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Slovo úvodem
Vážení občané obce Borovnice,
s novým měsícem tu máme i nové číslo zpravodaje, ve kterém najdete kromě pravidelných
důležitých informací o dění v naší obci opravdu velmi mnoho pozvánek na různé kulturní a společenské akce u nás a v okolí, se kterými se v říjnu doslova roztrhl pytel. Nechybí záznamy z akcí, které
již proběhly a máme tu poslední příspěvky do fotografické soutěže z letních prázdnin a dovolených.
Připojil jsem ještě zamyšlení nad jedním z podzimních svátků, který jsem napsal již předloni, ale nikdy
na něj nezbylo v pravý čas místo. Pěkný měsíc říjen a co nejhezčí začátek podzimu přeje
Petr Kotera

Zprávy Obce Borovnice
Veřejné zasedání zastupitelstva
Na veřejné zasedání zastupitelstva, které se konalo výjimečně v úterý dne 25. 9. 2007, se
z různých pracovních a zdravotních důvodů nemohla dostavit více než polovina zastupitelů, čímž
zastupitelstvo nemohlo hlasovat a následně schválit usnesení. Protože je nutné v co nejkratším
termínu odsouhlasit některé důležité body (např. ohledně sbírky na opravu střechy homolského
kostela), bylo veřejné zasedání přesunuto na čtvrtek 4.10.2007 opět od 18:00 hodin ve společenské
místnosti sboru dobrovolných hasičů v Borovnici. Je třeba, aby se zastupitelé na toto jednání
dostavili pokud možno v plném počtu, aby bylo možné projednat a odsouhlasit důležité body
tohoto jednání. Srdečně jsou zváni i občané obce Borovnice.
(pk)

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Borovnice se uskuteční dne
5. října 2007 a časový harmonogram je následující:
16:00 hodin – Rájec - pohostinství zastávka
16:30 hodin – Přestavlky - autobusová zastávka
17:00 hodin – Borovnice - prodejna
17:20 hodin – Borovnice - horní rybník
18:00 hodin – Podhomolí
Prosíme všechny, aby odpad neskládkovali na určených místech předem, ale osobně ho
předali svozové firmě.
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Prodejny v naší obci
V měsíci září byl starosta obce pozván na konzultaci v prodejně potravin v Borovnici. Tato
prodejna byla nájemní smlouvou pronajata vietnamskému obchodníkovi. Prodej zde prováděla jím
najatá prodavačka. Při jednání bylo konstatováno, že prodejna přestává prosperovat a starosta
obce byl upozorněn na ukončení provozu k nestanovenému datu. Bylo zde konstatováno, že hlavní
příčinou špatné ekonomiky je nízké procento zájemců z řad občanů obce Borovnice. Paní
prodavačka opakovaně vyzvala starostu, co bude s touto situací dělat. K jednání byl přizván i
vietnamský obchodník, kterému se snažil starosta obce vysvětlit, že úspěšnost nebo neúspěšnost
obchodní činnosti není a nemůže být ovlivněn starostou, ale že je to symbióza nabídky od prodejce
a poptávky od kupujících. Nastavený prodej v této provozovně byl nadstandardní s možností
nákupu až nadměrným počtem a druhem zboží. To, že tento sortiment už v obchodě není a začíná
se projevovat i nedostatek základních potravin, nemůže obec žádným zásadním způsobem
ovlivnit.
Když obci někdo vysvětluje špatnou ekonomiku a na druhé straně si zařizuje novou
obchodní činnost v sousední obci, tak si myslím, že je něco špatně ze strany obchodníka. A to, že
tento obchod využívá necelých 30 procent občanů obce, je vizitkou kupujících, kteří mají absolutní
právo výběru. Při tomto výběru si ale musí uvědomit, že existuje určitá skupina občanů, kteří ze
zdravotních důvodů, majetkových nebo prostého stáří, nemohou pravidelně navštěvovat
obchodní centra ve městech.
Obec Borovnice udělala ve své samostatné působnosti prodejny maximum. Za půl milionu
korun byl koupen objekt vhodný k této činnosti a v roce 2006 bylo nákladem téměř 50 000 korun
opraveno a zrekonstruováno sociální zařízení tohoto obchodu. V současné době může na žádost
prodejce odpustit nájemné, které činí 6000 za jeden rok. Starosta obce na místě prodejci oznámil,
že on sám nebude pro tento návrh hlasovat, protože i obec musí hospodařit se svým majetkem a
nemůže ho jen tak rozdávat. Jednání bylo ukončeno příslibem vietnamského obchodníka, že udělá
maximum pro další provozování obchodu v Borovnici. Chtěl bych apelovat na všechny občany
Borovnice, pokud jim není zcela lhostejné to, zda bude či nebude v obci pultový prodej, ať se pokusí
přehodnotit účast či neúčast na tomto zařízení. Jsou to jen oni, kdo tento obchod mohou v obci
udržet.
V trochu jiné situaci se nachází obchodní činnost v Přestavlkách, kde dostal v měsíci srpnu
starosta obce oficiální dopis o ukončení prodeje. Paní prodavačka se stane maminkou, a proto svoji
činnost bude muset přerušit, nebo ukončit. I tento obchod je na samé hraně ekonomické
udržitelnosti a nelze předpokládat podle počtu obyvatel, kteří obchod využívají, že se to změní.
Zdejší provozovna zajišťuje pro veřejnost službu, která se nedá adekvátně nahradit. Všechno
ostatní co nabízí současný trh bude jen náhradou, která dříve či později zanikne. Obec udělá vše pro
to, aby obchodní činnost alespoň v jedné místní části zůstala zachována. Ztráta těchto služeb bude
trvalá a bolestná a mnoho našim občanům způsobí značné finanční ale především nervové zatížení.
Obracím se proto s prosbou na všechny, kteří uvažují nad změnou pracovního poměru, na
maminky v domácnosti, které hledají přivýdělek při výchově svých dětí, na zdravé důchodce, kteří
mají pocit, že by svou pracovní činnost mohli ještě využít. Pokud se najde někdo, kdo by chtěl
zaujmout místo prodavače v jednom z těchto zařízení, obraťte se na Obecní úřad a budeme hledat
společné řešení.
Karel Urbanec, starosta obce
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Přerušení dodávky elektrické energie
Ve dnech 5. a 12. října 2007 dojde v místních částech Přestavlky a Rájec k výpadku elektrické
energie. K přerušení dodávky energie dojde postupně v těchto místech:
- dne 5. října od 8:00 do 13:00 - pouze Přestavlky - bytovka a okolí;
- dne 12. října od 8:00 do 13:00 - celé Přestavlky mimo bytovky a okolí a celá místní část Rájec.

