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Slovo úvodem

Vážení obèané obce Borovnice,

Milí spoluobèané,

vítám vás nejen pøí ètení nového èísla zpravodaje Brodík, ale také v novém roce 
2006. Doufám, že jste si svátky prožili v klidu, míru, pohodì a do nového roku jste vykroèili 
tou správnou nohou. Nemohu si odpustit znovu vám popøát hodnì štìstí, zdraví a život-
ních úspìchù v tomto roce. At' se vám daøí a vše zvládnete. Udìlalo mi (a myslím, že nejen 
mnì) obrovskou radost, že si v pøedvánoèním shonu nákupù a úklidu nìkdo vzpomnìl a 
zaslal redakci Brodíku pøání do nového roku. Moc za nìj dìkujeme.

Doufám, že v tomto èísle se dozvíte nové a dùležité informace z obce a budete se tìšit 
již na pøíští mìsíc.

Pìkný mìsíc leden vám pøeje
Barbora Èermáková

i já si Vás dovoluji oslovit v prvním vydání zpravodaje Brodík v roce 2006 znovu 
s pøáním dobrého roku. Chtìl bych Vás seznámit s nìkolika zmìnami v obsahu tohoto 
èasopisu a jeho prezentaci, které poèínaje tímto èíslem budou do Vašich domovù pøinášet 
další, vìøím že pro Vás velmi zajímavé informace.

Na stránkách zpravodaje bude od tohoto èísla uveøejòováno více pozvánek na 
kulturní akce, které pro Vás budu každý mìsíc vybírat z internetových stránek okolních 
obcí, dále zde bude uveøejòován program kin a divadel v Kostelci nad Orlicí a Chocni atd.

V souèasné dobì pracuji na internetových stránkách obce Borovnice, které jsou ve 
stádiu dokonèování a jejich spuštìní na Internetu bude okamžitì po dokonèení registrace 
domény, která již byla objednána a mìla by být pøidìlena v prùbìhu tohoto mìsíce. Inter-
netová prezentace obce Borovnice bude obsahovat kromì základních informací o obci 
také “úøední desku”, kde budou prùbìžnì uveøejòovány dùležité informace pro obèany, 
stejnì jako na vývìsních tabulích na území obce Borovnice a dále zde bude kompletní 
znìní vyhlášek, platných na území naší obce. Tlaèítko “dìní v obci” Vás seznámí s kultur-
ními a sportovními akcemi, které se budou v nejbližší dobì konat. Budou zde také 
informace z oblasti historie a památek, zajímavosti z okolí, odkazy na internetové stránky 
krajského úøadu a dalších úøadù, které Vám mohou poskytnout dùležité informace. Nebu-
dou chybìt ani odkazy na stránky, které by Vás mohly zajímat, napø. stránky dobrovol-
ných svazkù obcí Orlice a Poorlicko, stránky zabývající se kulturním dìním v našem 
regionu, stránky Katastrálního úøadu, kde si budete moci najít informace o Vašich 
pozemcích atd. Souèástí tìchto stránek budou i samostatné prezentace jednotlivých SDH 
na území naší obce a samozøejmì zde bude uveøejòován i Brodík, takže budete mít k dis-
pozici kromì této tištìné verze také internetovou plnobarevnou verzi Brodíka.

Vìøím, že Vás tato informace potìšila a že Vám internetové stránky našeho úøadu 
pøinesou mnoho velmi užiteèných informací, které se budu snažit pro Vás na tyto stránky 
umístit.

Petr Kotera
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Zprávy Obecního úøadu

Veøejné zasedání zastupitelù

Informace pro zájemce o pøipojení k Internetu

Veøejné zasedání zastupitelù se konalo v posledním mìsíci roku 2005, dne 29. 

prosince od 18. hodin v pohostinství v Rájci. Pøítomno bylo 7 zastupitelù, zapisovatelem 

byl J. Øehák, ovìøovatelem zápisu Z. Beèièka a J. Èermák.

Hned na úvod se projednávalo plnìní rozpoètu pro rok 2005. Zastupitelstvo bylo 

seznámeno s pøíjmy a výdaji do data 22. 12. 2005. Plánovaný pøíjem byl 2 722 080,- Kè, 

skuteèný pøíjem 3 170 000,- Kè. Plánovaný výdej 2 512 000,-Kè, skuteèný výdej byl 

3 343 699,-Kè. Dále bylo nutno naplánovat rozpoètový výhled pro rok 2006 - 2010. 

