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Z redakce
Děkujeme všem, kteří přispívají do našeho obecního
zpravodaje. Uzávěrka příjmu příspěvků do následujícího
čísla bude opět poslední pondělí v měsíci dne 25. října 2010.
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Zprávy Obce Borovnice
Vážení občané obce Borovnice,
dovoluji si, možná naposledy, oslovit širokou veřejnost obce Borovnice. Dne 16. října 2010 končí
mandát současnému zastupitelstvu, zvolenému v řádných komunálních volbách na podzim 2006.
K poslednímu kontaktu s voliči dochází zpravidla na ustavujícím zasedání nových kandidátů, při
volbě starosty a jeho zástupce. O tuto slavnostní a pro obec důležitou událost jsme všichni
ochuzeni a obec Borovnice od tohoto data povede státem určený správce.
Pokud jsme si přáli vyzkoušet tuto variantu, tak je to již nezpochybnitelná realita. Obec
Borovnici od 18. října 2010 povede Ing. Šťastný, pracovník ministerstva vnitra, detašovaného
pracoviště Hradec Králové. Není to samozřejmě žádná tragedie a ti občané, kteří se v obci aktivně
nezapojují do veřejného života, tuto skutečnost ani možná nezaznamenají.
Obec se však nebude moci zapojit do Programu obnovy venkova a přijde v roce 2011 o možné
dotace i další dotace ze společných integrovaných programů za DSO Brodec a DSO Orlice.
To jsou každoroční prostředky, které významným způsobem po několik let doplňují obecní
rozpočet. Možné žádosti o dotace různých forem a zdrojů financování zpravidla vypracovává
starosta obce a ten zde bude po dvaceti letech chybět.
Kompetence pověřeného správce jsou značně omezené a jeho působení v obci je pouze
z důvodů dohledu nad samosprávnou činností obce.
Náhradní termín mimořádných voleb se uskuteční pravděpodobně v měsíci únoru nebo březnu
2011. Věřím, že se najde dostatek zodpovědných občanů této obce a do tohoto termínu sestaví
kandidátku pro mimořádné volby. Obec Borovnice má 380 občanů s trvalým pobytem. Z této
skupiny je potřebné sestavit a zvolit 9 zastupitelů, to je 2,3% ??!!
Vážení občané, chci se s vámi rozloučit a popřát vám kvalitní a poctivé zastupitele. Věřte, že
vím, o čem mluvím. Těch uplynulých dvacet let mě obohatilo o mnohé zkušenosti, přiblížilo
k obecní veřejnosti a umožnilo poznat desítky povah, morálních vlastností a lidských hodnot, nejen
zastupitelů, kteří se mnou pracovali, ale především občanů, kteří v různých formách pochopili, že
vesnici netvoří jen příroda a architektura, ale tvoří ji především její lidé.
Poznal jsem desítky poctivých a pracovitých individualit, rodin a obecních částí. Bylo mi vždy ctí
s těmito občany pracovat, diskutovat, radit se nebo jen prostě se stýkat. Tito lidé mnohdy za pouhé
dobré slovo dokázali vytvořit stálé materiální, kulturní a společenské hodnoty, z kterých čerpala a
čerpá celá obec Borovnice.
Není důležité vyzdvihnout toho či onoho občana a popsat jeho přednosti a kvality. Práce pro
obec je pro mnohé samozřejmostí už jenom proto, že se zde narodili, žijí zde jejich rodiny, jejich
přátelé. Jsou však i občané, kteří do obce chodí pouze přespávat. Uzavřeli se na své byty, zahrady a
dvory, odkud možná skrytě pozorují a kritizují. I s těmito občany je však nutné jednat a pokusit se je
vtáhnout do obecního dění. Každý nápad, rada a myšlenka by neměla zapadnout, ale měla by být
spřádána do řetězu, který naši obec bude spojovat a zdobit.
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Miniskupina občanů, kteří ještě nepochopili svou identitu k obci a mají možná radost z toho, že
neuhradili ten či onen poplatek a tím připravili obecní rozpočet o plánovaný příjem, který se však
obratem vrací celé veřejnosti ve formě služby, vzkazuji: není to obec ani její volení zástupci, kteří
jsou vaším nezodpovědným chováním ošizeni. Jste to vy sami, kdo jsou škodní. Veřejnost se dozví
o vašem postoji a sama vás časem vyřadí z obecného zájmu.
Vážení občané obce Borovnice. Z celého srdce vám děkuji za projevenou i neprojevenou přízeň.
Dvacet let mého snažení je u konce a já jsem nesmírně hrdý, že jsem mohl být v čele tak krásné
a hrdé obce. Omlouvám se všem, kterým jsem nesplnil jejich očekávání a nepřesvědčil je o svých
kvalitách. Nejsem kariérista a rozhodnutí, které jsem musel během funkčního období učinit, byla
kompromisem rozhodnutí většiny volených zástupců. Kdysi mi jedna občanka dala dotaz, zdali
jsem přesvědčen o svém dostatečném vzdělání pro tuto funkci? Odpovídám všem. Na funkci
starosty není žádná škola.
Starosta s vysokoškolským vzděláním nemá žádnou jistotu, že tuto náročnou práci bude
vykonávat lépe, než občan se základním nebo středoškolským vzděláním. Tato práce má svá
specifika a neexistuje recept, který by jednoznačně určil pravidla.
Co je nezpochybnitelné je ale fakt, že za každým rozhodnutím, za každou prací, je nutné vidět
občanskou veřejnost, pro kterou tuto práci děláme.
Loučím se s obecní veřejností z pozice starosty obce. Neodcházím a svou loajalitu obci jsem dal
zřetelně najevo trvalým usazením své rodiny v jedné z obecních částí. Jsem jeden z vás.
Děkuji.
Karel Urbanec

