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Redakce úvodem...
Vážení občané obce Borovnice,
vítám Vás v novém měsíci, který už pomalu připomíná jaro. Poslední víkend v únoru bylo
v naší obci trochu živo. Na Homoli se objevil natáčecí štáb, aby v pořadu Toulavá kamera zdůraznil
jedinečnost a významnost tohoto poutního místa. Dále ve zpravodaji Vám přinášíme z celé akce
podrobnější informace.
Znovu bych Vám také ráda připomněla soutěž, kterou jsme vyhlásili v minulém čísle
Brodíka. Pokud znáte místo v naší obci, ke kterému se váže nějaká pověst (známá i neznámá)
napište nám, o které místo se jedná a pověst nám popište. Pokud vás nenapadá nic z historie,
uveďte (popište) situaci ze současnosti, která by jednou pověstí třeba být mohla. Příspěvky nám
zasílejte do konce května na adresu brodik@centrum.cz, nebo je vhoďte do schránek v každé
části obce, případně osobně předejte redakci. V rubrice “Od našich dopisovatelů” otiskujeme
první příspěvky.
Mějte krásný jarní březen a za měsíc se na Vás těšíme i s dalšími vašimi příspěvky.
Barbora Čermáková

Milí sousedé,
protože v sobotu 1. března, kdy byla plánována tvorba grafické podoby a tisk Brodíku,
došlo tak jako na většině území ČR k výpadku elektrické energie který trval skoro celý den,
nemohl být Brodík vyhotoven v předpokládaném termínu a došlo tak k nečekanému a neovlivnitelnému zpoždění distribuce tohoto zpravodaje. Zato ale v tomto čísle můžete najít kromě
mnoha pozvánek na kulturní a sportovní akce a různých záznamů z dění v obci také něco málo o
následcích vichřice “Emma” v naší obci (omluvte kvalitu fotek, je to foceno za tmy mobilem).
Členy SDH Přestavlky (a nejen je) prosím o pozornost na str. 18, kde najdete informace
o činnosti sboru v následujícím měsíci a pozvánku na schůzi.
Pro všechny jsem přidal ještě něco z historie i současnosti Velikonoc. Mějte fajn měsíc
březen a slunečné jaro...
Petr Kotera

