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Vážení občané obce Borovnice,

Omluva

Hledá se redaktor nebo dopisovatel

Uzávěrka příštího čísla

rok utekl jako voda a s posledním číslem 
zpravodaje jsme na samém jeho konci. Ať už byl rok 2008 
pro vás úspěšným či nikoliv, měli bychom si zvláště na 
Vánoce připomenout jeho radostné chvíle a strávit 
vánoční čas v rodinném kruhu. Užijte si letošní svátky, 
dívejte se na pohádky, relaxujte, radujte se a pak přivítejte 
a směle vykročte do roku 2009. Třeba v něm budete ještě 
úspěšnější, třeba vám přinese něco nového a zajímavého. 
Všem přeji bohatého Ježíška, dětem hodně dárků pod 
stromeček a šťastný nový rok.

Barbora Čermáková

Redakce se omlouvá za chybné uveřejnění jména 

jednoho člena volební komise při letošních volbách. V mi-

nulém čísle bylo uvedeno, že členem byla p. Zálohová, místo 

ní však v komisi byl p. Záloha. Redakce chybně přepsala pří-

spěvek p. Skalického.  Děkuji za pochopení

Redakce zpravodaje by ráda mezi sebe přivítala spo-

lupracovníka z obecní části Borovnice, ať již jako stálého re-

daktora nebo jako pravidelného dopisovatele. Není v našich 

silách zaznamenávat dění ve všech částech obce najednou. 

Má-li někdo zájem o spolupráci, může se přihlásit na kterém-

koli z telefonů nebo e-mailů, uvedených v tiráži vpravo.

Příspěvky do příštího vydání zpravodaje Brodík 

redakce přijímá do pondělí 22. prosince. Způsob příjmu 

příspěvků je popsán v tiráži vedle tohoto článku.

Redakce úvodem...

zpravodaj 
obce Borovnice

 

www.brodik.wz.cz

VYDAVATEL: 
OBEC BOROVNICE

Přestavlky 1
Kostelec nad Orlicí  517 41

 tel.: 494 547 102
www.borovnice.info

e-mail: ou.borovnice@iol.cz

REDAKCE:
Odpovědná redaktorka: 

Barbora Čermáková
Rájec 15

Kostelec nad Orlicí  517 41
tel.: 604 909 180

Příjem příspěvků:
písemně do poštovních 

schránek Brodíka 
(jsou v každé části obce), 

k rukám odpov. redaktorky, 
na úřadovnu obce nebo

e-mail: brodik@centrum.cz

GRAFICKÁ ÚPRAVA A TISK:

Petr Kotera
Přestavlky 18

Kostelec nad Orlicí  517 41
tel.: 724 236 686
www.kotera.info

e-mail: brodik@kotera.info

NEPRODEJNÉ
distribuce do všech domácností 

v obci Borovnice zdarma
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Zprávy Obce Borovnice

Vážení občané obce Borovnice.

V tento předvánoční čas si Vám dovoluji 

za všechny zastupitele a pracovníky Obecního úřadu Borovnice 
 

popřát
 

pevné a stálé zdraví,

stále potřebnou a důležitou dávku štěstí,

mnoho osobních a pracovních úspěchů,

mnoho lásky a porozumění,

cit a toleranci vnímat druhé.
 

Do nového roku Vám přeji, aby se naplnila všechna Vaše předsevzetí,

aby Vaše rodiny nestrádaly láskou a vzájemným porozuměním,

které v mnohém předčí tolik prosazované materiální hodnoty.

Přeji Vám stálé a doceněné zaměstnání, 

které pomůže vyplnit a uskutečnit Vaše sny.

Přeji Vám dobrou a spravedlivou obec, 

která je vždy připravena naslouchat všem Vašim potřebám, 

která je připravena Vám poskytnout radu a pomoc.
 

Přeji všem zastupitelům, aby ve svých rozhodnutích a jednáních 

cítili zodpovědnost a rozvahu za Vás občany. 

Jen společný dialog a práce pomůže obec posunout zase o krok dál 

k větší vybavenosti, kulturní, sportovní a společenské činnosti 

k větší spokojenosti Vás, občanů obce Borovnice.
 