Záznam z veřejného zasedání zastupitelstva
Přestože na minulém veřejném zasedání starosta obce sdělil, že je poslední před konáním
voleb do zastupitelstev obcí (a proto jsem to také uvedl v minulém záznamu), nakonec bylo nutno
na 30. září svolat ještě jedno veřejné zasedání, které se konalo v místní části Rájec. Zasedání se
zúčastnilo 5 z 9 zastupitelů a 8 hostů.
Po zahájení zasedání starosta obce mimo plán zasedání nejprve představil přítomným jednoho
z hostů – p. Koubu, který zde zastupoval investora stavby fotovoltaické elektrárny, firmu Neke.
Sluneční elektrárna má být vystavěna na louce od Chlen směrem na Přestavlky. Naše obec se jako
účastník řízení z titulu vlastnictví sousedícího pozemku k této stavbě vyjádřila zamítavě. Přesto
bylo vydáno stavební povolení a zamítavé stanovisko naší obce nebylo stavebním úřadem
vyslyšeno. Tato stavba by zde měla stát po dobu její životnosti – cca 20 až 30 let. Pan Kouba, jako
zástupce firmy Neke, přestože stavební povolení již bylo vydáno a nebylo nutné nikoho dále
přesvědčovat, nabídl z důvodu dobrých budoucích vztahů naší obci kompenzaci ve formě
obnovení staré a poškozené aleje ovocných stromů od Přestavlk ke Chlenům, kde se zavázal zajistit
vysázení nových stromů a péči o ně. Zastupitelé vzali na vědomí nemožnost ovlivnění zahájení
stavby této sluneční elektrárny a přijali tedy alespoň nabídku kompenzace. Starosta obce
p. Koubovi poděkoval za účast na jednání a rozloučil se s ním.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Říjen 2010 • Strana 4

