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Slovo úvodem
Vážení obèané obce Borovnice,
pokud jste èetli mé úvodní slovo v minulém èísle zpravodaje, mluvila jsem o tom, že
èím více budeme na jaro myslet, tím rychleji pøijde. Nyní jsem opravdu ráda, že vás mohu
pøivítat v novém mìsíci, který je už skuteènì jarní. Teplo, na které jsme tolik èekali, je tady
a sníh, který nás stále provázel, je skoro pryè. Pod jeho zbytky už na nás vykukují první
jarní kytièky a ptáèkové zpívají èím dál víc. Po zimì však pøichází vždycky i jarní úklid.
Však také, když se rozhlédnu po svém okolí, vidím už mnohé, jak uklízí pøed domem zbylý
nepoøádek po zimì. Nìkteøí dlouho neváhali a vypravili se do zahrádek s hrábìmi a
motykou a že je skropí malý jarní deštík jim vùbec nevadí. Kdo by také po takové zimì
zahálel doma a rozèiloval se pro pár kapek.
Mìjte krásný mìsíc duben, užijte se prvního teplého sluníèka a pánùm pøeji
bohatou pomlázku.
Barbora Èermáková

Internetové stránky
Co je nového na našich stránkách...
Chtìl bych Vás zde struènì informovat o zmìnách a novinkách na našem webu:
Na "Úøední desce" máte od nyní možnost, po kliknutí na odkaz "Veøejné zasedání
zastupitelstva", prohlédnout si úplné zápisy ze zasedání zastupitelstva a jeho usnesení.
V tomto zpravodaji je uveøejòován vždy pouze výtah z tìchto zápisù.
Na "Úøední desce" jsou samozøejmì uveøejòována také všechna oznámení úøadu,
takže napø. informace o vakcinaci lišek, kterou si mùžete pøeèíst v tomto èísle zpravodaje,
byla na Internet umístìna již 15. bøezna.
V sekci "Fórum" jsem nastavil upozoròování na nové pøíspìvky do mého poèítaèe
tak, že jsem schopen (pokud sedím u poèítaèe, což je vzhledem k mé práci skoro stále)
reagovat bìhem nìkolika málo minut na Vaše dotazy a pøipomínky, aniž bych byl v tu
chvíli na stránkách obce.
Do "Fotogalerie" s historickými snímky Homole pøibyla reprodukce obrazu Homole a okolí z roku 1812 (na stránkách jsem chybnì uvedl 1819, což právì opravuji).
Koneènì jsem zprovoznil prezentaci SDH Borovnice, která je zaèlenìna do stránek
obce, ikdyž de facto je umístìna na adrese sdh-borovnice.wz.cz, tak jako prezentace
pøestavlckého sboru na sdh-prestavlky.wz.cz a prezentace okrsku na sdh-okrsek.wz.cz.
Petr Kotera
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Zprávy Obecního úøadu
Vážení obèané, vážení rodáci a hosté
chtìl bych Vás touto formou požádat o spolupráci pøi organizaci a zajištìní
kulturnì-spoleèenského dne pøi oficiálním vysvìcení znaku a praporu obce Borovnice,
jako významných a nezastupitelných symbolù obecní samosprávy.
Zastupitelstvo obce pøedbìžnì rozhodlo, že tento den uskuteèníme 17. èervna
2006 a chtìli bychom ho strávit v dùstojném, spoleèensky pøíjemném prostøedí. Všichni,
kdo se chcete v tomto dnu úèastnit svým vlastním programem, pøípadnì máte typ na
program, který byste chtìli uskuteènit, sdìlte nám tuto informaci na obecní úøad.
Pøíprava tohoto dne by se mìla realizovat do konce mìsíce dubna. Pøedbìžné
èasové uspoøádání jednotlivých akcí bude zahájeno 17. 6. 2006 v 10 hodin slavnostní mší
na Homoli. Hlavní kulturní celodenní program bude organizován v Pøestavlkách v párty
stanu, na ploše pøed pohostinstvím u autobusové zastávky.
Dìkuji pøedem všem, kteøí nám pomohou svojí úèastí, pøípadnì nápadem vhodnì
vyplnit tento slavnostní akt.
Karel Urbanec
starosta obce

Žádosti o dotace a granty za obec Borovnice v roce 2006
Krajský úøad na svých webových stránkách uveøejnil dotace pro svazky obcí. Jsou
to dotace z Programu obnovy venkova (POV) a z grantù krajského úøadu. Obec Borovnice
získala dotaci z Programu obnovy venkova, a to èástku 135 313,- Kè na opravu chodníkù.
Dobrovolný svazek obcí Brodec získal z POV èástku 102 862,- Kè, která bude použita na
úpravnu vody v Pøestavlkách. Z grantu krajského úøadu Hradec Králové získal DSO
Brodec dotaci ve výši 60 000,- Kè na poradce peèovatele, 189 000,-Kè na vybavení
svazku komunální technikou, 194 320,- Kè na dovybavení cyklostezek a cyklookruhù
v katastru obcí Brodec. O úèelovém umístìní dotace z POV za obec Borovnice a svazek
Brodec bude rozhodnuto do konce mìsíce dubna. Granty krajského úøadu jsou pøísnì
úèelové a finanèní dotace lze použít pouze v projektech, které byly vypsány.
V roce 2006 se obec Borovnice úèastní významného projektu ze strukturálního
fondu SROP, který by mìl mediálnì pøiblížit tento mikroregion co nejširší obecní a
turistické veøejnosti. Hodnota celého projektu èiní 1 660 000,- Kè a podíl obce Borovnice
je 166 119,- Kè. Ze stejného strukturálního fondu byl obcí spolufinancován projekt
„Internetizace mikroregionu Brodec“.
V r. 2006 bude obec Borovnice využívat ještì strukturálního fondu INTEREKT 3A.
Projekt realizovaný z tohoto fondu je pøipravován již tøi roky a mìl být splnìn v roce 2005.
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Obec ale neprokázala dostateènou spolupráci s pøíhranièím. Tento projekt byl následnì
schválen ke konci r. 2005 výbìrovou komisí a nese název „Pìšky nebo na kole poznejme
poutní místo Homol“. Z tohoto projektu by mìly být zhruba v èástce 1 900 000,- Kè
opraveny všechny pøístupové komunikace k poutnímu místu Homol, které jsou souèástí
katastru obce Borovnice. Vybudována zde bude sít' mobiliáøe lavièek a odpoèinkových
míst pro návštìvníky. Dále bude napøíklad pod homolskými schody vystavìno veøejné
parkovištì, jeden otevøený altán pro možnost posezení, obèerstvení a další.
Starosta obce vìøí, že tyto shora uvedené aktivity obecní veøejnost vyhodnotí jako
obecnì prospìšné a bude je využívat a ochraòovat.