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
Uzávěrka dubnového vydání zpravodaje Brodík je po velikonočním pondělí v úterý dne
25. února. V tento den redakce uzavře příjem příspěvků, které poté zpracuje a v době 28.2. až
30.3. bude zpravodaj vytištěn tak, aby v pondělí 31. března odpoledne mohl být distribuován.
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Zprávy Obce Borovnice
Veřejné zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat dne 27. března od 18:00 hodin ve
společenské místnosti SDH Borovnice. Všichni jste srdečně zváni.
Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 31. ledna v pohostinství v Rájci, bylo přítomno 8 zastupitelů. Na programu jednání bylo: Projednání a návrh na
řešení pohledávek neuhrazených poplatků; Projednání I. změny územního plánu obce Borovnice;
Projekty POV za DSO Brodec a Orlice; Projekt POV/2008 pro obec Borovnice a žádosti občanů.
1) Projednání a návrh na řešení pohledávek neuhrazených poplatků za r. 2005-2007
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s předpisem neuhrazených poplatků za
likvidaci komunálního odpadu. Jedná se především o chalupáře. Zastupitelstvo vyžaduje úhradu
všech poplatků od r. 2005. Svým rozhodnutím chce předejít připojení další skupiny uživatelů
systému v odpadovém hospodářství obce k těmto dlužníkům a hlavně ochránit tu skupinu občanů,
kteří si svoje povinnosti plní příkladně a beze zbytku. V r. 2005 nebyly uhrazeny poplatky v celkové
výši 1.500,- Kč, v r. 2006 v celkové výši 3.600,- Kč a v r. 2007 ve výši 3.220,- Kč. Zatupitelstvo
rozhodlo oslovit občany, kteří jsou v evidenci neuhrazených poplatků a požádat je o nápravu ve
vztahu k vyhlášce obce. Pokud nebudou ochotni uhradit dlužný poplatek, bude jim výměr dluhu
převeden do r. 2008 a předpisem složenky požadována úhrada. Pokud ani po tomto dvojím
oslovení nebude obci poplatek uhrazen, využije obec všech právních prostředků k nápravě. Dále
byl projednán návrh nevybraného nájmu za pronájem nebytových prostor za r. 2007. Jedná se o
prodejny v Přestavlkách a Borovnici a pohostinství v Rájci. Vzhledem ke známé skutečnosti, že
provozy této obchodní činnosti nevykazují lukrativní zisky, rozhodlo zastupitelstvo o zmírnění
nájmu za rozhodující období r. 2007. Pro rok 2008 jsou všechny nájmy za nebytové prostory
zrušeny. Dále zastupitelé projednali neuhrazený poplatek za umístění zařízení HUP v Rájci čp. 13.
Toto zařízení bylo vybudováno se souhlasem vlastníků bytového domu a je jeho nedílnou součástí.
Zařízení umožňuje každé domácnosti napojení domovní plynofikační přípojky. V době realizace
byly požádány čtyři domácnosti o úhradu jedné čtvrtiny ceny. Úhradu provedla pouze jedna rodina.
Dlužná částka je 2.250,- Kč.
2) Projednání I. změny územního plánu obce Borovnice
Starosta obce přečetl zastupitelstvu návrh koncepce na I. změnu územního plánu obce
Borovnice předloženou Stavebním úřadem pověřeného města Kostelce nad Orlicí. Důvody změny
byly zastupitelstvem projednávány v listopadu 2007. I. změna řeší dvě stavební parcely umístěné
mimo intravelán obce a zadání dokončení vodovodu v části obce Borovnice. Změnu plánu
odsouhlasilo všech osm zastupitelů.
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3) Podané projekty POV 2008 za DSO Brodec a Orlice
Starosta obce informoval o konkrétních projektech, které v r. 2008 podával DSO Brodec a
DSO Orlice. V obou případech se jedná o integrovaný projekt, který by měl pokrýt celé spektrum
zájmů jednotlivých obcí a umožnit jim změkčit investice do obecních potřeb. V obou projektech by
se měl promítnout i společný názor na řešení svazkových potřeb.
DSO Brodec požádal Krajský úřad Královéhradeckého kraje o dotaci ve výši 770.000,- Kč.
Tato dotace je 70% celkových nákladů na projekt, který by měl obsahovat především pokračující
revitalizaci návsí a obecních prostranství, nákup drobné komunální techniky, kulturní, sportovní a
společenské akce v regionu, dokončení bezdrátového rozhlasu a posílení internetové sítě. 30%
účast obcí integrovaných do DSO Brodec je dělena počtem obyvatel, pokud nebylo rozhodnuto
jinak. Pro obec Borovnici připadá dotace ve výši 179.000,- Kč s vlastní účastí 46.000,- Kč.
DSO Orlice využila poradenského servisu Dr. Tomáše Kytlíka a rozhodla se v roce 2008 pro
integrovaný projekt POV. Z požadované dotace by se mělo pořídit zastřešené pódium v hodnotě
550.000,- Kč, které se stane součástí párty stanu, 80.000,- Kč pomůže zorganizovat a zajistit
zahájení cyklosezóny Orlice a zbylé prostředky budou použity na nákup drobné komunální
techniky. Hodnota požadované dotace činí 1.000.000,- Kč a je 70% celého projektu.
4) Projekt POV 2008 obce Borovnice
Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nedostal starosta obce žádný podmět ze strany
zastupitelstva na tvorbu projektu v účetním období r. 2008, využil poradenské služby Dr. T. Kytlíka
a předložil ke schválení projekt, který pomůže obci řešit situaci v přípravě obytné zóny v části obce
Rájec. Ke konci roku 2007 a následně v lednu r. 2008 nás oslovilo 5 stavebníků, kteří si u naší obce
chtějí koupit pozemek na stavbu rodinného domu. Tato výjimečná situace nutí zástupce obce
připravit pro tuto situaci infrastrukturu, která odpovídá dnešním standardům.
Projekt na řešení této situace je navržen v celkové hodnotě 1.200.000,- Kč. Dotace by mohla
činit 600.000,- Kč, tj.50% celkových nákladů. 450.000,- Kč je směřováno do infrastruktury (vodovod, kanalizace a plyn), 750.000,- Kč je rezervováno na nové přístupové komunikace.
Část padesáti procent obecní účasti pokryje prodej zaměřených parcel. Pro podání žádosti
o dotaci z POV na r. 2008 hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů.
5) Žádosti občanů.
V měsíci lednu 2008 požádala skupina mladých občanů o možnost odkoupení stavební
parcely v obci Borovnice. Vzhledem ke skutečnosti, že již v listopadu r. 2007 byl schválen stejný
záměr dvou žadatelů v katastru obce Rájec, nabídl starosta obce možnost výstavby v dané lokalitě.
Noví žadatelé souhlasí. Vybrané místo je ošetřeno územním plánem a celý pozemek je v majetku
obce Borovnice. Žádost podali tito občané:
pan Tomáš Kopic, T. N. Koutníka 1651, Choceň;
slečna Kateřina Hrebiková, Běstovice 103;
paní Radka Matějusová a Roman Čermák, Číčová 24.
Po krátkém jednání bylo rozhodnuto, že obec nechá zaměřit celou navrženou obytnou
zónu, tj. 7 parcel a vyhoví žádosti všech zájemců. Obytná plocha bude zaměřena a budou zde
dotaženy sítě infrastruktury včetně přístupové komunikace. Po tomto kroku, který zajistí obec,
budou parcely odprodány zájemcům z řady žadatelů evidovaných u obce Borovnice.
Zastupitelstvo navrhuje, aby byly prodávány parcely o maximální výměře 1.200m2. Tato výměra
může být rozhodnutím zastupitelstva ještě po zaměření upravena (na větší).
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6) Diskuze
Karel Urbanec – O jednání s firmou Orlický Konzum:
Možnost provozu prodejny. Starosta obce byl pozván vedením Orlického Konzumu na
jednání o možnosti provozování obchodní činnosti na území obce Borovnice. Jednání bylo
konstruktivní a lze ho shrnout do těchto bodů:
a) Orlický Konzum je jediný subjekt v rámci obchodní sítě, který je ochoten za určitých podmínek
organizovat a provádět obchodní činnost v obcích od 200 obyvatel.
b) Orlický Konzum má svou strategii obchodní činnosti a nehodlá vstupovat do objektů, které
dnes nevyhovují modernímu a hygienicky způsobilému provozu.
c) Orlický Konzum si svůj obchodní proces organizuje, financuje a plnohodnotně zajišťuje. Na
předem vytipované a připravené místo opatřené vodovodem, elektrifikací, plynem, kanalizací
a zpevněnou plochou pro minimálně pět osobních aut umístí vlastní zařízení prodejny
plnohodnotně vybavené k prodeji potravin a smíšeného zboží. S pomocí obce vybere
kvalifikovanou pracovnici (-ka, -ce) a ve svém školícím zařízení je doškolí.
d) Orlický Konzum za provoz tohoto zařízení žádá finanční kompenzaci obce na úhradu
ztrátovosti prodeje v malých obcích. Pro obec Borovnici s počtem obyvatel 375 se jedná o
finanční částku 180.000,- Kč za jeden kalendářní rok.
Pokud chce obec řešit službu moderním a na dnešní podmínky standardním způsobem
s ohledem na všechny dopady a požadavky občanů všech věkových skupin, nabízí se tato možnost.
Zdali ji využijeme je na rozhodnutí zastupitelů obce. Každá jiná alternativa je pouze prodloužení
agonie současného stavu.
Paní Skalická – hromadná doprava:
Paní Skalická poukazuje na špatnou (žádnou) dostupnost hromadnou dopravou do MŠ ve
Chlenech. Jedná se o přestup v obci Krchleby, nebo přímý spoj do Chlen. Kvalitní dostupnost do
zařízení, které zřizuje obec, si musí ohlídat obec sama.
Pan Karel Kaplan – žádost SDH Rájec:
Pan Karel Kaplan žádá zastupitelstvo o posouzení možnosti návrhu SDH Rájec na přístavbu
(zastřešení) společenské místnosti včetně bývalého obchodu. Zastřešení venkovního posezení u
požární nádrže. Bylo dohodnuto, že na případné stavební úpravy objektu nechá obec vypracovat
studii a pak se bude diskutovat o možnostech. Na zastřešení venkovního posezení nabídl starosta
obce možnost využití POV 2008 za DSO Brodec. Tato žádost by mohla být realizována již v r. 2008.

