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Slovo úvodem

Vážení obèané obce Borovnice,

Milí spoluobèané,

již potøetí v tomto roce vás vítám pøi ètení obecního zpravodaje Brodík. Jak už bývá 
zvykem, doètete se mnoho nových informací z dìní obce a budete pozváni na rùzné 
kulturní akce. Mnohdy, když píši toto úvodní slovo, si øíkám: „Zase se opakuji“. Zase vám 
v úvodu øíkám co si mùžete pøeèíst ve zpravodaji nového, co bylo a co bude a znovu a 
znovu vás vybízím ke spolupráci. Kolikrát si øíkám „napíšu jim nìjaké moudro, nebo jim 
poradím nìco nového“. Ale nikdy nic takového nenapíšu. Asi ve spìchu na klávesnici 
poèítaèe naklapu pár øádkù, abych vás alespoò krátce pøivítala v dalším mìsíci. Proto 
bych vás chtìla alespoò teï trochu naladit na pomalu blížící se jaro. Poèasí venku je stále 
pochmurné, studené, a my, nebo alespoò já, z nìj máme takovou pochmurnou náladu. 
Ale sluníèko, jak doufám, už brzy zaène høát, sníh a led zaène odtávat a já už se tìším na 
vykukující snìženky, bledulky a jiné jarní kvìtiny, které signalizují, že paní zima zase na 
rok zanechala své vlády. A tak si øíkám, že èím víc na jaro budu myslet, tím rychleji pøijde. 
Proto myslete se mnou, at' už nás ty zimní vánice a mrazy opustí a zavítá k nám jaro. 
Schválnì kdy k nám dorazí...

Pìkný mìsíc bøezen vám pøeje 
Barbora Èermáková

tak tu máme další èíslo zpravodaje. Musím se omluvit za ponìkud opoždìné 
vydání, ale vzhledem k pøevzetí pøestavlckého obchodu a nutnosti zásobit jej zbožím a pro-
vedení dalších nezbytných prací, nebylo možné vìnovat se Brodíku døíve.

Je velmi potìšující, že se do tohoto èísla sešlo vìtší množství pøíspìvkù od rùzných 
dopisovatelù, takže se o tomto èísle dá skuteènì øíci, že jsme ho tvoøili spoleènì. Budeme 
velmi rádi, když se v tomto duchu bude pokraèovat.

O spuštìní internetových stránek naší obce jsem Vás na tomto místì informoval již 
v pøedchozích èíslech. V tomto èísle se vìnuji podrobnìji obsahu stránek, aby mìli pøed-
stavu o jejich podobì i lidé, kteøí zatím doma poèítaè s Internetem nemají a možná zvažují 
jeho poøízení. Samozøejmì je možné se na tyto stránky podívat také na poèítaèích, které 
pro veøejnost obec poøídila a umístila ve všech èástech obce. Jak již bylo nìkolikrát 
v Brodíku sdìleno, tyto poèítaèe jsou umístìny napø. v knihovnách.

Dovolím si jen ještì poznámku k obchodu, který manželka pøevzala. Ve støedu 1.3. 
jsme objednali stejné množství peèiva, jaké objednávala pøedchozí nájemkynì obchodu a 
bohužel to nestaèilo. Na pátek 3.3. jsme objednali opìt stejné množství + 2 chleby navíc, 
ale 11,5 chleba nám zbylo. Není to zrovna málo, tak chci poprosit, máte-li objednaný chléb, 
vyzvedávejte si ho. Od støedy 8.3. bude koneènì dovážet chléb také Èermná, do té doby 
prosím o trochu shovívavosti. Vìøte, že dìláme vše pro to, aby bylo vše tak, jak jste zvyklí...

S pøáním brzkého jara
Petr Kotera
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Zprávy Obecního úøadu

Veøejné zasedání zastupitelù

Veøejné zasedání zastupitelù obce Borovnice se konalo dne 23. 2. 2006 od 

18. hodin v klubovnì SDH Borovnice. Pøítomno bylo celkem 7 zastupitelù (jeden 

zastupitel byl omluven) a 8 obèanù obce Borovnice. 

Hlavním bodem jednání bylo schválení rozpoètu pro rok 2006. Pøíjem èiní 

2.805.080,- Kè a výdej 2.805.080,- Kè. Nikdo z pøítomných nežádal úpravu ètených 

kapitol, proto byl rozpoèet schválen všemi zastupiteli. Pøípadné zisky z grantù kraje nebo 

z Programu obnovy venkova budou do rozpoètu zapracovány rozpoètovým opatøením po 

podpisu smlouvy.

Po schválení rozpoètu se projednával seznam dlužníkù, kteøí v roce 2005 neuhradili 

obci poplatek za shromažïování, svoz a likvidaci domovních odpadù. Celková dlužná 

èástka nyní èiní 4 500,- Kè. Tato èástka odpovídá 15ti dlužníkùm z øad chalupáøù a 

rekreantù, kteøí v obci Borovnici vlastní nemovitost podobného charakteru a vztahuje se 

na nì poplatek podle obecnì platné vyhlášky a zákona. Zastupitelstvo rozhodlo, že 

dlužníci budou obesláni dopisem s pøiloženou složenkou a budou požádáni o zaplacení 

tohoto poplatku. U první výzvy nebude použito sankèní opatøení. 

