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Slovo úvodem

Vážení občané obce Borovnice,

Proměny Přestavlk

dovolte mi, abych vás přivítala opět v novém měsíci. Přesněji řečeno už v jarním 

měsíci. Ne že by téměř jarní počasí až do teď nebylo, ale v březnu nastává oficiálně. V 

březnu se také vždy slavil Mezinárodní den žen. Tento starý svátek, leč mnohými 

znovu nově dodržovaný, oslavily některé ženy společně v loňském roce i v naší obci. 

Necháme se překvapit zda dodrží tradici a někde ho opět oslaví. Nebo muži je obdarují 

květinou?

Jak jste si již na první pohled všimli, toto číslo Brodíka má barevnou obálku. 

Barevného provedení se vždy budeme snažit využít k publikování fotografií, které v 

černobílém tisku tolik nevyniknou. Pokud byste měli i vy nějaký pěkný pohled na obec, 

který by mohl prezentovat titulní stránku, rádi váš příspěvek přivítáme.

Užívejte si prvního sluníčka a mějte krásný měsíc.

Barbora Èermáková

V uplynulém měsíci 
proběhla na přestavlcké 
návsi brigáda, při které byl 
zkulturněn svah k bývalé-
mu rybníku. Více o této akci 
najdete na str. 5 tohoto zpra-
vodaje.

Jistě si občané obce všimli, že práce 
na přestavlcké návsi pokračují. V minu-
lých týdnech byl odstraněn starý přístře-
šek na autobusové zastávce, na jehož 
místě se již buduje nový, 
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Zprávy Obce Borovnice

Z veřejného zasedání zastupitelstva

Veřejného zasedání konaného v Borovnici se účastnilo 6 zastupitelů obce a 

17 občanů. V prvním bodě byl projednán rozpočet obce za rok 2006. Obec skon-

čila hospodaření v minulém roce s těmito výsledky: Plánovaný rozpočet v příjmech 

byl 2.828.610,- Kč. Skutečnost k 31.12.2006 je 3.668.015,24 Kč (tj. 129,7 %). 

Rozpočet ve výdajích byl naplánován 2.620.610,- Kč, skutečnost činí 3.743.858,- Kč 

(tj. 142,8 %). Finance byly použity na Poutní místo Homol, revitalizace Přestavlk, 

opravu chodníku a výstavbu altánu v Borovnici, opravy místních komunikací, do-

pravní značení, prohrnování sněhu, odpadové hospodářství a další. Úvěr u České 

spořitelny na plynofikaci činí 1.168.000,- Kč a na Poutní místo Homol 1.900.000,- Kč.

V druhém bodě byla projednána žádost sboru dobrovolných hasičů z Přestavlk 

o podporu stavby požární zbrojnice u obchodu. Zastupitelé byli seznámeni s projek-

tem, náklady na stavbu a schválili z rozpočtu roku 2007 uvolnit částku 140.000,- Kč.

V dalším bodě byl schválen návrh Spolku pro obnovu venkova, který organi-

zuje petici oslovující malá města a venkov a vyslovuje znepokojení na narůstající 

rozdíly mezi obcí a městem. Cílem petice je, aby poslanci a senátoři Parlamentu 

změnili Zákon o rozpočtovém určení daní tak, aby venkov nebyl diskriminován vůči 

větším sídlům. Dále aby přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který 

by kodifikoval pojem venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj. Dále noveli-

zovali „kompetenční zákon“ tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva zemědělství za 

rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo venkova a v tomto smyslu by 

tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní samosprávy.

Ve čtvrtém bodě zastupitelé schválili poplatek za naši občanku Ludmilu Svobo-

dovou, jako částečnou úhradu za pobyt v Pečovatelském domě v Kostelci nad Orlicí. 

Poplatek činí 13.000,- Kč/rok. Než bude úhrada MěÚ potvrzena, starosta obce bude 

jednat s rodinnými příslušníky o možnosti částečné úhrady z jejich strany.

Obec Borovnice opět dostala možnost bezúplatně převést barokní schodiště 

Homole do vlastnictví obce. O převodu se hlasovalo. Ze 6 zastupitelů byli pro převod 

tři, dva zastupitelé byli proti a jeden se zdržel hlasování. Vzhledem k závažnosti 

rozhodnutí odkládá starosta obce hlasování na příští veřejné zasedání, které se bude 

konat v dubnu.

