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Slovo úvodem

Vážení občané obce Borovnice,

vítám Vás v novém mìsíci a pøi ètení èervnového èísla našeho obecního zpravodaje, 

který je jako vždy plný informací z dìní naší obce. 

V mìsíci èervnu, jak už jste možná zaregistrovali, budou probíhat pøípravy na 

svìcení znaku a praporu obce Borovnice. Tato významná událost se uskuteèní dne 

1. èervence, a proto pokud budete mít jakékoli nápady a pøíspìvky, jak byste mohli 

kulturnì obohatit tento den, urèitì nám je co nejdøíve sdìlte. Všechny velmi rádi pøivítáme. 

Tento den by mìl být pro naši obec výjimeèný a na jeho výjimeènosti by se mìlo podílet co 

nejvíce lidí.  

V mìsíci èervnu také školáci budou ukonèovat školní rok a pøijdou dlouho 

oèekávané letní prázdniny. Proto jim pøeji, aby jejich vysvìdèení bylo co nejlepší, dosáhli 

toho, èeho dosáhnout chtìli a mohli si v klidu užít volna. 

Pøíjemný mìsíc èerven Vám pøeje

Barbora Èermáková

Vážená redakce, za pomoci zpravodaje „Brodík“ jsme seznamováni s dìním v obci, 

které nás stále zajímá a rádi jej proèítáme. V minulém roce bylo v nìkterém èísle uvedeno, 

že je doruèován i do domù urèených k rekreaci. V pøípadì èp. 29 v Pøestavlkách tomu tak 

není. Musíme si jej pùjèovat u sousedù. Obracím se proto na Vás, jestli mùžete zaøídit jeho 

pravidelné doruèování i nám a s popisem Koøízkovi jej zanechat v našem sousedství u Bar-

tošù v Pøestavlkách. Dìkuji za laskavost

Jitka Jakubcová 

Obecní zpravodaj samozøejmì má právo dostávat každý, kdo má v naší obci trvalé 

bydlištì nebo tu vlastní chalupu k rekreaci. Tímto se obracím na každého, kdo Brodíka 

nedostává, aby nám tuto skuteènost sdìlil a my se postaráme o jeho doruèení. U domù 

nebo rekreaèních chalup, kde však nejsou poštovní schránky, zpravodaje nenecháváme. 

Je tedy nutné buï schránku opatøit nebo nám sdìlit jiné místo pro doruèení.

Dotaz na doruèování Brodíka

Ptali jste se...
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Zprávy Obecního úřadu

Vážení občané obce Borovnice,

Veřejné zasedání zastupitelů

dovolujeme si Vás pozvat jménem zastupitelstva obce na slavnostní den svìcení 

znaku a praporu obce Borovnice, spojené s kulturním programem a následnou zábavou.

Dne 1. èervence 2006 bude v homolském kostele Panny Marie Sedmibolestné 

slavnostnì vysvìcen znak a prapor. Tato slavnostní mše bude zahájena v 10 hodin. 

Po jejím ukonèení ve 12 hodin bude obecní prapor poprvé vyvìšen na budovì obecního 

úøadu v Pøestavlkách. Na oba tyto spoleèenské akty jste námi srdeènì zváni. 

Od 14 hodin bude v prostoru pøed pohostinstvím v Pøestavlkách pro všechny 

úèastníky organizováno kulturnì spoleèenské odpoledne. Toto odpoledne bude doplnìné 

hudbou, zábavou a obèerstvením s posezením ve velkém párty stanu, zapùjèeném od 

DSO Orlice. Shlédnout tu mùžete vystoupení dìtí mateøských škol ze Lhot u Potštejna a 

Chlen, dìtí ze základních škol ze Lhot u Potštejna a Chlen, vystoupení manželù 

Tomkových se svým programem „Show s koòmi“ a dìti a mládež pøedvedou ukázku 

ovládání požární techniky, spojené s její výstavou (mini výstava požární techniky). Tento 

blok ukonèí hasièky z Vrbice s pøedstavením parodie filmu Slunce, seno, jahody. 

Pro nejmenší obèánky naší obce je pøipravena malíøská soutìž. Nejlepší kresby 

technikou køídy na asfalt budou podle kategorií na místì vyhodnoceny a odmìnìny. Po 

celé odpoledne budou mít všichni pøítomní možnost projížïky nejbližšího okolí s pøista-

venou koòskou bryèkou. Odpoledními aktivitami bude provázet moderátor pan Ladislav 

Kovaøíèek.

Od 18 hodin bude tento slavnostní den pokraèovat volnou zábavou pøi hudbì a 

tanci.

Všichni obèané obce Borovnice obdrží osobnì pozvánku na slavnost. Zastupitelé 

obce se tímto obrací s prosbou na všechny trvale žijící obèany v naší obci o pozvání všech 

rodákù, kteøí o úèast na tomto dni projeví zájem. 

Všichni obèané, kteøí si myslí, že by v kulturním programu mohli vystupovat nebo 

jej nìèím obohatit, a� nám svoji úèast nahlásí do 10. èervna 2006.

Na vaši úèast se tìší starosta obce a zastupitelstvo.

Zveme vás na veøejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 29. èervna od 

19 hodin v pohostinství v Rájci.

Všichni jste srdeènì zváni
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Tato výzva je smìøována na rodièe dìtí, které ve svém volném èase navštìvují 
sportovní areál a høištì v Pøestavlkách.