Karel Urbanec, starosta obce
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Veřejné zasedání se konalo dne 27. listopadu 2008 ve společenské místnosti SDH 

Borovnice. Veřejného zasedání se zúčastnilo 8 zastupitelů a 5 občanů obce. Po krátkém zahájení 

přivítal starosta obce zastupitele a přítomné občany a konstatoval, že Veřejné zasedání usnášení 

schopné.

V prvním bodě starosta obce seznámil zastupitele se stavem rozpočtu na r. 2008 k datu 

31.10.2008. Příjmy ve výši 

Zastupitelstvo vzalo zprávu 

o rozpočtu na vědomí bez připomínek.

Zároveň bylo v tomto bodě projednáno rozpočtové opatření - upravený rozpočet 2008. 

Paní Milena Sládková, účetní obce Borovnice, požádala zastupitelstvo o schválení rozpočtového 

opatření v upraveném rozpočtu 2008. Opatření se týká příjmů a výdajů za volby 2008 do 

Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR. Příjem ve formě dotace od Královéhradeckého 

kraje činil 30.000,- Kč, skutečné náklady na volby v obci Borovnice činily 17.921,40 Kč. Rozdíl příjmů a 

výdajů z voleb 2008 bude po vyzvání odveden zpět do rozpočtu kraje. Pro upravený rozpočet 

navržený účtárnou hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů.

Ve druhém bodě starosta obce seznámil zastupitele a občany obce s dílčím přezkoumáním 

hospodaření za r. 2008. Dne 5.11.2008 provedly pracovnice Krajského úřadu, odboru kontroly, dílčí 

přezkoumání hospodaření obce Borovnice za r. 2008. Zápis z dílčí kontroly byl doslovně přečten a 

starosta obce zdůraznil bod B a C tohoto zápisu, kde je doslovně uvedeno „Nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky“. Starosta obce pak veřejně poděkoval paní Mileně Sládkové, účetní obce Borovnice, 

za trvale zodpovědnou a profesionální práci. Zastupitelstvo vzalo zprávu o kontrole na vědomí.

Třetí bod jednání se týkal schválení poplatku za pronájem nebytových prostor - společen-

ské místnosti SDH Borovnice a schválení zodpovědné osoby za tuto činnost. Starosta obce 

informoval přítomné o schůzce s vedením SDH Borovnice, která měla odstranit dílčí nedorozumění 

a nesoulad v provozu společenské místnosti.

Veřejné zasedání rozhodlo takto: Za provoz společenské místnosti v Borovnici bude 

vybírán jednorázový poplatek za pronájem nebytových prostor v majetku obce Borovnice ve výši 

300,- Kč za jeden den (den není rozlišen časem, platí se za 1 až 24 hod). Poplatek je příjmem obce 

Borovnice a bude vytvářet finanční rezervu na případné opravy a údržby společenské místnosti. 

Od poplatku jsou osvobozeny členské, výborové a slavnostní schůze SDH Borovnice a členské 

schůze MS Borovnice-Rájec. Poplatek platí pro všechny oslavné, smuteční a jiné rodinné sešlosti, 

komerční a jiné akce, které mají ve svém programu zahrnut i efekt prodeje různého druhu zboží a 

potravin. Poplatek se bude hradit v úřadovně obce Borovnice před zapůjčením místnosti. 

Odpovědnou osobou za provoz této společenské místnosti je pan Ladislav Bečička, z Borovnice 

čp. 31, zastupitel obce a přední funkcionář SDH Borovnice. Pan Bečička bude místnost předávat a 

přebírat. Pokud dojde k poškození zařízení v této místnosti nebo na sociálním zařízení, bude tato 

je 

3.331.175,81 Kč odpovídají 109 % ze schválených 3.055.000,- Kč. Výdaje ve 

výši 1.929.022,20 Kč odpovídají 63,14 % ze schválených 3.055.000,- Kč. 

skutečnost neprodleně ohlášena obci a ta ve své samosprávné činnosti bude žádat urychlenou

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
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opravu nebo finanční náhradu. Pro výši poplatku a osobu zodpovědnou provozu společenské 

místnosti hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů.

Čtvrtým bodem bylo schválení rozpočtu obce Borovnice na r. 2009. Starosta obce přečetl 

doslovně návrh rozpočtu na rok 2009, který byl vyvěšen na úředních deskách od 11.11.2008 do 

27.11.2008. V přípravném období byl rozpočet navržen zastupiteli jako vyrovnaný a případné 

dotace a změny budou řešeny v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Příjem i výdaj byl navržen 

ve výši 3.989.000,10 Kč. Podrobný rozpočet sestavený podle paragrafů a položek je k nahlédnutí na 

úřadovně obce. Pro navržený rozpočet hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů.