Sbírka na dokončení opravy střechy kostela na Homoli
Dne 29. srpna 2007 požádala římskokatolická farnost Vamberk prostřednictvím pátera Ing.
Jiřího Máry o finanční příspěvek na opravu střechy poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné
na Homoli. Zastupitelstvo rozhodlo, že obec tuto sbírku podpoří iniciováním veřejné sbírky a
jednorázovým finančním příspěvkem z rozpočtu obce. Sbírka bude organizována od 15. října do 31.
listopadu 2007 a všichni účastníci na této sbírce mohou prostřednictvím převodu z účtu nebo
osobním příspěvkem na sběrací listinu přispět na již zmíněné dokončení opravy střechy. Obec
Borovnice a římskokatolická farnost děkuje všem, kteří přispějí na dokončení tolik potřebné
střechy kostela.
Číslo účtu, na který lze příspěvek poslat, je: 35-1242012359/0800.

Pozdě, ale přeci...
Pravidelní čtenáři měsíčníku Brodík ví, že zastupitelstvo obce Borovnice na jaře schválilo
stavbu požární zbrojnice v Přestavlkách. Uplynulo několik měsíců tápání a beznaděje, aby se
v měsíci září začala stavba úspěšně realizovat. Věřím, že výsledek díla splní očekávání všech těch,
kterým není osud obce lhostejný, a kteří ví, že hasiči zůstávají téměř jedinou složkou všech
možných obecních činností. Věřím, že nastavené tempo nadále vydrží a stavbu první požární
zbrojnice v Přestavlkách zdárně zvládneme.
Karel Urbanec, starosta obce
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Soutěž pro fotografy
Otiskujeme další došlé fotografie do naší soutěže.
Výsledky se dozvíte v příštím čísle zpravodaje Brodík.

PŘÍSPĚVEK TŘETÍ
Posílám fotografii do další letní soutěže. Fotografie je pořízena v dílně mých rodičů na kamnech, kde denně spával kocour Miky. Nespával
ovšem jen tak a vždy ležel v hrnci, do kterého se
lila voda. Ovšem - tentokrát bez vody, jinak by byl
na kamnech vařený...
Veronika Dusílková, Borovnice 17

PŘÍSPĚVEK ČTVRTÝ
Tato fotografie je pořízena z novomlýnských
nádrží, kde jsme byli na dovolené. Cestou do
Pasohlávek se mi podařilo vyfotit tento nádherný
západ slunce...
Veronika Dusílková, Borovnice 17

PŘÍSPĚVEK PÁTÝ
Zasílám fotografii z prázdnin u babičky a dědečka. I takto se dá odpočívat po celodenním výletě
na kole po Orlických horách. Co může být lepšího
než odpočívat a vyhřívat se na sluníčku v lese v kořenech stromů. Nad hlavami zpívají ptáci a já v klidu relaxuji a nabírám sílu na cestu domů. Těším se
na další vydání vašeho časopisu, který si rád pročítám v elektronické podobě. Pěkný podzim přeje
Milan Passinger, Přerov

PŘÍSPĚVEK ŠESTÝ
Doplnění antického sousoší v Ireonu na řeckém
ostrově Samos.
Jiří Vacek, Přestavlky

(Fotografie jsou otištěny černobíle, proto se autorům i čtenářům omlouváme, že není možné vidět některé detaily, jako např. barevnost pěkného západu
slunce apod. Za zaslané fotografie velmi děkujeme.)
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Z mikroregionu...
DOBR OVO LNÝ SVAZE K OBCÍ

Ukončení sezóny na okruhu Brodec
V minulém čísle jsme otiskli pozvánku DSO Brodec pro všechny milovníky cyklistiky na
ukončení cyklosezóny okruhu Brodec. Jelikož došlo ke změnám, otiskujeme informace znovu.
Termín sportovně kulturního odpoledne je stanoven na 6. října 2007. Zahájení je ve 14:00 hodin na
návsi ve Lhotách u Potštejna a pak hvězdicovou jízdou po celém okruhu dojde k zakončení
v přestavlcké hospodě. Každý z účastníků obdrží od pořadatelů pohlednicový kalendář na rok 2008
a kartu s vyznačením okruhu a průjezdových stanovišť, kde lze získat razítko. Za tři získaná razítka
z kteréhokoli stanoviště dostane každý cyklista bonus v hodnotě 30 Kč, který lze projíst nebo propít
v přestavlcké hospodě. Ten, kdo projede stanovištěmi na vrbické rozhledně a polomské hospodě,
dostane červené razítko za horskou prémii. Tím se mu zvýší bonus za každou prémii o 10 Kč.
Pořadatel odmění dva cyklisty v kategorii, která bude určena na startu ve Lhotách u Potštejna.
Vítězové získají věcnou cenu.
Průjezdové stanoviště: Lhoty u Potštejna (start, náves), Polom (hospoda), Homol (altán
pod schody), Brumbárov (studánka), Svídnice (požární nádrž Bouda), Vrbice (rozhledna), Chleny
(hospoda), Přestavlky (cíl, cyklozastávka pod břízou).
Zástupci DSO Brodec přejí všem pěkný sportovní a kulturní zážitek.