Kulturní místnost v Rájci
Koncem mìsíce bøezna se obèané v Rájci rozhodli využít zdejší bývalý obchod a
vybudovat tu kulturní místnost. A tak jedno sobotní odpoledne se tu sešli a odstìhovali
pøebyteèné regály, vymalovali celou místnost i se skladem, umyli okna, opravili WC a
vytøeli podlahy. Nyní firma Jaromír Láska z Vamberka provádí podlaháøské práce.
Ve velké místnosti mají
v plánu vybudovat posilovnu a umístit tu pingpongový stùl, který
jim zakoupil obecní úøad a v malé místnosti (bývalý sklad) bude
umístìn poèítaè pro veøejnost
s Internetem.
Všichni mají radost z odvedené práce a tìší se, až místnost
dokonèí, plnì vybaví a budou si tu
moci zasportovat.
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Veøejné zasedání zastupitelù
Veøejné zasedání zastupitelstva obce se koná dne 27. dubna od 19 hodin v pohostinství v Pøestavlkách.
Všichni jste srdeènì zváni

Krátké informace pro obèany
! V mìsíci dubnu budou majitelùm psù pøidìleny nové známky a dojde k pøeèíslování.
! V mìsíci bøeznu probìhla oprava knihovny v Borovnici. Byl zde zaizolovaný strop a
bìhem dubna dojde k výmìnì oken.
! První dubnový den sbor dobrovolných hasièù Borovnice uspoøádal pro obèany
zabíjaèku, která se konala na návsi u klubovny SDH. Do pøíštího èísla nám tøeba
organizátoøi poskytnou více informací a nìjaké fotografie.

Svoz domovních odpadù
Likvidace všech odpadù z domácností a provozoven, organizovaných pøes
živnostenský list, je organizována obcí Borovnice, smluvnì je zajištìna pøes firmu Ekola
Èeské Libchavy a Ekopart Vamberk. Systém likvidace a tøídìní odpadù zùstal v roce 2006
stejný jako v pøedešlých letech, nastala tu pouze zásadní zmìna ve svozovém dni. Den
svozu je nyní stanoven na pátek 1x za 14 dní. Upozoròujeme obèany, že popelnice musí
být pøistaveny den pøedem (tj. ètvrtek), protože firma má na tento úkon rezervovaný celý
pátek - 24 hodin. Nelze se proto spoléhat na urèitou hodinu pravidelného svozu. Posádky
jsou nasazovány operativnì podle potøeby firmy a nelze tak stanovit ani pøibližný èas
svozu. Èastým nedostatkem tohoto roku jsou i neodvezené plné popelnice z urèitých
lokalit naší obce. V organizaci svozu jsou nasazovány posádky každých 14 dní v jiném
složení, a proto znalost místních podmínek se musí nauèit. Starosta obce se tedy snaží
s posádkami celou obec projíždìt a upozoròovat na dílèí nedostatky. Po opakované
konzultaci s firmou Ekola bylo následnì obci slíbeno, že k dalším nedostatkùm docházet
nebude.
Pokud mìl nìkdo z obèanù poèátkem roku 2006 problém s pøistavením, popøípadì
neodvezením domovního odpadu, obec se za tuto skuteènost omlouvá a bude hledat
okamžitou náhradu.
Dále bychom chtìli upozornit na danou skuteènost, že svozový den se stal pátek a
v druhé polovinì každého mìsíce dochází k duplicitì svozu domovních odpadù a svozu
plastù. Nepøistavujte proto modré pytle s vytøídìnými plasty k popelnici s odpadem!
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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Dopis od spoleènosti EKO-KOM
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Oèkování lišek proti vzteklinì pomocí návnad
Z rozhodnutí Státní veterinární správy Èeské republiky bude pøi pøíznivém poèasí
v dobì od 13.4. do 18.4.2006 provedena v okrese Rychnov nad Knìžnou vakcinace lišek
proti vzteklinì letecky pomocí návnad.
Oèkovací látka obsahuje živý atenuovaný vakcinaèní virus SAD-B 19 umístìný
v plastikoaluminiových kapslích hermeticky uzavøených. Kapsle jsou opatøeny nápisem
TOLLWUT VAKZINE, RAGE VACCIN, RABIES VACCINE. Jsou obaleny smìsí rybí
mouèky a tuku, mají kulatý tvar o prùmìru 4 x 1,5 cm, hnìdozelenou barvu a silnì
zapáchají rybinou.
Vakcinaèní návnady budou kladeny letecky na honební i nehonební pozemky.
Vakcinaèní virus pro zvíøata i pro èlovìka lze považovat za neškodný. Nelze však
stoprocentnì vylouèit urèité riziko pøi kontaktu vakcinaèního viru se sliznicí (vetøením
rukou do oka, úst apod.). Proto Svìtová zdravotnická organizace doporuèuje tato bezpeènostní opatøení:
a) pøi kontaktu rukou s vakcinaèní látkou umýt ruce dùkladnì mýdlem, pøíp. desinfikovat
jakýmkoli dostupným desinfekèním prostøedkem. Jinak nehrozí žádné nebezpeèí a
není nutné žádné další opatøení.
b) jestliže se vakcinaèní látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo èerstvým poranìním,
doporuèuje se odeslání dotyèné osoby do antirabického centra a provést vakcinaci.
c) po pokousání zvíøetem ve vakcinaèní oblasti zùstávají indikace pro vakcinaci lidí
normálnì v platnosti.
V zájmu hladkého prùbìhu akce a ochrany zdraví èlovìka a zejména dìtí, je tøeba dodržet
základní opatøení:
Nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi.
V pøípadì potøísnìní oèkovací látkou, která je v plastickém obalu uvnitø návnady,
vyhledejte lékaøe.
POUÈTE SVÉ DÌTI !
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj
Inspektorát Rychnov nad Knìžnou