Svazek měst a obcí oslovil naši obec, kterou požádal o vstup do toho svazku. 

V minulosti nám už několikrát členství nabízel, ale žádost nebyla nikdy vyslyšena. 

Starosta požádal přítomné zastupitele, aby se seznámili s článkem o svazku a po jeho 

přečtení vyhodnotili, zda je členství přínosné či nikoliv. 
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V posledním bodě jednání proběhlo schválení usnesení z mimořádného zase-

dání zastupitelstva ze dne 24. ledna 2007, kde bylo schváleno zapojení katastru 

Borovnice a Rájec do nově vznikající Místní akční skupiny Orlice. Schválen zde byl 

také Program pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2007, podání 

žádostí do integrovaných projektů venkovských mikroregionů. 
 

DOTAZY Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ NA STAROSTU OBCE
 

Miroslava Prudičová se za občany Borovnice dotazuje, co bude s prodejnou:
Dne 28. února Jaroslava Málková ukončila svůj dlouhodobý prodej v tomto 

obchodu a k tomuto datu podává písemné ukončení smlouvy. I přes výzvu starosty 

obce se v Borovnici nenašel nikdo, kdo by měl zájem dále obchod udržet v chodu. Byl 

proto vyjednán náhradní prodej prostřednictvím podnikatelů Chaloupkových ve 

Chlenech, kteří přislíbili, že do Borovnice budou s pojízdnou prodejnou zajíždět 

prozatím dvakrát týdně, a to v úterý a čtvrtek ve 13.00 hodin a prodej bude uskuteč-

něn v prostoru prodejny. Pokud by situace, kdy o obchod neprojeví nikdo zájem, 

trvala déle než jeden měsíc, podnikatelé by obsluhu případně posunuli do dřívějších 

hodin. Každá další alternativa pronájmu prodejny je trvalá a kdokoliv by tuto službu 

chtěl obci nabídnout, bude s ním Obecní úřad jednat. Starosta obce v současné době 

nemá žádnou informaci o případném nájemci. Prosíme všechny občany, kteří u 

pojízdné prodejny budou nakupovat, aby se vhodným způsobem k tomuto prodeji 

přihlásili a přímým kontaktem si s prodejci vyjednali podmínky prodeje, případně 

zastávky v rámci obce.
 

František Hlaváček vznáší dotaz, že místní rozhlas má špatnou slyšitelnost, a 

ne vždy je dobře srozumitelný mluvený text:
Starosta opakovaně vysvětluje, že od veřejného rozhlasu nelze očekávat, že 

jeho poslech bude dostupný všude a v každém domě. V nejkratší době bude iniciovat 

návrh DSO Brodec, aby bylo pořádáno pravidelné hlášení každý čtvrtek v 16.00 

hodin. Až toto hlášení vejde do podvědomí veřejnosti, každý si najde místo optimální 

slyšitelnosti. Tam, kde je dosah minimální, nebo žádný, má obec připraveno 22 

domovních hlásičů, které budou během měsíce března rozdány. Podmínkou 

hlasového příjmu je však trvalé připojení k elektrické síti. 
 

Předseda sociální komise:
Starosta obce na minulém veřejném zasedání požádal paní Boženu Zálohovou 

o přehodnocení faktu, že se vzdává pozice předsedkyně sociální komise. Paní 

Zálohová na jednání sdělila, že ve funkci dále setrvá s podporou všech členek. 
 

Miloš Tschöpl se dotazuje, v jakém stavu je závěrečné vyhodnocení plynofikace 

v DSO Bodec:
I přesto, že DSO ještě nemá závěrečné vyhlášení státního úřadu životního 

prostředí, tak je možné sdělit, že po předložení závěrečného vyhodnocení ze dne 

28. ledna 2007, byly splněny všechny podmínky půjčky ve výši 15.000.000 korun. 