Ve tøetím bodì jednání informoval starosta obèany o nových webových stránkách, 

které mùžete najít na adrese www.borovnice.info. Tyto internetové stránky budou sloužit, 

mimo jiné, jako elektronická vývìsní deska.

Dále byli pøítomní obèané seznámeni s projektem medializace mikroregionu 

Brodec s názvem „Pìšky nebo na kole“. Tento projekt je pøipravován ve svazku obcí 

Brodec a za úèinné pomoci agentury RDA Rychnov nad Knìžnou. 

V pátém bodì jednání byly projednány žádosti obèanù a organizací. Organizace 

TTC Lhoty u Potštejna zaslala na obecní úøad žádost o sponzorský pøíspìvek. Oddíl 

stolního tenisu žádá o pøíspìvek na technické vybavení školní tìlocvièny ve Lhotách u 

Potštejna. Konkrétnì na nákup pojízdných stolù, které poslouží k výuce stolního tenisu. 

Zastupitelé dopis odložili s prosbou na TTC Lhoty u Potštejna o bližší informace.

V žádostech obèanù bylo projednáváno, kdo získá volné pracovní místo, které 

nabízí obecní úøad. Pan Petr Komárek oslovil zastupitele dopisem, kde reagoval na 

možnost práce. Tuto èinnost by chtìl vykonávat po práci ve svém volném èase. Na tuto 

nabídku dále ústnì reagoval pan Vojtìch Švehlák a pan Jaroslav Slanina. Tito dva pánové 

by chtìli práci vykonávat jako své hlavní povolání. Pan Švehlák jako zamìstnanec obce a 

pan Slanina na živnostenský list (pokud to umožní zákon). Zastupitelstvo požádalo 

starostu obce, aby podìkoval za vstøícnou nabídku pana Komárka a jeho žádost zamítlo s 

odùvodnìním, že pøi tøísmìnném provozu by bylo plnìní nìkterých dílèích úkonù 

nereálné. Pan Švehlák a pan Slanina budou písemnì pozváni na pracovní jednání 

zastupitelù dne 30. 3. 2006, kde se rozhodne o tom, kdo bude pøijat na zkušební dobu a 

bude zamìstnán pro obec. Pravdìpodobný nástup je od 1. 4. 2006. 
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V diskuzi vystoupila paní Božena Kaplanová, která pro obec vykonává 

knihovnickou èinnost a pøednesla zprávu o knihovnì a o využití veøejného internetu. Pan 

Tschöpl si ztìžoval na tìlocviènu v Pøestavlkách  na pøedávání klíèù a vybírání poplatkù. 

Bylo mu navrženo domluvit se s povìøenou osobou, která za tìlocviènu a poplatky 

zodpovídá. Starosta obce pøislíbil, že stížnost bude projednána. Dále byl vznesen 

opakovaný dotaz pana Podhorníka na opravu cesty v Rájci. Starosta obce potvrdil, že ve 

schváleném rozpoètu pro rok 2006 se poèítá s celkovou opravou zmínìné komunikace. 

„Taková zima, jako je letos už dlouho nebyla“, øíkají mnozí lidé. A že nám dává 

o sobì vìdìt, potvrzují zprávy o zøícených støechách a jiných neštìstích z rùzných koutù 

svìta i naší republiky. Škody napáchala i u nás na Homoli. Vrstva snìhu na støeše kostela 

po oteplení ztìžkla a po zledovatìlém povrchu celou tíhou spadla na zem. Bohužel, pøi 

pádu ponièila nìkolik hrobù. Na stranì høbitova smìrem ke Lhotám u Potštejna nevydr-

žely kamenné náhrobky nápor snìhu a pod jeho tíhou se polámaly. Bohužel, zatím nelze 

odhadnout škodu, která vznikla, protože sníh je zledovatìlý a není možné se k hrobùm 

dostat a zjistit, jak hodnì jsou ponièené. Musíme poèkat, až sníh odtaje, a poté se teprve 

zhodnotí zpùsobená škoda a náhrobky se budou moci opravit.