Jarní úklid v obci
Vážení obèané, nechce se mi skoro ani vìøit, ale dlouhá a nekoneèná zima nás
pomalu, ale jistì opouští. Na obecních prostranstvích kolem silnic a chodníkù se objevují
odpadky a rùzný nepoøádek po zimì. Proto žádám všechny obèany obce Borovnice
o zvýšený zájem o tyto místa, o úklid a vyèištìní veøejných míst, abychom opìt naplnili
heslo „Obec Borovnice není žádná popelnice“.
Karel Urbanec
starosta obce
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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Reakce na èlánek v bøeznovém Brodíku
Vážení obèané, jsem velmi rád za každý èlánek, uveøejnìný v obecním zpravodaji,
který kladnou nebo zápornou formou reaguje na nìjakou situaci nebo popisuje dílèí názor.
Kladná reakce potìší a nastartuje každého zúèastnìného k další aktivitì, záporná
reakce by mìla vést alespoò k zamyšlení pøedevším nás, zástupcù obecní samosprávy,
zda-li naše rozhodování a práce je v souladu s potøebou vìtšiny obèanù.
Moje reakce na èlánek pod názvem Zima na Homoli (autor pan Králík) mì však
k žádné motivaci nevede, spíše mì zarmoutil a donutil k této reakci.
Mnohokrát a opakovanì se obecní samospráva vyjadøovala k poutnímu místu
Homol. Je zcela samozøejmé, že dìláme publicitu místu, ke kterému široká veøejnost (a ne
jen vìøící) vzhlíží s úctou a pokorou. Obec Borovnice se ujala Homole jako jediná v tomto
regionu a každým rokem nemalou finanèní podporou toto kulturnì významné místo
podporuje. Výèet všech aktivit by byl pouhým sumáøem èísel a ten, kdo se o Homol
zajímá, tak o nich ví. Z naší strany však nejde o chlubení, ale pøedevším o poslání této
generace podporovat a udržovat odkaz 300leté historie, která má koøeny v obci
Borovnice.
I pøes nepøíznivý stav umístìní této významné kulturní památky (celý objekt je
umístìn na katastrálním území Lhoty u Potštejna !!??) zajišt'uje obecní samospráva
celoroèní úklid a oèistu. Zimní období je vyjimkou, zde je respektován stav klidu a pohody
zesnulých a i poutní zájem je spíše v režimu náhodných turistù, než režimu pravidelném.
Od všech žijících rodákù jsem nezjistil informaci, že by se v zimních mìsících odklízely
homolské schody.
Pokud se nìkdo rozhodne touto cestou Homol navštívit, musí poèítat z urèitou
obtížností a pøizpùsobit jí svou chùzi. Úklid snìhu je v tomto období nežádoucí, neefektivní
a v samém dùsledku i destruktivní k této památce.
Obec si uvìdomuje, že v této lokalitì žijí trvale i obèané obce Borovnice. I pro tuto
skupinu se snažíme organizovat èinnosti, které jim alespoò zpøíjemní jejich bezesporu
složité žití. Tito obèané si na svùj osudový výbìr bydlení neztìžují a s pomocí svých
rodinných pøíslušníkù ho zvládají. Nedovedu si pøedstavit, že by obec mìla zajistit trvale
sjízdnou cestu pro poøípadné ochranné a bezpeènostní opatøení nemovitostí v tomto
regionu obce. Je na vlastnících, aby je zajistili v pøedstihu, kdy je Homol pøístupná,
pøípadnì zajistili svým rodièùm odpovídající zázemí ve svých objektech mimo tuto
lokalitu. Je pro mne témìø nepochopitelné, že tento stav kritizuje obèan, který se v této
lokalitì narodil a který urèitì ví, jak je Homol krásná, ale i složitá.
Možná právì proto ji pan Vanický nazývá perlou.
Vážení obèané, jsem pøesvìdèen, že poutní Homol je a bude naši chloubou, a to
pøedevším proto, že ji tu máme, že je s ní neodmyslitelnì spjata historie obce Borovnice.
Karel Urbanec
starosta obce
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci
Stomatologická lékaøská služba první pomoci okresu Rychnov nad Knìžnou má
ordinaèní hodiny v sobotu, nedìli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
1.4.
2.4.
8.4.
9.4.
15.4.
16.4.
17.4.
29.4.
30.4.
1.5.
6.5.
7.5.
8.5.
13.5.
14.5.
20.5.
21.5.
27.5.
28.5.

MUDr. Jindøich Handl
MUDr. Marie Havlová
MUDr. Lenka Hlavsová
MUDr. Eva Hrbáèová
MUDr. Marie Ježková
MUDr. Blanka Kahlerová
MUDr. Kateøina Kašková
MUDr. Dagmar Kašparová
MUDr. Helena Kašparová
MUDr. Boøivoj Lehký
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková
MUDr. Eva Nentvichová
MUDr. Ivona Plšková
MUDr. Jaroslava Pokorná
MUDr. Vìra Pokorná
MUDr. Marta Pøibylová
MUDr. Marta Pøibylová
MUDr. Eva Ptaèovská