Sportovní mini areál v Pøestavlkách byl vybudován svépomocí nìkolika málo 
obèany obce Pøestavlky, za finanèní pomoci obce Borovnice. Byl realizován k volno 
èasovému využití pro širokou veøejnost se zachováním nìkolika druhù atrakcí pro dìti do 
10ti let. Umístìní dvou antukových kurtù umožòuje plnohodnotné využití pøi høe volejbalu, 
nohejbalu a tenisu. V okrajové míøe lze tyto  kurty využít i k minifotbalu. Jedná se o kurty s 
mìkkým povrchem, který po každém použití je nutno ošetøit a urovnat. Po opakované 
diskuzi s partou dìtí a mládeže, kteøí zde provozují jakýsi fotbal a shora zmínìné atrakce 
využívají jako odpoèinková místa, dochází ke stálému poškozování povrchù tìchto høiš� a 
v neposlední øadì i k poškození kolotoèe. Ten byl pøi pøetížení ulomen. 

Starosta obce opakovanì upozoròoval návštìvníky na možnost poškození, 
pøípadnì možnost zpùsobení úrazu. Bohužel nebyl vyslyšen. Ptám se, kde jsou rodièe a 
pøedevším otcové tìchto dìtí. Proè se nesnaží zaøízení, které vybudovali, a které mnoho let 
sloužilo tìm nejmenším, opravit a uvést v èinnost. Jsou obce, které po vybudování tìchto 
sportovních a relaxaèních míst areály oplotí a zamknou. My jsme touto cestou nešli a 
nabídli jsme tento prostor k veøejnému využití. Není však možné, aby tato místa byla trvale 
poškozována a široké veøejnosti byla zcela lhostejná.

Obracím se s prosbou na rodièe, aby pouèili, pøípadnì se pøesvìdèili o volnoèasové 
èinnosti svých dìtí a pomáhali tak obci udržet spoleèné vlastnictví.

Dìkuji za pochopení
Karel Urbanec
starosta obce

Vážení obèané obce Borovnice.
Dovoluji si v tomto èlánku pøipomenout vztah shora uvedeného nadpisu v sou-

vislosti s rozhodováním o rùzných aktivitách souvisejících s èinností jednotlivých subjek-
tù. K tomuto èlánku mì vede dezinformace a matení nìkterých obèanù naši obce. 

Obec Borovnice se v r. 2006 integrovala do Dobrovolného svazku obcí mikrore-
gionu Brodec. 

V prvních letech èinnosti svazku se jednalo o zcela úèelové spojení se zámìrem 
vybudovat v tomto regionu plynofikaci a získat dostateènou finanèní podporu od SFŽP. Po 
realizaci stavby se zástupci šesti obcí dohodli na další spolupráci na úrovni školství, 
kultury, sportu a dalších spoleèných zájmù. DSO je organizováno podle stejného zákona 
jako obce t.j.128/2000 Sb. Zákona o obcích. V podstatì to znamená, že se na každý rok 
schvaluje rozpoèet svazku jako základní a spoleèná norma hospodaøení zúèastnìných 
obcí. O èerpání rozpoètu je dohodnuto pøi schvalování, pøípadnì usnesením z jednání 
zástupcù DSO, kde je nutná nadpolovièní podpora hlasù. Každá organizace, klub, 
sportovní jednota, obèanské sdružení atd., které chce v pøíslušném roce organizovat 
aktivitu za podpory DSO, musí tento zámìr projednat na výboru svazku a v pøedstihu 
požádat o zaøazení do pøíslušné kapitoly rozpoètu. Vedení DSO se pokusí získat grant,

Výzva pro rodiče dětí

Obec Borovnice - DSO Brodec - Družební gmina Przeworno
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dotaci,pøípadnì jinou formu finanèní podpory, nebo se rozhodne, že tuto iniciativu uhradí 
z rozpoètu pøímo. Rozpoèet DSO je tvoøen pøedevším z pøíspìvkù zúèastnìných obcí a 
v prùbìhu roku doplòován získanou dotací. Jedná se o peníze všech obèanù zúèastnì-
ných obcí a podle toho je nutné s nimi hospodaøit. 

Aby DSO dosáhlo i na finanèní prostøedky z fondù Evropské unie, musel svazek 
obcí splnit jednu z podmínek hodnotících komisí a uzavøel v r. 2005 spolupráci z polským 
partnerem Gminou Przewomo na úrovni pøeshranièní spolupráce. Toto pøátelství pomáhá 
DSO Brodec i Polské stranì žádat o fondy Intereg IIIA a spolufinancovat spoleèné a 
pøedem dohodnuté aktivity. Aby byl podpoøen co nejvìtší zájem spolupráce, zorganizoval 
pøedseda svazku Brodec zdvoøilostní návštìvu Polských pøátel na úrovni starostù obcí, 
zástupcù Sborù dobrovolných hasièù, zástupcù sportovní jednoty a zástupcù místních 
podnikù. Na této úrovni byly naznaèeny možnosti vzájemné spolupráce a dohodnuty 
možnosti vzájemného propojení a ještì lepšího poznání. Na podzim r. 2005 nám Polská 
strana opìtovala návštìvu a na naše pozvání se zúèastnila mše pøi pouti na Homoli, 
navštívila základní školy a seznámila se s projekty, které jsou pøipravovány již na základì 
naší vzájemné spolupráce. 

Pøes všechny pozitivní poznatky a vzájemná porozumìní nebyl ze strany zástupcù 
DSO na r. 2006 pøipraven žádný projekt, který by umožnil podporu spolufinancování 
aktivit na úrovni sportu, kultury èi jiných soutìží. Pokud mìla být organizována jakákoli 
aktivita, mìl být tento zámìr diskutován se zástupci DSO Brodec, nebo projednán s vede-
ním svazku. Tím by se pøedešlo k mylné domnìnce, že všechna setkání na jakékoli úrovni 
budou DSO finanènì podporována, zvláštì když není nabídnuta možnost prezentace 
celého regionu Brodec.