Přátelská návštěva Polska
Ve dnech 8. – 9. září byli zástupci mikroregionu Brodec pozváni na přátelskou návštěvu do
polské gminy Przeworno, kde se dne 8. září měla konat soutěž Sborů dobrovolných hasičů dětí a
mládeže a následující den odpolední program slavení dožínek. Vzhledem k tomu, že se žádné
z družstev soutěže neúčastnilo, tak polská strana tuto soutěž zrušila a zástupci Brodce pouze
navštívili zmíněnou oslavu. 10 našich zástupců bylo vřele přivítáno a účastnili se mimořádně
zdařilého celoodpoledního programu, kterému vévodila mše konaná k oslavám dožínek a k velmi
zdařilému výsledků letošních žní. Tuto slavnostní příležitost využily obě strany k projednání další
možnosti spolupráce, ke které se hlásí i dobrovolný svazek obcí Orlice.
Dne 19. září přijela naopak delegace zástupců gminy Przeworno, vedena Alexandrem
Bekem, k nám. Tato návštěva vyvrcholila jednáním polské delegace se zástupci DSO Orlice na
Městském úřadu v Kostelci nad Orlicí. Po vstřícné diskuzi bylo konstatováno, že gmina Przeworno
podepíše partnerskou smlouvu i s DSO Orlice. Tato smlouva může přinést do obou regionů nemálo
finančních prostředků z fondů EU, které mají ve svých stanovách příhraniční spolupráce.
U takzvaných „měkkých projektů“ lze získat na dotacích na jeden projekt až 30 000 Euro. Smlouva
s Kosteleckem by v žádném případě neměla ohrozit vztah DSO Brodec, ba naopak by ho měla
prohloubit.
Při zmínce o soutěži SDH dětí v Przeworně bych chtěl požádat všechny velitele hasičů z DSO
Brodec o zvážení možnosti účasti na Dnu mladých hasičů, který se koná v příštím roce v Przeworně.
Karel Urbanec, předseda DSO
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Vyhodnocení projektu “ Poznejme se II.”
V měsíci září byl vyhodnocen projekt pod názvem “Poznejme se II.”, který byl složen ze tří
aktivit příhraniční spolupráce. Z projektu v hodnotě 222 000 Kč se realizoval zájezd do Polska v roce
2006, Letní slavnost v Brumbárově v roce 2007 za účasti polských přátel a Mezinárodní tábor dětí a
mládeže v Přestavlkách. V konečném zúčtování bylo ze zmíněných finančních prostředků nedočerpáno 10 000 Kč. Obec Borovnice, jako jeden z hlavních organizátorů letního tábora, získala
sportovní zařízení v hodnotě 6 000 Kč.
Na úplný závěr projektu bych chtěl alespoň touto formou poděkovat všem, kdo nás
podporovali a pomohli s realizací. Dík si zaslouží zejména ZOPOS Přestavlky a.s., pohostinství
U Medvěda Pavlíny Sejkorové, hasiči p. Sejkora, p. Králík, p. Pavlíček, p. Vančura. Ještě jednou Vám
všem moc děkuji.
Karel Urbanec, předseda DSO

Další informace
Rozpis služeb stomatologické služby
Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
6.10.
7.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.
3.11.
4.11.
10.11.
11.11.
17.11.
18.11.
24.11.
25.11.

MUDr. Bořivoj Lehký
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková
MUDr. Eva Nentvichová
MUDr. Ivona Plšková
MUDr. Jaroslava Pokorná
MUDr. Věra Pokorná
MUDr. Marta Přibylová
MUDr. Eva Ptačovská
MUDr. Zdenka Seidlová
MUDr. Jiřina Štěpánová
MUDr. Věra Stejskalová
MUDr. Simona Sudová
MUDr. Lada Světlíková
MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Zdeňka Skřičková

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114
R. Drejsla 619, Dobruška
494 621 665
Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou 494 515 696
K. Michla 942, Dobruška
494 623 775
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
494 534 841
Potštejn 317
494 546 544
J. Pitry 448, Opočno
494 667 628
Komenského 209, Častolovice
494 322 706
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
494 321 740
Skuhrov nad Bělou 17
494 598 205
Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou 494 515 692
Zdrav. středisko, Kout 566, Borohrádek
494 381 263
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
494 371 031
Tyršova 515, Opočno
494 667 553
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 550
Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou 494 515 695
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Společenská kronika
Životní jubilea
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum
84 let pan Václav Mišák z Borovnice
80 let paní Olga Skřivánková z Rájce
60 let paní Alena Vajrauchová z Homole
Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.

Přání našich občanů
V měsíci říjnu oslaví svůj svátek slečna Tereza Sejkorová z Rájce.
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pracovních a životních úspěchů Ti přeje Bára.
V říjnu rovněž oslaví své významné narozeniny paní Jaroslava Skalická z Kluče.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstív důchodovém věku přeje dcera Lenka
s manželem.

Poslední sbohem
Dne 3. září 2007 nás navždy opustil pan Miroslav Dusílek z Borovnice.
Upřímnou soustrast.

Odhlášení občané
Trvalý pobyt v naší obci ukončil v Borovnici čp. 28 pan Martin Plachecký.
Paní Stanislava Braker - Rybková se odhlásila z Přestavlk čp. 2.

