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Slovo úvodem

Vážení obèané obce Borovnice,

Obec Borovnice je na www.borovnice.info

právì držíte v rukou nové èíslo zpravodaje Brodík a já Vás vítám pøi jeho ètení. Jako 
každý mìsíc jsme se snažili shromáždit co nejvíce informací z naší obce. Nabídneme vám 
nìkolik pozvánek na rùzné kulturní akce a doètete se napøíklad o jednom netradièním 
odpoledni v Rájci, které pro náš zpravodaj sepsali samotní organizátoøi celé akce. 

Znovu bych chtìla pøipomenout, pokud máte nìco zajímavého o èem bychom 
mohli v našem zpravodaji napsat, sdìlte nám to. A• už je to pozvánka na kulturní akci èi 
jiný zajímavý èlánek z obecního dìní, budeme za nìj velice rádi. Urèitì i vy sami mùžete 
øíci, že se lépe ètou èlánky poutavé a pøímo z dìní naší obce, než leckteré vyhlášky a 
naøízení. Utvoøte si sami ještì více zajímavý a ètivìjší zpravodaj. Každý došlý pøíspìvek 
s radostí otiskneme. Pøivítáme i rùzné pøipomínky na zmìnu ve zpravodaji èi nové návrhy 
toho, o èem chcete každý mìsíc èíst.

Pìkný mìsíc únor vám pøeje 
Barbora Èermáková

Jak jsem Vás informoval v minulém èísle zpravodaje, obec v mìsíci lednu zažádala 
o pøidìlení domény pro svou internetovou prezentaci. Ta jí byla pøidìlena a následnì na ní 
byly umístìny stránky, jejichž dokonèení stále ještì probíhá a budou neustále doplòová-
ny. Stránky naší obce naleznete na www.borovnice.info, kde Vás èeká úvodní strana, ze 
které se pomocí tlaèítek dostanete do jednotlivých sekcí, napø. "Úøední deska", "Zpravodaj 
Brodík", "Dìní v obci", "Fotogalerie", "Zajímavé odkazy" atd. 

Jednotlivým sekcím se budu postupnì vìnovat, nyní bych ale rád upozornil na 
skuteènost, že k zobrazení zmínìných tlaèítek je nutné mít v poèítaèi nainstalovanou 
Javu, která je dnes bìžná již i v mobilních telefonech. Máte-li tedy starší poèítaè, který 
nemá nainstalovánu Javu, umístil jsem hned na úvodní stranì pod zmínìnými tlaèítky 
návod, jak postupovat pøi její instalaci, kterou lze provést pøímo z Internetu zdarma. Pokud 
budete mít jakékoli potíže, rád Vám poradím na tel. 724 236 686 a mohu Vám také dodat 
instalaèní soubor (15MB) na CD, máte-li ještì pomalé pøipojení pøes telefonní linku a 
nechcete stahovat instalaèní soubor z Internetu.

V sekci "Dìní v obci" jsou kromì jiného umístìny prezentace jednotlivých SDH, kde 
jsou pro ilustraci umístìny provizorní prezentace SDH Pøestavlky a také okrsku è.18, kam 
patøíme. Prosím tímto èleny SDH Borovnice a Rájec, aby pøipravili podklady pro vytvoøení 
jejich vlastních prezentací a dodali mi je pøímo nebo prostøednictvím Obecního úøadu.

Vìøím, že Vám internetová prezentace Obce Borovnice pøinese mnoho dùležitých, 
zajímavých a praktických informací, které se pro Vás snažím na tyto stránky umístit.

Krátký zbytek zimy vám pøeje 
Petr Kotera
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Zprávy Obecního úøadu

Obec chce zlepšit naše prostøedí

V roce 2006 se obec pøihlásila do Programu obnovy venkova (POV) Králové-

hradeckého kraje, kde se snaží pomocí dotací z POV a grantù kraje získat finanèní 

podporu.

Granty za naši obec

Prvnì se obec Borovnice se pøihlásila do Programu obnovy venkova s projek-

tem „Rekonstrukce místních komunikací“. Pokud by získala finanèní podporu, mìl 

by být z tìchto financí vystavìn chodník v délce 300 metrù, vedoucí soubìžnì s komu-

nikací II. tøídy è.316 v Pøestavlkách. Èásteènì by tu mìlo vzniknout zatrubení pøíkopu a 

veøejné osvìtlení. Hodnota celého projektu je 1 000 000,- Kè a dotace na výstavbu èiní 

50%.