Vandalismus v obci
Správa a údržba silnic nechala osázet kraje hlavní silnice vedoucí z Přestavlk na Choceň
bílými patníky. Ty lemují kraje komunikace od Přestavlk, okolo rybníků u Rájce až k samým
hranicím bývalého okresu. Právě od lesní křižovatky u Rájce a Kosteleckých Horek vydržely
stát do té doby, než se ve Skořenicích konala jedna z pravidelných sobotních diskoték. Mládež
jdoucí nad ránem domů zřejmě hledala zábavu v tom, jak každý patník ukopnout včetně
vyvrácení značky ukazatele směru. Oprava těchto prvků bude stát další nemalé peníze.
Zamyslet by se měli nad sebou ti, kteří volí tento druh zábavy a své chování by měli
přehodnotit. Vyvrácené značky zde totiž nejsou výjimkou, ale téměř pravidelností.
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Jarní úklid v obci
Starosta obce Borovnice žádá všechny občany k úklidové aktivitě obecních částí
Borovnice, Přestavlk, Rájce a osady Homol. Jarní sluníčko nás nutí překonávat jarní únavu a
stále častěji se více či méně snažíme upravovat své domovy, zahrádky a bezprostřední okolí
našich obydlí.
Zkusme se společně podívat dál za naše ploty a zaměřme naši pozornost na veřejná
prostranství naší obce. Je dost míst, která každodenně využíváme a jejichž stav a hlavně
čistota by měla být naší společnou vizitkou.
Jedná se především o autobusové zastávky, veřejné komunikace, sportovní hřiště,
obchody, společenská zázemí, cyklistické zastávky a jejich přilehlá okolí. To jsou především ta
místa, která by naši společnou úklidovou aktivitou měla zapadnout do právě se budící jarní
krajiny. Nastřádaný odpad a smetky budou odvezeny obecním traktorem.
Pokud bude úklidová akce organizována na určitý den a hodinu pro více občanů, je
možné zajistit občerstvení (nutno předem dohodnout). Za účast při úklidové aktivitě v obci
Borovnice vám děkuji.
"OBEC BOROVNICE NENÍ ŽÁDNÁ POPELNICE"
Karel Urbanec, starosta obce

Nabídka odprodeje vyřazeného DKP
Obec Borovnice nabízí k prodeji vyřazené DKP z obchodů v obci, které již nejsou
využívány. Jedná se o tyto položky:
1ks chemické WC
1.000,- Kč
1ks váha decimální
300,- Kč
2 ks kávomlýnek
250,- Kč
1 ks ventilátor nástěnný
200,- Kč
(do zdi k odvětrávání provozů, např. prodejny, restaurace, výrobní haly... nový, ještě
zabalený v krabici)
Zájemci o některou z těchto věcí se mohou hlásit na obecním úřadě osobně nebo na
tel. 724 181 346 – p. Urbanec.

Kulturní zájezd pro děti a mládež
Dne 19. dubna 2008 pořádá obec Borovnice celodenní zájezd pro děti a mládež obce
Borovnice. Cílem zájezdu je Zoologická zahrada v Praze. Děti do 10ti let věku musí mít
doprovod jednoho z rodičů nebo sourozence staršího 15ti let. Děti i mládež mají zájezd
zdarma, dospělí si hradí vstup do ZOO a stravu. Po celý den je zajištěna strava – teplý oběd a
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odpolední občerstvení. Při přihlášení dítěte je nutno nahlásit
případné zdravotní indispozice, vyžadující zvýšený dohled
(alergie apod.). Závaznou účast na zájezdu hlaste sociální komisi – v Borovnici paní Zálohové, v Rájci paní Kaplanové a
v Přestavlkách paní Urbancové, případně u starosty obce pana
Urbance. Těšíme se na Vaší účast. Bližší informace budou uvedeny v dubnovém čísle zpravodaje Brodík.

Karel Urbanec

Společenská kronika
Životní jubilea
V měsíci březnu oslaví své životní jubileum
88 let
75 let
60 let

pan Jindřich Sejkora z Přestavlk
pan Karel Sládek z Přestavlk
paní Josef Jansa z Rájce

Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Poslední sbohem
V měsíci únoru nás navždy opustila
paní Ludmila Bartošová z Přestavlk.
Se zesnulou se loučí celá obec. Upřímnou soustrast.

Přihlášení občané
Do Borovnice č.p. 66 se přistěhovali:
Václav Nováček, Helena Nováčková, Jakub Nováček,
Veronika Nováčková, Vojtěch Nováček, Ondřej Nováček
a Helena Nováčková.
Přejeme, aby se Vám v naší obci líbilo.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Poutní místo Homol
Toulavá kamera na Homoli
Poutní místo Homol budete moci již brzy vidět na svých televizních obrazovkách.
Moderátorka Českého rozhlasu Alena Chvojková-Kacálková z Rychnova nad Kněžnou spolu
se svým kolegou zde totiž poslední únorový víkend natočili krátkou reportáž do Toulavé
kamery vysílané v České televizi.

Po prvotních plánech zachytit Homol zahalenou do bílé sněhové peřiny se ji podařilo
nakonec natočit za krásného jarního slunečného počasí. Kamera zachytila dřívější školu,
interiér kostela, jeho průčelí ale hlavně unikátní schodiště. Reportáž doplnili i čtyřmi krátkými
rozhovory se starostou obce Karlem Urbancem, ve kterých se zmiňuje mimo jiné i o pověsti,
která se traduje o zakladatelce kostela. Finální podoba bude doplněna povídáním o celé
historii místa a ukázku historických fotografií. Jak uvedl starosta obce, reportáž by měla nejen
přilákat na Homol další turisty, ale rovněž poukázat na chátrající stav schodiště a kostela.
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Věříme, že toto bude jedna z cest, jak dostat Homol do podvědomí, případně získat
finance na opravy. Homol by se měla objevit na televizní obrazovce zhruba do měsíce. Toulavá
kamera je vždy vysílána v neděli dopoledne. Záznam poté najdete i na webových stránkách
www.ceskatelevize.cz.

Mše na Homoli a další jarní akce
První jarní mše na Homoli se uskuteční na Velikonoce dne 27. března 2008 jako obvykle
od 14:30 hodin.
Dne 13. dubna bude na Homoli tradiční jarní pouť, při které započne stejně jako v minulém roce 2. ročník velmi úspěšné akce “Homolské harmoniky”.

Kultura a volný čas
Přátelské posezení s důchodci
Obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí si dovoluje pozvat všechny důchodce
Borovnice, Přestavlk, Rájce a Homole na již tradiční přátelské posezení s důchodci.
Po celé odpoledne bude zajištěn kulturní program a pro všechny účastníky bude zajištěno
malé občerstvení. Občané důchodci, potřebující zajistit dovoz a odvoz, nahlásí tuto skutečnost
členkám sociální komise nebo obci Borovnice a bude jim zajištěn.
Obec Borovnice a její sociální komise přejí příjemné odpoledne a pěkný kulturně
společenský zážitek.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Kalendář kulturních akcí
do 31.3.