Kdy na Homol...
Mše na Homoli
MŠE SVATÁ
MŠE SVATÁ

od 14:30 hod.
od 14:30 hod.
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7. září 2007
21. září 2007

Kultura a volný čas
Kalendář kulturních akcí
6.9. - 31.10. Kostelec n.Orl. - knihovna

VÝSTAVA FOTOGRAFA RUDOLFA ŠMÍDA
Svérázné fotky strašáků „do zelí“.
17.9.- 31.10. Kostelec n.Orl. - RTIC
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ IVANY NOSÁLOVÉ
Regionální turistické a informační centrum zve na výstavu
uměleckých fotografií paní Ivany Nosálové.
1.10.
Rychnov n.Kn. - knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
14:30
Odhalení „bašty moudrosti a vědění“ – pyramida z knih.
Zazpívají nám Koťata pod taktovkou Kamily Hájkové.
Výročí Fráni Šrámka vzpomeneme krátkou četbou z jeho
díla. Kvíz o jídle z pera slavných spisovatelů. Výstava maleb
Martiny Novotné,vzniklých v srpnu na sedloňovském Méziu.
1.10.
Choceň - kino Máj
VLAJKY NAŠICH OTCŮ
Klubový film (12 let) 20:00
Citlivý příběh o odvaze, přátelství a oběti v situaci válečné
vřavy... Širokoúhlý film USA.
2.10.
Rychnov n.Kn. - Nejsv.Trojice II. ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
19:00
Varhanní koncert. Účinkují: Pavel Svoboda - varhany, Rychnovský pěvecký sbor Carmina.
2. - 3.10.
Choceň - kino Máj
PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
(12 let) 20:00
Děti mají evidentní schopnosti vnímat paranormální jevy.
Vidí to, co dospělí nevidí. Věří v to... Film USA.
3.10.
Rychnov n.Kn. - knihovna
VLASTIMIL VONDRUŠKA
18:00
Setkání s autorem oblíbených historických knih. Zdarma.
4.10.
Choceň - kino Máj
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ II
Dětské předst. 10:00
Pásmo pohádek pro nejmenší: Krtek a zelená hvězda, Krtek
zahradníkem, Krtek a lízátko, Krtek a tranzistor, Krtek na
poušti, Krtek filmová hvězda.
4. - 5.10. Kostelec n.Orl. - kino
TRANSFORMERS
4.10. 19:00 / 5.10. 16:00 a 19:00
Transformers patří k neúspěšnějším hračkám v historii.
Roboti, kteří se dokážou přetransformovat v libovolný dopravní prostředek, se stali předlohou pro hraný celovečerní
film z produkce Stevena Spielberga. Akční sci-fi USA.
5. - 6.10. Choceň - kino Máj
HEZKÉ SNY
20:00
Doma má Gwyneth Paltrow, ale zdá se mu o Penélope Cruz...
Film USA.
5. - 7.10.
Rychnov n.Kn. - kino
XXIV. FILMOVÝ SMÍCH: MARIÁN LABUDA
Letošní “Filmový smích” je věnován slovenskému komikovi.
5. - 7.10.
Častolovice
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
9. ročník výstavy ovoce, zeleniny, květin, zahradního nábytku a techniky.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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6.10.

Kostelec n.Orl. - zast.ČD

LES KRÁLOVSTVÍ
7:00
V 7:16 odjezd vlakem do Bílé Třemešné , trasa pěšího výletu:
Bílá Třemešná, přehrada LES KRÁLOVSTVÍ, Dvůr Králové,
návrat vlakem. Délka trasy cca 12 km. Ved. akce: O. Zeman.

6.10.

DSO Brodec

UZAVÍRÁNÍ CYKLOTRASY BRODEC

14:00

zve všechny milovníky cyklistiky a turistiky na odpolední program,
který má zúčastněné provést okruhem a v jehož rámci bude provedeno

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ SEZÓNY
N A

O K R U H U

B R O D E C

DNE 6. ŘÍJNA 2007 • zahájení: LHOTY U POTŠTEJNA ve 14 hodin
ukončení: PŘESTAVLKY - POHOSTINSTVÍ • od 17 hodin posezení při hudbě
Po dobu trvání akce budou po okruhu umístěna kontrolní stanoviště, kde cyklista dostane při průjezdu na kole nebo pochodu pěšky razítko.
Po získání min. tří razítek z jakéhokoli směru jízdy dostává cyklista nebo turista bonus ve formě poukázky na občerstvení (30,- Kč) a při průjezdu stanovištěm
na Vrbici či Polomi (horské prémie) je poukázka navýšena o 10,- Kč za každou prémii. Tato poukázka je pro občerstvení v pohostinství v Přestavlkách.
Kromě razítek budou kontrolní stanoviště nabízet propagační pohlednice mikroregionu Brodec a brožury s mapou cyklookruhu.

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ:
Lhoty u Potštejna (start, zajístí Lhoty u P.) • poutní místo Homol (zajistí Borovnice) • hospoda Polom (prémie, zajistí Polom) • rozhledna Vrbice (prémie, zajistí Vrbice)
požární nádrž Svídnice (zajistí Svídnice) • studánka Brumbárov (zajistí Krchleby) • náves Chleny (zajistí Chleny) • cyklozastávka Přestavlky (cíl, zajistí Borovnice)
V cílové stanici budou vyhodnoceni dva účastníci (nejtěžší a nejlehčí cyklista), kteří obdrží věcné ceny a všem účastníkům budou předány reklamní kalendáře okruhu Brodec na rok 2008.
V cílové stanici Přestavlky Vás z jakékoli části okruhu
očekávají organizátoři celého odpoledne

Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem příjemné
podzimní počasí pozdního babího léta.