Další žádostí o dotaci chce obec Borovnice navázat na projektovou pøípravu z roku 

2005, kdy získala 3 projekty na úpravu návsí. V první etapì by mìla probìhnout oprava 

návsi v Pøestavlkách. Jednalo by se pøedevším o zmenšení asfaltové plochy autobusové 

zastávky, která je nevhodnì používána k parkování tìžkých vozidel. Vzniklý prostor bude 

následnì oset travou a osázen doporuèenou zelení. Pøípadnì by plocha byla využita pro 

volný èas dìtí. Náklady na tento projekt jsou odhadovány na 200 000,- Kè a dotace èiní 

40%. Postupnì by pak mìlo docházet k revitalizaci návsí v Rájci a Borovnici.

Velkou pravdìpodobnost získání dotace má obec i z roku 2005, kdy pøedložila 

projekt s názvem „Homol 2005“. Díky tomuto projektu budou upraveny pøístupové 

komunikace k poutnímu místu, vybudování dvou parkoviš• pro auta a jeden autobus, 

mobiliáø lavièek, odpoèívadel pro turisty a jedno zakryté místo pro turisty pod schody 

(altán). Souèástí projektu je i nová sí• informaèních tabulí a propagaèních materiálù. 

Hodnota celého projektu je 2 000 000,-  Kè a dotace èiní 85% z této èástky.

V roce 2006 chce dále obec podat žádost o financování opravy sochy Jana 

Nepomuckého v Borovnici. Tato žádost s sebou však nese doložení spousty dokladù, 

o které se musí postarat.

Posledním grantem, o který obec žádá, má název „Sportuje celá obec“. Jedná se 

o pøestavbu bývalé uhelny v objektu zámeèku v Pøestavlkách na prostor pro silové sporty, 

vèetnì úpravy pøilehlé chodby. Dále dovybavení sportovištì o posilovací stroje a další 

zaøízení. Celková hodnota èiní 203 000,- Kè a dotace je 70%.
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Granty za mikroregion Brodec

V rámci integrace do mikroregionu Brodec se obec úèastní projektu s názvem 

„Otevøení cyklotrasy Brodecký okruh“. V roce 2005 byl celý okruh oznaèen a v jarních 

mìsících se pøipravuje osazení informaèními cedulemi. Vybudováno bude 5 zastávkových 

míst pro pìší turisty a cykloturisty. Poté se pøipravuje slavnostní otevøení této cyklotrasy, 

které by se úèastnilo všech 6 obcí svazku a celá akce bude doprovázena sportovním 

a kulturním programem s obèerstvením. Termín konání je stanoven na den 1. 7. 2006. 

Celková hodnota je 65 000,- Kè a dotace je 70%.

Dále dobrovolný svazek obcí Brodec žádá o možnost získání grantu na nákup 

komunální techniky, který se úspìšnì uplatnil v minulém roce. Úèelem tohoto grantu je 

nákup techniky k oèištìní obcí, úpravu veøejné zelenì a jiných veøejných ploch. Hodnota 

èiní 378 000,- Kè a dotace Královéhradeckého kraje je 50% .

Název dalšího dílèího programu je „Podpora cyklotrasy v návaznosti na koncepci 

cyklodopravy Královéhradeckého kraje“. Náplní tohoto projektu je osazení a dovybave-

ní cykloturistickým mobiliáøem . Nákup 

a vybavení navazuje na realizované znaèení okruhu Brodec v roce 2005. V rámci této akce 

by mìl být vybudován i odpoèinkový altán v Borovnici pøed klubovnou SDH.