Škoda na Homoli zpùsobená snìhem
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Starosta obce Borovnice, jako pøedseda svazku Brodec, oslovil v závìru roku 2005 

otevøeným dopisem ministra životního prostøedí RnDr. Libora Ambrozka s žádostí o 

prodloužení, pøípadnì prominutí podmínek smlouvy, která obec Borovnici, jako jednu 

z úèastníkù projektu plynofikace mikroregionu Brodec, zavazuje k urèitému procentuál-

nímu vyhodnocení celé akce. Závìreèná zpráva s vyhodnocením mìla být vyhotovena dle 

smluvních podmínek do 2 let po kolaudaci a obce se smluvnì zavázaly, že naplní 90% 

zlepšení životního prostøedí ve snížení kyslièníku uhlièitého v ovzduší. Stavba v celém

Plynofikace naší obce
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mikroregionu realizovala 476 pøípojek. Z tohoto množství k 31. 12. 2005 bylo funkèních 

112, tj. 23%. V otevøeném dopise se snažil pøedseda svazku vysvìtlit panu ministrovi 

pravdìpodobný dùvod nižšího procenta pøipojení. Jedná se o razantní zdražení tohoto 

topného média a nemalou mìrou se podepsal i fakt, že se zavedením vytápìní plynem je 

nutné pøikroèit i k zateplování venkovní zástavby. Vstupní náklad se tak prodražuje témìø 

o 100%.

Odpovìï na tuto žádost:
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I když zima stále ještì trvá, už nyní se setkáváme s mládeží, která neustále na svých 

motorkách projíždí obcemi a obtìžuje svým hlukem ostatní obèany. Nejenže svým 

bezdùvodným ježdìním obtìžují ostatní, narušují klid, ale èasto ohrožují i své zdraví. 

Bezpeènostní helma je podmínkou, ale mládež v naší obci na to nebere zøetel a jezdí bez ní. 

Motorky ne vždy odpovídají dobrému technickému stavu a nesplòují podmínky pro 

provoz. O tom, že leckteøí øidièi ani nevlastní øidièský prùkaz a neøídí se pravidly silnièního 

provozu, radši nemluvì. Žádáme proto obèany, aby zvážili tuto situaci a pro své dìti našli 

jinou zábavu, vždyt'  bezdùvodné stálé popojíždìní na motorce po obci je zbyteèné, 

neekonomické a pro ostatní obèany nepøíjemné. Nechceme, aby se motorismus v naší 

obci rozvíjel tímto zpùsobem. Pokud to je jen trochu možné, domluvte svým dìtem. Od 

1. èervna 2006 vstupuje v platnost nový bodový systém pro úèastníky silnièního provozu, 

na který by tito „motorkáøi“ mohli doplatit, nebot' podle nové vyhlášky se stává øízení 

motorového vozidla bez øidièského prùkazu a bez pøihlášení vozidla na dopravním 

inspektorátu (tzn. bez SPZ), trestným èinem.

Starosta obce by chtìl touto formou podìkovat pracovníkùm Koloniálu Z+Z za 

nìkolikaletou obchodní èinnost v provozovnì obchodu potravin v Pøestavlkách. Zvlášt' by 

chtìl podìkovat paní Olze Zaòkové za velice milý a vstøícný pøístup ke všem uživatelùm 

této prodejny a za její osobitou ochotu a snahu vyhovìt všem potøebám obèanù nejen 

Pøestavlk, ale i okolních obcí. 

Vážená paní, pøeji vám mnoho zdraví, osobních i pracovních úspìchù a stálou 

pracovní trpìlivost, s námi, mnohdy nevyzpytatelnými zákazníky. Vìøím, že tento dík 

patøí za všechny obèany Pøestavlk a za všechny obèany Borovnice.

Dìkuji Vám

Karel Urbanec

starosta obce

V roce 2006 bude opìt v provozu poradna, která se zamìøuje na alkohol, tabák, 

gamblerství a drogy. 

Poradnu lze navštívit dvakrát mìsíènì, vždy 2. a 4. støedu v mìsíci od 14 do 16 hod. 

na Mìstském úøadì v Kostelci n. Orl., budova B, 1. patro, è. dveøí B116. 

Poradenství je poskytováno zdarma, anonymnì, a to i na tel. èísle 494 337 239, 

popø. na tel.è. Zdravotního ústavu v Rychnovì n.Kn. 494 534 756 - p. Serbousková.

Sdìlení obèanùm

Podìkování

Zmìna provozu poradny v Kostelci nad Orlicí
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Stomatologická lékaøská služba první pomoci okresu Rychnov nad Knìžnou má 

ordinaèní hodiny v sobotu, nedìli a o svátcích od 8 do 12 hodin.

5.3. MUDr. František Bahník Kostelec n.Orl., Tøebízského 799 494 323 152

11.3. MUDr. Rùžena Benešová Dobruška, Tyršova 461 494 622 040

12.3. MUDr. Jan Beránek Týništì n.Orl., Komenského 828 494 371 088

18.3. MUDr. Lucie Beránková Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - poliklinika 494 371 783

19.3. MUDr. Marie Èapková Doudleby n.Orl., Komenského 366 494 383 417

25.3. MUDr. Iva Domáòová Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - poliklinika 494 515 694

26.3. MUDr. Helena Dušková Èeské Meziøíèí, Záhumenská 445 494 661 102

1.4. MUDr. Jindøich Handl Rychnov n.Kn., Panská 24 494 531 955

2.4. MUDr. Marie Havlová Rychnov n.Kn., U stadionu 1166 494 539 225

8.4. MUDr. Lenka Hlavsová Kostelec n.Orl., Komenského 259 494 323 958

9.4. MUDr. Eva Hrbáèová Rychnov n.Kn., Na Trávníku 1232 494 321 511

Èinnost: 1. Propagace knihovny na veøejnosti
2. Donáška knih na Homoli
3. Batikování ubrusù a trièek
4. Úklid, støíhání živého plotu u knihovny za pomoci p. Øièaøové a Prudièové