Obec B orovnic e • Obec C hle ny • O bec K rchle by • O bec L hoty u P otštejn a • O bec S vídnic e • O bec V rbic e • O bec P olo m • O bec P roruba • O bec K ostele cké H orky

6.10.

Skořenice - RoXet

6. - 8.10.

Rychnov n.Kn. - dům ČSCH

7.10.

Kostelec n.Orl. - kino

7. - 8.10.

Choceň - kino Máj

9. - 10.10.

Choceň - kino Máj

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

PRAVÁ ŠÍLENÁ POPCORN PARTY
21:00
Smrtelná dávka Popcornu, jež utopí RoXet, je na vás připravena a každý si přijde na své. Šílenci z Future Soundu a spousta taneční muziky pod taktovkou Aleše Daňka...
VÝSTAVA HUB
So 10-18 / Ne 9-18 / Po 8-14:00
Mykologický klub RK pořádá v Domě Českého svazu chovatelů „u pivovaru“ XI. výstavu hub. Houby „in natura“,
poradenská služba, odborné publikace, Houbařský kalendář 2008, houbařský ráj, tombola.
HOSTEL II
(18 let) 19:00
Tři mladé Američanky se pod vedením exotické a okouzlující
známé z Evropy vydávají z Říma do lázní s příslibem odpočinku, zotavení a posílení svých přátelských pout…Horor USA.
MISS POTTER
(12 let) 20:00
Život Beatrix Potter je tím nejkouzelnějším příběhem ze
všech. Širokoúhlý koprodukční film.
GRINDHOUSE - PLANETA TEROR
(15 let) 20:00
Jak se maloměstská spravedlnost vypořádá s invazí zombie?
Širokoúhlý film USA.
Říjen 2007 • Strana 10

11.10.

Rychnov n.Kn. - knihovna

11.10.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn

12.10.

Choceň - kino Máj

12.10.
12.10.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn
Doudleby n.Orl. - hřiště

13.10.

Přestavlky

13.10.

Kostelecké Horky - MD

LUDVÍK VACULÍK
18:00
Autorské čtení a beseda se spisovatelem. Vstup zdarma.
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
19:30
Divadelní představení. Jsou-li dva, může se zrodit láska.
Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne drama. Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda.
DENNÍ HLÍDKA
(15 let) 20:00
Noční hlídka odevzdala vládu... Ruský širokoúhlý film.
COUNTRY VEČER - ŠPUNT
20:00
BLADEX - TANEČNÍ ZÁBAVA
20:00

DRAKIÁDA 2007
13:00
I letos zveme na louku za Přestavlkami směrem na Rájec
všechny věkové kategorie, pokud možno s vlastnoručně
vyrobeným létajícím strojem. Občerstvení a ceny jsou zajištěny.

BRAMBOROVÝ DEN
14:00
INEX - SDA Kostelecké Horky zve do Modrého domu (čp. 25)
na první ročník Bramborového dne. Co všechno lze uvařit,
usmažit, vydestilovat, vyřezat atd. z brambor. Máte-li originální bramborový recept, přineste jej s sebou! Odpoledne
plné překvapení pro malé i velké.
13.10.
Skořenice - RoXet
RADIO FAJN & SLAVIČÍ ROZLETY
21:00
Radek „Raduna“ Slavík a novinky jeho domovského Fajn
Radia plus Aleš Daněk...
13. - 14.10. Choceň - kino Máj
EDITH PIAF
(15 let) 20:00
Přivítejte nesmrtelnou osobnost... Koprodukční film.
14.10.
Týniště n.Orl. - areál chovat. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA DRŮBEŽE
8:00 - 12:00
Speciální výstava českých slepic, šumavanek, krůt a perliček
s ukázkovou expozicí českých hus. Soutěž o poháry a čestné
ceny. Více informací na www.chovateletyniste.cz nebo na
tel. 566 677 212 a 603 953 689.
14.10.
Kostelec n.Orl. - kino
SIMPSONOVI VE FILMU
16:00 a 18:00
Nejoblíbenější ňouma na světě vyráží i se svou žlutou rodinkou na Aljašku, kde způsobí ekologickou katastrofu. Animovaný film USA v českém znění.
14.10.
Rychnov n.Kn. - SC
OKÉNKO
19:00
Staropražská fraška s písničkami o tom, co všechno může
způsobit takové „okénko“ po nočním flámu a vidina velkého dědictví. Hrají: P. Štěpánek, K. Fialová a další.
15.10.
Choceň - kino Máj
TŘETÍ MUŽ
Klubový film (12 let) 20:00
Britský hypnotický a hranice překračující kriminální thriller.
16.10.
Choceň - kino Máj
IVAN OREL: IDIOTI NA PLAVBĚ KOLEM SVĚTA
19:00
Přednáška – film – tombola. O pětiletém putování světovými moři na plachetnici Victoria a o své knize “Idioti na
plavbě kolem světa” vypráví Ivan Orel.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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18.10.

Rychnov n.Kn. - SC

18.10.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn

18. - 20.10. Choceň - kino Máj

18. - 21.10. Choceň - kino Máj
19.10.

Kostelec n.Orl. - kino

19.10.
19.10.

Doudleby n.Orl. - hřiště
Skořenice - RoXet

20.10.

Kostelec n.Orl. - zast.ČD

20.10.

Skořenice - RoXet

21.10.

Kostelec n.Orl. - kino

22.10.

Rychnov n.Kn. - kino

22.10.