Obecní zastupitelstvo schválilo pøíjem i výdej  2 500 000,- Kè. 

Dùležitým projednávaným tématem byla vyhláška za domovní odpad. Až doposud 

jste platili na osobu za jeden rok 300,- Kè (150,- Kè služba, 150,- Kè náklady). V loòském 

roce však došlo k velkému navýšení cen firmy ECOLA Libchavy za každou uloženou tunu. 

Z dùvodu navýšení je obec nucena navýšit poplatek ze stávajících 300,- Kè na 400,- Kè na 

osobu za jeden rok. Od poplatku budou osvobozeni obèané, kteøí prokazatelnì pobývají 

v zahranièí. Ostatní obèané, kteøí tu mají trvalý pobyt, ale bydlí v jiném místì, se musí 

prokázat, že platí odpady právì tam, kde pobývají. Pokud se dokladem neprokáží, budou 

nuceni èástku uhradit. 

Ve tøetím bodì jednání se projednával rozpoèet na rok 2006. 

Ètvrtý bod se týkal Programu obnovy venkova. Pan starosta pøítomné seznámil se 

dvìma projekty - „Brodecký okruh“ a „Revitalizace návsí“. Na oba tyto projekty obec 

získala finanèní dotaci. Více se doètete dále ve zpravodaji. 

Celé jednání bylo doplnìno o bod schválení úètu vodohospodáøského sdružení. 

Jako poslední byla vedena diskuze.

Zájemci o pøipojení k bezdrátovému vysokorychlostnímu Internetu se se svou 

žádostí mohou obracet na pana Jiøího Sobotku, jednatele firmy CHOBEX Choceò. Firma 

s vámi uzavøe smlouvu, provede montáž a zajistí servis. Je dále i schopna vám zajistit 

odpovídající PC techniku. 

Kontakt: 

Tel.:  605 209 275

e-mail: sobotka@chobex.cz

www.chobex.cz



BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice Leden 2006 • Strana 4

Svoz odpadù

Obecnì závazná vyhláška obce o místním poplatku

Prodej nových známek na popelnice je zahájen od 2. ledna 2006 v kanceláøi 
obecního úøadu pro všechny obèany obce. Dne 19. ledna 2006 se známky budou 
prodávat v pohostinství Rájec od 16. hodin. Následující den 20. ledna 2006 se prodej bude 
uskuteèòovat v Borovnici v klubovnì SDH od 16. hodin. Cena známky je 400,- Kè.

PLÁN SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA R.2006
Pro rok 2006 je svozovým dnem pátek vždy v lichém týdnu (26 svozù). Platná 

známka pro tento rok je žlutá. V mìsíci lednu 2006 budou odvezeny všechny pøistavené 
nádoby i bez oznaèení.

Zakoupení služby svozu a likvidace odpadù v r. 2006 je možné od 1. ledna 2006 
v Pøestavlkách - úøadovna obce, v Rájci dne 19. ledna 2006 (pohostinství Zastávka) 
a v Borovnici 20. ledna 2006 (klubovna SDH) vždy od 16 do 18 hodin. Ceny služby pro r. 
2006 je 400,- Kè za osobu a rok nebo chalupu a rok.
Svozový plán:
leden 6.1.2006 20.1.2006
únor 3.2.2006 17.2.2006
bøezen 3.3.2006 17.3.2006 31.3.2006
duben 14.4.2006 28.4.2006
kvìten 12.5.2006 26.5.2006
èerven 9.6.2006 23.6.2006
èervenec 7.7.2006 21.7.2006
srpen 4.8.2006 18.8.2006
záøí 1.9.2006 15.9.2066 29.9.2006
øíjen 13.10.2006 27.10.2006
listopad 10.11.2006 24.11.2006
prosinec 8.12.2006 22.12.2006

Zastupitelstvo obce Borovnice schválilo dne 29. prosince 2005 v souladu s ustano-

vením §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona è.128/2000 Sb. o obcích, v platném znìní 

a ustanovení §15 zákona è.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znìní

DODATEK è.II, který zvyšuje poplatek v èlánku 3 vyhlášky è.8 písm. B.

písmeno B) poplatek za skuteèné náklady obce pøedchozího roku na sbìr a svoz 

netøídìného komunálního odpadu:

r.2004 = 158 535,- Kè - 9 930,- Kè = 148 605,- Kè : (370+38) = 364,22 Kè

Poplatek na r. 2003 - 2004 - 2005 = 150,- Kè

Poplatek na r. 2006 = 250,- Kè

Celková výše poplatku na r. 2006 èiní: 150,- Kè za službu + 250,- Kè za likvidaci = 400,- 

Kè za osobu a rok, za chalupu a rok.