Posledním bodem byla diskuse, v níž starosta obce nejprve seznámil přítomné zastupitele a 

občany s návrhy rozpočtu DSO Brodec a DSO Orlice. Jediným příjmem těchto svazků jsou 

příspěvky na občana a rok. Případné dotace budou zařazeny do rozpočtu rozpočtovým opatřením 

upraveného rozpočtu. V této souvislosti požádal starosta obce o odsouhlasení příspěvku pro oba 

svazky na r. 2009. U DSO Brodec číní příspěvek obce 25,- Kč za občana a rok, pro DSO Orlice je to 20,- 

Kč za občana a rok. Souhlas s výší příspěvků v hlasování vyjádřilo všech 8 přítomných zastupitelů.

Diskusní příspěvky p. Prudičové (oprava výmolů u zastávky), p. Hlaváčkové (oprava                                 

chodníku v Borovnici) a p. Jirouška (zpevnění koryta melioračního příkopu v Borovnici) byly 

zodpovězeny starostou obce na zasedání a zastupitelé se s nimi budou zabývat v průběhu měsíce 

prosince a následujícího roku 2009. Na některé dílčí úseky a opravy lze využít dotace z POV 2009, 

plánované svazky obcí Brodec a Orlice na r. 2009. 

Karel Urbanec, starosta obce

Přístavba v Rájci

Obec Borovnice získala a již prostavěla finance z Programu obnovy venkova, které 

tentokráte směřovaly na přístavbu v Rájci. Spolu s iniciativou zdejších občanů vzniklo před místním 

pohostinstvím příjemné zastřešené posezení. Došlo zde ke stavbě pergoly, která byla poté 

zastřešena, a celý prostor byl vydlážděn. Zdejší pohostinství tak může nabídnout kvalitnější 

posezení a přístavba může sloužit mimo jiné i k letním společenským akcím.
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Rozpočty na rok 2009

Smlouva s Polskem

OBEC BOROVNICE 

V příjmech a výdajích navržen jako vyrovnaný. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 

900.000 korun z důvodu prodeje obecních pozemků. Návrh byl projednán na veřejném zasedání. 
 

DSO BRODEC 

V příjmové a výdajové části vyrovnaný. Svazek bude podávat žádost do Programu obnovy 

venkova. Žádosti budou podobné jako v minulém roce – úpravy návsí, chodníků, nákup komunální 

techniky. Vše bude záležet na výši dotace. Členové DSO rovněž stanovili rozpočtový výhled do roku 

2014. V plánu je dokončení vodovodu, stavby tělocvičny ve Lhotách u Potštejna, odkanalizování 

regionu, realizace kulturních a společenských akcí v rámci příhraniční spolupráce. 
 

DSO ORLICE 

Rozpočet DSO Orlice bude navrhnut jako vyrovnaný v příjmech i výdajích. Stejně jako letos 

budou předloženy žádosti z Programu obnovy venkova, kde svazek bude žádat finance na 

nákup komunální techniky, revitalizace návsí a podobně. Letos byly všechny finance směřovány na 

nákup pódia k párty stanu, příští rok by měly směřovat do jednotlivých obcí.

rovněž 

DSO Brodec uzavřel dne 13. listopadu smlouvu s Gminou Przeworno o vzájemné spolupráci 

obou regionů v roce 2009. Jedná se především o dvě hlavní aktivity.  

Tou první je výměnný pobyt dětí a mládeže. České děti by měly k našim sousedům odjet již 

v únoru roku 2009. Na přelomu července a srpna by naopak měly děti z Polska přijet k nám. Jedná se 

o 7denní pobyt cca 20 dětí. Svazek požádal o spolupráci ZŠ Lhoty u Potštejna. Existuje vize, že by 

v příštích letech podobnou akci mohla organizovat sama škola. Hlásit se samozřejmě mohou nejen 

děti ze školy, ale z celého regionu u svých starostů. Nutností je, aby každé dítě mělo svůj cestovní 

pas nebo občanský průkaz. V případě, že bude zájem ze strany školních dětí, je možné s dětmi 

vyslat i pedagoga jako dozor. Zájemci budou ubytováni v soukromí polských rodin a bude pro ně 

připraven bohatý program. Prosím nahlaste svůj zájem co nejdříve!!! 