Vrcholem naprosté ignorace tohoto významného pøátelství je, když jeden z vrchol-
ných zástupcù organizace, pùsobící v naší obci, informuje veøejnost: "když si ty Poláky 
pozval Urbanec, tak a� si je zaplatí". To je nehorázné matení obèanù a absolutní nepo-
chopení zámìru spoleèné snahy vytvoøit z pøátelství plnohodnotný vzájemnì se doplòující 
kolektiv. 

Veškerá snaha, iniciativa a osobní úèast Okrskového pøedsedy Sborù dobrovol-
ných hasièù pak nemusí být celým svazkem vnímána jako reprezentace DSO Brodec, a to 
je nesmírná škoda a hazardování s potencionálem osobnosti vyjednat a zorganizovat 
pøeshranièní spolupráci. Vìøím a jsem pøesvìdèen, že široká obecní veøejnost pochopí a 
v budoucnu využije tohoto pøátelství k co nejširší spolupráci a naváže ty nejhodnotnìjší 
kontakty. Polská strana je k tomuto kroku pøipravena. 

Karel Urbanec 
pøedseda DSO Brodec

Prosba

Chtìli bychom požádat všechny obèany obce, kteøí mají nafocené rùzné obecní 
akce za poslední rok, zda by nám tyto fotografie nezapùjèili. A� už to budou hasièské 
soutìže, rùzné kulturní akce (napø. dìtský karneval, vítání obèánkù, stavby ze snìhu 
v Pøestavlkách, aktivity z tìlocvièny v Pøestavlkách, letní volejbalová škola atd.) z vaší 
èásti obce, prosíme Vás o zapùjèení. Tyto fotografie chceme vystavit u pøíležitosti svìcení 
znaku a praporu. Pokud je máte nafocené digitálním fotoaparátem staèí je zaslat na 
emailovou adresu zpravodaje (brodik@centrum.cz) nebo nám je pøedat na CD. Fotografie 
vám následnì vrátíme.     Dìkujeme
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U pøíležitosti slavnostního svìcení znaku a praporu obce Borovnice vyhlašuje obec 

soutìž pro amatérské fotografy s tématikou této akce. 

Podmínky soutìže: Rozmìr fotografie 13 x 18, fotografie mùže být barevná èi 

èernobílá, povrch lesklý. Poèet fotografií od jednoho autora není omezen. Pro hodnotící 

komisi bude soutìž anonymní  snímky budou ze zadní strany oznaèeny èísly. Uzávìrka 

pro podání fotografie je 30. 8. 2006. Nejlepších pìt prací bude odmìnìno následovnì: 

1. místo 500,- Kè

2. místo 400,- Kè

3. místo 300,- Kè

4. místo 200,- Kè

5. místo 100,- Kè.

Snímky autorùm nebudou vráceny a obec je použije nejen v „Brodíku“, ale také pro 

prezentaci obce. Vyhodnocení soutìže provede odborná porota a výsledky budou 

uveøejnìny v záøijovém èísle  „Brodíku“.  Proto „fo�áky“ s sebou a fo�te!

Fotosoutěž

Stomatologická lékaøská služba první pomoci okresu Rychnov nad Knìžnou má 

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

3.6. MUDr. Vìra Stejskalová Borohrádek, Kout 566 - zdravotní støedisko 494 381 263

4.6. MUDr. Simona Sudová Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 371 031

10.6. MUDr. Lada Svìtlíková Opoèno, Tyršova 515 494 667 553

11.6. MUDr. Alena Šmídová Dobruška, Pulická 99 - Poliklinika 494 622 550

17.6. MUDr. Jiøina Štìpánová Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 692

18.6. MUDr. Zdeòka Skøièková Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 695

24.6. MUDr. Jiøí Zdeòka Solnice, Kvasinská 129 494 596 732

25.6. MUDr. Jana Tancurinová Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 697

1.7. MUDr. Libuše Tomanová Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 542 102

2.7. MUDr. Vìra Tùmová Opoèno, J. Pitry 344 494 667 154

5.7. MUDr. Hana Vavøièková Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 371 782

6.7. MUDr. Renata Veselská Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 371 781

8.7. MUDr. Marie Vyèítalová Vamberk, Dr. Lützova 244 494 541 757

9.7. MUDr. Jiøí Zdeòka Solnice, Kvasinská 129 494 596 732

15.7. MUDr. František Bahník Kostelec n.Orl., Tøebízského 799 494 323 152

16.7. MUDr. Rùžena Benešová Dobruška, Tyršova 461 494 622 040

22.7. MUDr. Jan Beránek Týništì n.Orl., Komenského 828 494 371 088

23.7. MUDr. Lucie Beránková Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 371 783

29.7. MUDr. Marie Èapková Doudleby n.Orl., Komenského 366 494 383 417

30.7. MUDr. Iva Domáòová Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 694

Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci
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Společenská kronika

Životní jubilea

V mìsíci èervnu oslaví své životní jubileum

paní Marta Sejkorová z Borovnice

paní Alena Sejkorová z Borovnice

80 let

81 let

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

Přání našich občanů

V mìsíci èervnu oslaví své narozeniny 

paní Helena Èerná z Borovnice

Hodnì štìstí, zdraví a podìkování za dlouhodobou 
práci v sociální komisi za Borovnici 
                                                                 pøeje Smolová

Pojďte na Homol...