Vybavení: Nová kamna - 5.2. zabudována kamna 4kW - místnost nevytopila, 
18.3. výmìna za kamna 6kW - jsou také slabá, letošní zimu se teplota po-
hybovala okolo +6°C, výjimeènì pøesáhla teplota +10°C
Nový poèítaè - instalován 18.5. spolu se stolem a židlí

Opravy: nátìr veškerého oplechování na støeše a oknech
Provoz: knihovna je otevøena pro veøejnost každé úterý od 16 do 18 hod.
Èlenové: registrovaných èlenù je 77, v knihovnì si 401 návštìvníkù vypùjèilo celkem 

736 knih 
Knihy: knihy z výmìnného souboru z Kostelce nad Orlicí jsme mìli pùjèené 3x, 

celkem 185 svazkù. Pro knihovnu byla zakoupena pouze 1 kniha. 

Jádro návštìvníkù tvoøí skupina ètenáøek, která chodí do knihovny pravidelnì. Pro 
zajímavost: nejvíce knih pøeèetla p. Beèièková, celkem 51 titulù. Hodnì ètou také ètenáø-
ky na Homoli. Z mládeže nejvíce ète Verunka Dusílková, 41 knih. Velmi lituji, že má Borov-
nice tak málo dìtí, tady je to vypùjèování slabší. V øíjnu navštívila knihovnu p. Provazníko-
vá z Mìstské knihovny v Kostelci nad Orlicí. Vše pøekontrolovala, poradila a odjíždìla 
spokojena.

Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci

Knihovna Borovnice

Zpráva za rok 2005
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Poèítaèe a Internet:
První poèítaè byl instalován v záøí 2004 a provoz byl zahájen 1. øíjna. Druhý poèítaè 

byl pro veøejnost pøístupný od 30. èervna.
Tuto formu informací, zábavy a pouèení využívá hlavnì mládež a dìti. Dospìlí 

chodí málo, ale vždy jsou spokojeni, protože tam najdou, co potøebují. Zájemcù v roce 
2005 bylo 906, hodin strávených za tímto úèelem bylo 1199. Kdo má zájem, pùjèím klíèe 
a podám informace. Návštìvníci chodí bìhem dne od 8 hodin, ale nejpozdìji do 21 hodin. 
Každého zapisuji, zjišt'uji  kdo tam byl bez mého vìdomí, píši hodiny. Mám pøehled a 
kontroluji. Když jsem mimo Borovnici, knihovna je zavøena.
Pøipomínky: hraní her, zanášení poèítaèe

pùjèování klíèe jiným návštìvníkùm
Závìr:

Tuto práci dìlám zdarma a ráda, je to pro lidi, hlavnì pro dìti. Jsem pøekvapena 
jejich slušností. V knihovnì po nich zùstává poøádek a uklizeno. Je vidìt, že umí žít v kul-
turním prostøedí. Pøeji si, aby to tak vydrželo.

Kaplanová

Nové knihy z výmìnného fondu, pøijaté dne 6. února 2006:
Bonington Chris - Bílé tajemství Tibetu, Brož Ivan - Velké postavy rodu, Cowley Robert - Co by bylo, kdyby?, 
Dutcher Jim - Vlci u dveøí, Freely John - Tajemství palácù, Knopp Guido - Hitlerovy obdivovatelky, Krch František 
David - Bulimie, Masson J. Moussaieff - Poslední ráj na Zemi, Navara Ludìk - Smrt si øíká Tutter, Noordhuis Klaas T. 
- Navrhování zahrad, Pechová - Hrníèková kuchaøka, Smullyan Raymond - Šeherezádiny hádanky, Št'áhlavský 
David - Rusko mezi øádky, Zábrodská Eva - Žila jsem v zemi Alláhovì, Behrendt Leni - Píseò vøesovištì, Birkner - 
Mahler - Milostné dopisy, Bruckner Pascal - Zlodìji krásy, Cilek Roman - Èas smrti, èas vzkøíšení, Clark Mary Higgins 
- Patøíš mi, Cobb James - Stopaøka, Courths - Mahler - Štìstí, Dewar Isla - Konec všedních dní, Drake Shannon - 
Christina, Fajtl František - Sestøelen, Fest Joachim - Hitler a konec Tøetí øíše, Gregory Sandra - Zapomeòte, že jste 
mìli, Hassel Swen - Vojenská káznice, Herriot - Zvìrolékaø v chomoutu, Hornová Lenka - Pomóc! Ta rodina je šílená, 
Huston Charlie - Dopaden pøi èinu, Kubátová Marie - Erbovní povídky, Mayle Peter - Kromì sòatku uvážím, 
Monsarrat - Kruté moøe, Palmer Michael - Vedlejší úèinky, Pittnerová Vlasta - Lidé a lesy, Pittnerová - Barbora 
Harfenica, Pittnerová - Tichý život, Pratchett Terry - Výtvarné umìní Zemìplochy, Rollins James - Pohøbeno v 
hlubinách, Sheldon Sidney - Akce soudný den, Soucy Gaétan - O holèièce, co si ráda, Swann Carolyne - Azurové 
štìstí, Valíková - Soukromý nebe, Viewegh Michal - Pøípad nevìrné Kláry, Yorke Margaret - Vražda na Akropoli, 
Haškovec Vít - Svìt v souvislostech, Záruba Boøivoj - 777+1 zajímavost, Brezina Thomas - Útok kamenných rytíøù, 
Friedrich - Ètyøi a pùl kamaráda, Nix Garth - Lirael, Øeháèková Vìra - Pìtka povedených pacientù, Øeháèková Vìra 
- Sbalit kluka za každou, Shan Darren - Krvavé chodby, Snítil Ludìk - Nevinné intriky, Štroblová Jana - Hra na 
tøetího