Druhou aktivitou je setkání sborů dobrovolných hasičů. Ve dnech 1. až 2. května 2009 

navštíví naši hašiči polské přátele. Na programu je poznání sborů, techniky, organizace, delegace 

bude objíždět jednotlivé sbory Gminy (v Polsku jsou sbory částečně dotované státem). Druhý den 

bude soutěžní, kdy se utkají proti sobě družstva z obou stran (naši budou soutěžit se zapůjčenou 

polskou technikou). Dne 8. – 9. května polská Straź (hasiči) přijedou pro změnu k nám. Svazek 

uspořádá okružní jízdu po zbrojnicích, bude prezentovat techniku i zázemí, zajistí prohlídku 

poloprofesionální zbrojnice v Kostelci nad Orlicí a dne 9. května si spolu změří síly na okrskovém 

cvičení v Brumbárově. Pobyt bude mít každý návštěvník zdarma.
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Pojízdné informační centrum

Vodácká řeka Orlice

V rámci příhraniční spolupráce měla být realizována i přístavba v Rájci, kde měla vzniknout 

společenská místnost a ubytování. Tento projekt pravděpodobně v rámci spolupráce realizován 

nebude (Polsko odstoupilo). Starosta obce spolu s p. Kytlíkem však hledají náhradní řešení, jak 

získat stejně vysokou dotaci. Jak uvedl starosta obce, aktivita je pro obec zajímavá a přínosná, 

proto od již zpracovaného projektu odstoupit nechce.

Mobilní informační centrum Orlických hor a Podorlicka v příštím roce zrealizuje Audis Bus 

Rychnov nad Kněžnou. Jakákoliv obec a město tak bude mít své informační centrum, a to přímo 

v místě konání kulturní či společenské akce. Jedná se autobus, ve kterém bude prezentován kraj, 

region a své místo by zde měla mít vždy obec, ve které se aktuálně bude autobus nacházet. 

Autobus bude mimo jiné sloužit i k partnerským setkáním v zahraničí či návštěvám veletrhů a pro-

pagačních akcí. Autobus, který už je nyní ve výrobě, bude mít internetové připojení, budou v něm 

„lidské“ podmínky pro studium a rekvalifikaci pro mládež a seniory, nebo může také posloužit jako 

pojízdná knihovna.

Regionální turistické informační centrum, o.p.s., podalo projekt na rok 2009 s názvem 

„Vodácká řeka Orlice“. Mimo jiných se chce tohoto projektu účastnit i DSO Orlice. Předložený 

návrh by měl nastartovat šetrné využití vodáckého vyžití na řece Orlice. V současné době je řeka 

vodáky hojně využívána. Dochází však k táboření mimo  nedos-

tatečný, k nekontrolovatelnému vstupu do vody a na toku je řada neoznačených nebezpečných 

míst a jezů. Projekt by měl tyto problémy vyřešit. Řeka bude popsána, tak jako mnoho jihočeských 

toků, uživatelé zde najdou kvalitní značení a usměrnění pro pohyb. Na vodáctví přirozeně naváže 

řada dalších aktivit, které již v regionu mají vybudovanou infrastrukturu (cyklistika, in-line, lanová 

centra). Ve spojení s vodáctvím tuto nabídku může dále rozšiřovat a podpoří tak i rozvoj cestovního 

ruchu. Celkové výdaje na tento projekt jsou rozpočtovány na 3.240.000,- Kč. V příštím roce by měla 

začít příprava celého projektu, realizace pak v letech 2010 – 2011.

tábořiště, jejichž současný počet je

Poutní místo Homol

Mše na Homoli 

Mše na Homoli jsou až do odvolání z důvodu nepřízně počasí UKONČENY!
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Společenská kronika

V měsíci prosinci oslaví své významné životní jubileum
 

70 let paní  Alena Kroulová  z Borovnice

80 let pan  Josef Částek  z Rájce

83 let paní  Marie Diblíková  z Homole

88 let

89 let
 

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

paní  Božena Myšáková  z Borovnice

paní  Antonie Podstávková  z Přestavlk

Do naší obce se k trvalému bydlišti přihlásili:

Petr Nováček do Borovnice čp.66, Olga Dvořáčková Martin Lagutyn

Přejeme, aby se jim v novém bydlišti dobře žilo.