Projednání a schválení poplatku pro r.2006 je zapsán v zápise a Usnesení OZ 

z 29.12.2005.
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Reakce obce na novou autobusovou obslužnost

K nová autobusové obslužnosti, která byla obèanùm nabídnuta od 11. prosince 

2005, chci úvodem øíci, že obec Borovnice si tuto službu neobjednala, ani neiniciovala 

žádnou zmìnu v jízdních øádech. To, co bylo veøejnosti nabídnuto 11. prosince 2005, 

vypracovala firma OREDO Hradec Králové a zadavatelem byl krajský úøad. 

V úvodu nám bylo zmínìno, že se jedná o optimalizaci dopravy, která má 

zefektivnit a èásteènì i zlevnit autobusovou dopravu po bývalém okresu Rychnov nad 

Knìžnou, s návazností na vlakové spoje v Doudlebách a Èastolovicích. Od 11. prosince 

obec nedìlá nic jiného, než témìø každý den vyøizuje stížnosti nìkterého z uživatelù a 

poukazuje na nedostatky této reformy. Budeme se snažit, aby v první vlnì zmìn jízdních 

øádù do 15. ledna 2006 byly zohlednìny nejhorší dopady na uživatele. Po pøedchozích 

telefonátech však našemu snažení nedávám velkou nadìji. Jsem neustále pøesvìdèován 

o výhodnosti této reformy a jedná se prý jen o zvyk. Obec tato informace neuspokojuje a 

žádá firmu OREDO o zásah do jimi zpracovaných autobusových øádù. V posledním 

dopise, který obec obdržela, jsme pøesvìdèováni, že bude využíván integrovaný tarif, 

který nabídne výhodné týdenní nebo mìsíèní jízdenky. 

Žádám všechny obèany, využívající autobusovou dopravu do škol a zamìstnání, 

aby veškeré nedostatky související s novými jízdními øády sdìlily neprodlenì obci a ta je 

mohla pøenést na tvùrce jízdního øádu. 

Karel Urbanec

starosta obce

V minulém èísle jsme uveøejnili první dva vyplnìné dotazníky od zastupitelù, nyní 
pøinášíme další dva:

ANNA SMOLOVÁ

Ve které èásti obce bydlím?
Pøestavlky.

Jak dlouho v obecním zastupitelstvu pùsobím?
8 let.

Jak se mi pracuje v kolektivu zastupitelù?
Dobøe.

...na èinnost zastupitelù

Ptali jste se...
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Co se mi v obci nelíbí a chtìla bych to zmìnit?
Zodpovìdnìjší tøídìní odpadù.

Co se mi v dobì mé pùsobnosti v obecním zastupitelstvu podaøilo zmìnit?
Veškerá rozhodnutí po dohodì schvalují všichni zastupitelé.

Jsou mé návrhy v obecním zastupitelstvu projednávány?
Ano.

Kdybych mohla ihned nìco v obci zmìnit, co by to bylo?
----

Co považuji za nejvìtší úspìch sebe nebo celého kolektivu zastupitelù?
Za 8 let se nám jako Sociální komisi v poètu 9 èlenek daøí zajiš•ovat veškeré sociální 

a kulturní akce v obci. 
- výroèí obèanù, státní sociální pøíspìvek
- vítání obèánkù
- zájezdy pro dìti a mládež
- divadelní zájezdy pro dùchodce
- svatby

Za nejvìtší úspìch považuji setkání dùchodcù, které se nám podaøilo za poslední 2 
roky uskuteènit..

MILOŠ TSCHÖPL

Ve které èásti obce bydlím?
Pøestavlky 43.

Jak dlouho v obecním zastupitelstvu pùsobím?
8 let.

Jak se mi pracuje v kolektivu zastupitelù?
Dobøe, i když nìkdy jsou názorové rozepøe. Což je dobøe.