Choceň - kino Máj

23. - 24.10. Choceň - kino Máj
25. - 26.10. Kostelec n.Orl. - kino

26. - 28.10. Choceň - kino Máj

26. - 27.10. Choceň - kino Máj
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JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL
8:30
Veselá pohádka o Krakonošovi a lakomé pekařce, kde zlo je
po zásluze potrestáno. Hraje Divadlo HP Praha.
ESTRÁDNÍ POŘAD PAVLA NOVÁKA
18:00
Klub důchodců zve na pořad z písniček starých i novějších.
DIVOKÉ VLNY
17:30
Tučňáci kralují animovaným filmům. Nesou si pod křídlem
surfové prkno a naučí nás, jak „chytit správnou vlnu“. Animovaný film USA v české verzi.
MEDVÍDEK
(12 let) 20:00
Nový český film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského.
BOŽSKÝ EVAN
19:00
Evan dostane od Boha úkol postavit archu a spasit vše živé
před potopou… Komedie USA.
STARÉ PECKY A FLÁKY
20:00
HIP HOM JAM VOL. VIII. - BOW WAVE
21:00
Dnes již legendární karlovarská formace Bow Wave a jako
DJ‘ s se nám představí DJ Kwé & Group...
POTŠTEJN - KOSTELEC NAD ORLICÍ
8:35
V 8:50 odjezd vlakem do Potštejna, trasa pěšího výletu:
Potštejn, prohlídka hradu, Záměl, Doudleby n. Orl., Kostelec
n. Orl. Délka trasy cca 12 km. Ved. akce: F. Krch.
SEMTEX BEACH PARTY
21:00
Plný RoXet jemného písku, bazén, stromečky, nafukovací
potvory, nafukovací bar, barmanská show, prostě celý
RoXet v letní atmosféře s proletněnými dárky od Semtexu...
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
15:00 a 18:00
Po páté se Harry vrací do Bradavic, aby se postavil čelem
zlu… Film USA.
HANA A PETR ULRYCHOVI
19:30
Koncert se skupinou Javory. Předprodej od 3.10.
KONCERT: NEZMAŘI
20:00
Koncert známé folkové skupiny a křest nového CD „… kdo si
zpívá”. Předprodej vstupenek v informačním centru za
130,- Kč od 1.10.2007.
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
(15 let) 20:00
Všechno si pamatuje, nic neodpouští... Širokoúhlý film USA.
DISTURBIA
(15 let) 19:00
Osmnáctiletý Kate, odpykávající si domácí vězení, se šíleně
nudí. Jeho jedinou zábavou je šmírování sousedů, zejména
krásných děvčat a podivínských slizounů. Až jednou uvidí,
co vidět nemá, a ocitne se v nebezpečí… Thriller USA.
RATATOUILLE
17:30
Komedie pro skutečné fajnšmekry... Širokoúhlý film USA
v české verzi.
MR. BROOKS
(15 let) 20:00
Má vše, co kdy chtěl, ale musí to skrývat... Film USA.
Říjen 2007 • Strana 12

27.10.

Skořenice - RoXet

28.10.

Kostelec n.Orl. - kino

28. - 31.10. Choceň - kino Máj
1.11.

Kostelec n.Orl. - kino

2.11.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn

3.11.

Kostelec n.Orl. - zast.ČD

4.11.

Kostelec n.Orl. - kino

VELKÁ ROXETÍ NAROZENINOVÁ SHOW
21:00
RoXet slaví 4 roky. Ale slaví i Taneční Liga, která už je babičkou. Taneční Liga se dočkala krásné kulaté 100 a to si
zaslouží křest a ne ledajaký !!! RoXet Group a Fajn Radio live.
MR. BROOKS
(15 let) 19:00
Earl Brooks (Kevin Costner) právě obdržel cenu Muž roku od
obchodní komory a pronáší svůj dojemný projev díků. V noci
se ale po městě pohybuje jako nekompromisní vrah, který
své oběti vždy vyruší při milování a zastřelí je... Thriller USA.
GYMPL
20:00
Česká komedie o studentech, učitelích, rodičích a graffiti.
DIVOKÉ VLNY
16:00 a 18:00
Je to o tučňácích, ale přírodopisné ponaučení nečekejte.
Tihle frajeři totiž surfují!!! Animovaný film USA v české verzi.
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ
19:00
21. ročník setkání harmonikářů na Rabštejně.
VELICHOVKY
7:00
V 7:16 odjezd vlakem do Jaroměře, trasa pěšího výletu:
Jaroměř, Velichovky, Chloumek, Černožice, návrat vlakem.
Délka trasy cca 14 km. Ved. akce: J. Culková.
SKANDÁL
(12 let) 19:00
Richard Gere jako neúspěšný spisovatel slíbí, že napíše
„knihu století“. Zábavná podvodnická partie se v závěru
zvrhne v mrazivý thriller. Film USA.

OZNÁMENÍ O SBĚRU ŽÁDOSTÍ
Všem výrobcům, řemeslníkům a drobným podnikatelům našeho regionu
oznamujeme, že Certifikační komise pro udělování značky
„ORLICKÉ HORY originální produkt®“
domácím výrobkům z Orlických hor a Podorlicka
v letošním roce naposledy zasedá dne 23.10. 2007 !!!
Certifikační zásady a kritéria včetně žádosti v elektronické podobě získáte
na webových stránkách regionálního koordinátora projektu
www.pohodavenkova.cz nebo na www.domaci-vyrobky.cz

Certifikované výrobky budou v závěru roku mimo jiné společně prezentovány
i v Katalogu výrobků Orlických hor a Podorlicka !!!
Příjem žádostí : nejpozději do 20.10. 2007 na adrese
MAS POHODA venkova, Val 26, 518 01 Dobruška
Kontaktní údaje : mas.pohoda@val.cz nebo mobil +420 602 114007
Luboš Řehák,
regionální koordinátor
značení DV v Orlických horách

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Z činnosti SDH
Spanilá jízda mopedů a pařezů
Jak jste se dočetli v minulém čísle Brodíku, proběhl dne 1. září již druhý oficiální ročník
Spanilé jízdy mopedů a pařezů v Borovnici. Za velkého zájmu přihlížejících fanoušků dorazili borci
z Borovnice, Rájce, Přestavlk, Lhot u Potštejna, Koldína, Pardubic (i když na domácím stroji),
Chocně, Sopotnice, Tutlek, Lupenice a Dubí u Lupenice. Celkem dorazilo 25 odvážlivců. Jako
doprovod se připojili veteráni ze Skořenic na krásných historických Jawách.