Svazek obcí má z roku 2005 pøipravený projekt „Pìšky nebo na kole mikro-

regionem Brodec“. Jedná se o mediální propagaci regionu. Každý turista by v rámci 

tohoto projektu mohl získat mapový materiál, pohlednice  a propagaèní materiál poutního 

místa Homol. Celková hodnota je stanovena na témìø 1 000 000,- Kè a dotace èiní 85%.

samostatného cykloturistického okruhu Brodec 

Obec Borovnice byla oslovena euromanažerkou mìsta Kostelec nad Orlicí 

Ing. Pavlínou Kotouèovou o možnosti pøihlášení se do takzvaného „Velkého projektu“, 

který by svým rozsahem vyhovoval strategickému plánu Královéhradeckého kraje. 

Starosta obce požádal projekèní kanceláø Medium projekt Pardubice o studii projektu na 

dokonèení skupinového vodovodu Pøestavlky. Z tohoto projektu by byl vybudován 

vodovodní øad pro Krchleby a Svídnici, došlo by k vybudování samostatného vodojemu 

pro Lhoty u Potštejna, zavodnìní celé Borovnice a propojení skupinového vodovodu 

Pøestavlky s vodovodem Lhoty u Potštejna v oblasti Homol. Vodou by tudíž mìla být 

zásobena nejen zástavba na Homoli, ale i kostel a zástavba pod Homolí. V roce 2006 by 

obec Borovnice chtìla tento projekt dovést k územnímu rozhodnutí, v roce 2007 ke 

stavebnímu povolení a k samotné realizaci by mìlo dojít v letech 2008 - 2013. Podle 

projekèní kanceláøe je cena stavby odhadnuta na 35 000 000,- Kè a z pøedložených 

informací se ví, že dotace na projekt by mìla dosáhnout až 80%.

Projekt ve fázi pøípravy
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Na veøejném zasedání zastupitelstva obce Borovnice dne 23. února 2006 v Bo-

rovnici bude projednáván tento návrh rozpoètu obce na rok 2006:

PØÍJEM: daòové pøíjmy 2.600.000,- Kè

ostatní pøíjmy 60.000,- Kè

kapitálové pøíjmy 20.000,- Kè

dotace ze státního rozpoètu 25.080,- Kè

dotace z bìžného úètu obce 100.000,- Kè

Pøíjem rozpoètu na rok 2006 celkem: 2.805.080,- Kè

VÝDAJE: obecní les - pìstební èinnost 20.000,- Kè

oprava obecních budov 100.000,- Kè

oprava a výstavba obecních komunikací 600.000,- Kè

obecní vodovod 50.000,- Kè

èistírna odpadních vod Pøestavlky 13.000,- Kè

údržba meliorací 10.000,- Kè

úprava vodních tokù 10.000,- Kè

pøedškolní zaøízení 10.000,- Kè

neinvestièní pøíspìvek ZŠ 150.000,- Kè

místní lidové knihovny 80.000,- Kè

kronika - kultura 35.000,- Kè

obnova kulturních památek 50.000,- Kè

práce sociální komise 45.000,- Kè

sport a tìlovýchova 60.000,- Kè

volný èas dìtí a mládeže 50.000,- Kè

veøejné osvìtlení 55.000,- Kè

správa høbitova Homol 43.000,- Kè

úvìr - plyn 263.000,- Kè

obecní traktor - provoz, opravy 10.000,- Kè

nebezpeèný odpad 20.000,- Kè

odpadové hospodáøství 150.000,- Kè

péèe o veøejnou zeleò 25.000,- Kè

jednorázové sociální dávky 20.000,- Kè

požární ochrana 70.000,- Kè

místní zastupitelské orgány 350.000,- Kè

èinnost místní samosprávy 506.080,- Kè

bankovní poplatky 10.000,- Kè

Výdaje rozpoètu na rok 2006 celkem: 2.805.080,- Kè

Návrh rozpoètu obce Borovnice na rok 2006
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Veøejné zasedání zastupitelstva se koná dne 23. února od 18 hodin v klubovnì 

SDH Borovnice.

Všichni jste srdeènì zváni.

Obèané, kteøí nezaplatili poplatek za svoz odpadù, nebudou mít od mìsíce února 

odpad odvezen! Popelnice musí být opatøeny registraèní známkou pro rok 2006.

Koloniál Z + Z paní Jany Zahradníkové, který zajiš•oval provoz prodejny v Pøesta-

vlkách konèí svoji èinnost ke dni 28. 2. 2006. Jako dùvod byly uvedeny zdravotní dùvody.