Co se mi v obci nelíbí a chtìla bych to zmìnit?
Dopravní obslužnost. Uvidíme co nám pøinese nový systém dopravní obslužnosti 

od prosince.

Co se mi v dobì mé pùsobnosti v obecním zastupitelstvu podaøilo zmìnit?
Všechna dùležitá rozhodnutí jsou prací celého zastupitelstva.

Jsou mé návrhy v obecním zastupitelstvu projednávány?
Jsou, ale s názorovými rozdíly.

Kdybych mohla ihned nìco v obci zmìnit, co by to bylo?
Pøál bych si vìtší úèast obèanù na veøejných zasedáních.

Co považuji za nejvìtší úspìch sebe nebo celého kolektivu zastupitelù?
Realizování plynofikace obce. 
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Naše obec spolu s dalšími obcemi, které spadají do svazku Brodec a Orlice, se 

snaží o to, aby zdejší prostøedí vypadalo co možná nejlépe, a aby i do našich konèin zavítali 

nìjací turisté. 

V roce 2005 získal svazek obcí Brodec dotaci na cyklookruh „Brodec“ ve výši 

200 000,- Kè. Obce se na tomto projektu podílí finanèní èástkou 85 700,- Kè. Za tyto 

peníze nakoupil svazek mapové podklady od firmy SHOKART s.r.o. za 8 700,- Kè a byl 

vyhotoven cyklookruh panem Ïoubalíkem za 13 000,- Kè, uveøejnìný na zadní stranì 

zpravodaje è.11. Reklamní agentura ŠPAÈEK vyhotovila a nainstalovala znaèení okruhu 

za 112 000,- Kè a zhotovila orientaèní mapy, které budou umístìny ve všech zúèastnì-

ných obcích. Cena tìchto map je 49 000,- Kè. Dále byla zadána výroba lavic se zastøe-

šením, jako odpoèívadla pro turisty, v hodnotì 61 000,- Kè. V neposlední øadì pak 

tiskárna AG-TYP pøipravuje propagaèní materiály v cenì 41 000,- Kè. Celková hodnota 

projektu tak èiní 284 700,- Kè. Obec Borovnice uhradila èástku 25 449,- Kè, kterou 

získala z dotace Programu obnovy venkova. Celý cyklookruh bude slavnostnì otevøen 

dne 1. èervna 2006. 

Druhou dotaci 100 000,- Kè obdržel svazek obcí Brodec na revitalizaci návsí. Úèast 

obcí na tomto projektu je 43 000,- Kè. Z tìchto penìz byla již provedena oprava kaplièky 

v Rájci (10 000,- Kè) a v Borovnici (17 000,- Kè). Celkové náklady tedy èinily 27 000,- Kè. 

Dále byly pro obec vyhotoveny 3 studie ve formì projektu na úpravu návsí v Borovnici, 

Rájci a Pøestavlkách. Celková hodnota projektu èiní 18000,- Kè, z toho obec uhradí èástku 

5 400,- Kè. Zbývajících 12 600,- Kè uhradí z dotace, kterou na revitalizaci návsí obdržela.

Též v roce 2005 požádaly obce svazku Brodec o grant na nákup komunální 

techniky. Ve druhém kole tak byla schválena dotace v hodnotì 169 390,- Kè. Naše obec 

z tohoto grantu získala mobilní malotraktor, pøizpùsobený ke shrnování snìhu a v létì 

k sekání trávy. Celková jeho hodnota je 136 000,- Kè a dotace na poøízení èinila 68 000,- 

Kè. 

Co se týká znaèení cykloturistických tras, ve svazku Orlice byla podána žádost 

o dotaci na toto znaèení. Celkové náklady èinily 440 000,- Kè. (z toho je 70% dotace). 

V souèasné dobì jsou všechny cyklotrasy oznaèeny. Chybí pouze osazení informaèními 

cedulemi, které jsou vyrobeny a budou osazeny v jarních mìsících.

Svazek Orlice a Brodec

Z mikroregionu...

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
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Od našich dopisovatelù

Trocha poezie...

ZAKONÈENÍ ROKU 2005

Po staletí z Homole hledí
na svùj malý zámeèek,
který si páni rozebrali

každý na svùj domeèek.

Nyní chodí po zahradách
jako by jim patøil svìt,

bohužel však nepostøehnou,
že z nich bude brzy kmet.