Rychnov n.Kn., Panská 24
Rychnov n.Kn., U stadionu 1166
Kostelec n.Orl., Komenského 259
Rychnov n.Kn., Na Trávníku 1232
Kostelec n.Orl., Komenského 481
Opoèno, J. Pitry 448
Kvasiny 202
Vamberk, Voøíškova 169
Vamberk, Smetanovo nábø. 334
Dobruška, Pulická 99 - Poliklinika
Dobruška, R. Drejsla 619
Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika
Dobruška, K. Michla 942
Rychnov n.Kn., Svatohavelská 266
Potštejn 317
Opoèno, J. Pitry 448
Èastolovice, Komenského 209
Èastolovice, Komenského 209
Kostelec n.Orl., Komenského 481

494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 321 511
494 321 511
494 667 123
494 596 174
494 541 663
494 501 711
494 622 114
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 546 544
494 667 628
494 322 706
494 322 706
494 321 740

Pozvánka na zápis do Mateøské školy
Dne 10. dubna v dobì od 7 do 16 hodin bude probíhat zápis dìtí do Mateøské školy
ve Chlenech. Srdeènì Vás zveme a tìšíme se na Vaše ratolesti.

Pozvánka na pøátelské posezení
Obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí zve všechny dùchodce obce
Borovnice, Pøestavlk, Rájce a Homole na
.

PØÁTELSKÉ NEFORMÁLNÍ POSEZENÍ
.

které se uskuteèní dne 9. dubna 2006 od 14. hodin v pohostinství v Pøestavlkách.
Po celé odpoledne bude zajištìn kulturní program a obèerstvení.
Na vaši návštìvu se tìší sociální komise a zástupci obce.
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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Spoleèenská kronika
Životní jubilea
V mìsíci dubnu oslaví své životní jubileum
65 let
65 let
91 let

paní Jaroslava Luòáková z Rájce
paní Miroslava Dostálová z Rájce
paní Marie Hudousková z Rájce

Pøejeme všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Pøání našich obèanù
V mìsíci dubnu oslaví své narozeniny

sleèna Barbora Èermáková z Rájce
Vše nejlepší, hlavnì zdraví, hodnì štìstí a splnìných pøání
pøeje Tereza

Kultura a volný èas
Další rockotéka v Pøestavlkách
Pro velký úspìch pøedchozích starých pecek se dne 14. dubna 2006 v pøestavlcké
hospodì bude konat další rocková diskotéka nejen pro starší a pokroèilé s dobøe známým
názvem

"STARÉ PECKY A FLÁKY"
Zaèátek je jako vždy ve 20 hodin. Kvalitní obèerstvení je samozøejmostí...
Pøijïte se pobavit, zatanèit a poslechnout si starou dobrou muziku od takových
interpretù, jako napø. Olympic, Black Sabbath, Katapult, AC/DC, Jiøí Schelinger a další.
Tìšíme se na Vás.
Pavla Sejkorová
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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Kalendáø kulturních akcí
1.-16.4.

Choceò - Orlické muzeum HISTORIE A SOUÈASNOST LETECKÉ VÝROBY
A SPORTU V CHOCNI - výstava, poøádá Pilotklub a mìsto Choceò
3.-14.4. Kostelec n.O. - DDM, park VELIKONOÈNÍ VÝSTAVA
4.4.-31.5. Kostelec n.O. - knihovna VÝSTAVA ILUSTRACÍ Z DÌTSKÝCH KNÍŽEK
akademické malíøky Denisy Wagnerové

6.4.

Kostelec n.O. - kino

LETOPISY NARNIE: Lev, èarodejnice a skøíò

17.30 hod.

Ètveøice dìti pronikne bìhem pobytu na venkovì do rozsáhlé øíše
skryté za obyèejným šatníkem a stává se hlavními hrdiny v dobrodružném souboji o její osud. USA 2005

6.4.

Choceò - kino

MNICHOV

do 12 let nevhodný 20 hod.

Rekonstrukce tragických událostí z olympijských her v roce 1972 v
Mnichovì, kde bylo zabito Palestinci nìkolik izraelských sportovcù.
Drama Stevena Spielberga. USA 2005

7.-8.4.

Rychnov n.Kn. - SC

ŠLITROVO JARO
7.4. v 19.30 - Pøedstavení divadla Semafor
8.4. od 16 hod. - Dostaveníèko se swingem

7.-9.4.

Èastolovice - "U Lva"

7.-9.4.

Choceò - kino

VELIKONOÈNÍ VÝSTAVA, SVÁTKY JARA
9 - 17 hod.
poøádá Èeský zahrádkáøský svaz Èastolovice
EXPERTI
do 12 let nevhodný 20 hod.
Poèítaèový nadšenec Oskar prahne po sousedce Lucii, jíž kdysi tajnì
šmíroval. Ta jej ovšem arogantnì odmítá a mladý zhrzený muž se
rozhodne jít do sebe v oèekávání, že jednou o nìho sama projeví zájem.
Plán mu výteènì vychází, až do jedné osudné zakázky. ÈR 2006

8.4.

Kostelecké Horky

TVÙRÈÍ VELIKONOÈNÍ DÍLNA

14 - 17 hod.

spojeno s prodejem rukodìlných výrobkù vèetnì pomlásek

8.4.

Mostek

1. MOSTECKÝ MIŠMAŠ

20 hod.

taneèní zábava, hraje Modrý Mauricius, Hubero Zdepeda, Mertz IV

8.4.

Skoøenice - Roxet

Erektus Light Erotic Night Strip Show for Men vol. II. 20 hod.
diskotéka s lechtivou show, ve které se pøedstaví svìtoznámá StripGirl
Elen ve svých svùdných kostýmech...

9.4.

Pøestavlky - hospoda

PØÁTELSKÉ POSEZENÍ S DÙCHODCI

14 hod.

poøádá sociální komise obce Borovnice

9.4.

Choceò - Sokolovna

MICHAL JE PAJDULÁK

17 hod.

poøad pro dìti s Michalem Nesvadbou

9.4.

Kostelec n.O. - kino

ŽÍT PO SVÉM

19 hod.

