journal vycházely od roku 1863 do roku 1944, v době největší slávy, nákladem až jednoho milionu
výtisků. Je zřejmé, že byly rozšířeny i mimo hlavní město. Kromě jiného vstoupily Le Petit Journal do
historie jakožto pořadatel vůbec prvního automobilového závodu, což se stalo roku 1894.
Náš nalezený výtisk je z roku 1899, tedy o pět let mladší. Onen neznámý, kdo jej umístil do sochy
P. Marie (snad zhotovitel sochy?), pro nás tak trochu zastavil čas - více než na století. Čteme zde
například - kromě mnoha jiných zpráv či jejich útržků - i o tehdy aktuální aféře plukovníka Dreyfuse.
Jde o dodnes známý případ francouzského důstojníka židovského původu, neprávem
odsouzeného k deportaci na Ďábelské ostrovy, o jehož propuštění se zasadil (kromě jiných
osobností) i spisovatel Émile Zola. Tak nás borovnický nález autenticky přenáší do zcela jiné doby a
země...
Vraťme se však k borovnické zvoničce s její sochou P. Marie. Je opravdu zvláštní, že se v místní
paměti neuchovala vůbec žádná vzpomínka, pokud jde o její historii. Trochu jsem se tedy zabýval
tím, zda by bylo možno nalézt nějakou písemnou zmínku, která by záhadu objasnila. Bohužel, bez
úspěchu. A přestože je tomu tak, uvedu zde alespoň několik informací o tom, jak jsem postupoval.
Mohli bychom předpokládat, že o soše P. Marie a jejím umístění v nice zvoničky – k čemuž došlo
zřejmě někdy koncem 19. či počátkem 20. stol. - se bude zmiňovat farní kronika. V tomto případě by
to měla být kronika farnosti Sudslava, a ta spadá pod Brandýs nad Orlicí. Podle polského pana
faráře však na brandýské faře žádná taková kronika není. Pokud někde, tak by prý mohla být v
okresním archivu v Ústí nad Orlicí.
V ústeckém archivu je skutečně uložena farní kronika Sudslavi. Její název je LIBER
MEMORABILIUM (Kniha pamětihodností), a je přístupná v digitalizované podobě. Pro odborného
badatele, schopného číst české, latinské a německé rukopisné záznamy psané kurentem, by
představovala velmi cenný materiál. Zachycuje totiž období od roku 1692, což je datum založení
poutního místa na Homoli. Poslední zápis je k roku 1842, pro nás tedy končí příliš brzy, nehledě na
to, že k přečtení textu by bylo třeba schopností špičkového odborníka.
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Kde je ale pokračování této kroniky, které jistě muselo existovat, a které bychom v naší věci
potřebovali? To zatím nevíme, podle vyjádření pracovníků ústeckého archivu se v jejich fondech
nenalézá. (Další materiály, vztahující se k sudslavské farnosti, nejsou dosud v archivu utříděny a
nejsou veřejnosti přístupné.)
Snad bychom se tedy něco dozvěděli v obecní kronice. Borovnice sice přináležela k sudslavské
farnosti, byla ovšem také součástí panství hrabat Kinských. Správně tedy (s různými dějinnými
peripetiemi) tíhla ke Kostelci nad Orlicí, a to znamená do dnešního okresu Rychnov nad Kněžnou.
Ve Státním okresním archivu Rychnov nad Kněžnou staré kroniky Borovnice nejsou. Jsou zde
však uloženy dvě borovnické kroniky, sepisované během minulého století. Jedna z let 1927-1947,
druhá z let 1970-1989.
My se zaměříme na onu první kroniku, na jejíž titulní straně čteme:
Pamětní kniha
založena prvního května roku 1927
Kaplanem Frant. starostou obce
Borovnice
Pisatel kroniky, borovnický starosta Kaplan, bral svou práci velmi poctivě. Kronika začíná
vylíčením historie obce od nejstarších dob. Je zřejmé, že při sepisování měl k dispozici staré zápisy,
patrně také dosavadní obecní kroniku, takže mohl uvést nejednu detailní informací o dění v obci
během 19. století, ba ještě více do minulosti. Vyptával se prozíravě i starých lidí na jejich vzpomínky.
(Pro zajímavost: víte například, jak vypadaly první dvě hasičské stříkačky v Borovnici a kdy byly
zakoupeny? Šlo o jakési dřevěné válce s pístem, dlouhé asi 1,5 m. Obec je zakoupila roku 1835, stály 1,30
zlatých.)
František Kaplan zpětně zaznamenával i události První světové války, a samozřejmě zapisoval rok
za rokem vše, co bylo pro obec důležité od data založení kroniky. A protože předmětem našeho
zájmu je borovnická zvonička, dovolil bych si čtenáře seznámit s jedním kronikářovým zápisem,
vracejícím se do roku 1888, který by s ní snad mohl souviset. Nebo také nikoli, a to posuďte sami:
1888 na opravu homolského kostela 13. 54 zl.,
postavena nová zvonička za 194.60 zl. kamž se předělal zvonek, který byl v panském dvoře na lípě.
Uvedeného roku dala obec na opravu homolského kostela určitou částku. Ale o jakou nově
postavenou zvoničku z druhé půle zápisu se jedná? O nějakou zvoničku na Homoli či někde v okolí?
Anebo jde skutečně o zvoničku v Borovnici, do níž byla později umístěna socha P. Marie?
To, co bylo současníkům úplně jasné, se s jejich odchodem vytratilo z obecné paměti. Obrátil
jsem se s dotazem na odborníka-numismatika, který mi potvrdil, že v oné době bylo možno za
uvedenou částku cca. 195 zlatých zděnou zvoničku postavit. Další věcí je zmínka o zvonku, visícím
původně v panském dvoře na lípě. Zvonek jistě ve vsi plnil svou úlohu: jaký by byl tedy důvod
přenášet ho k homolskému kostelu či jinam?
A tak není vyloučeno, ačkoli přímý důkaz chybí, že rok 1888 by mohl být rokem vybudování
zvoničky v Borovnici. Možná nám řekne více plánovaná jarní prohlídka jejího zvonku. Je též docela
pravděpodobné, že pořízení sochy financoval nějaký zámožnější donátor. Snad se v budoucnu
přece jen objeví zápis, který pomůže odhalit nejen záhadu stavby zvoničky ale i její sochy.
Vilém Kratochvíl
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