Starosta obce by rád poděkoval všem občanům, kteří tento projekt podpořili připoje-

ním svých domácností na plynofikační řád a děkuje vedoucímu ZOPOSu za připojení 

posklizňové a administrativní budovy. Tímto byly podmínky splněny na 52 %. Závěr 

rozhodnutí bude uveřejněn v příštích číslech Brodíku.
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Úklid návsi v Přestavlkách

V polovině února byla v Přestavlkách uspořádána paní Hanou Řičařovou 

brigáda, která měla vyčistit náves v Přestavlkách od přerostlých dřevin, odpadků a 

především stoky, která tu již delší dobu zapáchala. Brigády se účastnili občané 

Přestavlk včetně sboru dobrovolných hasičů. V první fázi byly odstraněny náletové 

dřeviny. Ve druhé by tu měly být postupně vysázeny stromy, které tu dále trvale 

porostou. Všichni, kteří se na úklidu podíleli, by v tomto každoročně chtěli 

pokračovat. Celkově zde byly sebrány 2 pytle plastů, pletivo, sklo i různé železo. Že byl 

úklid potřebný je z tohoto jasné. Všechny odpadky byly recyklovány. Nově zvolení 

zastupitelé se tak rozhodli plnit to, co voličům před komunálními volbami slíbili. Na 

práci v obci se podílela spousta lidí a organizátoři by jim tímto způsobem chtěli 

poděkovat.

Hana Řičařová se dotazuje, zda-li by nebylo vhodné uveřejnit studie revitalizací 

návsí na vývěsních skříňkách v obci: 

Studie nebyly vyvěšeny z důvodu velkého rozsahu a možnosti poškození. 

Pokud by někdo z řad občanů měl zájem do nich nahlédnout, jsou k dispozici na 

Obecním úřadě.
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Nabídka dřeva
Dřevo, které bylo brigádou v Přestavlkách vytěženo, bude použito pro aktivity 

sboru dobrovolných hasičů. Jeho část však obec nabízí občanům důchodového věku, 
kteří si ho sami neobstarají. Prosíme ty, kdo mají o něho zájem, aby kontaktovali 
starostu obce pana Karla Urbance na tel. č. 724 181 346, nebo obecní úřad v Přesta-
vlkách a zastupitele.

Mezinárodní tábor pro mládež
Dobrovolný svazek Brodec v létě uspořádá na prostranství v Přestavlkách 

mezinárodní tábor pro mládež věku od 14 do 18 let, kterého se bude účastnit mládež 
také z Polska a Slovenska. Každá obec v Mikroregionu Brodec má k dis-
pozici 7 volných míst. Vyzýváme proto případné zájemce, kteří se ho 
chtějí účastnit, aby kontaktovaly starostu obce Karla Urbance. 
Náplní tábora jsou kulturní a společenské aktivity. Nocleh bu- 
de zajištěn v táborových stanech a stravování v přestavlcké jí-
delně. Předběžný termín konání je od 30. července do 10. srpna.

Další změny v jízdních řádech

V minulém čísle zpravodaje jsme otiskli nové jízdní řády. Protože ale od 

4.3.2007 dochází k dalším změnám, otiskujeme nyní na vloženém listu řád 2 linek, 

kterých se tyto změny týkají:

Další informace
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Stomatologická lékaøská služba první pomoci okresu Rychnov nad Knìžnou 

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

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

4.3. MUDr. Jiřina Štěpánová Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn. 494 515 692

10.3. MUDr. Richard Štulík Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn. 494 515 693

11.3. MUDr. Ladislava Šťastná Zdravotní středisko, Rokytnice v Orl.h. 494 595 292

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

18.3. MUDr. Libuše Tomanová Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl. 494 542 102

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

25.3. MUDr. Hana Vavřičková Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl. 494 371 782

31.3. MUDr. Renata Veselská Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl. 494 371 781

1.4. MUDr. Marie Vyčítalová Dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757

7.4. MUDr. Jan Loukota R. Drejsla 619, Dobruška 494 621 665

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

9.4. MUDr. Růžena Benešová Tyršova 461, Dobruška 494 622 040

Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci

Společenská kronika

Odhlášení občané
Trvalý pobyt v naší obci ukončili tito občané obce:
Filip Kotydek – Přestavlky č. p. 5
Roman Kodytek – Přestavlky č. p. 5
Petra Kodytková – Přestavlky č. p. 5
Michal Kulhánek – Přestavlky č. p. 49
Pavel Luňák – Rájec č. p. 16
Karel Novotný – Přestavlky č. p. 34

Přání našich občanů

Dne 11. března 2007 oslaví své 18. narozeniny

naše milovaná vnučka Kamilka Hušková z Přestavlk.

Přejeme jí v životě jen to nejlepší...
                              babička a děda Sládkovi
K přání se připojují rodiče a bratr Ondra.
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Kultura a volný čas

Kalendář kulturních akcí

6.3. Kostelec n.Orl. - Rabštejn SÁM V HIMÁLAJI 18.00
Poutavé vyprávění Karla Kocúrka doplněné promítáním.

6.-7.3. Choceň - kino Máj NOC V MUZEU 20.00
Posvátné síně přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasněj-

ších exponátů, navždy zmrazených v čase. Nebo ne? Dobrodruž-

ná komedie USA v českém znění.