 

 do Borovnice čp.39,  do 
Borovnice čp.39 a Marie Skálová do Přestavlk čp.28.
 

Životní jubilea

Přihlášení občané

Rozpis služeb stomatologické služby

Další informace

Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační 
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.

 

6.12. MUDr. Zdeňka Skřičková Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn. 494 515 695
7.12. MUDr. Zdenka Seidlová Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205
13.12. MUDr. Marie Ježková Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511
14.12. MUDr. Věra Stejskalová Zdrav. středisko, Kout 566, Borohrádek 494 381 263
20.12. MUDr. Simona Sudová Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 031
21.12. MUDr. Lada Světlíková Tyršova 515, Opočno 494 667 553
24.12. MUDr. Alena Šmídová Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550
25.12. MUDr. Jiřina Štěpánová Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn. 494 515 692
26.12. MUDr. Richard Štulík Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn. 494 515 693
27.12. MUDr. Ludislava Štastná Sídl. 1. máje 457, Rokytnice v Orlických horách 494 595 292
28.12. MUDr. Jana Tancurinová Nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk 736 419 151
1.1. MUDr. Libuše Tomanová Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 542 102
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Kultura a volný čas

Zajímavé akce v našem okolí

5.12. Choceň - Tyršovo nám. MIKULÁŠSKÝ JARMARK 10:00 až 19:00

Po 18. hod. rojení čertů a příchod Mikuláše s anděly, v závěru akce 

Mikuláš rozsvítí vánoční strom.

6.12. Rychnov n. Kn. - zámek TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÝ JARMARK 9:00 až 16:00

Prodejní výstava tradičních vánočních dárků a výzdoby v muzejní 

expozici Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou.

6.12. Rychnov n. Kn. - divadlo VÁNOČNÍ JARMARK 9:00 až 16:00

Prodejní výstava lidové dovednosti v Pelclově divadle.

6.12. Potštejn - zámek JARMARK NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU 9:30 až 16:30

Můžete si prohlédnout nebo nakoupit vánoční ozdoby, výrobky z 

včelích produktů, perníčky, paličkované krajky, šperky, výrobky 

brašnáře, vitráže, výrobky uměleckého řezbáře, výrobky z pedigu, 

ručně malovaná trička...

6.12. Vamberk - MK Sokolovna MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL 15:00

Karneval s ŠÁŠOU VIKTOREM, od 18:00 diskotéka pro “náctileté”.

6.12. Potštejn - zámek ADVENTNÍ KONCERT 17:00

Účinkuje p. Chudý s rodinou.

Kostelec n. Orl. - Rabštejn PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT:  ŽEROTÍN 15:00

Koncert u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených. 

Účinkuje Smíšený pěvecký sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí.

7.12. Choceň - kostel VÁNOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Koncertem v kostele sv. Františka Serafínského si připomínáme 

310. výročí narození T. N. Koutníka a 55. výročí úmrtí A. Krameniče.

9.12. Kostelec n. Orl. - DZ VÁNOCE S KVĚTINOU 18:00

Český zahrádkářský svaz - ZO Kostelec nad Orlicí zve na besedu, 

která se bude konat v Domě zahrádkářů. Vstup volný i pro nečleny.

9.12. Rychnov n. Kn. - divadlo KONCERT:  PRAUSŮV PĚVECKÝ SBOR  &  X-TET 18:00

Vánoční koncert.

10.12. Kostelec n. Orl. - kostel KONCERT:  ORLICE A REGINA 18:00

Koncert v kostelíku J. A. Komenského. Účinkuje Smíšený pěvecký 

sbor Orlice a komorní sbor Regina.

10.12. Vamberk - MK Sokolovna VÁNOČNÍ HVĚZDY, KTERÉ NEHASNOU 19:30

Vánoční koncert s VLADIMÍREM HRONEM.

11.12. Choceň - Orlické muzeum VÁNOČNÍ KONCERT

12.12. Choceň - Evangelický kostel VÁNOČNÍ KONCERT:  CANTUS 18:30

Vánoční koncert komorního smíšeného sboru Cantus.