V mìsíci èervnu se budou na Homoli konat mše svaté 

v následujících dnech:

Dne 11. èervna od 14:00 hodin s pìveckým sborem ORLICE

Dne 25. èervna od 14:00 hodin

Pozvánka na koncert

Obecní úøad Borovnice ve spolupráci s farností kostela Panny Marie Sedmibolestné 

na Homoli poøádá koncert skupiny Gema

„VÍTÁNÍ LÉTA“
který se koná dne 18. èervna 2006 od 14 hodin.

Všichni obèané jsou srdeènì zváni
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Kultura a volný čas

2.-4.6. Choceò - kino Máj RAF�ÁCI 20 hod. (2.6. také 17.30 hod.)
Èeský barevný film. "Hledám roštìnku. Zn.: na pokusy."

3.6. Potštejn - Vochtánka GRILOVANÁ KRÙTA + COUNTRY BAND
3.6. Vrbice SETKÁVÁNÍ 14 hod.

Akce propagující stezku Dr. G. Jarkovského.

3.6. Kostelec n.O. - kino ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU 20 hod.
Èeská popcornová komedie, která se jistì stane letošním trhákem èes- 
kých kin a za rok ovládne koláè sledovanosti jedné soukromé televize.

3.6. Skoøenice - Roxet SEMTEX BEACH PARTY 20 hod.
5.-6.6. Choceò - kino Máj ODVAHA MILOVAT (od 15 let)   20 hod.

Neobyèejné pøíbìhy o obyèejných lidech. Francouzský film.

7.6. Kostelec n.O. - kino MRTVÁ NEVÌSTA TIMA BURTONA 20 hod.
Tim Burton se letos vrací už podruhé, tentokrát ale vymìnil svìt továrny 
na èokoládu za fascinující viktoriánskou éru, živé herce za loutky a 
pokusil se zavzpomínat na okouzlující èasy, kdy natáèel Støihorukého 
Edwarda... A nezapomnìl. Velká Británie 2005.

7.6. Choceò - kino Máj DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (od 15 let)   20 hod.
Klubový film. Zvláštní pøíbìh dvou identických dívek, Polky a Fran-
couzky, lze vnímat v nejrùznìjších rovinách. Francouzský film.

7.6. Kostelec n.O. - Rabštejn ÈILIMNÍK 20 hod.
Divadelní pøedstavení Èerných Švihákù.

8.6. Kostelec n.O. - kino CASANOVA (od 15 let)   19.30 hod.
Neznámá epizoda ze života slavného milovníka, který prošel za jeden 
týden více postelí, než se nìkomu podaøí za celý život. Tentokrát se ale 
setkáme s Casanovou uklidnìným, protože se nám tento slavný hrdina 
bude muset oženit. Film USA 2005.

9.6. Kostelec n.O. - Rabštejn HRNÍÈKY PO BABIÈCE NELZE ROZBÍJET BEZTRESTNÌ
Divadelní pøedstavení souboru VICENA Ústí nad Orlicí. 19.30 hod.

9.-10.6. Kostelec n.O. KØEST KNIHY - Š�ASTNÁ VE SVÉ KÙŽI
Køest knihy autorky Vlasty Libotovské. Èestnými hosty tohoto budou 
paní Diana Sternbergová, pan František Kinský a pan Zdenìk Koláøský 
Moderátorka Èeského rozhlasu Hradec Králové paní Lada Klokoèní-
ková bude provázet celou slavností. V sobotu dne 10. èervna 2006 
probìhne podpisová akce knihy v prostorách prodejny knihy Èerná – 
Kopecká na Palackého námìstí v Kostelci nad Orlicí.

9.-10.6. Choceò - kino Máj MISSION: IMPOSSIBLE III (od 12 let)   20 hod.
Mise zaèíná 04:05:06. Americký širokoúhlý film.

10.6. Potštejn - Vochtánka GRILOVANÁ KUØATA + COUNTRY ŠPUNT
10.6. Skoøenice - Roxet MALOVÁNÍ NA TÌLO & BERENTZEN PARTY 20 hod.
11.6. HOMOLE MŠE S PÌVECKÝM SBOREM ORLICE 14 hod.
11.6. Kostelec n.O. - kino BAMBI 2 16 a 18 hod.

Je to pouhých 64 let, co dìtské životy ovládl malý koloušek Bambi. Teï 
se na plátna kin vrací, a s ním i jeho parta. Vypadá pøesnì jako jeho 
pøedchùdce, ale nesahá mu ani po kopýtka. Jak je to možné? USA 2006

11.6. Choceò - kino Máj INDIÁN A SESTØIÈKA 20 hod.
Komu vadí láska? KO NAKAMEL O KAMIBEN? Èeský film.

12.-13.6. Choceò - kino Máj SPOJENEC 20 hod.
Dokonalý zloèin neexistuje. Americký širokoúhlý film.

Kalendář kulturních akcí
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13.-14.6. Choceò - kino Máj DIVOÈINA 17.30 hod.
Za zvíøátky nemusíte chodit jen do ZOO. Pøijïte na nì do kina! 
Americký film v èeském znìní.

14.6. Choceò - kino Máj 4 VÌCI 20 hod.
Filmy ètyø režisérù - Vìci, které nás obklopují... Èeský film.

15.6. Kostelec n.O. - Rabštejn ÈERT A KÁÈA 8.15 a 10 hod.
Scénické ztvárnìní lidové pohádky o Káèe, která se chtìla vdát tøeba i 
za èerta. Pøedstavení je plné písnièek, pøekvapivých scénických øešení 
s netradièním koncem. Hraje Divadlo DUHA Polná.