9.3. Kostelec n.Orl. - kino ERAGON 19.00
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce... Po 

Harry Potterovi, Pánu prstenů a Letopisech Narmie přichází další 

dobrodružné fantasy… Film USA, české znění.

9.-11.3. Choceň - kino Máj OBSLUHOVAL JSEM od 12 let   20.00

ANGLICKÉHO KRÁLE
V životních osudech malého českého číšníka se tu zrcadlí naděje, 

konflikty, dramata a prohry, kterými prošly dějiny v minulém 

století….. Hořká komedie ČR/SR/Německo/Maďarsko podle 

knihy Bohumila Hrabala.

10.3. Kostelec n.Orl. - kino VII. VODÁCKÝ DEN V CHOCNI 14.00
Minifestival nejen vodáckých filmů. Výpravy za poznáním, au-

tentické svědectví účastníků, nevšední zážitky...

10.3. Skořenice - Roxet POLAR COLOR LASER SHOW & LUKÁŠ MALÝ 20.00
Diskotéka v RoXetu...

11.3. Kostelec n.Orl. - kino MOJE SUPERBEJVALKA od 12 let   19.00
Rozpad vztahu nebývá lehký ani pro jednu ze znesvářených 

stran, ale v některých případech může být přímo nebezpečný. 

Nová komedie Ivana Reitmana. Film USA.

12.3. Choceň - kino Máj ZVEDÁ SE VÍTR od 15 let   20.00
Jemné a silné drama o tom, co se děje, když končí okupace. 

Klubový koprodukční film.

13.-14.3. Choceň - kino Máj AMERICKÁ KLETBA 20.00
Jediný oficiálně potvrzený případ zjevení ducha v americké 

historii. Širokoúhlý film USA.

16.3. Kostelec n.Orl. - kino NOC V MUZEU 19.00
Posvátné síně přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasněj-

ších exponátů, navždy zmrazených v čase. Nebo ne? Dobrodruž-

ná komedie USA v českém znění.

16.-17.3. Choceň - kino Máj KRVAVÝ DIAMANT od 12 let   20.00
Leonardo DiCaprio si v akčním dramatu Edwarda Zwicka střihl 

roli žoldáka kšeftujícího s drahokamy. Širokoúhlý film USA.

17.3. Borovnice - klub SDH ZABÍJAČKOVÉ HODY 10.00
Borovničtí hasiči srdečně zvou na další zabíjačkové hody.

17.3. Skořenice - Roxet NOKIA MUSIC TOUR 2007 & Bára Zemanová 20.00
Čekají na Vás lákavé soutěže, soutěže o mobilní telefony, spou-

sty dárků od Nokie, SMS chat na projekci, Color Laser Show, 

spousta akcí, vystoupení Báry Zemanové a dalších hostů. 

Večerem Vás provede Pavel Cejnar z Evropy 2.
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18.3. Přestavlky - hospoda TRADIČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 14.00
Kulturní program pro naše seniory v přestavlcké hospodě.

18.3. Kostelec n.Orl. - kino KRVAVÝ DIAMANT od 12 let   19.00
Leonardo DiCaprio v honbě za diamantem v autentických a drs-

ných podmínkách africké Sierra Leone. Film USA.

18.-20.3. Choceň - kino Máj SAW III od 18 let   20.00
Budete omdlévat hrůzou. Horor USA.

19.-20.3. Choceň - kino Máj ŠARLOTINA PAVUČINKA 17.30
Pomoc přichází shora. Film USA v českém znění.

21.3. Choceň - kino Máj SVĚTLA SOUMRAKU od 12 let   20.00
Poslední dobrák (jenom?) ve Finsku. Finský film - KINO ART.

22.3. Kostelec n.Orl. - kino PŘÍBĚH ZROZENÍ 19.00
Příběh popisující události kolem narození Krista… Film USA.

22.-23.3. Choceň - kino Máj JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ 20.00
Co všechno se může odehrát během jedné noci v jednom městě?

Český film.

23.3. Doudleby n.Orl. BLADEX 20.00
Zábava s živou hudbou.

23.-25.3. Kostelec n.Orl. - Rabštejn AUDIMAFOR
Oblastní přehlídka autorského divadla malých forem.