7.12.
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12.12. Choceň - Sokolovna PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ aneb Pozor zlý pes 19:30

Nevadí Vám psí chlupy na nohavicích? Máte rádi bahno, romantiku a 

Sherloka Holmese? Repríza hry s nádechem komedie, dramatu, 

hororu a mystiky. Těšit se můžete i na herecké výkony členů DS 

Jirásek pod taktovkou Miloše Bezdíčka.

12.12. Vamberk - MK Sokolovna TANEČNÍ ZÁBAVA:  BLADEX 20:00

Rocková taneční zábava se skupinou Bladex.

13.12. Potštejn - zámek ADVENTNÍ KONCERT 17:00

Účinkuje swingový orchestr BLACK BAND, ZUŠ Ústí nad Orlicí pod 

vedením pana Z. Černého.

13.12. Skořenice - RoXet Club VERONA  “LIVE” 21:00

Verona se vrací do RoXetu a vrací se ráda!!! Nesmrtelný pojem na 

české taneční scéně, který bourá hitparády po celé Evropě, který 

vyprodává zimní stadiony a kterému vychází „Best Ofka“!

15.12. Rychnov n. Kn. - kino KONCERT:  OBOROH 19:30

Koncert skupiny Oboroh.

16.12. Rychnov n. Kn. - divadlo VÁNOČNÍ KONCERT:  VÁCLAV HYBŠ 19:30

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše a jeho hostů a sólistů. 

17.12. Kostelec n. Orl. - kostel KONCERT:  SLÁVEK KLECANDR 18:00

Koncert v kostelíku J. A. Komenského.

17. - 30.12. Rychnov n. Kn. - SC REGIONÁLNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ Z ORLICKÝCH HOR

Tradiční výstava (XI. ročník), která se stala prezentací stovek betlé-

mů ze sbírek muzeí východních Čech, z kostelů, od soukromých 

sběratelů a současných tvůrců. Doprovodné akce - koncerty vánoč- 

ní hudby a poezie ve výstavních prostorách Společenského centra. 

18.12. Rychnov n. Kn. - divadlo DIVADLO:  ZÁHADNÁ IRMA 19:30

Divadlení představení našich předních komiků Jany PAULOVÉ a 

Pavla ZEDNÍČKA ve zdařilé parodii na hororové příběhy. 

19.12. Choceň - Orlické muzeum V.  PŘÁTELSKÝ VEČER 18:30

Hostem sboru je Marco Pascucci, piano.

20.12. Potštejn - zámek ADVENTNÍ KONCERT 17:00

Účinkuje komorní sbor X–TET.

21.12. Kostelec n. Orl. - kostel PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ 17:00

Tercia volta, ZUŠ F. I. Tůmy a SPS Orlice zvou na koncert v kostele 

sv. Jiří. Vystoupí:  Konipásek, Tulipáni, Kvítek, Regina a Orlice.

21.12. Kostelec n. Orl. - Rabštejn VÁNOČNÍ KONCERT:  VÁCLAV HYBŠ 19:30

Vánoční koncert s Orchestrem Václava Hybše. Hlavním hostem 

koncertu je zpěvák a skladatel, herec Milan Drobný. Dále účinkují 

Irena Kousalová, Lenka Šlaisová, Jan Smigmator, Hana Hložková.

23.12. Choceň - Tyršovo nám. ZPÍVÁNÍ KOLED POD VÁNOČNÍM STROMEM 17:00

31.12. Choceň - Tyršovo nám. SILVESTROVSKÁ DOPOLEDNÍ VESELICE 9:30

9:30 Choceňačka, 10:15 Kantorský dixieland, občerstvení zajištěno.

23.12. Kostelecké Horky HORECKÝ ŽIVÝ BETLÉM

Od OU k Modrému domu...
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Z dění v obci a okolí

Rozsvěcení vánočních stromů
Slavnostní rozsvěcení vánočních stromů se uskutečnilo poslední víkend v listopadu. 