15.6. Kostelec n.O. - kino HOSTEL (od 18 let)   19.30 hod.
Horor, ze kterého jsou v USA zdìšení a Èeši a Slováci se u nìj smìjí. 
A když se u hororu smìjete, je to velmi špatné znamení. Èeká nás krev, 
sex, drogy a Michal David. Film USA 2005.

16.6. Kostelec n.O. - kino ODVAHA MILOVAT (od 15 let)   19.30 hod.
Odvaha milovat je romantický pøíbìh o nevìøe, vraždì, sebevraždì, ale 
pøedevším o lásce. Film Francie 2005.

16.-17.6. Choceò - kino Máj FIREWALL (od 12 let)   20 hod.
Vše co miluje mùže být použito proti nìmu... Americký film.

17.6. Kozodry TØETÍ JEZDECKÝ DEN 13 hod.
Ranch Amazonka – Kozodry poøádá na louce u mlýna Tøetí Jezdecký 
den. Koná se za každého poèasí ! Obèerstvení zajištìno.

17.6. Potštejn - Vochtánka HURÁ DO PRÁZDNIN / PRIMA PRVÒÁK 14 hod.
COUNTRY VEÈER SE SKUPINOU KALUMET 20 hod.

17.6. Skoøenice - Roxet TANEÈNÍ LIGA PARTY & KØEST TANEÈNÍ LIGY 89 20 hod.
18.6. HOMOLE KONCERT SKUPINY GEMA "VÍTÁNÍ LÉTA" 14 hod.
18.6. Kostelec n.O. - kino INDIÁN A SESTØIÈKA 19.30 hod.

Èeský film o lidech, kteøí se ve svém volném èase pokoušejí o napodo-
bování životního stylu pùvodních obyvatel severní Ameriky.

19.6. Kostelec n.O. - Rabštejn VYSTOUPENÍ MAŽORETEK 16 hod.
Vystoupení mažoretek a pomponù pro veøejnost.

19.-20.6. Choceò - kino Máj MLHA (od 12 let)   20 hod.
S mlhou se vrací zloèiny minulosti. Americký širokoúhlý film.

20.6. Kostelec n.O. - Rabštejn SBOROVÝ KONCERT 17 hod.
21.6. Choceò - kino Máj LIBERTIN (od 15 let)   20 hod.

Nebudete mì mít rádi. Britský širokoúhlý film.

22.6. Kostelec n.O. - kino ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 (od 15 let)   19.30 hod.
Pøichází pokraèování velkého hitu první poloviny devadesátých let. 
Dokáže nás Sharon Stone se svými neobvyklými praktikami rozpálit 
stejnì jako pøed ètrnácti lety? Film USA 2006.

23.-24.6. Choceò - kino Máj CO JE ŠEPTEM... (od 12 let)   20 hod.
Podle skuteèné fámy... Americký film.

24.6. Zámìl HASIÈSKÁ SOUTÌŽ
24.6. Brumbárov LETNÍ SLAVNOST U LESNÍ STUDÁNKY 14 hod.
24.6. Potštejn - Vochtánka RYTÍØSKÉ SLAVNOSTI VALAŠSKÉHO KRÁLE 14 hod.

Jeho Velièenstva BOLESLAVA I. Dobrotivého na furt. Slavnosti zahájí 
Bolek Polívka. Na poèest krále budou uspoøádány hry a rytíøská klání, 
tradièní turnajové disciplíny, souboje na meèe a lámání døevcù. 
Nepøijdete ani o humornì pojaté období inkvizice s ukázkami muèení.

24.6. Skoøenice - Roxet S TRYSKÁÈEM OKOLO SVÌTA & MAXI PARTY 20 hod.
25.6. Kostelec n.O. - kino ŽENA MÉHO MUŽE (od 15 let)   19.30 hod.

Myslíte si, jak bájeèné to máte manželství, a ouha! Bìhem jednoho 
okamžiku pravdy dojde k odhalení, které byste snad radìji nechtìli ani 
slyšet. Život se vám otoèí naruby a jak dál?  Francie/Španìlsko 2003.

25.6. Choceò - kino Máj V JAKO VENDETA (od 12 let)   20 hod.
Svoboda navždy! Americký širokoúhlý film.

26.-27.6. Choceò - kino Máj SYRIANA (od 12 let)   20 hod.
Vše souvisí se vším... Americký širokoúhlý film.



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Červen 2006 • Strana 10

26.6. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  I. PODVEÈERNÍ KONCERT 18 hod.
Zahájení Poláèkova léta s koncertem pražské klezmerské skupiny 
TROMBENIK a dìtského pìveckého sboru CARMINA v synagoze.

27.6. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  II. PODVEÈERNÍ KONCERT 17 hod.
Lubomír Malý (viola) a Vìra Hájková (klavír) v synagoze.

27.-28.6. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU 19.30 hod.
Divadelní pøedstavení Národního divadla Brno v zámecké jízdárnì.

28.6. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  III. PODVEÈERNÍ KONCERT 17 hod.
Wolfgang Amadeus Mozart v chrámu Nejsvìtìjší Trojice. 
Úèinkují Zdena Kloubová (soprán) a Waclaw Golonka (varhany).

28.6. Kostelec n.O. - Rabštejn PRANIC 19.30 hod.
Klubový veèer s folkovou kapelou.

29.6. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  IV. PODVEÈERNÍ KONCERT 17 hod.
PÍSEÒ PÍSNÍ - Alfréd Strejèek a Lyra da camera.

29.6. Kostelec n.O. - kino ŠIFRA MISTRA LEONARDA (od 12 let)   19.30 hod.
Filmová adaptace úspìšného stejnojmenného románu od Dana 
Browna. Film USA 2006.