Úderem čtvrt na dvě odstartovaly všechny stroje směr Přestavlky, Rájec, Kostelecké Horky,
Smetana, Bošín, Skořenice, Koldín, Sudslava, Lhoty u Potštejna a Borovnice. Po zdolání třicetikilometrového okruhu byli všichni rádi, že stroje vydržely. Do cíle v Borovnici dorazili všichni
(někteří s nepatrným zpožděním), ale to už k těmto veteránům patří.

Po dojezdu se všichni občerstvili uzenou klobásou nebo gulášem a rozpoutal se boj
o krásný pohár a stupně vítězů v dovednostních soutěžích. Soutěžilo se ve šlapání na 15m, jízdě
s pevným startem na 15m, jízdě zručnosti, zatlučení hřebíku, hodu sudem a nafukování balónku.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Po velkém souboji zvítězil pan Pelán ze Lhot u Potštejna, jako druhý skončil pan Černý st. a třetí pan
Michal Tschöpl.

Celým odpolednem nás provázel jako komentátor pan Jiří Kaplan za což mu děkujeme.
Další ročník Spanilé jízdy se bude konat opět za rok poslední sobotu prázdnin. Určitě přijďte nebo
přijeďte. Srdečně zveme.
Hasiči Borovnice

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Rájec se na jeden den vylidnila
Tak jako loni, i letos se hasiči z Rájce rozhodli uspořádat zájezd pro své členy a příznivce.
Zájezd byl odměnou za celoroční práci, ale hlavně za úspěšně zvládnutou soutěž Podorlické ligy a
to nejen pro členy sboru, ale pro všechny, kteří se na této akci podíleli nebo ji jakýmkoliv způsobem
podpořili.

Zájezd se konal 15. září a první zastávkou na cestě byla Moravská Třebová, kde jsme
navštívili nově otevřenou historickou mučírnu a na vlastním těle si mohli ověřit účinnost “útrpného
práva“. Druhou zastávkou byly Boskovice, kde jsme po obědě navštívili místní zámek. Tato
prohlídka zámku byla inspirativní především pro naše divadelní ochotníky, neboť zde právě měl své
vystoupení hudebník, skladatel a herec Jaroslav Uhlíř. Mezi nimi došlo na výměnu zkušeností
z branže a dokonce na přátelské poplácání po ramenou.

Potom mám už nic nebránilo v tom, abychom pokračovali do cíle naší cesty, který byl tak
jako loni v Bořeticích, v jednom z místních vinných sklepů. Po výborném gulášku a ochutnávce vín
s vtipným doprovodem sklepmistra Ivana Švásty pokračovala zábava s hudbou a tancem až do
pozdních nočních hodin. Ani po odjezdu z Bořetic se ovšem někteří účastníci zájezdu nesmířili s tím
že by zábava měla skončit a pokračovali v bujném veselí i v autobusu, což ostatním nemuselo být
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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po chuti, a proto jim udělujeme „mírné napomenutí“ (jelikož byl mezi nimi náš zastupitel,
nebudeme nikoho jmenovat).
Zájezd se všem určitě líbil a budeme se
snažit něco podobného připravit na příští rok
(když ukecáme pokladníka)...
SDH Rájec