Kostelec n.Orl. - knihovna

VÝSTAVA KOLÁŽÍ RŮŽENY KROUPOVÉ
Výstavu vamberecké výtvarnice si můžete prohlédnout ve výpůjčních hodinách knihovny do konce března 2008.

3.3.

Choceň - kino Máj

KONCERT TRIA FOLKOVÝCH MUZIKANTŮ

20:00

Netradiční sestava tria známých folkových muzikantů zahraje ve
složení Pavel Žalman Lohonka, Pavlína Jíšová a Tonda Hlaváč.
Předprodej v Informačním centru od 11.2.

4.3.

Choceň - kino Máj

JÁ, LEGENDA

(12 let) 20:00

Poslední člověk na Zemi není sám... Širokoúhlý film USA.

5. - 19.3.

Kostelec n.Orl. - DDM

VÝSTAVA: VELIKONOCE VČERA A DNES

19:00

Od 5. do 19. března je možno v prostorách Domu dětí a mládeže
v parku navštívit výstavu „Velikonoce včera a dnes“ a zakoupit si
drobnosti se zaměřením na Velikonoce.

6.3.

Choceň - kino Máj

ČTYŘLÍSTEK

10:00

Pásmo pohádek pro nejmenší: Krtek a autíčko, Krakonoš a ovčák,
Potkali se u Kolína, Vodnická pohádka, Čtyřlístek – Pes na stopě.

6. - 7.3.

Kostelec n.Orl. - kino

CHYŤTE DOKTORA

19:00

Nadějný gynekolog žije se svou ženou a má malé dítě. Jednoho dne
ovšem vyrazí do práce a jako první narazí na svou milenku, která je
těhotná. Zatímco ji chce poslat rovnou na sál, ona zavolá jeho ženě a
závod s časem začíná… Komedie ČR.

6. - 9.3.

Choceň - kino Máj

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

17:30 a 20:00

Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci
zákona i hranicemi vlastních možností v novém filmu Filipa Renče.
Širokoúhlý film ČR.

8.3.

Kostelec n.Orl. - zast. ČD

VÝLET: PŘES OSTROVY DO NÁCHODU

7:00

Odjezd vlakem v 7:18 do Nového Města nad Metují. Trasa: Nové
Město nad Metují, přes Přibyslav do Pekla, Ostrovy, Náchod. Délka
pěší trasy 16 km. Návrat vlakem.

8.3.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn

SKAUTSKÁ BURZA

9:00

Tradiční setkání sběratelů.

8.3.
8.3.

Vamberk - MK Sokolovna
Choceň - kino Máj

VELIKONOČNÍ JARMARK
9:00 až 15:00
VODÁCI CHOCEŇ A WW8 EXPEDITION GROUP 14 a 17:00
Minifestival nejen vodáckých filmů. Výpravy za poznáním, autentické svědectví účastníků, nevšední zážitky.

8.3.

Vrbice

5. OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES

20:00

Více informací na str. 17.

8.3.

Skořenice - RoXet Club

MICHAEL C & TRANCE MANIA SEMTEX PARTY

21:00

Čeká Vás energie v plechovce, kterou můžete finálně vyměnit za
příjemné ceny od Semtexu a užívat si pod taktovkou jednoho z nejlepších DJ´s v ČR Michaela C.

9.3.

Kostelec n.Orl. - kino

USA VERSUS JOHN LENNON

19:00

Nejde o obšírnou zprávu o životě a díle nejslavnějšího brouka. Dokument mapuje jen těch deset let, které Lennon z větší části prožil
v USA. Dozvíte se tu, jak se John a Yoko zapojili do hnutí hippies i jak
se je americká vláda snažila vystrnadit zpátky do Británie. Film USA.

10.3.

Kostelecké Horky - KD

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM: VEČER PRO TIBET

19:00

Více informací na str. 11.
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10.3.

Choceň - kino Máj

KRÁTKÝ FILM O ZABÍJENÍ

Filmový klub 20:00

Syrově krutý, mrazivě drsný příběh vznikl na starozákonní téma
Nezabiješ - novodobého výkladu křesťanského desatera. Polský film

11. - 12.3.

Choceň - kino Máj

ŘÍŠE HRAČEK

17:30

Kdo uvěří, může vidět zázraky... Film USA v české verzi.

11. - 12.3.

Choceň - kino Máj

O ŽIVOT

20:00

Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v hlavní roli.
Širokoúhlý film ČR.

12.3.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn

DIVADLO: POPRVÉ VDANÁ

19:30

Prodrat se životem sama, nebo to vyřešit jinak? Poetická komedie,
která s vtipem a nadhledem vypráví o láskách neláskách jedné betonářky… Hraje: Taťjana Medvecká.

12.3.

Vamberk - MK Sokolovna

DIVADLO: VDOVOU PROTI SVÉ VŮLI

19:30

Světová premiéra! Zbrusu nový Mark Twain. Klasik americké literatury napsal vtipnou zápletkovou komedii plnou verbálních i nonverbálních gagů, převleků, ale také chytrého slovního humoru, který i přes určitou burlesknost a groteskní povahu nezapře moudrý a
jemně ironický pohled na svět, který je pro celé Twainovo dílo tak
charakteristické. V inscenaci se divák setká s celou řadou písní a
šlágrů z první třetiny minulého století v osobitém podání herců
Studia Ypsilon, jako J. Lábus, M. Dejdar, P. Vacek, J. Jiráň, J. Přeučil ...

13.3.

Kostelec n.Orl. - kino

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

18:00

Po Garfieldovi přicházejí na scénu bratři Alvin, Simone a Theodor.
Jsou to neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat… Animovaný rodinný hudební film USA.

14.3.

Kostelec n.Orl. - kino

MEZINÁR. FILMOVÝ FESTIVAL DIVOKÁ ORLICE
Na vlastní nebezpečí (film o filmu)
Nejhlubší údolí světa (křest knihy)
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

19:00

Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou slibuje dynamickou akční
podívanou – skupina lidí se utká v nerovném souboji s divokým
přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností… Premiéra filmu ČR.

14.3.

Vamberk - MK Sokolovna

BLADEX

20:00

Zaneční zábava s legendární rockovou kapelou.

15.3.

Kostelec n.Orl. - kino

MEZINÁR. FILMOVÝ FESTIVAL DIVOKÁ ORLICE

18:00

Festival vodáckých filmů...

14. - 16.3.

Choceň - kino Máj

Karnali 2007 • Závěť • Aljaška 2007 • S Matyldou v Afghánistánu (křest knihy) • Děti a voda • Alaknanda 2006.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
(12 let) 20:00
Česká komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách
lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo.