Poté starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že od 18. října obec povede pověřený
úředník Ministerstva vnitra p. Ing. Šťastný, který požádal obecní zastupitelstvo o schválení
některých bodů, důležitých pro další chod obce pod jeho vedením do doby, než bude moci
rozhodovat nové zastupitelstvo.
Před projednáním jednotlivých bodů programu starosta obce zrekapituloval usnesení z minulého veřejného zasedání a pak přistoupil k prvnímu bodu, kterým byl jako obvykle stav rozpočtu
obce. Ke dni 31. srpna 2010 byl stav rozpočtu na straně příjmové 2.613.000,- z plánovaných
3.710.000,- Kč, tj. cca 70 %. Na straně výdajové bylo z rozpočtované částky 3.710.000,- Kč vydáno
necelých 2.235.000,- Kč, tj. cca 60 %. Stav účtu je 987.000,- Kč. Větší pohyb financí má být v tomto
roce ještě zaznamenán na straně příjmů přijetím dotace ve výši 450.000,- Kč na realizaci stavební
zóny v Rájci, které se naše obec účastní 50%, což bude samozřejmě znamenat zase pohyb na straně
výdajové. Audit hospodaření obce má být proveden na přelomu října a listopadu.
Druhý bod jednání se týkal stanovení výše poplatku za odpady pro rok 2011. V tomto roce bylo
za odpadové hospodářství zaplaceno cca 281.000,- Kč, tříděním odpadů bylo vyděláno zpět cca
25.000,- Kč, náklady za odpadové hospodářství tedy činily 255.790,- Kč. V obci je v současnosti
celkem 379 osob + 33 chalup a provozoven, platících roční poplatek ve výši 450,- Kč. Obec za
každého poplatníka doplácí 171,- Kč, což činí zhruba 20 % poplatku. Pro rok 2011 starosta obce navrhl
ponechat stávající výši poplatku 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem či chalupu a rok, s čímž
všichni zastupitelé při hlasování vyjádřili souhlas.
Ve třetím bodě zastupitelé schválili veřejnoprávní smlouvu s obcí s rozšířenou působností
Kostelec nad Orlicí, týkající se evidence obyvatel. Pravidelná docházka obsluhy pracoviště
CzechPOINT, která by byla schopna do systému ISEO informace o evidenci obyvatel pravidelně
zadávat, byla zrušena (minulé číslo zpravodaje). Proto byla vytvořena smlouva s městem Kostelec
nad Orlicí, které bude do systému záznamy zapisovat za poplatek 10,- Kč za jeden záznam.
Čtvrtý bod zasedání se týkal II. změny územního plánu. Po projednání potřebných změn
starosta obce upozornil na možnost přihlášení veřejnosti se žádostmi např. o převody zahrad na
stavební parcely.
Pátým bodem zasedání bylo schválení rozpočtu obce na rok 2011, bez kterého by naše obec
byla nucena hospodařit v rozpočtovém provizoriu, znamenajícím hrazení pouze těch
nejdůležitějších potřeb (odpady, osvětlení apod.). Protože nové zastupitelstvo v tomto roce
nebude zvoleno, nebude moci schválit rozpočet na příští rok a aby mohla obec po novém roce
fungovat tak, jak jsme zvyklí, bylo nutné schválit rozpočet na příští rok již nyní. Ten byl všemi
zastupiteli schválen opět jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 3.410.000,- Kč. Případné
potřeby úprav v rozpočtu bude příští zastupitelstvo moci řešit dodatečně rozpočtovým opatřením.
Posledním bodem byla diskuse, ve které byl řešen nedokončený odprodej části obecního
pozemku v Rájci, který bude dokončen co nejdříve a starosta obce odpovídal občanům Rájce na
dotazy, týkající se zamítnutí provedení vrtu pro zásobování nádrže v Rájci vodou (zamítnuto na
minulém zasedání). Na závěr ještě p. František Junek podal návrh na vyřazení majetku obce, který
je již zastaralý a nebude již využíván (část pultů z prodejen, nevyhovující starý mrazák apod.).
Všichni přítomní zastupitelé vyřazení tohoto majetku z evidence odsouhlasili.
Nakonec starosta obce všem přítomným poděkoval za účast a poté poslední zasedání ve funkci
starosty obce ukončil.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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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.
09. 10.
10. 10.
16. 10.
17. 10.
23. 10.
24. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.
06. 11.
07. 11.
13. 11.
14. 11.
17. 11.
20. 11.
21. 11.
27. 11.
28. 11.
04. 12.
05. 12.
11. 12.
12. 12.
18. 12.
19. 12.
24. 12.
25. 12.
26.12.
01. 01.
02. 01.

MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr Ptačovská Eva
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Dušková Helena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Beránková Lucie
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Havlová Marie

Komenského 209, Častolovice
K. Michla 942, Dobruška
Potštejn 317
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Skuhrov nad Bělou 17
ZS Rokytnice v Orlických horách
Nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Tyršova 464, Dobruška
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 322 706
494 623 775
494 546 544
494 321 740
494 515 693
494 515 696
494 381 263
494 371 782
494 667 553
494 622 550
494 598 205
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 031
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 661 102
494 371 088
494 371 783
494 383 417
494 531 955
494 531 955
494 622 040
494 539 225

Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám (výměnám služeb), je vhodné před návštěvou
stomatologické pohotovosti raději zkontrolovat platnost služby na daný den, což lze učinit pomocí
internetu po zadání této poněkud dlouhé adresy (nutno zadat přesně):
www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnovnad-kneznou-32255
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Kurzy angličtiny a práce s počítačem
V rámci projektu Venkovské komunitní školy pořádá MAS Nad Orlicí ZDARMA kurzy angličtiny
a výpočetní techniky.
Kurzy se budou konat v rozsahu 11 lekcí po 2 hod. v budově Základní školy Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí, pracoviště Na Skále - Drtinova ul. Kurzy jsou plně hrazeny z projektu a nejsou
tématicky zaměřené, náplň a rozsah bude upřesněn dle skupin účastníků.