29.6. RÁJEC VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 19 hod.
29.-30.6. Choceò - kino Máj DEVÁTÝ DEN (od 12 let)   20 hod.

Nový nìmecký film držitele Oscara, režiséra Volkera Schlöndorffa.

29.-30.6. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  KRÁSKA A ZVÍØE 22 hod.
Divadelní pøedstavení Národního divadla Brno v zámeckém parku.

30.6. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  JAK HONZA KE ŠTÌSTÍ PØIŠEL 15 hod.
Divadelní pøedstavení pro dìti v podání souboru Exil Pardubice.

30.6. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  V. PODVEÈERNÍ KONCERT 18 hod.
W.A. Mozart: Requiem d-moll v podání Polyfonního sdružení Nové 
Mìsto nad Metují v chrámu Nejsvìtìjší Trojice.

1.7. HOMOLE SVÌCENÍ ZNAKU A PRAPORU OBCE BOROVNICE 10 hod.
PØESTAVLKY oslavy s kulturním programem a veèerní zábavou 14 hod.

1.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  KRAJKA A ODÌV 16 a 18 hod.
Velká módní pøehlídka v zámecké jízdárnì.

1.-2.7. Kvasiny Poláèkovo léto: HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU 20.30
Divadelní pøedstavení Klicperova divadla Hradec Králové v zámeckém
parku v Kvasinách.

1.-2.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  LUCERNA 22 hod.
Divadelní pøedstavení Národního divadla Brno v zámecké jízdárnì.

2.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  DÍVÈÍ VÁLKA 18 hod.
Divadelní pøedstavení Divadelního sdružení Slatina n.Zd. v  jízdárnì.

2.7. Kostelec n.O. - kino V JAKO VENDETA (od 12 let)   20 hod.
Maskovaný bojovník za svobodu øádí v retro-futuristické Británii a snaží 
se svrhnout zdejší totalitní režim. Filmová adaptace komiksu Alana 
Moora podle scénáøe matrixovských bratrù Wachowských. USA 2005.

3.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  ORFEUS V PODSVÌTÍ 19.30 hod.
Divadelní pøedstavení Divadla F.X. Šaldy Liberec v zámecké jízdárnì.

4.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  KREJÈOVSKÝ SALÓN 16 a 19.30 hod.
Divadelní pøedstavení Východoèeského divadla Pardubice v jízdárnì.

4.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  VI. PODVEÈERNÍ KONCERT 17 hod.
Lucie Èistecká (flétna) a Jindøich Kaulfers (kytara) v synagoze.

5.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  KRÁL COLAS KOLIKÁTÝ 19.30 hod.
Divadelní pøedstavení Východoèeského divadla Pardubice v jízdárnì.

6.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  VII. PODVEÈERNÍ KONCERT 17 hod.
W.A. Mozart: Bastien a Bastienka v provedení souboru Musica per 
Quatro v synagoze.

6.-8.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  DONAHA! 19.30 hod.
Slavný broadwayský muzikál v provedení Východoèeského divadla 
Pardubice v zámecké jízdárnì.

7.7. Rychnov n.Kn. Poláèkovo léto:  ŠOHAJI JOŽKY RAPÁÈE 16 hod.
Koncert nejmenší slovácké dechovky.
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Jako v minulých letech, tak i letos se 20. kvìtna konala v Rájci soutìž sborù 
dobrovolných hasièù v Poorlické lize. Po ranní prezentaci družstev se v 10 hodin 
odstartovalo a soutìž mohla zaèít. Poèasí závodníkùm pøálo a o veškeré obèerstvení se 
postarali místní obèané. Ve velkém párty stanu, zapùjèeném od DSO Orlice, mìli možnost 
všichni pøítomní posedìt, obèerstvit se a unavení závodníci si odpoèinout. Dopoledne bylo 
možné si také zakoupit losy do tomboly, kde jste mohli získat zajímavé ceny. Po poledni, 
kdy byla soutìž ukonèena, nastalo vyhlášení výsledkù a družstva se umístila následovnì:

V KATEGORII MUŽÙ:
1. místo - Trnov  A. 10. místo - domácí družstvo Rájec
2. místo - Tutleky, 11. místo - Bystré B
3. místo - Bystré A 12. místo - Dolní Pøím A
4. místo - Trnov B, 13. místo - Dobruška
5. místo - Mýštìves,  14. místo - Èastolovice
6. místo - Pšánky 15. místo - Hlinné
7. místo - Opoèno 16. místo - Lodín
8. místo - Dolní Pøím B 17. místo - Rájec, okr. Šumperk
9. místo - Výrava

Také letošní prázdniny se uskuteèní volejba-
lová škola pod vedením kvalifikovaných trenérù, a to 
již po sedmé na dvou antukových kurtech. Školné èiní 
50 Kè na celé prázdniny, „nováèci“ mají školu zdarma 
a obèerstvení bude zajištìno. V rámci školy se usku-
teèní závìreèný turnaj, vyhodnocení 6ti nejlepších, 
kteøí dostanou triko s logem volejbalové školy a všich-
ni obdrží spoleènou fotografii. Škola je urèena pro 
všechnu zdravou a ukáznìnou mládež, a to nejen

bydlící v naší obci ve vìku od 10ti let. Tréninky jsou vždy v pondìlí a ve ètvrtek od 17 do 19 
hodin. Zaèínáme již 3. èervence od 17 hodin na høišti v Pøestavlkách.