Nové knihy z výmìnného fondu, pøijaté dne 20. února 2006:
Aronson Theo - Margaret - výstøední, Hessayon David - Ovoce v zahradì, Heuer Sigrid - Babièèiny pokojové, Hùla 
Jan - Co skrývá pod kùží?, Mayer Miroslav - Domácí zabijaèka, Reichholf - Riehm - Hmyz a pavouci, Rohál Robert - 
Lesk a bída slavných, Seele Astrid - Ženy kolem Goetha, Schmickl Helge - Domácí výroba lihovin, Tunys Ladislav - 
Moje magická skrýš - Otomar, Tunys Ladislav - Hodnì si pamatuju..., Veselý Vladimír - Vèelaøství, Bradford Taylor - 
Pamatuj, Cerha Vladimír - Úsmìvy ze ZOO, Coulter Catherine - Bohatá nevìsta, Fabián Pavol - Moji ètyønozí 
pacienti, Francis Dick - Expert, Francková Zuzana - Ani den bez maléru, Francková Zuzana - Betty a její pøátelé, 
Fuchsová Irena - Když muž miluje muže, Gardner Erle Stanley - Nìkterá negližé cosi tají, Gardner Erle Stanley - 
Pøípad kožíšku prožraného, Garwood Julie - Nebezpeèná hra, Gerritsen Tess - Elixír mládí, Grisham John - Vánoce 
nebudou!, Hercíková Iva - Pavouk, který kulhal, Hunter Jillian - Prohøešek, Janeèková Klára - Zrada, Javoøická - 
Dìti štìstìny, Jerome Klapka - Henryho svìdectví, Lewis Susan - Oheò vášnì, Moline Karen - Zvrácená posedlost, 
Paretti - Rùže a meè, Pemberton Lynne - Pøízraky v temnotách, Quick Amanda - Záhadný skvost, Roberts Nora - 
Žhavý led, Small Beatrice - Pùvabná vévodkynì, Tolkien - Tulák Rover,  Co chci vìdìt o pøírodì, Fanning Kieran - 
Cesta Vikingù, Coleman Michael - FC Andìl, Dvorský Ladislav - Bubetka v Praze, Filip Dominik - Mezi skøítky, 
Miková Karla - Na køídlech touhy, Nepil František - Podívánky, Nepil - Makový mužíèek, Nimmo Jenny - Charlie a 
kouzelný kulièas, Petiška - Olin a lišky

Tento seznam knih je uveden pøehlednìji také na www.borovnice.info v sekci "Dìní 
v obci • Spolky" - knihovny.
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Internetové stránky

Co najdete na našich stránkách...

V úvodu minulého èísla zpravodaje jsem vás informoval o spuštìní internetové 
prezentace naší obce na www.borovnice.info. Slíbil jsem, že se zde zmíním o jednotlivých 
sekcích a o tom, co v nich naleznete, což bych chtìl nyní uèinit. Kdo má doma poèítaè 
s Internetem, lehce na to, kde co hledat, pøijde sám. Pøesto chci popsat jednotlivé èásti 
webu, aby obèané, kteøí doma Internet nemají nebo s jeho zavedením váhají, mìli nìjakou 
pøedstavu, co na našich stránkách mohou najít. Kromì toho je na území naší obce nìkolik 
míst, kde je možnost se na Internet podívat, takže není nutné mít doma vlastní poèítaè 
s Internetem...

Úvodní strana
Jakmile navštívíte stránky naší obce, otevøe se úvodní stránka, kde je možnost 

kliknout na odkaz "Co je na webu nového". Zde zjistíte, kdy a co bylo na stránkách 
zmìnìno èi pøidáno, takže pokud máte již stránky celé prohlédnuté, pøi dalších návštì-
vách naší prezentace Vám tento odkaz usnadní hledání novinek. Ihned po dopsání každé-
ho èísla Brodíka je tento zpravodaj umístìn okamžitì na Internet a zároveò se zaène 
tisknout. Než se vytiskne, naskládá a doruèí do Vašich stránek, uplyne zhruba jeden den, 
takže na Internetu je Brodík o den døíve. Jeho zaøazení samozøejmì v odkazu "Co je na 
webu nového" najdete také...