Novým nájemcem obchodu bude od 1. 3. 2006 paní Leona Koterová z Pøestavlk. 

Kromì zachování stávajícího sortimentu zboží je plánováno rozšíøení sortimentu a služeb, 

a to nejen v oblasti potravin a drogerie. Mìlo by dojít také k rozšíøení provozní doby.

Provozní dobu, akèní nabídky a další informace o tomto obchodu se budete moci 

dozvìdìt nejen z Brodíku, ale také z internetové prezentace obchodu, která bude zprovoz-

nìna na doménì www.kotera.info. Odkaz na tuto prezentaci bude zaøazen také na webové 

stránky Obce Borovnice www.borovnice.info.

Paní Zahradníková pøislíbila vyklizení obchodu v sobotu 25. 2. 2006. Po provedení 

potøebných úprav a navezení zboží otevøe nový nájemce obchod ve støedu 1. 3. 2006. 

Upozoròujeme tedy obèany, že v pondìlí 28. 2. 2006 bude zavøeno.

Dovoluji si touto veøejnou cestou podìkovat paní Ivanì Drahošové za odvedenou 

práci na kronice obce Borovnice.

Paní Drahošová vedla obecní kroniku od r. 1990 do r. 2004. Kronika je zapsána 

písemnou formou a doložena fotogalerií. Vìøím, že práci paní kronikáøky ocení s odstu-

pem èasu generace obèanù obce Borovnice, kteøí v ní najdou potøebné informace o dìní 

v obci a jejím bezprostøedním okolí.

Ještì jednou dìkuji a pøeji mnoho osobních a pracovních úspìchù v nároèné práci 

uèitelky ZŠ.

Za celou obecní veøejnost pøeji stálé a pevné zdraví...

Karel Urbanec

starosta obce

Veøejné zasedání zastupitelstva

Upozornìní pro obèany!

Nový nájemce obchodu v Pøestavlkách

Podìkování za odvedenou práci
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Ptali jste se...

...na èinnost zastupitelù

Již potøetí Vám pøedkládáme vždy po dvou zodpovìzených dotaznících od našich 

zastupitelù:

JAROSLAV ÈERMÁK

Ve které èásti obce bydlím?  

Rájec 15

Jak dlouho v obecním zastupitelstvu pùsobím?  

 15  let

Jak se mi pracuje v kolektivu zastupitelù? 

Dobøe, všichni zastupitelé se s plnou vážností snaží øešit problémy obce, i když 

souèasné zastupitelstvo, dle mého názoru, vìnuje více èasu øešení drobných problémù než 

tìm zásadním.

Co se mi v obci nelíbí a chtìl bych to zmìnit:

Urèitì malý zájem obèanù o dìní v obci. Když zájem projeví, tak vìtšinou postrannì 

a v dobì když je už rozhodnuto. Neplatí to urèitì stoprocentnì. 

 

Co se mi v dobì mé pùsobnosti v obecním zastupitelstvu podaøilo zmìnit:

Øekl bych, že ty nejzásadnìjší zmìny probìhly v 90 letech. O všem vždy rozhodo-

valo celé zastupitelstvo, takže je tìžké mluvit jen o jednotlivci. 

Jsou mé návrhy v obecním zastupitelstvu projednávány?

Vždy a všechny návrhy jsou projednávány.

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

Asi by se nejednalo o nìjaké zásadní zmìny, spíš bych si pøál, aby se podaøilo 

zajistit finanèní prostøedky na takové akce jako je oprava støechy na zámeèku, dostavba a 

oprava chodníkù a tøeba i stavba obecních bytù, aby se zvýšil poèet obyvatel. 

Co považuji za nejvìtší úspìch sebe nebo celého kolektivu zastupitelù?

Urèitì vodovod, plynofikace a další. Za velký úspìch považuji i to, že obec nekou-

pila Faiglùv dùm v Pøestavlkách, o kterém se vážnì uvažovalo. Dnes by obec urèitì nebyla 

v takové finanèní pohodì v jaké je.
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JIØÍ ØEHÁK

Ve které èásti obce bydlím?  

Pøestavlky 13

Jak dlouho v obecním zastupitelstvu pùsobím?  