Jiøí Øehák

Z činnosti SDH

Poorlická liga v Rájci

Letní volejbalová škola Přestavlky

Sport
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V KATEGORII ŽEN:

1. místo - Kvasiny A

2. místo - Kvasiny B

3. místo - Lodín

4. místo - Vrbice

5. místo - Opoèno

6. místo - Tutleky

7. místo - Dobruška

8. místo - Bílý Újezd

Protože obèerstvení bylo zajištìno po celý den, ti kteøí nespìchali domù tu posedìli 

a mìli možnost bìhem odpoledne shlédnout i pøímý pøenos MS v ledním hokeji. Místní 

obèané se veèer nezalekli ani silného deštì a pro všechny zajistili posezení s hudbou a 

tancem, které se protáhlo až do èasných ranních hodin.

SDH Rájec by rád podìkoval všem sponzorùm a obèanùm naší obce za pomoc pøi 

organizaci soutìže a hmotnou i finanèní podporu. Rovnìž díky patøí všem èlenùm a 

ženám, kteøí se zhostili svìøených úkolù v prùbìhu soutìže.

Starosta SDH Rájec

Závěrečný nástup všech družstev

O dostatek jídla se postarali profesionálovéDomácí Rájec přebírá cenu za 10. místo
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Vážená redakce, vážení čtenáři Brodíku,

Od našich dopisovatelů

v rámci poznávání okolí a obcí zapojených do „Svazku obcí Orlice“, uspoøádal 
Sportovní klub turista Kostelec nad Orlicí cyklistickou vyjížïku za smírèími køíži a dalšími 
památnými místy v okolí vaší obce. O poznatky se s vámi chci podìlit. 

Smírèí køíže vìtšinou stojí v místech, kde se stalo neštìstí nebo nìkdo zemøel 
násilnou smrtí. Jsou výrazem pokání a usmíøení. Vyskytují se po celé Evropì. V rychnov-
ském okrese jich bylo zaznamenáno 16.

Od Cabalkovy hájovny po „Sedlaèce“ (vede po ní cyklostezka do Èièové), v místì 
„Na karbanci“ (travnatý trojúhelník), odboèíme vpravo na starou cestu z Horek do 
Èermné. Støeží ji „Bartoòùv køíž“ s vytesanou øeznickou sekerou. Dle èièovské kroniky 
tudy jel øezník s povozem, taženým býkem. Ten se splašil a øezníka utrkal. Také by mohl 
mít souvislost s údaji o nákupu obce Èièové Heømanem z Bubna v r. 1590, kde je zmínka 
o sirotku po Bartoòovi z Èièové. 

Vrátíme se zpìt na „Sedlaèku“ a sjíždíme k tøpytivé hladinì rybníku, vybudované-
mu asi pøed 10 lety, s možností koupání. 

S dojetím pøekraèujeme potok, za kterým se ve stínu olše choulí pomníèek dívky ze 
Zámìle, jejíž mladý život zde byl ukonèen rukou násilníka.

Okouzlující pohled nám poskytl rybník Velký Poboèník. 
Pøijíždíme k vyvýšeninì Tìšnov, obehnané vodním pøíkopem, kde údajnì stávala 

tvrz, možná lovecký zámeèek. Uvedené místo je opøedeno nìkolika povìstmi. V r. 1848 
zde byly nalezeny støepy nádob, železný nùž a zlatá spona na ruku s pøetrženým øetízkem. 
Na ní bylo vyryto: J.G.H.Z. (Jan Jiøí hrabì Záruba). Nálezy byly uloženy v kosteleckém 
zámku - kde jim je konec?

Tmavá voda Malého Poboèníku na nás dýchá tajemnem.   
Stoupáme „Kamenitým kopcem“ pøes „Devìt cest“, k „Velkému obrázku“. Odbo-

èíme na starou cestu z Horek do Brumbárova, k „Pavlovu a Hermanovu køíži“, kde dle 
horecké kroniky došlo ke støelbì mezi mysliveckým mládencem a pytlákem. Dle 
vyprávìní zde mìli souboj dva hrabìcí sluhové. Hermanùv køíž byl po mnoha letech 
vykopán a znovu vztyèen v r. 2002 za pøièinìní spolku Modrý dùm. 

Za „Malým obrázkem“ je údajnì spoleèný hrob Nìmcù, padlých pøi pøestøelce „Na 
skalce“ v kvìtnu r. 1945, kde došlo ke støetu s partyzány.

Posledním zastavením u svìdkù dávné minulosti je smírèí køíž u Rájce „Na skalce“ 
v Zajíèkovì lese s letopoètem 1714. Je památkou na nenaplnìnou lásku dvou mladých 
lidí z Rájce, kde nevìdomky zabila dívka svého milého. Pan lesmistr Josef Kný z Pøestavlk 
(moje maminka jej znala), pátral po historickém významu køíže a potvrdil, že se na 
uvedeném místì neš�astná událost v r. 1714 stala. 

Obèerstvení nám ochotnì bylo poskytnuto v rájecké hospùdce, kde vystavené 
poháry svìdèí o záslužné práci hasièského sboru. Zmizela náves s hejny hus a starými 
ovocnými stromy a pøemìnila se v pìknì upravený areál sportu a odpoèinku.
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Ze spojovací cesty do Borovnice hledíme na homolský kopec s kostelem 
Sedmibolestné P. Marie. Nechala jej vystavìt v r. 1692-96, spolu se schody a školou, 
hrabìnka Terezie Eleonora z Ugartu, rozená Žïárská ze Žïáru v Krušnohoøí. Její manžel, 
hrabì z Ugartu, španìlského pùvodu, byl generálem císaøských vojsk. Po ovdovìní našla 
utìšený koutek krásné zemì v Borovnici. Stavbou vysnìného díla zamìstnala umìlce, 
kameníky i prostý lid a chtìla pozvednout kraj k lepšímu životu.