15.3.

PŘESTAVLKY

PĚŠÍ VÝLET NA VEPŘOVÉ HODY V BOROVNICI

9:00

Půjdeme z Přestavlk směr Kluč -> Borovnice -> Chlum (osada a tvrz
Dřel) -> pod Homol -> Velká Lhota -> Borovnice - hasičská zbrojnice.

15.3.

BOROVNICE

ZABÍJAČKOVÉ HODY

10:00

Více informací na str. 17.

15.3.

PŘESTAVLKY

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ S DŮCHODCI

14:00

Více informací na str. 9.
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15.3.

Skořenice - RoXet Club

EREKTUS LITE EROTIC STRIP LESBY SHOW VOL. III 21:00
Do domečku přijede potěšit pánské pokolení duo dvou sličných
slečen... Dámy se nám představí jak v lechtivé strip show tak předvedou i decentní duo show. Celá party se pak ponese v duchu Erektus Drinku a spousty lákavých cen pod taktovkou Aleše Daňka.

16.3.

PŘESTAVLKY

DĚTSKÝ KARNEVAL

14:00

Více informací na str. 18.

16.3.

Kostelec n.Orl. - kino

SVATBA NA BITEVNÍM POLI

(12 let) 19:00

Úsměvná komedie s Bolkem Polívkou o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem
jako bitva u Waterloo… Komedie ČR.

16.3.

Rychnov n.Kn. - divadlo

LO STUPENDO ANEB TENOR NA ROZTRHÁNÍ

19:30

Převzaté představení Divadla na Vinohradech, výborně napsaná
fraška, svižný sled zápletek a bláznivý kolotoč záměn osob a omylů
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Martin
Zahálka, Zlata Adamovská a další. Vstupné: 200,- / 180,- / 150,- Kč.
Předprodej od 5. 3.

16. - 24.3.

Vrbice - sál Obecního domu VÝSTAVA JARO 2008

17.3.

Rychnov n.Kn. - kino

Aktivní občané z Vrbice pořadají výstavu s jarní tématikou.

JIŘÍ SCHMITZER

19:30

Netradiční písňový recitál. Předprodej od 5. 3. - 120,- Kč.

17.3.

Choceň - kino Máj

ŽELVY MOHOU LÉTAT

Projekt 100 (15 let) 20:00

Bahman Ghobadi natočil nepolitický pohled mezi mladé kurdské
uprchlíky před invazí do Iráku. Film Írán - Irák.

18. - 19.3.

Choceň - kino Máj

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

17:30

To bude mazec... Animovaný rodinný hudební film USA.

18. - 19.3.

Choceň - kino Máj

ONCE

(12 let) 20:00

„Film Once mi dal inspiraci na celý rok dopředu“ - Steven Spielberg,
USA Today. Irský hudební film s Glenem Hansardem a češkou
Markétou Irglovou, kteří získali Oscara za nejlepší filmovou píseň.

19.3.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn

TERCIA VOLTA - JARNÍ KONCERT

17:00

Na koncertě sborového zpěvu plném písniček o zvířatech vystoupí
přípravné sbory Konipásek Kostelec n.O., Hlásek Častolovice a Klásek Vamberk a sbory ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec n.O. Tulipáni a Kvítek.

19.3.

Rychnov n.Kn. - divadlo

KONCERT: JAROMÍR NOHAVICA

19:30

Koncert není vhodný pro děti do 12 let. Předprodej od 3.3. od 13 hod.
Počet vstupenek na jednu osobu max. 6 ks, rezervace není možná.

21.3.

Kostelec n.Orl. - kino

OBČAN HAVEL

17:00 a 20:00

Do prezidentského zákulisí na Hradě i Hrádečku nahlíží film Pavla
Kouteckého. Skládačka nevšedních i všedních dnů prezidenta
v sympatickém portrétu.

21.3.

Doudleby n.Orl. - hřiště

STARÉ PECKY A FLÁKY

20:00

Reprodukovaná hudba v párty stanu.

21. - 23.3.

Choceň - kino Máj

LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ

20:00

Dokáže Ben Gates obhájit charakter svého prapředka? Film USA.

22.3.

Kostelec n.Orl. - zast. ČD

VÝLET: ZAHÁJENÍ SEZÓNY V JESTŘEBÍCH HORÁCH 7:00
Odjezd vlakem v 7:18 do Malých Svatoňovic. Trasa pěšího výletu:
Malé Svatoňovice, Přední Hory, Petrovice, Panská cesta - Bílý kůl na
Panské cestě v Jestřebích horách - zahájení akce v 11:30 - 12:30 hodin,
Žaltman, Jestřebí bouda, Mariánský sad, Malé Svatoňovice. Pozor
větší převýšení! Délka pěší trasy 10 km. Návrat vlakem.
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22.3.

Rychnov n.Kn. - SC

KONCERT: ABRAXAS

19:30

Koncert rockové legendy. Vstupné 150,- Kč. Předpr. od 5.3.

22.3.

Skořenice - RoXet Club

GROOVE COVERAGE “EXCLUSIVE LIVE”

21:00

Další z řad letošního řetězu world star míří do Skořenic.Světoznámá
ikona současné taneční scény Groove Coverage živě v RoXetu!!! Kdo
by neznal ty největší pecky od Groove Coverage jakými jsou „7 Years
& 50 Days“, „Poison“, „Runaway“, nebo současný singl „Because
I Love You“, který bourá stávající žebříčky hitparád. Večerem Vás
budou provázet Aleš Daněk & Lukáš Mercl. Vstupné 129,- Kč.

23.3.

Vrbice - rozhledna

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ROZHLEDNĚ

14:00

Obec Vrbice slavnostně zahájí novou turistickou sezónu. Připraven
je doprovodný program.

23.3.

Kostelec n.Orl. - kino

JÁ, LEGENDA

(12 let) 19:00

New York už není tak rušný. Ulicemi se prohání jen Will Smith, který
jako jediný ve zdraví přežil epidemii. Bojuje proti hordě zmutovaných, kteří mají jedinou touhu na světě - zahnat svou nikdy neutuchající žízeň po lidské krvi… Sci-fi horor USA.

24.3.

Choceň - kino Máj

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY

(15 let) 20:00

Jak dlouho byste dokázali čekat na lásku? Širokoúhlý USA.

25.3.

Choceň - kino Máj

BREAKOUT

20:00

Máma ulice, táta hip-hop a jejich děti v dramatu o útěku a neutíkání.
Širokoúhlý film Švýcarsko.

26.3.

Choceň - kino Máj

TAK TROCHU CRAZY

(12 let) 20:00

Nejúspěšnější finský film roku 2003.