Známe tu pouèku, jak si kdo ustele,
známe však také, že si tak lehne,
netuší ovšem, že je tu okamžik,

kdy pod tíží mamonu, už se nehne.

Nebudeme se unavovat
zbyteènými chvásty,
vytoèíme nový med
a vymìníme plásty.

Budeme k sobì upøímnìjší,
vyrovnáme oboèí,

s èistým srdcem pohlédneme
sousedovi do oèí.

Vykroèíme s èistým štítem
do náruèe Nového roku,
a v klidu si dopøejeme

sklenici dobrého moku.

Ponìvadž jsme byli slušní
ve støídmé vánoèní pohodì,
máme právo ukonèit rok pìt

u Sejkorù v hospodì.

Dìkuji uctivì a pøeji hodnì pohody, silné nervy a vytrvalost 
v ne zrovna jednoduché práci.

(A my dìkujeme neznámému autorovi...)
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Spoleèenská kronika

Životní jubilea

Pøihlášení a odhlášení obèané

V mìsíci lednu oslaví své životní jubileum

Do Borovnice èp. 66 se pøistìhoval pan Jaroslav Slanina a paní Vladimíra Slaninová.

Pøejeme, aby se jim v naší obci líbilo.

V mìsíci prosinci se od nás odstìhovala sleèna Martina Witczaková z Borovnice èp. 34.

pan Vladislav Smola z Pøestavlk
pan František Podhorník z Rájce

65 let

60 let

Pøejeme všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví 

a spokojenosti do dalších let.

Kultura a volný èas

Staré pecky a fláky v Pøestavlkách

Po velkém úspìchu prvních starých pecek se dne 13. ledna 2006 v pøestavlcké 

hospodì bude konat druhá diskotéka nejen pro starší a pokroèilé s velmi známým názvem 

"STARÉ PECKY A FLÁKY"
Zaèátek je ve 20 hodin. 

Pøijïte se pobavit, zatanèit a poslechnout si starou dobrou muziku od takových 

interpretù, jako napø. Olympic, Black Sabbath, Katapult, AC/DC, Jiøí Schelinger a další.

Tìšíme se na Vás.

Pavla Sejkorová

Pøání našich obèanù
V mìsíci lednu oslaví své narozeniny paní Marie Kaplanová

Hodnì štìstí, zdraví a podìkování za práci v Sociální komisi za Rájec
pøeje Smolová
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Kalendáø kulturních a sportovních akcí

1.-10. Kostelec n.O., knihovna Výstava ilustrací Vìry Jandourkové

6.- 9. Choceò, kino Harry Potter a ohnivý pohár 17 hod.

film USA v èeské verzi - 157 min.

7.1. Pøestavlky, hospoda BÍLÍ ANDÌLÉ PIJÍ TESAVELU 18 hod.

pøedpremiéra div. pøedstavení, hrají Èerní šviháci

7.1. Skoøenice, klub Roxet ...a jedeme dál 2006 - diskotéka 20 hod.

8.1. Kostelec n.O., kino Lovci dinosaurù - od 12 let 19 hod.

cestovní kanceláø poøádá zájezdy do minulosti...

10.-11. Choceò, kino Štìstí 20 hod.

èeský film o zázracích obyèejných lásek...

12.-13. Kostelec n.O., kino Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deštì 19 hod.

èeská komedie o zhoubném vlivu reality show

13.1. Pøestavlky, hospoda Staré pecky a fláky - diskotéka 20 hod.

13.1. Tutleky Myslivecký ples 20 hod.

13.1. Vamberk, Sokolovna Ples MKS 19 hod.

13.-15. Choceò, kino Lovci dinosaurù - mládeži nepøístupný 20 hod.

cestovní kanceláø poøádá zájezdy do minulosti...

14.1. Kostelec n.O., Turista Studánka pod paøezem sraz u zast.ÈD v 8 hod.

pìší výlet - trasa: Kostelec - Stradiny - “studánka pod

paøezem” - Bílý tesák - Èastolovické Horky - Sklenáø-

ka - Kostelec n.O. (cca 11 km), špekáèky s sebou

14.1. Kostelec n.O., Rabštejn BÍLÍ ANDÌLÉ PIJÍ TESAVELU 19.30 hod.

premiéra div. pøedstavení, hrají Èerní šviháci

14.1. Èestice, tìlocvièna Turnaj v nohejbalu, posezení v èestické hospodì

14.1. Skoøenice, klub Roxet Party Time Radia Fajn & Slavièí rozlety live

15.1. Kostelec n.O., Rabštejn Dìtský karneval 15 hod.

17.-19. Choceò, kino King Kong 19 hod.

teprve teï se vrací král... Film USA - 190 min.