 7,5  let

Jak se mi pracuje v kolektivu zastupitelù? 

Dobøe.

Co se mi v obci nelíbí a chtìl bych to zmìnit:

Zcela nevyhovující autobusová doprava, která po posledních úpravách lidem 

(cesty k lékaøi do Chlen, na úøady do Rychnova, do škol, do zamìstnání) nevyhovuje.

Co se mi v dobì mé pùsobnosti v obecním zastupitelstvu podaøilo zmìnit:

Poøádání „Memoriálu Bohumila Beèièky“ ve volejbalu (již 7. roèník) a „letní volej-

balová škola“ v Pøestavlkách (zatím 6. roèník). U obou akcí jsem pouze jedním z nìkolika 

nadšencù. 

Jsou mé návrhy v obecním zastupitelstvu projednávány?

Ano. Napøíklad chodník v Pøestavlkách od prodejny k Rájci. Již pøed šesti lety.

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

- vybudování chodníku kolem silnice druhé tøídy od prodejny v Pøestavlkách 

   smìrem k Rájci

-  lepší autobusové spojení

-  lepší prodejní sí•

-  dokonèení opravy komunikací po plynofikaci

Co považuji za nejvìtší úspìch sebe nebo celého kolektivu zastupitelù?

Asi to, že jsme se dosud mezi sebou nepohodli tak, aby nìkdo „odešel“.

Slavnostní vysvìcení znaku a praporu

Ve dnech 17. - 18. èervna 2006 obec Borovnice pøipravuje slavnostní vysvìcení 

obecního znaku a praporu. Po celé dny je zajištìn doprovodný program. 

Každý obèan bude na tuto událost pozván a v rámci možností budou pøizváni i rodá-

ci ze všech ètyø èástí obce. 

V nedìli 18. èervna od 14 hodin je pak na Homoli naplánován koncert skupiny 

Gema.
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Spoleèenská kronika

Životní jubilea

Kultura a volný èas

V mìsíci únoru oslaví své životní jubileum

paní Božena Sejkorová z Borovnice81 let

Pøejeme všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví 

a spokojenosti do dalších let.

Pøání našich obèanù
V mìsíci únoru oslaví své narozeniny paní Jaroslava Urbancová

Dne 22. února oslaví svùj svátek Petr Kotera z Pøestavlk

V mìsíci únoru oslaví své narozeniny Leona Koterová z Pøestavlk

V mìsíci únoru oslaví svùj svátek paní Jiøina Švehláková z Pøestavlk

Hodnì štìstí, zdraví a podìkování za dlouholetou práci v Sociální 
komisi za Pøestavlky

Všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví a pracovních úspìchù

Hodnì spokojenosti v životì a pracovních úspìchù v nové práci

Hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti

pøeje Smolová

pøeje Barbora Èermáková

pøeje manžel Petr

pøeje dcera s rodinou

Zájezd do divadla v Holicích

V pátek 17. února 2006 poøádá obec Borovnice zájezd pro seniory a pøátele divadla 
do Holic na divadelní pøedstavení ÈOCHTAN VYPRAVUJE.

Úèinkuje Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka Praha a v hlavní roli nebude nikdo 
jiný než Josef Dvoøák, který pro Vás pøipravil kouzelný pøíbìh vodníka Èochtana na mo-
tivy hry V+W "Divotvorný hrnec".

Odjezdy autobusù: autobusová zastávka Borovnice v 18.00 hod., Pøestavlky v 
18.10 hod., Rájec v 18.20 hod. Pøíjezd do Holic v 19.00 hod., zaèátek pøedstavení je 
v 19.30 hod.
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Kalendáø kulturních a sportovních akcí

do 24.2. Kostelec n.O. - knihovna Svìt je otevøen každému - výstava o kultuøe a historii Romù

2.-3.2. Choceò - kino Máj Zná ji jako svý boty - film USA 20 hod.

4.2. Skoøenice - Roxet Big Brother Polar Party Time 20 hod.

diskotéka s 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.2. Kostelecké Horky 3. OKRSKOVÝ PLES HASIÈÙ - ples našeho okrsku 20 hod.

Davidem "Šrekem", Lenou, Filipem...