27.3.

BOROVNICE

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

18:00

Zastupitelé zvou občany obce Borovnice na své veřejné zasedání,
které se koná v borovnickém klubovně hasičů.

28.3.

Skořenice - RoXet Club

HIP HOP JAM VOL. X

21:00

Můžete se těšit na H16, Indy Special Show by project Indy & Wich
a DJ Kwé & Crew (Praha).

28. - 30.3. Choceň - kino Máj

AMERICKÝ GANGSTER

(15 let) 20:00

Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů
newyorského podsvětí a obyčejném poldovi, který ho dostal na
kolena. Film USA.

28. - 30.3. Kostelec n.Orl. - Rabštejn

AUDIMAFOR

29.3.

RADIO KISS DELTA & KISSMANIA KISSMIXX

Oblastní přehlídka autorského divadla malých forem.

Skořenice - RoXet Club

21:00

Jirka Štěpo Štěpánek & Radio Kiss Delta - lákavé ceny, dárky a novinky z čelních příček světových hitparád.

31.3.

Choceň - kino Máj

NOVÝ SVĚT

Projekt 100 20:00

Láska, smrt, příroda a konflikty mezi lidmi. Film USA.

4. - 6.4.

Rychnov n.Kn. - SC

ŠLITROVO JARO - XV. ROČNÍK
Setkání přátel a příznivců Jiřího Šlitra a Semaforu spojené s koncertním vystoupením.

5.4.

Kostelec n.Orl. - zast. ČD

VÝLET: KE KANONÝRU JAVŮRKOVI

7:00

Odjezd vlakem v 7:18 do Dlouhých Dvorů. Trasa pěšího výletu:
Dlouhé Dvory, Lípa, les Svíb, Máslojedy, Čístěves, Dohalice, Sadová.
Délka pěší trasy 15 km. Návrat vlakem.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Z dění v obci...
Záznam z pěšího výletu na Vrbici
Za pěkného zimního počasí a ledového větru se 16. února sešlo 14 odvážných v Přestavlkách. Poté naše kroky směřovaly na Brumbárov a k Cabalkově hájovně, o které jsme se
dozvěděli žádané informace. Dále nás cesta zavedla přes lávku do obce Kozodry. Nad Svídnicí

se před námi otevřel obzor na Orlické hory, Krkonoše se Sněžkou (krásný pohled). Od Vrbice jsme
měli výhled na Pardubice, Kunětickou horu a ostatní přilehlé obce a města. Ani srnčí přecházející
přes pole neušlo naším očím. To již jsme byli na konci svého prvního letošního výletu na Vrbici,

kde jsme požívali z připravených zabíjačkových specialit a ostatních nabízených produktů. Výlet se
všem líbil a tam jsme se dohodli, že půjdeme na hody do Borovnice, a to dne 15. března (více na
str.12).
Pavel Králik
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Zájezd do divadla
Obec Borovnice zorganizovala v únoru další zájezd do divadla v Holicích, kde
návštěvníci mohli shlédnout humorné představení Motýli. Mládež a senioři mají tradičně
zájezd zdarma. Celkem se zájezdu zúčastnilo 47 občanů naší obce, z toho polovinu tvořila
právě mládež. Starosta obce i sami občané, kteří se zájezdu zúčastnili, představení zhodnotili
jako velmi vydařené a zájezd příjemně zakončili v novém motorestu Roubenka v Týništi nad
Orlicí. Je velmi dobře, že se těchto akcí účastní i mladší generace.

Vichřice Emma a výpadky elektrické energie
Dne 1. března se nad územím České republiky přehnala vichřice “Emma”, díky níž došlo
po celé ČR k výpadkům elektrické energie a společnost ČEZ vyhlásila v sobotu odpoledne stav
nouze ve čtyřech krajích, mezi něž patří i kraj Královéhradecký.
V naší obci došlo k výpadku proudu hned několikrát. Důvodem v některých částech
obce nebyly problémy pouze s vedením vysokého napětí mimo území naší obce, ale také
s elektrickým zařízením v naší obci. V Přestavlkách vedle Černých z okénka trafostanice vyšlehávaly plameny, což při cestě domů zpozorovali synové velitele místního SDH Tomáš a Martin
Černý, kteří nezaváhali a ihned vytočili tísňovou linku 112. Na místo dorazily 2 hasičské vozy
z Kostelce nad Orlicí a 1 vůz z Rychnova nad Kněžnou. Největším problémem bylo, že trafostanice je chlazena olejem a proto se v ní nachází nádrž s olejem a hrozilo její vznícení či
dokonce výbuch. K hašení vodou nebylo možné přistoupit, jelikož trafostanice byla pod
napětím. Pan Josef Černý ze sousedního domu jako zkušený elektrikář provedl zásah do
elektroinstalace tak, aby nedocházelo k dalšímu vyšlehávání plamenů a hasiči měli připraven
zásah pěnou pro případ vznícení. Pak již se jen čekalo na příjezd pracovníků ČEZu, kteří uvedli
trafostanici do provozuschopného stavu a proud konečně dorazil do všech domácností. -pk-

V Borovnici ulomená větev způsobila vytržení “nástřešáku” a přetržení přívodního
kabelu elektrické energie u domu p. Albíny Hájkové. Na místě bylo rozhodnuto, že olše značných rozměrů a stáří, která ohrožuje okolní domy, bude pokácena, aby se předešlo dalším
haváriím. Pokácení stromu zajistí obec Borovnice.
-kuBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Z činnosti SDH
Pozvánky na akce

Okrsek Sboru dobrovolných hasičů č. 18
Vás zve na

HASIČSKÝ
PLES
který se koná
V SOBOTU 8. 3. 2008 VE 20:00 HOD.
Hudba: JETTY Týniště nad Orlicí.
Členové SDH jsou vítáni v uniformě.

pořádá dne 15.3.2008 od 10 hod.
u KLUBU HASIČŮ

Přijďte ochutnat ovar, polévku prdelačku, kroupy, jitrnice atd.
Možnost zakoupení masa i zabíjačkových pokrmů za lidové ceny.
Na všechny hosty se těší hasiči.
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SDH PŘESTAVLKY
Vás srdeènì zve na

DĚTSKÝ
KTERÝ SE KONÁ V PØESTAVLCKÉ HOSPODÌ

DNE 16. BŘEZNA 2008 OD 14.00 HODIN
Dìti, pøijïte se pobavit, zasoutìžit a vyhrát krásné ceny.
Srdeènì zveme všechny tatínky, maminky, babièky i dìdy.