19.1. Kostelec n.O., kino Noc s nabroušenou bøitvou - od 15 let 19 hod.

francouzský horor o dvou dívkách, bojujících

o pøežití s šíleným psychopatem...

20.1. Potštejn, Hotel Slávie Hasièský ples 20 hod.

20.1. Kostelec n.O., Rabštejn Rodièovský ples 19.30 hod.

20.1. Vamberk, Sokolovna Ples Pewagu 20 hod.

20.1. Rychnov n.Kn., divadlo Radim Hladík & BLUE EFFECT - koncert 20 hod.

20.-22. Choceò, kino Andìl Pánì 17.30 hod.

èeská rodinná humorná pohádka

20.-22. Choceò, kino Láska na inzerát - do 12 let nevhodný 20 hod.

chy• ho a nepouštìj... Film USA
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21.1. Pøestavlky, hospoda BÍLÍ ANDÌLÉ PIJÍ TESAVELU 20 hod.

divadelní pøedstavení v podání Èerných švihákù

21.1. Rájec, kopec Šimberák Zimní olympiáda ve sjezdu na “èemkoliv” 13 hod.

21.1. Olešnice Ples hasièù 20 hod.

21.1. Èestice, hospoda Rybáøský ples 20 hod.

21.1. Skoøenice, klub Roxet Taneèní Liga Party aneb Dobøí holubi se vracejí

22.1. Kostelec n.O., kino Zabiji Nixona 19 hod.

o skuteèném pokusu o atentát na prezidenta USA

23.-24. Choceò, kino 40 let panic - mládeži nepøístupný 20 hod.

Lepší pozdì než nikdy...

25.1. Vamberk, Sokolovna Nejhlubší údolí svìta Moraèa 18 hod.

audiovizuál. program o nejhlubším kaòonu Evropy

26.1. Kostelec n.O., kino Revolver - od 15 let 19 hod.

film Francie-VB o profesionálním gamblerovi, který

se pustil do hry s mafiánským kápem...

26.-27. Choceò, kino Kletba bratøí Grimmù - klubový film 20 hod.

podvodníci, kteøí uvízli v pohádkové skuteènosti

Britsko-èeský film

27.1. Vamberk, Sokolovna Ples KRPŠ 20 hod.

28.1. Kostelec n.O., Turista Tabulky sraz na námìstí u kašny v 8 hod.

pìší výlet - trasa: Kostelec - vodojem na Tabulkách -

Tutleky - Dubí - Kostelecká Lhotka - Hradisko - cihel-

na - Kostelec n.O. (cca 11 km)

28.1. Èestice, hospoda Myslivecký ples 20 hod.

28.1. Kostelec n.O., Rabštejn Noc v Oborohu 20 hod.

8. roèník “minifes•áèku”, kde vystoupí Oboroh,

Jiøí Plocek s Jitkou Šuranskou - Hudecká Úderka, 

Trio Roberta Balzara a na závìr Zelená pára...

28.1. Skoøenice, klub Roxet Vypadáš skvìle ! & Semtex Party Time 20 hod.

28.-29. Choceò, kino Strašpytlík 17.30 hod.

i malé kuøátko se mùže stát hrdinou...  Èeské znìní

28.-29. Choceò, kino Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deštì 20 hod.

èeská komedie - mládeži nepøístupný

29.1. Kostelec n.O., kino Diskrit ! - od 12 let 19 hod.

maïarská divoká animovaná komedie...

30.-31. Choceò, kino Mrtvá nevìsta Tima Burtona - od 12 let 20 hod.

láska hroby pøenáší... Film USA

leden Høibiny - Ledská Hasièský bál 20 hod.