1

1

1

1

4.2. Èestice - tìlocvièna, hospoda Turnaj v malé kopané s posezením v pohostinství

4.-5.2. Choceò - kino Máj Kurýr 2 - film USA (do 12 let nevhodný) 20 hod.

Ten nejlepší je zpátky ve høe.

5.2. Kostelec n.O. - kino Zemì hojnosti 19 hod.

6.2. Kostelec n.O. - SK Rabštejn Klíèe na nedìli 19.30 hod.

divadelní pøestavení, úèinkuje Divadel. spol. HÁTA Praha

6.-7.2. Choceò - Kino Máj Letopisy Narnie: Lev, èarodìjnice a skøíò 17.30 a 20 hod.

dobrodružný film USA plný kouzel a zázrakù, v èeském znìní

7.2. Kostelec n.O. - SK Rabštejn Na návštìvì v Japonsku - beseda s K. Kocùrkem 18 hod.

8.2.

8.2.

8.-9.2. Choceò - kino Máj V moci ïábla - film USA (do 12 let nevhodný) 20 hod.

Strhující souboj mladé dívky se samotným ïáblem.

9.2.

10.2. Kostelec n.O. - Sokolovna 3. ples Kostelecka 20 hod.

11.2. Kostelec n.O. - SK Rabštejn BÍLÍ ANDÌLÉ PIJÍ TESAVELU - hrají "Èerní šviháci" 19.30 hod.

11.2. Skoøenice - Roxet Frisco Valentýnská EKG Party - diskotéka 20 hod.

11.-12.2.

4.2. Èastolovice Koncert Slávka Klecandra (z Oborohu)

 - drama USA (do 12 let nevhodný)

7.2. Týništì n.O. - Kulturní dùm Klíèe na nedìli 19.30 hod.

divadelní pøestavení, úèinkuje Divadel. spol. HÁTA Praha

Rychnov n.Kn. - Spol.centrum Turecká kavárna - divadelní pøedstavení 19.30 hod.

Hr.: Václav Vydra, Naïa Konvalinková, Jana Boušková a Matìj Hádek

Choceò - kino Máj Krtek ve snu (dìtské pøedstavení) 10 hod.

pásmo èeských pohádek

Kostelec n.O. - kino Láska na inzerát - film USA (do 12 let nevhodný) 19 hod.

Rozvodem život nekonèí... Romantická komedie.

Choceò - Kino Máj Panenství na obtíž (mládeži nepøístupný) 20 hod.

Norsko-švédská komedie plná dívèích pùvabù, nadsázky a

pøimìøené erotiky, v èeském znìní.

12.2. Kostelec n.O. - kino Sklapni a zastøel mì (do 12 let nevhodný) 19 hod.

Britsko-èeská sebevražedná komedie.

13.2. Èastolovice Degustace ovoce
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13.-15.2. Choceò - Kino Máj Harry Potter a ohnivý pohár - film USA 17.30 a 20 hod.

Dohoda bude zlá a temná... V èeském znìní.

Kostelec n.O. - kino Dìjiny násilí - thriller USA (do 15 let nepøístupný) 19 hod.

Choceò - Kino Máj Jak se krotí krokodýli - èeská komedie 17.30 a 20 hod.

20.-21.2. Rodinná komedie o tom, že nikdo nechce zùstat sám. 20 hod.

18.2. Skoøenice - Roxet S Medvìdem Pushkinem až na kraj svìta 20 hod.

aneb "Panic je nanic" - diskotéka

19.2. Kostelec n.O. - kino Šílení - film ÈR/SR (mládeži do 15 let nepøístupný) 19 hod.

Starosvìtsky provokující film pro diváky s mozkem. 

Švankmajerova poctou E. A. Poeovi a markýzi de Sade. 

Pavel Liška se tu stává chránìncem podivínského markýze 

a posléze pacientem blázince vedeného vyšinutými lékaøi.

22.2. Rychnov n.Kn. - Spol.centrum The Beatles Story 19.30 hod.

koncert jedné z nejúspìšnìjších evropských revivalových skupin

23.2. BOROVNICE - klub. SDH Veøejné zasedání zastupitelstva 18 hod.

23.-24.2. Choceò - Kino Máj Moje léto lásky - film VB (mládeži nepøístupný) 20 hod.