Vstupné dobrovolné

Tìšíme se na Vaši úèast

Sběr železného šrotu v Přestavlkách
SDH Přestavlky upozorňuje občany části obce Přestavlky, že v pátek dne 7. března
v odpoledních hodinách bude prováděn sběr železného šrotu. Máte-li překážející staré železo,
můžete ho přistavit k silnici před Vaším domem nejpozději do pátku 7. března 13:00 hod.

Další informace pro členy SDH Přestavlky
Výbor SDH Přestavlky rozhodl na své schůzi dne 27. února, že bude v pátek 7. března
stěhovat veškerou zbývající techniku ze staré zbrojnice do nové a zároveň v tento den vzhledem
k vyklízení nepotřebného starého železa z bývalé hasičské zbrojnice provede sběr železného šrotu
také v celých Přestavlkách. Vzhledem k tomu, že velké množství členů výboru bude v tento den
v práci na odpoledních směnách atd., žádáme ostatní členy sboru, kteří mají možnost se zúčastnit,
aby přišli jak budou moci k hasičské zbrojnici. Sběr železa od 13:00 a stěhování potom (asi 15:00).
Valná hromada (týká se i mládeže) se bude konat v sobotu 22. března 2008 od 17:00 hod.
v přestavlcké hospodě. Na této schůzi bude projednáno složení družstev, termíny konání nácviků
na okrskovou soutěž a podrobnosti příští valné hromady s přijetím nových členů a plánovaným
slavnostním “Dnem otevřených vrat” v nové hasičské zbrojnici s občerstvením. Účast nutná!
Informace o schůzích SDH Přestavlky včetně úplných zápisů najdete nově na internetových stránkách obce www.borovnice.info v sekci Dění v obci, kde je vstup do prezentace SDH Přestavlky, nebo přímo na adrese webu sboru http://sdh-prestavlky.wz.cz.
Petr Kotera
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Od našich dopisovatelů
Dinosaurus Stego
Byl - nebyl jeden malý dinosaurus, který se jmenoval Stego. Jednoho slunečného dne se
vydal na průzkum své rodné země. Když vyšel z jeskyně, tak nejdříve nevěděl jestli to je dobrý
nápad, ale pak se rozhodl definitivně. A tak se Stego vydal na cestu, vůbec nevěděl, kam vlastně jde.
Ale to už mu bylo jedno. Ale když potkal svého prvního neznámého dinosaura Rexe, tak se mu
úplně zatajil dech. Měl velké štěstí, že Rex byl už po snídani a navíc si ho Rex ani nevšiml. Ale co se
nestalo. Rex se ohlédl a Stego si řekl „teď je se mnou ámen“. Ale Rex se jenom usmál a řekl „Ahoj,
jak se jmenuješ, já jsem Rex“… „Dobrý den Rexi, já jsem Stego a jdu na průzkum téhle části Roxol.
Raději půjdu s tebou“. A tak šli spolu dál. Ale když došli k doupěti velkého Džouva, tak kolem toho
doupěte prošli po špičkách. Protože velký Džou nemá rád jiné druhy dinosaurů. A tak šli v klidu dál,
protože jim nehrozilo žádné nebezpečí. Tam totiž Rex každého znal. Za rok ušli spoustu kilometrů.
Dostali se do neznámých krajin. Vstoupili do vysokých hor, hlubokých údolí a těžko propustných
lesů. Začali bloudit v hlubokých lesích. Když v tom na ně někdo začal seshora volat. Otočili hlavy
vzhůru. Nad nimi kroužil pták Pterodaktyl. Tak našli dalšího kamaráda. Pterodaktyl jim ze shora
ukazoval cestu, kudy mají jít dál. A tak se jim podařilo projít nepropustnými lesy. Dostali se společně
až k velikému oceánu. Tam jejich putování za poznáním části země Roxol končí.
Martin Kroul

Svatý obrázek v Přestavlkách

(Příspěvek do soutěže č.1)

Vážená redakce Brodíku!
Chtěla bych přispět článkem do jarní soutěže, která
se věnuje místním pověstem. Jedná se o svatý obrázek, který stojí u naší zahrádky. Byl původně postaven pro poutníky,
kteří se u něj zastavovali, když procházeli kolem, aby si mohli
odpočinout, rozjímat a modlit se. Vedla tudy i stará silnice a
vypadalo to tu prý úplně jinak než teď. Podle pověsti tady
měli snad odpočívat i Čeští bratři, když museli odejít z Čech
po bitvě na Bílé hoře roku 1621. Ti pak dále pokračovali na
Růžový palouček u Litomyšle. Stávala tady i lavička, u které
se scházela večer omladina a kde si při harmonice i zpívali.
To všechno vím od manžela, kterému to vyprávěl jeho děda.
Původní soška Panny Marie však byla, bohužel, před několika lety odcizena, proto ji nahradil alespoň barevný obrázek.
Ještě bych chtěla dodat, že po několik let zdobila obrázek
květinami Liduška Bartošová – Kunartová. Teď se budeme
snažit pečovat o něj my.
Ludmila Sládková, Přestavlky
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Potok Brodec

(Příspěvek do soutěže č.2)

Lidé osídlovali jeho tok od pramene až k ústí do Divoké Orlice. Nikde se nedočteme, kdo jej
takto pojmenoval. Potok Brodec počíná v obci Skrovnice z pouhého pramene. Prochází údolím
směrem ku Lhotám u Potštejna, zde se do Brodce vlévá Lhotský potok posílen Prorubským
potokem. Poté již směřuje Brodec do Borovnice. Zde napájí Horní rybník, prochází Borovnicí do
dalšího rybníka. Opouští tuto vesnici a jeho stříbřitý tok protíná Přestavlky. Až do této obce napájel
pilu a mlýn ve Lhotách u Potštejna, pilu v Borovnici na Horním rybníku a na Dolním rybníku mlýn.
V Přestavlkách poháněl kola mlýna a pily. Dále potok Brodec směřuje k Brumbárovu, kde má jediný
levostranný přítok s názvem Pěnivý potok. Do Brodce se ještě vlévá pod obcí Svídnice spojený tok
z Chlenského a Brnického potoka. Poté směřuje Brodec přes Zdelov, míjí Častolovické Horky a u
obce Moravsko se vlévá do Divoké Orlice. Rád si vzpomenu na doby, kdy jsme trávili chvíle u Brodce
u jeho starého koryta. Na pstruhy, raky v tůních i na ostatní život v tomto toku. Bohužel v 80. letech
se Brodec změnil. Regulace udělala své, ale Brodec proudí dál i ve změněném korytu. Zastavte se u
Brodce, pohlédněte do jeho vod a zkuste se zamyslet nad minulostí, kdy člověk využíval jeho vodu
pro potřeby v domácnosti. Zamyslete se nad současností a zkuste si představit budoucnost života
v potoku pojmenovaném Brodec.
Králík Pavel z vlastních zdrojů

Našli jsme na netu...
Velikonoce
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému
pohanskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a
osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před cca dvěma tisíci lety pak Velikonoce
dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.

ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE (PESACH)
Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají Boží
záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil
Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na znamení Boží ochrany každá izraelská
rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří
svého domu. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem nich
přešla bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název velikonoc: "pesach" "uchránění, ušetření, přejití".

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa
neskončila. Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od
všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od
něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti.
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Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu,
jehož jméno v hebrejštině znamená: "Bůh zachraňuje, Bůh je spása". Ježíš sám zaujímá místo
velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho
důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny.
Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a
vzkříšení k definitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do
světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás...
Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy. Svátek Velikonoc je oslavou
vzkříšeného Krista.
Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt.
Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují.
Skrze vzkříšení objevujeme ve svém těle a v duši nový život.

POMLÁZKA A KRASLICE
Po odeznění vážných náboženských svátků se lidová tradice vrací k projevům veselí a
proudícího života. Přichází velikonoční koleda - pomlázka, konaná hlavně na velikonoční pondělí.
Obchůzka po domech, veršovaná přání, polévání vodou a hlavně šlehání zelenými spletenými
pruty, které údajně přináší "pomlazení". Odtud název předmětu, dne, někde i celých velikonoc.
Konání těchto věkovitých a vpravdě podivných zvyků se navzdory civilizačnímu proudu
dvacátého století přirozeně zachovalo dodnes a to nejen v prostředí venkova, ale i ve velkých
městech. Dodnes chlapci a muži dovedou uplést z osmi, šestnácti i více prutů pletence velkých
i malých rozměrů. Některé kusy představují skutečná pletařská dílka s ozdobně vytvarovanými
rukojeťmi, různých kombinací barev prutů a zdobení. Podle zvyklosti jsou malé pomlázky určeny ke
šlehání, objmené žily, korbáče a tatary nosili - a místy ještě nosí - chlapci při koledě s sebou jako
symbol svého stavu a od vyšlehaných děvčat na ně dostávají stuhy. Tento zvyk se stále udržuje
v řadě obcí hlavně na Slovácku.
Za blahodárný akt vyšlehání se přirozeně musí platit - dárky a vejci. Vajíčko samo nese
pochopitelnou symboliku rodícího se života, znak přicházejícího jara. Jako dárek musí být vajíčko
plné a omalované. Tradiční a nejvýmluvnější je červená - krásná barva, barva života. Odtud též
obecně užívaný název pro malované vejce - kraslice.
Slovanská tradice obecně zachovala pestrou škálu malování kraslic se vzory často
vzájemně souvisejícími a srovnatelnými. Na českém území se tato práce rozvinula do specifické
šíře. Na kraslicích rozeznáváme řadu zdobných technik, barevností a vzorů, které se liší krajově i
dobou. Nejvíce rozšířená a zřejmě i nejstarší je technika zdobení voskem, aplikovaná jako barevná
batika. Klasické červené kraslice zdobené jednoduše vyrytým bílým vzorem se v čistém stylu
zachovaly hlavně v jižní a západní oblasti Čech, například na Chodsku. Širší barevná škála
s podobným vzorováním je obvyklá na tradičních kraslicích z jižních a jihovýchodních Čech, kde se
výstižně nazývají straky. Nejsložitější vzory voskové techniky kombinované z řady barev s charakteristickou závěrečnou černou se vytvořily na Slovácku. V čase velikonoc se umně i neuměle vajíčka
malují téměř v každé rodině. Stačí si najít několik snítek prvních kytiček a lístků, přiložit je na
skořápku, ovázat gázou a povařit v odvaru z cibulových slupek. Bez velké námahy tak dostaneme
vajíčko, které vyhoví staré tradici i současnému vkusu.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. V hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena
"Božího stáda", i židovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náručí. V křesťanské
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církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství,
spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zabíjel, na
památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví.

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Své místo má zajíc v mnoha náboženstvích, mytologiích - v řecké,
egyptské, čínské, kde symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, či je
označován za atribut zmrtvýchvstání (podle lidového podání zajíc nespí - nemá
totiž oční víčka, a tak se zdá, že i ve spaní obrací oči vzhůru). V Bibli je zajíc řazen
mezi stvoření "maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce", symbolizuje chudé,
skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství staví s jistým odstupem kvůli
jeho užívání jako symbolu smyslnosti. V Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbolice
znakem Krista. V dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo o
Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová...
Zdroj: www.vira.cz

Jak je naprosto zřejmé, Velikonoce jsou prapůvodně svátky jara a vzkříšení přírody,
kterým jednotlivá náboženství postupem času přidávala vlastní význam. Ať již je tedy kdokoli
z Vás věřící či ateista, každý si může na tomto svátku najít to své. Ať budete oslavovat vzkříšení
Ježíše Krista nebo prosté, ale překrásné každoroční vzkříšení přírody a příchod jara, všem Vám
přeji hezké Velikonoce.
Petr Kotera

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.
1.3.
2.3.
8.3.
9.3.
15.3.
16.3.
22.3.
23.3.
24.3.
29.3.
30.3.
5.4.
6.4.

MUDr. Jaroslava Pokorná
MUDr. Věra Pokorná
MUDr. Marta Přibylová
MUDr. Eva Ptačovská
MUDr. Kateřina Kašková
MUDr. Zdeňka Skřičková
MUDr. Věra Stejskalová
MUDr. Hana Vavřičková
MUDr. Lada Světlíková
MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Jiřina Štěpánová
MUDr. Richard Štulík
MUDr. Ladislava Šťastná
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Potštejn 317
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec n.Orl.
Kvasiny 145
Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn.
Zdrav. středisko, Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn.
Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn.
Zdrav. středisko Rokytnice v Orl. horách

494 546 544
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 596 174
494 515 695
494 381 263
494 371 782
494 667 553
494 622 550
494 515 692
494 515 693
494 595 292
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Za fotografie děkujeme p. Karlu Urbancovi, který je pořídil na velkou vzdálenost z Přestavlk.

Ještě jednou se vracíme k podzimnímu přeletu balónu nad Borovnicí a Homolí...
Vydává OBEC BOROVNICE, tel.: 494 547 102
Odpovědná redaktorka: Barbora Čermáková
Rájec 15, Kostelec nad Orlicí 517 41, tel.: 604 909 180, e-mail: brodik@centrum.cz
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