Ranèer na odpoèinku žije ze vzpomínek na mrtvého syna a starostí o
svého jediného pøítele. Jeho život obrátí naruby pøíjezd snachy, kterou
viní ze smrti syna. Ta s sebou pøivede dcerku, o které tvrdí, že je
ranèerovou vnuèkou. Jennifer Lopez, Robert Redford. USA/Nìm. 2005

10.4.
Chleny - Mateøská škola
10.-11.4. Choceò - kino

ZÁPIS DO MATEØSKÉ ŠKOLY
KARCOOLKA

7 - 16 hod.
17.30 hod.

Animovaný pohádkový pøíbìh, nastolující mnoho otázek týkajících se
Èervené Karkulky, její babièky a zlého vlka. Ale byl vlk opravdu zlý?
Jakou roli sehraje jódlující døevorubec a co vùbec stará dáma dìlala ve
volném èase. Tomu všemu musí pøijít na kloub detektiv žabák. USA '05

10.-11.4. Choceò - kino

HOOLIGANS

mládeži nepøístupný 20 hod.

Matta neprávem vyhodili z Harvardu a on se odjel odreagovat za sestrou
do Londýna. Tam se seznámil s jejím švagrem, obávaným fotbalovým
bitkaøem Petem a od té doby to s ním šlo už jen z kopce. USA 2005

13.4.

Kostelec n.O. - námìstí

UKÁZKA ŠKODA FABIA WRC

16 hod.

pøivítání Czech Rallye Teamu Škoda - Kopecký

13.4.

Kostelec n.O. - kino

OBCHODNÍK SE SMRTÍ

19 hod.

Pokud vás zajímá, jak se lze z obyèejného pomocníka v rodinné
restauraci vypracovat v nejvìtšího pøekupníka zbraní na svìtì, pak
raète dál. Nicolas Cage v hlavní roli filmu USA 2005
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13.-14.4. Choceò - kino

ERASMUS 2

do 12 let nevhodný 20 hod.

Na ženy se dívej s nadhledem pøíteli, ale nikdy ne s pøedsudky… Jinak
tì prohlédnou a spálí... Francie/Velká Británie 2005

13.-15.4. Choceò - kino

ANDÌL PÁNÌ

17.30 hod.

Èeská rodinná pohádka plná hereckých hvìzd a laskavého „svatého“
humoru…

14.4.

Kostelec n.O. - kino

FINTY DICKA A JANE

19 hod.

Ztratí dobøe placenou práci a s tou i veškerý svùj komfort. A uplatnìní
nenajdou ani v tìch nejhùøe placených rajtovaèkách. Úèty ale nìjak
platit musejí. Hr. Jim Carrey, Téa Leoni, Alec Baldwin. USA 2005

14.4.

Pøestavlky - hospoda

STARÉ PECKY A FLÁKY

20 hod.

rocková diskotéka nejen pro pamìtníky

15.4.

Potštejn - Vochtánka

15.4.

Kostelec n.O. - námìstí

ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA VEØEJNÉM TÁBOØIŠTI
VOCHTÁNKA - hraje MAKADAM
PÌŠÍ VÝLET - OTEVØENÍ ROZHLEDNY

8 hod.

zároveò se koná také výlet pro cyklisty

15.4.
15.4.

Potštejn - rozhledna
Kostelec n.O. - Rabštejn

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ ROZHLEDNY VRBICE
ZÁPIS DO KURZU TANCE 2006
od 7 hod.
taneèní mistøi Jana a Jaroslav Krteèkovi - TŠ Krok Hradec Králové

15.4.
Doudleby n.O.
15.-17.4. Choceò - kino

VELIKONOÈNÍ PERNÍKOVÁNÍ
PANIC JE NANIC
Mládeži nepøístupný 20 hod.

15.4.

PRAVÁ VELIKONOÈNÍ ŠUKAÈKA

Komedie ÈR 2006. Hr. Kvìta Fialová, Šárka Vaòková, Tomáš Hanák...

Skoøenice - Roxet

20 hod.

aneb Volba Miss Mokré Trièko & Missák Mokré Trenkoslipy - diskotéka

16.4.

Skoøenice - Roxet

PRAVÁ NEDÌLNÍ VELIKONOÈNÍ ZÁBAVA

20 hod.

Rocková zábava pøed velikonoèním pondìlím se skoøenickou peckou
v podobì Taipanu a havlíèkobrodskou legendární formací Fousatý Hat.

16.4.

Kostelec n.O. - kino

PANIC JE NANIC

Mládeži nepøístupný 19 hod.

Komedie ÈR 2006. Hr. Kvìta Fialová, Šárka Vaòková, Tomáš Hanák...

18.-19.4. Choceò - kino

BAMBI 2

17.30 hod.

Americký barevný animovaný film v èeské verzi. Nová dobrodružství
odvážného kolouška a jeho kamarádù.

18.-19.4. Choceò - kino

JEŠTÌ ŽIJU S VÌŠÁKEM, PLÁCAÈKOU A ÈEPICÍ

20 hod.

Jak by asi mohl vypadat mix zfilmovaného úspìšného divadelního
kusu, další exhibice Jaroslava Duška a variace na Ostøe sledované
vlaky? Suchá komedie ÈR 2005

18.-23.4. Kostelec n.O. - námìstí
20.4.
Kostelec n.O. - Rabštejn

TRADIÈNÍ POUT NA SV. JIØÍ
VOSKOVEC A WERICH: OSTROV DYNAMIT

19.30 hod.

divadelní pøedstavení v podání souboru z Chrudimi

20.4.

Choceò - Sokolovna

JAKO JEDNA RODINA

19.30 hod.

Divadlo Kalich - hr. P. Zedníèek, S. Skopal, M. Vladyka, J. Paulová

20.-23.4. Choceò - kino

RAFTÁCI

17.30 a 20 hod.

„Hledám roštìnku. Zn: na pokusy.“ Karel Janák se ve svém dalším
snímku opìt v komediálním hávu dotýká problémù náctiletých a jejich
strastí s rodièi, dovolenými a opaèným pohlavím. Statná pohoøí byly
tentokráte vymìnìny za divoké øeky a rozkošné snowboardistky
vystøídal dívèí vodácký kurz. Hr. J. Mádl, V. Kotek... ÈR 2005

21.4.