Hlavní souèástí našich stránek jsou tlaèítka, pomocí nichž se dostanete do 
jednotlivých sekcí.

Základní informace
Tímto tlaèítkem se dostanete na stránku, kde jsou uvedeny jednotlivé èásti naší 

obce, starosta a složení zastupitelstva, rozloha, poèet obyvatel atd. Najdete zde také do 
kterého kraje, okresu a obvodu obce s rozšíøenou pùsobností patøíme, což by nebylo nic 
zvláštního, ale tyto informace jsou zde uvedeny jako odkazy na stránky krajského úøadu 
v Hradci Králové a mìst Rychnov nad Knìžnou a Kostelec nad Orlicí, takže se odtud 
jednoduše dostanete pøímo na jejich stránky, kde najdete další dùležité informace, napø. 
živnostenský úøad, stavební, sociální odbor atd. na stránkách Kostelce nad Orlicí...

Úøední deska
Toto tlaèítko vás zavede na stránku, kde jsou umístìna oznámení úøadu obèanùm, 

stejnì jako na vývìsních tabulích na území obce. Je zde také termín konání pøíštího 
veøejného zasedání zastupitelstva. Nechybí zde ani úplné znìní všech vyhlášek, platných 
v naší obci.

Zpravodaj Brodík
K tomuto tlaèítku není snad tøeba nic dodávat. Jsou zde umístìny internetové verze 

Brodíka od èísla 1/2006. Snad jen rada: Brodík je ve formátu PDF, tedy otevírá se v pro-
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gramu Adobe Acrobat Reader. Otevírání pøímo na internetové stránce je kvùli velikosti 
souboru zdlouhavé a mùže se stát, že se nestaèí celý naèíst døíve, než dojdete na další 
stranu, èímž se stává, že se celý nenaète vùbec. Jak je na této stránce popsáno, doporuèuji 
soubor nejprve uložit do poèítaèe a poté ho otevøít. V takovém pøípadì nemohou nastat 
žádné problémy...

Dìní v obci • Spolky
Stiskem tohoto tlaèítka se zobrazí stránka s odkazy na další strany, vìnující se 

kulturnímu a sportovnímu dìní v naší obci a rùzným spolkùm a zaøízením v naší obci:
Kulturní a sportovní akce - seznam akcí konaných v naší obci
Stalo se... - záznamy z akcí, které se již konaly
Mše na Homoli - vlastnì nejen mše, ale vše, co se na Homoli koná
SDH Borovnice - prezentace dobrovolných hasièù z Borovnice
SDH Pøestavlky - prezentace dobrovolných hasièù z Pøestavlk
SDH Rájec - prezentace dobrovolných hasièù z Rájce
SDH - okrsek è.18 - prezentace okrsku, ke kterému patøíme
Volejbal - informace o "Letní volejbalové škole" a "Memoriálu Bohumila Beèièky"
Tìlocvièna v Pøestavlkách - informace o tìlocviènì v pøestavlckém zámeèku
Knihovny v obci - informace o knihovnách, jejich èinnosti a nabídce

Historie a památky
Zde najdete informace o historii Borovnice, Pøestavlk, Rájce, Homole s poutním 

kostelem Panny Marie Bolestné, zøíceniny tvrze Døel na Chlumu, nìco o sochách svatých, 
køížích a kaplièkách a nìjaké báje a historky, které se týkají naší obce.

Fotogalerie
Zde najdete fotogalerie jednotlivých èástí obce vèetnì historických snímkù. Je zde 

unmístìna také fotogalerie zajímavých historických snímkù z okolních obcí.
Fotografie z rùzných akcí zde nenajdete, ty jsou umístìny v jednotlivých èástech 

sekce "Dìní v obci • Spolky".

Mikroregiony
Zde jsou odkazy na stránky Mikroregionù Brodec a Orlice, ke kterým naše obec 

patøí.

Zajímavé odkazy
Pod tímto tlaèítkem se skrývá stránka s velkým množstvím odkazù na rùzné 

internetové stránky, kde se vyskytují informace o naší obci, dále na stránky dobrovolných 
svazkù obcí, okolních obcí a mìst, stránky úøadù a institucí a také na stránky zabývající se 
kulturním dìním v našem okolí. 

Praktické odkazy vás zavedou na stránky s jízdními øády autobusù i vlakù, telefonní 
seznam, slovníkù pro pøeklady z a do rùzných jazykù, databáze PSÈ atd. Pro hasièe je zde 
odkaz na oficiální server Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska a na výzbrojnu požární 
ochrany. 

Najdete zde také odkazy na stránky firem, pùsobících v naší obci, jako napø. 
obchod v Pøestavlkách s provozní dobou, nabídkou a také formuláøem pro objednávky.
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Kontakt

Na této stránce najdete kromì adresy, telefonních èísel a e-mailu také úøední 

hodiny a mapy naší obce.