KURZ PC – ZAČÁTEČNÍCI
Koná se každé úterý od 5. 10. do 14. 12. 2010 v rozsahu 2 hodiny týdně (od 18 hod do 20 hod).
Specializovaný kurz výpočetní techniky pro podnikání pro začátečníky.

KURZ PC – POKROČILÍ
Koná se každý čtvrtek od 7. 10. do 23. 12. 2010 v rozsahu 2 hodiny týdně (od 18 hod do 20 hod).
Specializovaný kurz výpočetní techniky pro podnikání pro pokročilé.

KURZ ANGLIČTINY
Koná se každou středu od 6. 10. do 22. 12. 2010 v rozsahu 2 hodiny týdně (od 18 hod do 20 hod).
Specializovaný kurz angličtiny pro podnikání bez specifikace.
Zájemci se mohou přihlásit:
- přímo v ZŠ Drtinova u Mgr. Jiřího Tměje (1. C)
- na e-mailové adrese: tmej.j@zskostelec.cz
Další informace lze také získat:
Ing. Kateřina Loučková
MAS NAD ORLICÍ, Kostelecké Horky 57
e-mail: katerina.louckova@nadorlici.cz
tel.: 734403359

Poutní místo Homol
Mše na Homoli
V tomto měsíci se konají bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli ve dnech
10. října a 24. října, vždy od 14:30 hodin.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Společenská kronika
Přání našich občanů
V měsíci červenci oslavil své kulatiny
pan Adolf Papáček z Přestavlk (místní hajný).
Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví, pracovních a osobních
úspěchů.
Kamarádi

Pozn. red.:
Bohužel, toto přání bylo sice odesláno do e-mailové schránky Brodíku v době tvorby minulého čísla
(byť 5 dní po uzávěrce příjmu příspěvků) a stihlo by vyjít ještě v minulém čísle, přečteno ovšem bylo až
den po jeho vytištění, proto je přání uveřejněno s měsíčním zpožděním. Děkuji za pochopení.
-pkBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Zveřejňování informací ve společenské kronice
Vážení občané obce Borovnice, pro množící se negativní reakce občanské veřejnosti na
uveřejňování jubilejních informací o osobách a rodinách (významná životní jubilea, narození, úmrtí
a svatby) na veřejných deskách obce, případně ve zpravodaji Brodík, jsem rozhodl s okamžitou
platností, to jest od 1. října 2010, žádné informace o těchto událostech nezveřejňovat.
Na úřední desky obce Borovnice a do zpravodaje Brodík budou uveřejněni pouze ti jubilanti,
kteří o toto zveřejnění sami požádají. Děkuji za pochopení.
Karel Urbanec, starosta obce