Celkem je 153 schodù (jako zdrávasù ve velkém rùženci s tøemi Zdrávasy 
vstupními). Schodištì zdobilo 10 velkých soch, 14 andílkù a 20 rokokových váz. Nyní je 
mnohé poškozeno a odcizeno. Schody byly o dvì grešle dražší, než kostel. 

První školu v kraji, døevìnou, roubenou, pøízemní budovu, navštìvovaly dìti z Bo-
rovnice, Velké a Malé Lhoty, Polomi, Hájku, Sudslavy, Seèe, Turova a Závrší. Pøestavlky 
s Rájcí patøily k jiné vrchnosti. 

Hlasy dvou zvonù, ulitých r. 1693 o váze 10q a 7q s nápisem a hrabìcím znakem 
znìly krajinou, dokud nebyly za II. svìtové války odvezeny k váleèným úèelùm (domní-
vám se).

Hrabìnka z Ugartu zemøela 30. ledna r. 1705 a je pochovaná v homolském kostele. 
Na úpatí zalesnìného kopce Chlum (nepatrné zbytky zøíceniny hradu nebo tvrze) 

byla kdysi vesnice Døel. 
V Borovnici nemùžeme pøehlédnout stavbu dvora, jehož majitelkou byla hrabìn-

èina dcera Marie Maxmiliána, provdaná za hrabìte Františka Karla Zárubu z Hustiøan, 
pána na zboží v Kostelci nad Orlicí. Zemøela r. 1711. Statek v Borovnici a statky v okolí, 
pøešly po její smrti na rod Zárubù z Hustiøan. 

Historická látka je èerpána z kroniky sudslavské farnosti. 
Našemu zraku neunikla pìknì upravená náves, ani nauèná tabule.
Pøestavlky - dominantní stavbou obce je malý venkovský zámeèek s lucernovou 

vìžièkou, pobitou šindelem, ve které býval zvon, ale také byl v II. svìtové válce odvezen. 
Pøedchùdcem zámeèku byla tvrz, o níž je první zmínka v historických dokumentech 
v r. 1440. Patøila k ní malá osada. Sídlili zde vladykové z Pøestavlk - Matìj, pozdìji Stošek. 
První promìnu prodìlala tvrz, když byla v držení s dvorem a vsí Mikulášem z Bubna. Ten ji 
v II. polovinì 16. století nechal pøestavìt na prostornìjší zámeèek. Ani ten dlouho nesloužil 
ke spokojenosti držitelù. Za Jana Otíka Bukovského (zemøel r. 1663) byl pøestavìn na 
barokní patrový zámek, jehož podoba se v podstatì zachovala dodnes. V dalším období 
došlo k pøipojení pøestavlckého statku ke kosteleckému panství a zámeèek se zaèal 
využívat jen k hospodáøským úèelùm. V souèasné dobì v nìm je sídlo Obecního úøadu 
Borovnice. 

Sýpka (špejchar) je z I. poloviny 18. století. Stodola má vrata zajímavì zdobená 
vyøezáváním. 

Málo obcí se mùže pyšnit tak bohatou historií, proto se pøimlouvám, aby díla našich 
pøedkù, tvoøená s velkou námahou a primitivním zaøízením, byla pøipomínána pøi rùzných 
pøíležitostech, nebo� jsou bohatstvím národa. 

O zájmu obèanù žít v pìkném prostøedí, svìdèí upravené stanovištì autobusové 
zastávky i prostranství, zaøízené pro dìtské radovánky a jiná sportovní využití. 

Obec Borovnice je zajisté dùstojnou souèástí „Svazku obcí Orlice“, za kterou je 
skryto mnoho práce jejich obyvatel a pøedstavitelù obce.

Pøeji všem krásné dny a pevné zdraví.
Jitka Jakubcová

rodaèka z Pøestavlk
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Příspěvek do soutěže

V tomto èísle zpravodaje uveøejòuje poslední pøíspìvek do soutìže, ve které jste 

nám mìli pøiblížit, jak si pøedstavujete slavnostní den svìcení znaku a praporu obce.

Získali jsme celkem 3 pøíspìvky, které náležitì odmìníme. Za úèast dìkujeme 

Katce Hejcmanové, Verèe Dusílkové a Hance Kaplanové.

Pro nedostatek místa uvnitø tohoto èísla zpravodaje je tento pøíspìvek umístìn na 

zadní stranì obálky. 

Než bude vyhlášena další soutìž pro dìti, mùžete se zúèastnit soutìže, která byla 

vyhlášena pro všechny obèany obce na jiném místì tohoto zpravodaje, a pokusit se o jed-

nu z nejkrásnìjších fotografií z oslav "Svìcení praporu a znaku obce". Èím originálnìjší 

zábìr se vám podaøí zachytit, tím vìtší šanci na získání ceny budete mít. Tak do toho!

Dětská stránka

Co mùžete udìlat z pampelišek? Hanka Kaplanová, Pé�a Kafka a Dan Machek 

z Rájce se pokusili jednoho odpoledne právì z pampelišek uplést co nejdelší øetìz. Po 

velké snaze se jim podaøilo uplést 20,3 metru dlouhý øetìz. Pøíští jaro se chystají tento 

jejich rekord pøekonat a kdo ví, tøeba se dostanou i do Guinessovy knihy rekordù.

Co tøeba využít tento nápad a pøíští rok uspoøádat soutìž mezi obcemi. Hanka, Pé�a 

a Dan vám možná sdìlí tajemství, jak nejlépe takový øetìz uplést.

Pokus o rekord
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