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Četli jsme na netu...
Jak je to vlastně s Halloweenem?
Vcelku souhlasím s lidmi, kteří zastávají názor, že se oslavy různých výročí a svátků nějak
podivně "amerikanizují" a že se vytrácí původní, místní či alespoň evropské způsoby oslav těchto
svátků. Zajímalo mne, proč se v obchodech začaly objevovat např. halloweenské vydlabané dýně
z keramiky a podobné věci. Svátek zvaný Halloween jsem (jako jistě mnoho jiných lidí) považoval za
čistě americký svátek. Na internetových stránkách jsem ovšem náhodou narazil na zajímavé informace, které mne vedly k tomu, že jsem našel více takových informací a nakonec jsem je poskládal a
rozhodl se tímto předat i čtenářům našeho zpravodaje:
Halloween si v našich krajinách většinou spojujeme s Amerikou - U.S.A. Tento svátek je však
spjat s tradicemi a zvyky starých Keltů, známými spíše jako "Samhain", což znamená "Konec léta".
V Evropě se též slaví jako "Dušičky". Tento výraz je u nás v České republice více zavedený.
Takže nejprve si přečtěme něco o Keltech (z jiných internetových stránek):
Nejznámějšími Kelty (neboli Galy) na světě budou zřejmě Asterix a Obelix z populárního
francouzského komiksu. Díky kouzelnému lektvaru připravovanému druidem Panoramixem
získávají hrdinové nadlidskou sílu a snadno tak porážejí římská vojska. Ti skuteční Keltové už to tak
jednoduché neměli. Zhruba od 8. století př. n. l. Keltové táhli celou Evropou, ale odevšad byli
vytlačeni Germány nebo Římany a postupně splynuli s místním obyvatelstvem. Poslední zbytky
Keltů se zachovaly ve Skotsku a Irsku, kde dodnes žijí jejich potomci.
Keltové sídlili i na území České republiky a zanechali nám zde po sobě mnoho památek.
Z těch hmotných jsou snad nejznámější kamenná hlava keltského boha, nalezená u Mšeckých
Žehrovic nebo bronzová soška býčka, vykopaná na Býčí skále. Zůstaly nám tu po nich ale i některé
názvy. Např. Vltava, Labe či Říp jsou keltského původu. A dokonce jméno naší země Bohemia je
odvozeno od keltského kmene Bójů, který kdysi obýval naše území. A víte, kdo zavedl další náš zvyk
- pálení čarodějnic? Samozřejmě, že Keltové. To je původně také jejich svátek. V noci z 30. dubna na
1. května Keltové pálili veškeré symboly utrpení a strádání.
Říká se také, že Keltové byli poslední národ na území dnešní Evropy, který uměl žít v souladu
s přírodou. Věřili v přírodní medicímu, uctívali stromy (sestavili podle nich dokonce horoskop)
a jejich posvátnou rostlinou bylo jmelí. Na vše dohlíželi druidové (kněží), což byla velmi vážená
vrstva obyvatel. Podle Římanů, z jejichž písemných pramenů se o Keltech dozvídáme asi nejvíc, se
na druida studovalo 20 let a nebylo to vůbec nic jednoduchého. Druidové učili, že největším
zázrakem na světě je život a že povinností lidí je chránit všechny živé tvory (i stromy). Sympatické
poselství, co myslíte?
Ale teď zpět na stránku s článkem o svátku Halloween:
Halloween se slaví poslední noc keltského roku, začínající západem slunce 31. října a trvající
do východu slunce 1. listopadu. Jedná se o noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím
neživých je nejmenší. Je to nejmagičtější noc v roce.
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V této nejmagičtější noci se dávají svítící lucerny, vyřezané z řepy nebo dýně, před krytý
vchod do domu nebo přímo do okna. Dnes je možné vidět svítící tykve i na trávnících nebo cestách
před domem. Tato světla měla vítat zemřelé předky a zároveň sloužit jako ochrana proti
zlomyslným duchům. Jako zdroj světla byly používány hořící kousky uhlí, později se do dýně
usazovala svíčka.
Všechno to s dýní začalo v době, kdy Evropští osadníci (především Irové) přijeli do Ameriky.
Zde objevili praktickou věc: zde rostoucí (v Evropě neznámé) dýně jsou větší a lépe se hodí
k vyřezávání než řepa, používaná na starém kontinentě. Halloween tak nabral "druhý dech" a od
19. století je slaven dokonce ještě více než dříve.
Dušičky se u nás v České republice slaví více než Halloween. Ano i Halloween se u nás usadil,
ale křesťané vyznávají spíše “Dušičky”, tj. vzpomínka na všechny věrné zemřelé, který se slaví
2. listopadu. Křesťané se však scházejí už v neděli před tímto svátkem, aby si vzpomněli na své
blízké zesnulé osoby. Zapalují svíce na hrobech (což je obdoba halloweenské dýně se svící) a přináší
květiny s věnci, kterými zdobí hroby...
Co k tomu dodat... V úvodu jsem psal o tom, že se některé svátky "amerikanizují" a že se
vytrácí původní, místní či alespoň evropské způsoby oslav těchto svátků. Americký svátek by ale
musel být svátek původních obyvatel - Indiánů, nebo svátek, který vznikl přímo na tomto
kontinentě a v Evropě se nikdy neslavil, jako např. ve Spojených státech slavený Den nezávislosti.
Halloween ale není americký svátek, naopak tam byl přenesen z Evropy (tedy až na tu dýni, což je
jediné co Evropané dovezli z Ameriky, protože se dlabe lépe než naše řepa...). Přestože Halloween
považuji za svátek poněkud odlišných kultur, jedno je jisté: tento svátek se v Evropě (nevyjímaje
území dnešních Čech) slavil již několik století před Kristem, tedy naopak u nás slavený křesťanský
svátek, zvaný dnes “Památka zesnulých” neboli “Dušičky”, jsou předěláním tohoto svátku do
křesťanské podoby. A tak stejně, jako se u nás nyní mluví o “amerikanizaci” tohoto svátku, mohli by
se staří Keltové obracet v hrobech (obrazně řečeno) např. kvůli “judaizaci” jejich svátku (píšu
“judaizaci”, protože křesťanství je víra židovská, která vznikla z judaismu a rozšířila se po Evropě
díky roztroušení Židů po celém kontinentu, což bylo zapříčiněno nejprve vyhnáním Židů z jejich říše
Babylóňany a poté nájezdy Římanů, pořádajících hony na křesťany a potlačujících jejich víru).
Míchání kultur a způsobů oslav různých svátků je tedy procesem, který probíhal po dlouhá staletí
(či spíše tisíciletí) a zajisté by bylo velkým omylem myslet si, že vývoj světa, kultur a do detailu i
způsobů oslav různých svátků se zastavil a že tak jak je slavíme nyní je jediný správný způsob a jiný
již nikdy nebude. To si mohli kdysi dávno myslet i např. samotní Keltové. Netvrdím, že některý
způsob oslavy těchto svátků je lepší nebo horší a jistě se na přelomu tohoto a příštího měsíce
nepustím do vydlabávání dýně. Rozhodně ale musím říci, že po přečtení informací z těchto
internetových stránek mě již nebude tolik překvapovat, že se v obchodech
objevují různé keramické halloweenské dýně a pokud si někdo chce
vydlabat dýni či řepu a zapálit v ní svíčku, nepovažuji to za "amerikanizaci" našich Dušiček, ale pouze za poněkud odlišný způsob jejich oslavy.
Navíc (i v našich končinách) starší a původní. A právo na výběr má jistě
každý z nás...
Petr Kotera
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(...článek k této fotografii najdete spolu s dalšími fotografiemi na stranách 16-17).
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