Pozn. red.:
Stejný problém řešily jiné obce a města a redakce jejich zpravodajů někdy před rokem nebo možná
již dvěma. Souhlas s uveřejněním těchto osobních informací by bylo myslím nejlepší zajišťovat pomocí
členek sociální komise v jednotlivých obecních částech (včetně znění textu, který má být uveřejněn).
Pro zveřejňování informací o rodinách, které se např. přistěhovaly, by mohlo stačit získat souhlas
přímo při zavádění do evidence k trvalému pobytu starostou obce.
Občané mají samozřejmě právo na to, aby (když si to nepřejí) nebyl jejich sousedům oznamován
jejich věk a měsíc, kdy své narozeniny slaví, stejně jako nemusí chtít být uvedeni např. jako nově
přistěhovaní občané. Každopádně se ale jedná o společenskou kroniku, která vždy měla a stále má
v obecních zpravodajích své místo. Nemyslím, že by bylo tak náročné v těch málo číslech popisných,
které v naší obci jsou, zjistit zájem či nezájem o zveřejňování těchto informací. Nemůže to ale dělat
jeden člověk. V jiných obcích se souhlas také nezajišťuje při každém jednotlivém zápisu do zpravodaje,
pouze občan obvykle jednou pro vždy souhlas se zveřejňováním dá nebo nedá.
Aby ovšem bylo zákonu a požadavkům našich občanů učiněno zadost, je opravdu nutné, aby každý
občan, který má zájem o zveřejňování informací o své osobě (včetně případného narození jeho
potomků), dal redakci písemný souhlas. Mohl by na to být vytvořen nějaký dotazník, jako to řešila
např. redakce zpravodaje v Kostelci n. Orl. a fungovalo to. Umím si ale živě představit, kolik dotazníků
by se redakci asi vrátilo u nás. Možná by mnoho lidí souhlas dalo, jen by se myslím většině nechtělo
zabývat se doručením dotazníku (ani nevím kam, na budově úřadu, kde je také sídlo redakce a často
zde nikdo není, jsem si ani nevšiml poštovní schránky, nebo je tam snad?) a honit třeba 80ti a víceleté
občany s nějakým souhlasem o zveřejňování někam na úřad asi také není dobré řešení. Někteří si zase
takovýto článek jistě ani nepřečtou, tudíž o nutnosti doručení dotazníku by stejně ani nevěděli. Proto
jsem v úvodu mluvil o podle mne nejschůdnějším řešení - za pomoci sociální komise a starosty obce.
Naše společenská kronika bude tedy tímto výrazně ochuzena, přesněji řečeno většinou nebude
vůbec, což je myslím škoda. Vždyť jde jen o projevení úcty k našim starším spoluobčanům s přáním,
které jim má dát najevo, že na ně obec nezapomíná, sdílení radosti a gratulace rodičům při narození
jejich potomka či přivítání nových obyvatel v naší obci. Jak je možné vidět také v tomto čísle, občas si
někdo z našich občanů vzpomene na někoho, kdo nějaké kulatiny oslavil, nebo si někdy někdo třeba
vzpomene a ostatním připomene někoho, kdo mezi námi již nějaký čas není. Lidé tedy sami o
zveřejnění žádají. Jak to ovšem s naší společenskou kronikou (resp. způsobem zajištění souhlasu
s uveřejňováním informací) a vlastně de facto s celým zpravodajem Brodík bude dále, rozhodnou
zřejmě až noví představitelé obce a sociální komise.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
9.10. sobota - 18:00 hod.

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL DIVOKÁ ORLICE
(kino)
aneb Příběhy posbírané po řece. Tara modrý náhrdelník Evropy, V divokých
vodách Colorada, Nepál – Rhute Khola, Kaligandaki, MS ve sjezdu na divoké
vodě 2010, Extrémní úseky na našich řekách, Zambezi, Mongolsko –
hledání ztraceného času, Brahmaputra…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.10. středa - 19:30 hod.
NOËL COWARD: ROZMARNÝ DUCH
(divadlo)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Duchařská komedie v podání Divadelního spolku ZDOBNIČAN Vamberk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.10. úterý - 19:30 hod.
JOSEF FOUSEK: BEZ NÁHUBKU
(koncert)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Recitál svérázného písničkáře, básníka a humoristy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.10. středa - 19:00 hod.
JAZZOVÝ PODVEČER S KAPELOU SIXIN
(koncert)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Šestičlenná rhythm&bluesová kapela v čele se dvěma vynikajícími vokalisty, hrající převážně styl r&b s prvky soulu, hiphopu a jazzu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.10. čtvrtek - 19:00 hod.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
(divadlo/zábava)
Choceň - Sokolovna
Travesti skupina Hanky Panky uvádí svůj nový pořad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.10. sobota - 19:00 hod.
HARMONIKÁŘI NA RABŠTEJNĚ
(hudba/koncert)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Dvacátý čtvrtý ročník setkání harmonikářů a heligonkářů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.10. úterý - 19:30 hod.
KEN LUDWIG: DNES HRAJEME CYRANA
(divadlo)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Americkou komedii o všedních věcech nevšedního divadelního života
uvádí Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské Praha.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.10. středa - 19:30 hod.
MOLIÉRE: ZDRAVÝ NEMOCNÝ
(divadlo)
Choceň - Sokolovna
Hra o hypochondrovi Arganovi, který chce výhodně provdat svoji dceru...
Hraje Divadelní soubor Vicena Ústí n. O. Režie: J. Štěpánský.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.10. středa - 19:30 hod.
ROBERT THOMAS: TURECKÁ KAVÁRNA
(divadlo)
Vamberk - MK Sokolovna
Tři příběhy téměř detektivní, ve kterých je autourský záměr jasný a
působivý – pobavit diváka, dát mu překvapivou a nečekanou pointu.
Hrají: N. Konvalinková, J. Boušková, V. Vydra, M. Hádek, M. Davídek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.11. středa - 19:30 hod.
POCTA FRANKU SINATROVI
(koncert)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Koncert na počest krále swingu a světové hudební legendy Franka Sinatry
(1915 – 1998). Účinkují: Jan Smigmator - jazzový a swingový zpěvák,
Vladimír Strnad – vynikající jazzový pianista, Jan Greifoner, dlouholetý člen
populárních Steamboat Stompers a skupinu doplňuje bubeník Alois
Hedervari – kapelník jazzové formace Latin Wave.
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
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ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH

12. ročník výstavy, letos s podtitulem „Radost, krása, užitek”
8. až 10. října - Častolovice - výstavní areál
(sokolovna, nová zahrádkářská budova a sokolská zahrada)
PÁTEK 8. 10. 2010
08,oo hod. Zahájení prvního dne výstavy
09,oo hod. Zahájení tradiční soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny
09,30 hod. Hudební skupina HOPR
10,oo hod. Slavnostní zahájení za účasti Republikové Rady ČZS, krajských delegací a ÚS ČZS
15,oo hod. Vystoupení hudebního orchestru z Holic
15,3o hod. Přednáška a beseda „Bylinky a jejich využití“ Pavel Váňa
17,oo hod. Konec prvního dne výstavy
SOBOTA 9. 10. 2010
08,oo hod. Zahájení druhého dne výstavy
09,3o hod. Hudební skupina HOPR
14,oo hod. Vystoupení „Lázeňského orchestru“ z Vamberka
15,oo hod. Ukázka aranžování květin Z.Kvasničková
17,oo hod. Konec druhého dne výstavy
NEDĚLE 10. 10. 2010
08,oo hod. Zahájení třetího dne výstavy
09,oo hod. Zasedání pléna ÚR ČZS Rychnov nad Kněžnou
10,00 hod. Vystoupení skupiny Špunti
13,00 hod. Šetrná chemická ochrana na zahrádce ing. Pavel Zimčík
13,3o hod. Vystoupení skupiny Špunti
14.oo hod. Vystoupení mažoretek
16,oo hod. Ukončení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny
17,oo hod. Celkové ukončení výstavy
Bližší informace na tel. 721311719 a na www.zahradkari.com
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Cyklovýlet v rámci ukončení sezóny na cyklotrase Brodec
Tuto sobotu 9. října pořádá Mikroregion Brodec ukončení
cyklistické sezóny na Okruhu Brodec. Oficiální start je ve 13:00 hod.
u vrbické rozhledny a zakončení je v 16:00 hod. na Polomi. Jako vždy
ovšem lze startovat z jakéhokoli místa na cyklotrase a v jakémkoli
směru lze hvězdicovou jízdou sbírat razítka na obvyklých
stanovištích v jednotlivých obcích mikroregionu. Za minimální počet
5 razítek v cíli obdržíte občerstvení v hodnotě 30,- Kč. Více informací
o akci najdete na plakátku na zadní straně obálky.
Pokud se chcete akce zúčastnit a nechcete „startovat“ z Vrbice,
ale z naší obce (což de facto stejně musíte, ale po „startu“ z Vrbice
se vracíte a některé obce projíždíte znovu podruhé), můžete
samozřejmě vyrazit individuálně kdykoli a jakýmkoli směrem.
Napadla mne ale také možnost nějakého společného startu, takže:

má-li někdo z celé obce zájem, mohli bychom se sejít ve
13:00 h. na 1. stanovišti - cyklozastávce v Přestavlkách
a poté se vydat třeba po trase Brumbárov – Svídnice – Krchleby –
Chleny – Borovnice – Lhoty u Potštejna – Polom. Nebo se třeba na
místě domluvíme na jiné trase. Pokud se tu někdo sejde. Prostě před
zimou na chvíli vypnout a při této příležitosti se jen tak trochu projet
na kole...
Petr Kotera