Kostelec n.O. - kino

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

17 a 19 hod.

Komedie ÈR 2006. Hr. Jiøí Mádl, Miroslav Etzler, Václav Postránecký...

21.4.

Èastolovice

PAVOUÈEK PRO ŠTÌSTÍ

22.4.

Kostelec n.O. - zast. ÈD

CYKLOVÝLET "SMÍRÈÍ KØÍŽE"

opereta-muzikál

9 hod.

trasa: Kostelec nad Orlicí – Èervená Chaloupka – Kozodry – po Sedlaèce
– Bartoòùv køíž – nový rybník – Velký a Malý Poboèník- Velký obrázek –
Pavlùv a Hermanùv køíž – Malý obrázek – Kostelecké Horky – Bošín –
Skoøenice – Smírèí køíž na Skalce – Rájec – Borovnice – Chleny – Vrbice –
Suchá Rybná – Kostelec nad Orlicí. Cyklo trasa cca 45 km.
V pøípadì nepøíznivého poèasí se výlet odkládá!
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22.4.
22.4.

Doudleby n.O.
Skoøenice - Roxet

DOUDLEBSKÁ ŠLÁPOTA
S MEDVÌDEM PUSCHKINEM AŽ NA KRAJ SVÌTA 20 hod.

22.4.

Èestice - TJ Sokol

XXXVII.ROÈNÍK TURNAJE VE VOLEJBALE
"O VEPØOVÉ SPECIALITY"

23.4.

Èestice - TJ Sokol

XXXVII. ROÈNÍK TURNAJE VE VOLEJBALE
"O VEPØOVÉ SPECIALITY"

23.4.

Kostelec n.O. - kino

KARCOOLKA

diskotéka

ženy krajských a vyšších soutìží, muži okresních soutìží a dorostenci

ženy okresních soutìží a dorostenky, muži krajských a vyšších soutìží

16 a 18 hod.

viz. 10.-11.4. - kino Choceò

24.4.

Rychnov n.Kn. - kino

ROBERT KØESTAN A DRUHÁ TRÁVA

19.30 hod.

koncert k 15. výroèí bluegrassové kapely

25.4.

Kostelec n.O. - Rabštejn

DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ

19.30 hod.

úèinkuje: ZDENÌK IZER, PETR FREUD

25.-26.4. Choceò - kino

FINTY DICKA A JANE

20 hod.

viz. 14.4. - kino Kostelec n.O.

26.4.

Kostelec n.O. - Rabštejn

SOLNÝ SLOUPY

19.30 hod.

derniéra pøedstavení Èerných Švihákù - po 36. a naposledy...

27.4.
27.4.

Pøestavlky - hospoda
Kostelec n.O. - kino

VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
19 hod.
MNICHOV
do 12 let nevhodný 19 hod.

28.4.

Kostelec n.O. - kino

ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ

viz. 6.4. - kino Choceò

19 hod.

Tøi sourozenci objeví tajemnou deskovou hru Zathura, jejíž figurky se
pohybují samy. Po stoupnutí na políèko Meteorický roj se objevují velké
problémy a za oknem je z nièeho nic hluboký vesmír. USA 2005

28.4.

Choceò - kino

RÙŽOVÝ PANTER

do 12 let nevhodný 20 hod.

Ztratil se diamant Rùžový panter… A nejzmatenìjší detektiv na svìtì se
ho snaží najít. Hr. Steve Martin, Jean Reno, Beyonce Knowles... USA '05

29.4.

Kostelec n.O. - zast. ÈD

PÌŠÍ VÝLET "KUNÌTICKÁ HORA"

7 hod.

v 7:15 hodin odjezd vlakem do Stéblové. Trasa: Stéblová – Kunìtický les
– Kunìtická hora – Ráby – Drozany – podél Labe do Pardubic. Návrat
vlakem do Kostelce nad Orlicí. Pìší trasa cca 17 km ( 6 hodin).

29.4.
29.4.

Èastolovice
Skoøenice - Roxet

VEÈER POEZIE A HUDBY
TANEÈNÍ LIGA PARTY PREMIUM

20 hod.

diskotéka s rozdáváním CD a kazet za 20.000,- Kè

29.-30.4. Choceò - kino

OBCHODNÍK SE SMRTÍ

do 12 let nevhodný 20 hod.

viz. 13.4. - kino Kostelec n.O.

30.4.

Kostelec n.O. - kino

TYGR A SNÍH

19 hod.

Básník a lektor na univerzitì v Øímì miluje kritièku. Ta si ho nevšímá,
jeho snažení pøechází s úsmìvem a radìji odjíždí do Bágdádu za
iráckým básníkem. Zde je ovšem zranìna bìhem bombardování a
upadá do komatu. Zamilovaný poeta neváhá ani minutu a vyráží za
ní... Hr. Jean Reno, Nicoletta Braschi... Itálie 2005

30.4.
1.5.
1.5.
4.5.

Olešnice
Olešnice
Zámìl
Kostelec n.O. - kino

STAVENÍ MÁJE
DIVADELNÍ SCÉNKA SE SKÁCENÍM MÁJE
PUTOVÁNÍ KE STUDÁNKÁM
PÝCHA A PØEDSUDEK

19 hod.

Ocitáme se v Anglii za krále Jiøího, kdy korzety patøily k povinné výbavì každé dámy stejnì tak jako dobøe situovaný (pokud možno nechutnì bohatý) manžel. Takové vyhlíží pìt dcer pana Benneta... USA 2005

5.5.

Kostelec n.O. - kino

MARIÒÁK

19 hod.

Jaké je to je být pìšák námoøní pìchoty? Nejlepší práce na svìtì? Nebo
ubíjející døina bez konce? Na vlastní kùži se o tom pøesvìdèí zelenáè
Anthony zvaný "Swoff", který zaèíná sloužit v armádì právì ve chvíli,
kdy v Perském zálivu zaèíná Operace Pouštní bouøe.... USA 2005

6.5.
7.5.