...vášnivé, osudové, zakázané, nezapomenutelné...

Kostelec n.O. - kino Mrtvá nevìsta Tima Burtona - USA (do 12 let nevhodný) 19 hod.

loutková animace vypráví pøíbìh o mládenci, jenž se nemùže  

zbavit nevìsty, která je už nìjakou dobu po smrti.

Choceò - Kino Máj Sklapni a zastøel mì (do 12 let nevhodný) 20 hod.

Kostelec n.O. - kino Andìl Pánì - èeská vánoènì ladìná pohádka 16 a 18 hod.

Rychnov n.Kn. - Spol.centrum FLERET - koncert folkrockové skupiny 19.30 hod.

Choceò - Kino Máj Noc s nabroušenou bøitvou (mládeži nepøístupný) 20 hod.

Stejnì dobrý masakr... Francouzský film.

5.3. Kostelec n.O. - kino Harry Potter a ohnivý pohár - film USA 15 a 18 hod.

Dohoda bude zlá a temná... V èeském znìní.

16.2.

17.2. OBEC  BOROVNICE Èochtan vypravuje - zájezd do divadla v Holicích 

odjezd: Borovnice 18.00 hod., Pøestavlky 18.10 hod., Rájec 18.20 hod.

17.2. Tutleky Podnikatelský ples 20 hod.

17.2. Èastolovice Pøes pøísný zákaz dotýkat se snìhu - divadelní pøedstavení

18.2. PØESTAVLKY - hospoda Dìtský karneval - již tradiènì poøádá SDH Pøestavlky 13 hod.

17.-19.2.

24.2.

24.2. Kostelec n.O. - SK Rabštejn Hasièský ples 20 hod.

25.2. Èastolovice Hasièský ples 20 hod.

25.2. Skoøenice - Roxet Taneèní Liga Party - diskotéka 20 hod.

25.-26.2.

Britsko-èeská sebevražedná komedie.

26.2.

27.2.

27.-28.2.

únor Høibiny -Ledská Maškarní prùvod po obci
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Olympijské hry "Šimberák 2006"
Jedna z nejvìtších sportovních událostí letošní zimy se konala dne 21. 1. 2006 

v Rájci ve zdejším areálu zimních sportù „Šimberák“ s názvem „Olympijské hry ve sjezdu 

na èemkoliv“. Celá akce byla dùkladnì pøipravována dlouho dopøedu olympijským 

výborem a na zdárný prùbìh a bezpeènost dohlížela i hlídka policie Èeské republiky.

Olympijský oheò donesla pøímo z øeckého Olympu štafeta místních žen, která 

dorazila pøesnì ve 13 hodin a na nìkolikátý pokus se jim olympijský symbol i s pøilehlým 

lesním porostem podaøilo zapálit. Pøed plnì vyprodanými tribunami se zde i se svými stroji 

pøedstavilo na 20 špièkových olympionikù. Všichni velitelé vozù se museli pøed závodem 

dostavit k antidopingové kontrole, a jak už to pøi tak vypjatých situacích bývá, ani našim 

olympijským hrám se nevyhnula dopingová aféra, o kterou se postarala mladá ambiciózní 

sjezdaøka s vozem „Šemík“. Té byly nalezeny v kontrolním vzorku nepovolená rumová 

 anabolika. Olympijský výbor dlouho rokoval a nakonec rozhodl, vzhledem k mládí a

Program sociální komise

Jako pokaždé, tak i letos se zaèátkem nového roku sešla sociální komise obce 

Borovnice k projednání a navržení plánu kulturních akcí na letošní rok 2006. Snažila se 

sestavit takový program, aby vyhovìla všem vìkovým skupinám našich obèanù. 

Pøedbìžný plán, který bude postupnì upøesòován, je následující:

17. února 2006 zájezd na divadelní pøedstavení do Holic

9. dubna 2006 od 14. hodin posezení s dùchodci v pohostinství v Pøestavlkách

3. èervna 2006 výlet pro dìti

17. - 18. èerven vysvìcení znaku a praporu

18. èervna 2006 koncert skupiny Gema na Homoli

øíjen vítání obèánkù

podzim divadelní pøedstavení
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 nezkušenosti, závodnici pøipustit (do závodu). Dále výbor povolil pouze tento doping: èaj, 

grog, káva a moravské koláèe z místní rodinné pekárny, a to pro všechny pøítomné 

zdarma. 