Drakiáda 2010
Přestavlcké hasičky připravují po roční pauze opět další
ročník „Drakiády“, která by se měla konat zřejmě

v neděli 24. října od 13:00 hod. (dle počasí)
Bližší informace o přesném místě konání a definitivním termínu
akce sdělíme co nejdříve veřejným rozhlasem (bude-li to
možné), na obecních internetových stránkách či vyvěšením
plakátů.
Zatím si připravte své draky a létající stroje…
-pkBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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dne 20. listopadu 2010 od 10:00 h.
u KLUBU HASIČŮ v Borovnici
Přijďte ochutnat ovar, polévku prdelačku, kroupy, jitrnice atd.
Možnost zakoupení masa i zabíjačkových pokrmů za lidové ceny.
Na všechny hosty se těší hasiči.
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Z dění v obci a okolí
Výlet do Štramberka a Kopřivnice
Každým rokem pořádají hasiči z Rájce zájezd pro své občany. Letos se dne 11. září rozhodli
podívat do muzea s historickými vozidly v Kopřivnici a poté do téměř sousedícího města
Štramberka. Technické muzeum v Kopřivnici nám nabídlo velmi pěknou podívanou na sbírku
nákladních i osobních automobilů vyrobených firmou Tatra. Viděli jsme úplné začátky, kdy na silnici
vyjelo vůbec první auto a jeho vývoj až do doby „nedávné“. Zajímavostí pro všechny určitě byl
i závodní automobil Karla Lopraise z rallye Paříž – Dakar. Hasičům se zase zalíbila historická
technika požárníků a hasičský vůz.

Po více než dvouhodinové prohlídce nás čekal společný oběd a následný přesun do města
Štramberka. Kopcovitému městu vévodí hrad s válcovou věží nazvanou Trúba. Právě na ni jsme se
i přes nepřízeň počasí rozhodli vystoupat. Mlha nám však nedala možnost dalekého rozhledu. Po
cestě zpět do města jsme nahlédli do několika malých pekáren Štramberských uší. Jejich
zajímavostí bylo, že přímo z ulice jste mohli vidět jejich výrobu.
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Někteří ještě neváhali zdolat kopec Kotouč, aby si prohlédli jeskyni Šipku, kterou proslul nález
části spodní čelisti neandertálského dítěte. Celý výlet byl zakončený v Obecní hospodě ve
Skořenicích, kde na nás čekala výborná večeře.
Bára Čermáková
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Výprava do DinoParku ve Vyškově
Obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí pořádala
v sobotu 11. září zájezd pro děti a mládež do Dinoparku
v moravském Vyškově. Zde jsou zážitky dětských účastníků:

Brzy ráno jsme vstali, abychom se připravili. Když jsme nastoupili do autobusu, mohl výlet začít.
Cesta trvala trochu déle, ale nám to nevadilo, protože jsme se těšili. Když jsme konečně dorazili,
vešli jsme do Zooparku, kde jsme si chvíli počkali na vláček DinoExpres. Při nástupu jsme netrpělivě
čekali, kam nás zaveze, a tak jsme byli moc zvědaví. Najednou se vláček rozjel a asi 15 minut jsme

jeli městem a poslouchali jsme výklad o dinosaurech. Když začal vláček zpomalovat, objevila se
před námi velká brána. Jak jsme se přibližovali, brána se začala otevírat a my jsme s otevřenýma
pusama sledovali co bude. Za branou na nás vykoukl velký dinosaurus, vláček zaparkoval a byli jsme
tam. Výprava do druhohor mohla začít.
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První cesta vedla do 3D kina. To je složité zařízení, které dokáže promítat 2 obrazy najednou
a tak vzniká dojem plastického obrazu. Zapůjčili nám tam 3D brýle, ve kterých jsme film viděli
trojrozměrně. Pustili nám nádherný film „Příběh mláděte“ o Apatosaurovi, který hledá svou
rodinu. Byl to krásný příběh a ve 3D provedení i strašidelný, protože to chvílemi vypadalo, že ta
zvířata jsou až u nás.
Po tomto silném zážitku jsme se vypravili na procházku parkem. Modely dinosaurů byly
v životních velikostech, většina jen stála, ale některé modely se i hýbaly, takže není divu, že se

některé děti i bály. Hlavně Tyranosaura, který byl největší masožravec, ale Triceratops byl
býložravec, ten by nás nekousl, stejně jako Apatosaurus (kterému se dříve říkalo Brontosaurus),
Stegosaurus, Iguanodon nebo třeba Parasaurolophové, kteří uměli vydávat hlasité zvuky svými
dlouhými hřebeny za hlavou. Když jsme došli na konec, tak si děti mohly jít pohrát na dětské hřiště
s pravěkými atrakcemi a různými prolézačkami a v DinoShopu jsme si mohli zakoupit neobvyklé
suvenýry.