3.2. Kostelec n.O., kino Zlomené kvìtiny - od 15 let 19 hod.

komedie USA, která získala Velkou cenu v Cannes
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Zimní olympiáda v Rájci

Divadelní Silvestrovská show v Rájci

SDH Rájec spoleènì s divadelní spoleèností „Floriánek“ zve všechny malé i velké 

obèany okolních obcí na 

0. roèník zimní olympiády ve sjezdu na „èemkoliv“

Místo konání:  KOPEC ŠIMBERÁK  s upravenou sjezdovkou

Datum konání:  21. 1. 2006, zaèátek ve 13 hodin

Obèerstvení proti zamrznutí zajištìno. Dobrou náladu s sebou. Hodnocení: rychlost a 

originalita.

Velmi netradiènì zakonèili rok 2005 v Rájci. Novì vzniklý divadelní soubor 

„Floriánek“, pøezdívaný „Rájeèští šviháci“, se zde pøedstavil s premiérou známé divadelní 

hry od neznámého autora „Jak si ježek, vrána a zajíc rozdìlili jablko“. Bylo to velice 

moderní a netradièní pojetí této hry. Za povšimnutí stály pøedevším kostýmy, které byly 

propracovány do posledního detailu a kde se divadelní kostyméøi doslova pøekonali, dále 

kulisy, které divákovi navodily atmosféru témìø skuteèného prostøedí, ve kterém se dìj 

odvíjel. Zvláštì milostná scéna pod jabloní nebo scéna u rybníèka nenechala jedno 

divákovo oko suché. Diváci byli naprosto uchváceni, nìkolikrát herce vytleskali zpìt na 

jevištì a velice dùraznì se dožadovali reprízy. Té se nakonec v pozdních noèních hodinách 

pøece jen doèkali. 
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A co divadelní kritika? Jeden z nejuznávanìjších evropských kritikù René Vaòous 

z Pardubic se vyjádøil takto - cituji: “zùstal jsem v nìmém úžasu stát“ (s hubou dokoøán, 

pozn. redakce).

A jaké má soubor plány do budoucna? „Kromì hostování na prknech Národního 

divadla a na scénách pøedních èeských divadel by vrcholem naší divadelní sezóny mìla 

být úèast na festivalu ‘Jiráskùv Hronov’, odkud si chceme pøivést hlavní cenu ‘Zlatého 

Jiráska’“. Øekl nám exklusivnì pro naši redakci jeden z choreografù. 

Na závìr popøejme našim umìlcùm hodnì úspìchù a abychom je co nejèastìji 

vidìli na jejich domácí scénì v Rájci. 

   pi

Jak je z fotografií patrno,
na tento Silvestr v Rájci
jen tak nezapomenou...
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Dne 12.11. se uskuteènila DRAKIÁDA. Do podzimní hry se zapojili nejen dìti, ale i 

jejich rodièe a prarodièe.

Nejlépe vyrobeného a létajícího draka mìl JIØÍ ÈERNÝ ml. z Pøestavlk, druhý PETR 

KAFKA ml. z Rájce a jako tøetí za originální provedení skonèila rodina KRÁLÍKOVA 

z Pøestavlk. Celé podzimní odpoledne jsme zakonèili opékáním párkù.

Jelikož nám zbylo nìkolik drobností, chtìli bychom je rozdat pøi zimním soutìžení. 

Doufáme, že bude vìtší zájem ze strany dìtí. Budeme vèas informovat. 

Zúèastnìným drakùm díky 

Øièaøová a Králík

Jak dopadla “Drakiáda”
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Dìtská stránka

Soutìž

Omalovánka

Do minulé soutìže, kde bylo vaším úkolem namalovat nám zážitek z prázdnin, se 

zapojilo celkem 5 dopisovatelù. Sleèna Dusílková, Svatoòová, Hejcmanová, Kaplanová 

a Petr Kafka. Rozhodli jsme se, že všichni od nás dostanou odmìnu. 

Zároveò vyhlašujeme novou soutìž. Jak možná víte, naše obec získala svùj znak 

a prapor. V roce 2006 se pøipravuje jejich slavnostní vysvìcení. V dalším kole soutìže vás 

proto žádáme o pomoc pøi vymýšlení témat, které bychom mohli v rámci obce uskuteènit. 

Nakreslete, jakou oslavu si pøedstavujete a co byste rádi v tento den prožili. Pravdìpodob-

ný termín této slavnosti je v mìsíci èervnu, tudíž máte spoustu èasu o návrzích pøemýšlet.

Pro dlouhé zimní veèery a dny, kdy nepøízeò poèasí nedovoluje hrát si venku na 

snìhu, otiskujeme pro Vás další omalovánku...
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