Bìhem závodu byl nìkolikrát pøekonán rekord tratì a olympijská jury z dùvodu 

vysoké rychlosti závodníkù rozhodla o snížení nájezdu. Pøipomeòme jen, že rekord tratì 

z roku 1714 držel jistý Jeník Sejkorù z Pøestavlk (podobnost jmen je pouze náhodná), kte-

rý si pøes zdejší závodní dráhu zachraòoval holý život útìkem pøed rozzuøeným medvì-

dem, kterého mylnì pokládal za svoji milou Anežku Vrbovou z Rájce, vracející se po 

nedaleké lesní pìšinì z pøástek z Kosteleckých Horek.

Celý závod byl tak skvìle finanènì dotován, že nìkteøí závodníci, aè trpìli silnými 

støevními potížemi a nemohli opustit záchodovou mísu ani bìhem samotného závodu, ze 

soutìže neodstoupili. Dojeli až do cíle, i když bìhem jízdy mísa náležitì ztìžkla. Sbor 

rozhodèích, který rozhodoval o vítìzi, nakonec došel k závìru, že poražení tentokrát zùstali 

doma a vyhráli všichni.

Originální byly i názvy strojù, jako napøíklad: Bílá smrš•, Letní pohoda, Westa 

Hušík, Kaplanecky, Šemík, Jamajský bob, Paní koèárková, Kapota, Nevím, Necky 

Záryby, Vana… Celé olympijské hry byly zakonèeny slavnostním veèerem v místním 

sportovním klubu, kde zaznìly lidové písnì pod odborným dohledem sopranistky zdejšího 

pìveckého sboru. Ta na pøední místa svìtových hitparád prorazila s písní „Nìpi Fero, nìpi 

vodu“ a mezi pøáteli je pøezdívána „Jarmilka Šuláková“.

Na závìr pro ty, kteøí marnì oèekávali pøíjezd našeho slavného rodáka a svìtového 

šampióna ve sjezdu na èemkoliv René Vaòouse, uveïme, že René byl pøi svém pøedolym-

pijském soustøedìní na Islandu napaden polární vosou, která, jak se následnì potvrdilo, 

byla infikována virem H5N1 a René musel být s podezøením na ptaèí chøipku hospitalizo-

ván na jedné z Reykjavíckých klinik. Jak nám posléze telefonicky sdìlil, urèitì se objeví na 

nìkteré další rájecké akci.

Na úplný závìr dìkují organizátoøi všem, kteøí se zúèastnili a vìøíme, že se i dobøe 

pobavili. Pøedevším oceòujeme hojnou úèast z Pøestavlk a Borovnice a zveme všechny na 

již 1. roèník „Rájecké olympiády“, která se kvapem blíží a na pøípravu strojù již nezbývá 

mnoho èasu!!!
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Od našich dopisovatelù

Trocha poezie...

Malé zamyšlení nad životem

hrabìnky paní Terezie Eleonory z Ugarte.

A léta bìží, vážení,

už nám zase bude o rok víc,

a kdyby snad jste stìžovat si chtìli,

nenadìláte s tím vùbec nic.

Místo zpívaných schodù do nebe

zùstanou jenom ty na Homol,

a paní Eleonora ovínìna láskou

obcházela nocí dokola kol.

Pravidlem bylo slavit Vánoce

v klidu borovnického zámku,

proto nechala pootevøenou

v zahradì v rohu bránku.

Pan baron uhánìl na koni

až z Kostelce, matièko boží,

a toužil být co nejdøíve

v hrabìnèiném teplém loži.

Podobnì se odehrávaly veèery pánù,

které se protáhly do ranních hodin,

málokoho však nechali nahlédnout

do pestrého života svých rodin.

(Dìkujeme neznámému autorovi...)
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Dìtská stránka

Omalovánka s hádankou

Zimní veèery a dny , proto pro Vás otiskujeme další omalovánku, 

tentokrát s hádankou. Najdete na obrázcích 10 rozdílù?

 ještì nekonèí
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