Nazpátek jsme jeli opět vláčkem, prohlédli jsme si město a dorazili zpátky do Zooparku, kde
chovají různé druhy domácích a hospodářských zvířat z celého světa. Prohlídka byla hezká
a poučná. Viděli jsme mnohdy velmi zvláštní druhy koz, ovcí, býků, buvolů, oslů a koňů nebo třeba
i pštrosy a velbloudy. Na závěr si děti pohrály na dětském hřišti a pak již jsme šli obědvat.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Po dobrém obědě nás autobus odvezl do leteckého muzea, kde se konal i letecký den. Bylo to
tam úžasné. Letadla se nám hodně líbila, novější i ta stará. A hlavně vrtulníky. Na nebi létala letadla a
předváděla různá akrobatická čísla. Když se vznesl vrtulník, tajil se nám dech, protože to byla

úžasná podívaná. Děti si tam také zaskákaly v nafukovacím hradu a pak jsme odpochodovali se
spoustou zážitků do autobusu. Všichni jsme byli dobře naladěni a cesta domů nám utekla rychle.
Doma jsme ještě probírali, co všechno krásného jsme zažili. Doufáme, že příští výlet se také vyvede.

Ze zážitků Honzíka a Martina Koterových
poskládala maminka Leona
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Říjen 2010 • Strana 18

Redakce závěrem...
Omluva a oprava
Hasičům z Rájce se musím omluvit za chybu v minulém čísle zpravodaje, ke které došlo
v článku o hasičské soutěži „Horecký pohár“.
Kvůli jiným povinnostem jsem z této soutěže
musel odjet před konečným vyhlášením
výsledků a konečné umístění družstev jsem
zjistil dle fotografie výsledkové tabule. Zde na
3. místě byl Rájec A a na 6. místě Rájec B. Jak bylo
rozděleno označení A a B jsem přesně nevěděl,
ale očekával jsem, že družstvo A bude družstvo
mužů jezdících na ligu a družstvo veteránů bude
družstvo B. Obvykle to tak bývá. Buď jsem tedy toto předpokládal špatně, nebo chybička nastala
(samozřejmě nechtěně) u pořadatelů soutěže zaměněním cedulek s písmeny A a B. Každopádně
není tedy pravdou, že se veteránům nepodařilo dostat na „bednu“, a tak znění článku by správně
mohlo být po opravě asi takto:
Z družstev sborů z naší obce si nejlépe vedla obě družstva mužů z Rájce. Družstvo, složené
z veteránů (s oproti ostatním družstvům úctyhodným věkovým průměrem cca 45 let), i přes nepatrné
problémy se spojením hadic B (způsobené velmi rychlým sáním) přesto dokázalo s časem 39,74
obsadit skvělé 3. místo hned za oběma družstvy místních Horek. Druhé družstvo mužů z Rájce obsadilo
s časem 43,04 místo šesté.
Rájeckým borcům se znovu omlouvám za toto nedopatření (které se nám stává maximálně 2x
za 10 let ☺) a ještě jednou gratuluji k báječnému výkonu.
Petr Kotera

Budoucnost zpravodaje
Někteří občané se ptají, jak to bude dále se zpravodajem, zda bude vycházet i pod vedením
pracovníka určeného Ministerstvem vnitra. Já osobně jsem zatím žádné informace o nějakých
změnách či problémech s vycházením zpravodaje v budoucnu neobdržel. Předpokládám, že
vzhledem ke schválenému rozpočtu obce, ve kterém se s výdaji za obecní zpravodaj Brodík dosud
počítalo, měl by zřejmě asi vycházet nadále tak, jak jsme zvyklí. Nemohu předem vědět, jak to bude
s předáváním informací do zpravodaje od vedení obce, ale já jako redaktor a tvůrce mohu i nadále
pokračovat beze změny, bude-li to možné...
Petr Kotera
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Start z naší obce - info str.12