24.3. Skořenice - Roxet JAN WAYNE & CHARLENE LIVE IN ROXET 20.00
Světoznámá ikona, DJ, performer, remixér, producent Jan Wayne 

a uznávaná zpěvačka Charlene živě ve tříhodinové show...

24.-25.3. Choceň - kino Máj ATENTÁT V AMBASSADORU od 12 let   20.00
Událost, která změnila historii a životy mnoha lidí. Film USA.

26.3. Kostelec n.Orl. - Rabštejn KAREL HAŠLER A RUDOLF FRIML 19.30
Hudební pořad - účinkují členové Státní opery Praha.

26.-27.3. Choceň - kino Máj MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU 17.30
Pátrání po pokladu, ukrytém v Praze na začátku 17. století rabí-

nem Löwem. K městu se blíží povodeň…. Český film.

26.-27.3. Choceň - kino Máj DOKONALÝ TRIK od 12 let   20.00
Díváte se pozorně? Širokoúhlý film USA.

29.3. Choceň - kino Máj SEJMI ESO od 15 let   20.00
Někdo to tu nepřežije... Širokoúhlý film USA.

29.3. Kostelec n.Orl. - kino OBSLUHOVAL JSEM od 12 let   19.00

30.3. ANGLICKÉHO KRÁLE 17.00 a 20.00
V životních osudech malého českého číšníka se tu zrcadlí naděje, 

konflikty, dramata a prohry, kterými prošly dějiny v minulém 

století….. Hořká komedie ČR/SR/Německo/Maďarsko podle 

knihy Bohumila Hrabala.

30.3. Skořenice - Roxet HIP HOP JAM vol.IV - PSH 20.00
Můžete těšit na jedinečné Penery Strýčka Homeboye v plné síle. 

Večerem Vás provede DJ Enemy & DJ Brainy Thug.

30.-31.3. Choceň - kino Máj APOCALYPTO od 15 let   20.00
Jejich osud byl předurčen? Film USA.

31.3. Skořenice - Roxet GAMBRINUS TANEČNÍ LIGA PARTY 20.00
Závěr měsíce března patří Taneční Lize a nejnovějším peckám 

z evropských chartů, které nám bude servírovat dancefloorový 

mág Franta DJ Babka společně s Alešem, kteří opět nadělí 

CéDéčka & eMCéčka za 20.000,- od Universal Music & Traxx.

31.3.-14.4.Přestavlky - zámeček VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ 10.00
Borovničtí hasiči srdečně zvou na další zabíjačkové hody.
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Tradiční setkání důchodců

Výstava ručních prací

Pěší výlet na Vrbici

Zabíjačkové hody v Borovnici

Letošní, již třetí posezení s důchodci, se koná na sále v Přestavlkách dne 
18. března od 14.00 do 16.00 hodin. Každý důchodce v obci na toto setkání obdrží 
osobní pozvánku, na základě které obec Borovnice a sociální komise zve všechny 
k poslechu hudby, tanci a příjemnému posezení. Po celé odpoledne zde bude hrát živá 
hudba Petra Šimáčka a Dany Sokolové (kytara + harmonika + zpěv), vystoupí tu 
s pásmem básní a písní mateřská škola ze Chlen, se svými tanečky mateřská škola 
spolu se základní školou ve Lhotách u Potštejna. Všichni přítomní budou pohoštěni 
občerstvením, dámy uvítány květinou. Pokud bude mít někdo zájem o osobní dovoz a 
odvoz, je možné se obrátit s touto prosbou na zastupitele nebo na starostu obce. 
Tel. č. 724 181 346.

Dne 31. března bude na zámečku v Přestavlkách instalována výstava ručních 
prací vystavovatelek z naší obce. Otevřena bude po dobu dvou týdnů v úředních 
hodinách Obecního úřadu (pondělí, středa) a o sobotách od 14.00 do 18.00 hodin. 
V případě zájmu může být výstava i prodloužena o jeden týden. Při této příležitosti 
návštěvníci mohou nahlédnout do kroniky, nebo si prohlédnout projekty revitalizací 
návsí v obci. Zájemkyně, které by chtěly své práce také vystavit, je mohou přinést do 
středy před zahájením výstavy paní Haně Řičařové z Přestavlk. Exponáty budou všem 
po výstavě opět vráceny.