Fórum

Zde máte možnost vyjádøit se k našim stránkám, poslat nám vzkaz, dotaz, podat si 

inzerát, nebo si tøeba i online povídat mezi sebou. Mùžete zde také ostatní obèany pozvat 

na akci, kterou poøádáte, upozornit obec èi ostatní obèany na nìjaký problém atd. Staèí 

vyplnit pole pro text zprávy, políèko Odesílatel, a do políèka Komu mùžete napsat 

jméno, komu zprávu smìøujete, nebo nechat prázdné. Zpráva se zobrazí ihned po odeslání 

pod tímto formuláøem. Tímto zpùsobem tedy mùže napø. SDH Rájec okamžitì pozvat 

obèany na jejich akci apod. Zároveò tuto jejich zprávu umístím do sekce "Kulturní a 

sportovní akce". Tak pište, máte-li nìco na srdci...

Závìrem bych rád vyslovil své pøání, aby se stránky obce staly pro vás užiteèným 

pomocníkem, který bude pøinášet èerstvé a dùležité informace. Budu se nadále snažit, aby 

jejich ovládání bylo co nejjednodušší a nejpøehlednìjší.
Petr Kotera
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Spoleèenská kronika

Životní jubilea

Pozvánka na pøátelské posezení

V mìsíci bøeznu oslaví své životní jubileum

paní Marie Hudousková z Borovnice
paní Marie Králíková z Homole
pan Jindøich Sejkora z Pøestavlk

65 let
70 let
86 let

Pøejeme všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Pøání našich obèanù

Narození obèánka

V mìsíci bøeznu oslaví své narozeniny 

V mìsíci lednu se narodil

paní Zdeòka Èermáková z Rájce

Petr Komárek z Rájce

Hodnì štìstí, zdraví a podìkování za dlouholetou práci 
v Sociální komisi za Rájec pøeje Smolová.

Všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví a životních úspìchù 
jí z celého srdce pøeje rodina.

Do života mu pøejeme hodnì štìstí, zdraví 
a rodièùm hodnì radosti.

Obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí zve všechny dùchodce obce 

Borovnice, Pøestavlk, Rájce a Homole na 

PØÁTELSKÉ NEFORMÁLNÍ POSEZENÍ

které se uskuteèní dne 9. dubna 2006 od 14. hodin v pohostinství v Pøestavlkách.

Po celé odpoledne bude zajištìn kulturní program a obèerstvení.

Na vaši návštìvu se tìší sociální komise a zástupci obce.

.

.
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1.-30.3. Kostelec n.O. - knihovna Afghánistán 2002 - Irák 2003 - výstava fotografií

4.-5.3. Choceò - kino Máj Noèní let mládeži nepøístupný     20 hod.
Cillian Murphy má za úkol dohlédnout na vraždu bohatého podnikate-
le, který je jedním z pasažérù. Má se tak stát dokud letadlo nepøistane a 
Rachel McAdams má být nedobrovolným vrahem - film USA, 2005

5.3. Kostelec n.O. - kino Harry Potter a ohnivý pohár 15 a 18 hod.
nejslavnìjší èarodìj souèasnosti nastupuje do ètvrtého roèníku v 
Bradavicích. Soutìž o Ohnivý pohár s ostatními èarodìjnými školami 
a definitivní návrat Voldemorta, jeho odvìkého nepøítele - USA/VB, 
2005, hr. Daniel Radcliffe, Emma Watson, èeské znìní

6.3. Choceò - kino Máj Elizabethtown do 12 let nevhodný     20 hod.
název mìsta kdesi v místì, kde dávají lišky dobrou noc, není podstatný. 
Tím hlavním tahákem jsou superhvìzdná jména Orlando Bloom, 
Kirsten Dunst, Alec Baldwin, Susan Sarandon a další, zabalená do 
žánru romantické komedie - USA, 2005

6.3. Doudleby n.O. Velký pexesový turnaj
7.-8.3. Choceò - kino Máj Štìstí 20 hod.

hrdiny jsou tøi mladí lidé, žijící v jednom z mosteckých panelákù. 
Osudy všech se propletou ve chvíli, kdy je Dáša odvezena do blázince a 
Monika a Toník se rozhodnou postarat o její dvì opuštìné dìti - èeský 
film, 2005, hr. Anna Geislerová, Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová...