Potštejn - Vochtánka
Homol
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Z èinnosti SDH
Pozvánka - SDH Rájec
SDH Rájec Vás zve na jednu ze soutìží Podorlické ligy, která se koná dne
20. kvìtna 2006 od 10 hodin na tradièním místì za Èástkovými.
Pøijïte povzbudit soutìžní družstva a zároveò se pobavit na veèerní zábavu pøi živé
hudbì Standy Vlèka, která se bude konat od 20 hod.

Pomoc obèanùm - SDH Borovnice
Bohužel, ani naše obec se nevyhnula po prudkém tání snìhu a silném dešti
rozvodnìní všech rybníkù a potokù. Ani nemovitosti, stojící na kopci, se neubrání vodì
z okolních polí. U jednoho takového pøípadu v Borovnici zasahovali dne 28. a 29. bøezna
místní hasièi.
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Od našich dopisovatelù
Co je to Airsoft?
Nudíte se? Máme pro vás lepší zábavu než hry u poèítaèe! Snad každý kluk
(a nìkdy i holka) bìhal jako malý s ostatními spolubojovníky po sídlišti a s klackem v ruce
mohutnì jeèel: „Pahahahaha! Seš mrtvej!“. Jak šla léta dál, klacky se mìnily za støíkací
pistole a pozdìji za kulièkovky z hraèkárny… a pak pøišel Airsoft! Airsoft vznikl v Japonsku jako odpovìï na americký Paintball. Pùvodnì Japonci vyrábìli makety reálných
zbraní v mìøítku 1:1, které si každý mohl povìsit na zeï jako dekoraci. Postupem èasu
zbranì zdokonalili a „nauèili“ støílet kulièky. Nejprve po jedné a pozdìji i dávkou. Kvùli
zvýšení dostøelu byl vynalezen systém hop-up, bez kterého si již dnes nikdo zbraò
nedokáže pøedstavit.
Airsoftové hry: Jak již bylo naznaèeno, jde o zbranì a o boj. V Airsoftu jsou, stejnì
jako v Paintballu, obvykle dvì družstva, která stojí proti sobì. Vìtšinou je úkolem se
navzájem eliminovat. Zde si možná øíkáte: „Aha, zelený mozky. Vojna je minula, tak dìlaj
blbiny!“. Omyl! Vìøte nebo ne, Airsoft je HRA jako každá jiná. Má pravidla a pøesný
prùbìh. Aèkoliv po sobì hráèi støílí plastikové projektily o prùmìru 6 nebo 8 mm, jejichž
rychlost se pohybuje okolo 100 m/s, nedochází tu prakticky k žádným zranìním. Jak
taková Airsoftová bitva probíhá? Nejdøív je tøeba najít vhodnou lokalitu. Odlehlý kus lesa,
rozvaliny domù, opuštìné JZD nebo bývalý vojenský prostor. To vše, po domluvì s pøíslušnými úøady, dokonale poslouží jako perfektní bojištì pro rùzné styly boje. Není to
pouhé bìhání a kropení všeho co se hýbe. V Airsoftu nevyhrává hrubá síla, ale chytrost a
lest. Schopnost pøelstít protivníka a napadnout ho ze zálohy se cení nejvíce. Není
výjimkou, že tým 10 zkušenìjších hráèù, je schopen se ubránit dvojnásobné pøesile a to
bez jediné ztráty ve vlastních øadách. Airsoft se tedy dosti blíží prùbìhu reálné bitvy, až na
to, že „umírání“ je jen jako. A jak se umírá? Zasažený obvykle cítí nebo slyší zásah kulièky
do svého tìla. V rámci Fair-Play zvedne ruce a odchází z bojištì. Pokud zasažený nic necítí
a neslyší, je na støelci, aby uvážil, zda opravdu
trefil a svùj zásah oznámil. Zasažený opìt
v rámci Fair-Play odchází. Jak vidíte, Airsoft je
hodnì o „férovosti“ hráèù. Je to velmi dobré
„síto“, které urèuje, že Airsoft hrají vìtšinou
rozumní a pøíjemní lidé, s nimiž zažijete spoustu
skvìlých okamžikù a zábavy. Proto, kdo si chce
s námi zahrát, at' neváhá a kontaktuje nás.
S pøáním pìkného dne Volf Military
Ondra Huška a Pavel Kodytek
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Nìco o historických objektech
SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
V Pøestavlkách u silnice naproti
dvoru stojí socha sv. Jana Nepomuckého
od Jana Václava a Johanky Rousových
z Lipna, postavená v roce 1742. Opravena
byla v letech 1808, 1836, 1906 a v roce
1926 byl kolem sochy postaven nový plot.
Dnes bohužel chátrá bez povšimnutí.

LÍPA "SVOBODY"
V Pøestavlkách u silnice proti stavení
èp.7 byla v roce 1918 slavnostním zpùsobem s proslovem Bohumila Beèièky z Pøestavlk zasazena Lípa "Svobody".