Obec Borovnice uspořádala v měsíci únoru další pěší výlet. Tentokráte se šlo 
přes studánku v Brumbárově do Svídnice, dále úvozovou cestou pod vrbickou roz-
hlednu, na Vrbici, k hájovně ve Chlenech a celý pochod byl zakončen v Přestavlkách. 
Výletu se účastnili pouze čtyři výletníci z naší obce a dva ze Chlen. Přálo jim velmi 
pěkné počasí a hodnotí ho jako velmi zdařilý. Na jedné zastávce na Vrbici byli pohoš-
těni zabíjačkovými hody, které pořádali vrbičtí dobrovolní hasiči. V Přestavlkách bylo 
zakončení na dětském karnevale. Celá trasa byla dlouhá zhruba 12 kilometrů a 
smyslem těchto výletů je objevit místa, kam se třeba autem ani na kole nedostanete. 
Jak uvedli účastníci, mnohá neobjevená místa objevili už 2 kilometry za obcí. 

SDH Borovnice pořádá dne 17. března od 10.00 hodin u klubu hasičů další 
zabíjačkové hody. Přijďte tedy ochutnat ovar, zabíjačkovou polévku prdelačku, 
kroupy, jitrnice atd. Jako pokaždé zde bude možnost zakoupení masa i zabíjačkových 
pokrmů za lidové ceny.

Na všechny hosty se těší borovničtí hasiči.
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Soutěž pro děti

Harmonika a harmonikáři

Vyhlašujeme další soutěž! Do konce měsíce června nám posílejte buď 

namalované obrázky, nebo jen textově popsané prázdniny, jaké byste chtěli, aby obec 

Borovnice pro vás připravila. Prostě to, co byste chtěli o prázdninách zažít. Nejlepší 

zaslané příspěvky budou opět náležitě odměněny.

Původ nástroje nacházíme již před 2500 lety v nástroji, vyluzujícím zvuk na 
principu průrazných kovových jazýčků - čínském šengu.

V dnešní době patří do této velké rodiny všechny druhy harmonik, jako jsou 
handäoliny, accordiony, heligonky, steyrische, německý model, vídeňský model 
(klub-model), knoflíkový a pianový akordeon, Whetstoneova concertina, německá 
concertina, bandonion a mnoho dalších typů.

Jako každý nástroj prošla i harmonika dlouhým vývojem. Tento vývoj byl ovliv-
ňován vedle prioritní snahy výrobců vyhovět vzrůstajícím interpretačním požadav-
kům také - a to zejména v průběhu 20 století, možností použití nových materiálů při 
stavbě nástroje.

Soudobé chromatické harmoniky jsou po všech stránkách dokonalými hudeb-
ními nástroji, schopnými podílet se interpretačně na jakémkoli hudebním žánru jak 
formou skupinové souhry souborového nebo orchestrálního typu, tak i sólově.

Jak nástroj sám, tak i jeho majitel se měnil. Cestovali spolu od útlého dětství se 
strejdou na fůře sena a vozem taženým párem krav až na konec jim tehdy důvěrně 
známého světa k sestřenkám, bratrancům a známým do vesnice vzdálené nekoneč-
ných 5 km. Společně se učili novým písničkám a melodiím, u pana řídícího pak hráli 
podle not, zažili krásné i těžké chvíle. Hráli spolu na svatbách, křtinách, narozeni-
nách, pohřbech, tancovačkách, plesech. Společně jim přibývalo let i zkušeností. 
Přešly i mnohé války z nichž se často jeden z nich nevracel... 

S obdivem si dnes prohlížíme krásné staré nástroje, mnohonásobně nás věkem 
převyšující a tušíme správně, že jejich poslání bylo na rozdíl od mnohých jiných vý-
robků, vytvořených ziskuchtivou lidskou rukou, vlastně vždy velice ušlechtilé - potě-
šit člověka svým nezaměnitelně krásným hlasem, vyzařujícím optimismus a radost. 
A to tyto nástroje společně s jejich majiteli do dnešní doby v každém případě velice 
dobře umějí.

Všichni milovníci lahodného zvuku harmonik proto zajisté ocení celoročně 
aktualizované internetové stránky www.cz-art.com, zabývající se touto tématikou a 
doplněné kalendářem harmonikářů s termíny setkání. První setkání harmonikářů na 
Homoli se bude konat na pouť v neděli 29. dubna od 14 hodin.

Petr Šimáček

Od našich dopisovatelů
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