Jako první se v naší obci rozzářil strom v Rájci a to v sobotu 29. listopadu. Počasí přálo a zpěv 
koled přilákal k vánočnímu stromku několik desítek návštěvníků. „Slavnost“ zahájil zastupitel 
pan Nešťák, který nejprve přivítal všechny přítomné a následně uvedl na „pódium“ zdejší děti, 
které si samy připravily a nacvičily divadelní vystoupení „O Červené Karkulce“. Za něj také 
sklidily velký obdiv a potlesk. Každý, kdo přišel, dostal jako vstupenku list s vánočními koledami, 

které si po divadelním vystoupení mohl zazpívat spolu s dětmi. Po doznění koled přiletěl od 

Přestavlk Anděl s Betlémským světlem a oficiálně jím rozsvítil strom. Jako na každé pořádné 

slavnosti, ani na té rájecké nechybělo bohaté občerstvení. Ve společenské místnosti se každý mohl 

zahřát svařákem, čajem či kávou. Rájecké pekařky nelenily a napekly několik druhů cukroví, 

medové perníčky nebo slané pečivo. Děti dokonce už navštívil Ježíšek a pod stromečkem našly 

drobné dárky. Večer si zde každý užil a zpěv koled se návsí nesl do pozdních večerních hodin. 

Poděkování patří zejména těm, kdo se podíleli na přípravě večera, především pak dětem, které 

večer svým vystoupením obohatily.
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Na první adventní neděli dne 30. listopadu se rozzářila vánoční výzdoba i na stromech 

v Borovnici a Přestavlkách. Ani zde nechyběl doprovodný program a malé občerstvení.

V Přestavlkách po úvodních slovech o adventu paní Řičařová uvedla scénku, jejíž scénář byl 

sestaven dle informací z internetových stránek s vánoční tématikou. Místní hasičská mládež
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formou živého Betlému předvedla přes dva tisíce let starý příběh o putování Josefa a Marie z Naza-

retu do města Davidova ke sčítání lidu, nařízeného římským císařem Augustem, o zrození Ježíše a 

Třech králích. Po skončení scénky při koledě “Nesem Vám noviny” roznesli všem přítomným text 

koledy “Půjdem spolu do Betléma”, kterou si poté pod rozsvíceným stromem zazpívali.

Poté se hrály koledy, mládež nabízela všem přítomným cukroví a čaj s punčem či 
rumem pro zahřátí, i když v tomto roce nám počasí přálo a bylo poměrně teplo. Po skončení se 
někteří ještě odebrali do přilehlé restaurace posedět a pobavit se s přáteli. Poděkování patří 
všem, kteří se podíleli na výzdobě, přípravě a průběhu akce a všem, kteří se přišli zúčastnit.
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Od našich dopisovatelů

Pozdrav z Borovnice u Staré Paky

Šifry našich předků

Občané Borovnice. 

V říjnu letošního roku jsem na cestě do Oucmanic (podzimní zasedání Sekce větrné mlýny 

při TMB v Brně) po dohodě se starostou obce navštívil vaši Borovnici. Byl jsem mile přivítán a 

překvapen úrovní obce, kde žijete.

Obdržel jsem dostatek materiálů a informací o životě obce. Prošel jsem přes Přestavlky a 

Borovnici až na Homol. Máte to tu moc pěkné, opravdu. A budujte dál a zkrášlujte, aby vaše děti 

byly hrdé na obec, kde žijí. 

Moc vás všechny zdravím a přeji vše dobré do dalších let.

                 Jiří Chvojka, Borovnice u Staré Paky,

                  předseda Sdružení Větrák Borovnice

Většina z vás asi viděla kultovní film „Šifra mistra Leonarda“, kde hlavní hrdinové luští 

fiktivní kódy, které je přivedou k cíli - odhalí tajemství Svatého grálu. Vydejte se i vy za šiframi, které 

jsou však opravdové, které denně míjíte, ale mnohdy netušíte, že vůbec existují. Rozluštěte 

poselství, které nám tu zanechali před mnoha lety naši předkové. 

ŠIFRA:

„Hledej muže jenž bez jazyka, přesto svatým zván. 

Stojí kde „U váhy“ se říkalo, není tu však sám. 

Andělé stráží ho i nápis zvláštní, pro velká písmena. 

Umíš sečíst je? Toť odkaz předků nám“.   

Znáte řešení této šifry? Pokud ano, můžete ho poslat do redakce Brodíku, kde na tři ze 

správných odpovědí čekají ceny věnované magazínem KAM po Česku.

Luděk Sládek

Pozn. red.: jako nápovědu a pomoc při 

pátrání po řešení této šifry. Správné odpovědi zasílejte obvyklou cestou - viz tiráž na str. 2.

Fotografii, kterou otiskujeme na další straně, přiložil p. Sládek 
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