Redakce Brodíku dìkuje za pøíspìvek pøispivateli, který si nepøál být zveøejnìn.
Myslím si, že je velice dobøe, že naši ètenáøi své znalosti o historii obce pøedávají tímto
zpùsobem dál, protože to jistì mùže v budoucnu pomoci nìkterým lidem, kteøí se budou
zajímat o historii obce. Jistì najdou hodnì informací v publikacích, které již se tìmito
památkami zabývaly, mùže se ovšem stát, že v nich chybí nìjaký detail (napø. mùže být
znám datum zasazení zmiòované lípy, je ale známo, že u toho nìkdo mìl proslov a kdo?).
O tyto detaily mohou být historické záznamy obohaceny právì díky znalostem našich
ètenáøù z oblasti historie naší obce.
Budeme se tedy tìšit na další takovéto pøíspìvky a dìkujeme.
Petr Kotera
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Vážnì - nevážnì o plochých nohou
Dnes jsme pro vás výjimeènì pøipravili zdravotní rubriku, ve které si mùžete podle
jednoduchého vzoreèku zkontrolovat, zda netrpíte touto rozšíøenou orthopedickou vadou.
Chodidla nohou natøete jakoukoliv barvou, nedoporuèuje se barva syntetická, akrylátová,
nitrokombinaèní apod. Odstraòování tìchto barev je velice zdlouhavé a nìkdy i bolestivé.
Natøená chodidla obtisknìte na papír a nechte zaschnout. Po zaschnutí pøemìøte
podle následujícího vzorce.
Upozornìní: Je nutné se postavit na obì nohy zároveò, aby nedocházelo ke zkreslení
otisku.
i' = index plochosti
i' = Š×10
Š = šíøka chodidla v nejužším místì
D
D = délka chodidla (bez prstù)
Hodnocení stavu klenby indexem plochosti :
i' < 1,7 - noha normálnì klenutá
i' > 1,7 - plochá noha
Nedávno probìhlo dobrovolné kontrolní mìøení nohou v Rájci. Natírání nohou se ujaly dvì
proškolené pracovnice, kterým se odbornì øíká „hnátonatìraèky“, a hned u prvního
vzorku, odebraného jedné místní obèance, byla zjištìna tato ortopedická vada. Obèanka
jim byla velice vdìèná, nebot' její vada byla podchycena vèas, kdy ještì není nutný
operaèní zákrok, který se provádí pøi plné anestézii a je velmi bolestivý.
Proto, vážení obèané, pøemìøte nohy sobì i svým dìtem, nebot' neléèení této vady u dìtí
zpùsobuje koktavost a u dospìlých nadmìrnou slinivost a meteorismus.
Odebraný vzorek ploché nohy v Rájci:

Ptali jste se...
Dotaz ètenáøe na starostu obce
Za kolik je pronajímán a na jak dlouho pøestavlcký zámeèek? Kolik na jeho údržbu
pøispívá stát a nadøízené úøady a kolik náš obecní úøad? Kolik doposud každý z nich pøispìl
a jak tento pøíspìvek byl využit?
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Dìtská stránka
Pøíspìvek do soutìže
Tento den je významný už tím, že jde o naši obec a o náš prapor ,který si mohl každý
obèan vybrat ve zpravodaji Brodík a hlasovat pro nìj. Vyhrál prapor èíslo 1, pro který jsem
mimochodem hlasovala i já. Moc se mi líbil a velice mì potìšilo, že se líbil i ostatním lidem.
Ale teï k tomu, co bych chtìla prožít v tento den.
Moje pøání je sice nesplnitelné, ale proè se s ním nepodìlit s ostatními lidmi. Takže,
já bych v naší obci uvítala rappery, jako je tøeba: 50Cent, Eminem, Eamon, Sean Paul
nebo známé rockové skupiny jako tøeba: Rammstein, Support Lesbiens, Linkin Park a
Clou. Byla by z toho spíš hip-hopová a rocková párty, a to se všem lidem nelíbí a navíc,
když si jenom pøedstavím jak 50Cent s Eminemem letí z Ameriky až k nám, aby tu
zarepovalo asi 250 lidem, tak už jenom tato pøedstava je k smíchu. Takže se budu muset, a
samozøejmì ráda, spokojit s tím, že je uslyším z reproduktorù spolu s dalšími písnièkami
na pøání. Ráda bych taky shlédla nìjaké taneèní vystoupení, cirkus nebo breake dance.
Také by nebyl špatný seskok z padáku, výlet balónem nebo bungee jumping.
Ale teï to chce spadnout zpátky na zem a vrátit ze snìní do reálného života. Sice by
tohle všechno bylo pìkné a byl by to den, na který by jen tak nìkdo nezapomnìl a urèitì by
se všichni bavili, ale samozøejmì si musím uvìdomit finanèní rozpoèet naší obce. Takže
bez hudby a dobrého jídla to urèitì nebude ono! Dopoledne by mohlo tøeba být nìjaké
sportovní a odpoledne by bylo posezení a veèer by byla hudba,kterou bych rozdìlila pro
mladší a starší, protože každý posloucháme nìco jiného a starší lidé poslouchají hity
svého mládí a hudba se od tìch dob podstatnì zmìnila. Takže si myslím, že aspoò ty
písnièky na pøání z reproduktorù se splní.
ALE TO NEJDÙLEŽITÌJŠÍ JE, ABY TU V TENTO DEN BYLA SPOUSTA LIDÍ,
DOBRÁ NÁLADA A ZÁBAVA!!!
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Obraz z roku 1812 od královéhradeckého kanovníka, pochovaného v Chrasti u Chrudimi, Jana
Antonína Venuta (*1746 Jevišovice u Znojma, +1833 Hradec Králové). Byl to autor veøejnosti vìtšinou
neznámých akvarelových vedut (topograficky pøesných zobrazení), které mají vysokou dokumentární hodnotu
a zachycují stav na pøelomu 18. a 19. století.
Nejucelenìjším souborem z podnes rozptýleného Venutova díla je sbírka 399 akvarelových vedut, která
byla darována císaøi Františku I. pøi jeho návštìvì Hradce Králové v roce 1824 a nyní je uložena - po pøevodu
fideikomisní bibliotéky habsburské císaøské rodiny - v oddìlení Kartensammlung vídeòské National Bibliothek.
Zde jsou rozdìleny do tøí velkých skøíòových, nejspíš pùvodních, pouzder - první z nich obsahuje 16 akvarelù
(Adršpach a okolí), druhé 287 akvarelù (pohledy a celé Èechy) a tøetí 96 akvarelù (neèíslované pohledy
z celých Èech); formáty akvarelù jsou 153 x 250 mm. Mezi tìmito akvarely je i tento, znázoròující Borovnici a
okolí.
Tuto fotografii a prùvodní slovo nám poskytl PhDr. Josef Krám z Rychnova n. Kn., za což mu velice dìkuji.
Petr Kotera