8.3. Choceò - kino Máj Krtek a oslava 10 hod.
Èeské pásmo pohádek pro nejmenší: Krtek a oslava, Krtek a zajíèek,
Krtek a myška, Vodnická pohádka, Krtek a št'oura,  Krtek a kamarádi, 
Krtek a kachnièky, Krtek a houby, Psí kusy

8.3. Kostelec n.O. - Rabštejn Muzikálové hity 19.30 hod.
úèinkují Pavla Bøínková, Jan Ježek, klavírní doprovod J. Pazour

8.3. Èastolovice - U Lva Bílí andìlé pijí Tesavelu - úèinkují Èerní Šviháci 19 hod.
9.3. Kostelec n.O. - kino A co když je to pravda? 19 hod.

architekt David (Mark Ruffalo), stále zdrcený smrtí své ženy, se právì 
nastìhoval do nového podnájmu s úžasným výhledem na San 
Francisco, kde každý veèer alkoholem zahání myšlenky na okolní svìt. 
Dokud se mu nezaène tu a tam zjevovat a záhadnì mizet pøízrak dívky 
jménem Elizabeth (Reese Whiterspoonová), která vytrvale zdùrazòuje, 
že pronajatý byt je ve skuteènosti její - USA, 2005

10.3. Èastolovice Kouzelná lucerna - pohádka
10.3. Èastolovice - U Lva Veèer pro Karla Hašlera - v podání Mosteckého divadla 19 hod.
10.3. Vamberk - MK Sokolovna Ples divadelní 20 hod.
10.3. Kostelec n.O. - kino Zná ji jako svý boty 19 hod.

romantická komedie, ze které se postupnì vyklube rodinná tragédie a 
pøi niž nemusíte pøíliš používat mozek. Staèí, máte-li prsa a nosíte-li ráda 
vysoké podpatky. Shirley MacLaine se podaøilo dokonale ztvárnit 
babièku s èerným svìdomím. Cameron Diaz je ve formì a sexy. Toni 
Collette svým herectvím pøipomíná svoji slavnou Muriel - USA, 2005

10.-12.3. Choceò - kino Máj Letopisy Narnie: Lev, èarodìjnice a skøíò 17.30 a 20 hod.
prožijete neopakovatelná dobrodružství v zemi plné kouzel a zázrakù - 
film USA, 2005, èeské znìní

11.3. Choceò - kino Máj Vodáci Choceò vás zvou do kina … 14 hod.
festival vodácko-dobrodružných snímkù. VI. Vodácký den v Chocni.

Kultura a volný èas

Kalendáø kulturních akcí
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11.3. Skoøenice - Roxet Erektus Light Erotic Night Strip Show for Women 20 hod.
premiérová show pro sleèny, dámy a paní - v lechtivé show se pøedstaví 
svìtoznámý Stripman Robert, celá party je pak v duchu Erektus Drinku 
se spoustou lákavých cen...

11.3. Deštné v O.h. - Zieleniec III. Euroregionální bìh na lyžích 9.30 hod.
12.3. Kostelec n.O. - kino Moje léto lásky 19 hod.

pøíbìh klasické teenagerské prázdninové lásky, jakou si v urèitém vìku 
zažije témìø každý: on a ona se potkají, okamžitì pøeskoèí romantická 
jiskra a krátkodechý vztah mùže zaèít. Tentokrát ovšem s jednou 
drobnou obmìnou – hlavní role tu totiž sehrají ona a ona. Lesbický
pøíbìh dvou dívek ve vìku, kdy si èlovìk ještì sám se sebou pøíliš neví 
rady, ale zároveò už se zaèíná cítit jako dospìlý - film VB, 2004, hr. Emily 
Blunt, Nathalie Press...

13.3. Choceò - kino Máj Andìl Pánì 10 hod.
Èeská rodinná pohádka plná hereckých hvìzd a laskavého „svatého“ 
humoru…

13.3. Kostelec n.O. - knihovna Pøednáška faráøky Aleny Naimanové 16 hod.
- pøednáška faráøky Církve èeskoslovenské husitské probìhne v rámci 
druhého roèníku Národního dne trénování pamìti, a je urèena všem 
odvážným seniorùm

13.3. Kostelec n.O. - VOŠ-SOU Promítání o Kavkazu 18.30 hod.
- III. promítání cestovatelù a dobrodruhù Martina a Zuzky Novákových 
z Liberce. Tentokrát máte možnost zhlédnout fotografie a vyslechnout 
poutavé vyprávìní na téma KAVKAZ - údolí øeky Baksan a hora Elbrus

13.3. Rychnov n.Kn. - SC Pták Ohnivák a Liška Ryška 8.30 hod.
V pohádce hraje takøka živý kùò a opravdový Pták Ohnivák. 
Úèinkují herci z Divadla KORÁB Praha.

13.-15.3. Choceò - kino Máj Domino mládeži nepøístupný     20 hod.
Keira Knightley v roli modelky, která opustila svou kariéru a stala se 
lovkyní lidí - film USA, 2005, dále hrají Mena Suvari, Mickey Rourke, 
Lucy Liu, Christopher Walken...

15.3. Vamberk - MK Sokolovna Kát'a  a  Škubánek 8.30 a 10 hod.
rozpustilé pohádkové pøíbìhy ze svìta dìtí a zvíøátek

15.3. Choceò - kino Máj Strašpytlík 10 hod.
malé kuøe Strašpytlík jednoho dne zjistí, že padá nebe. Nikdo z do-
spìlých mu ale nevìøí a on se tak pouze se svými kamarády pokusí 
zachránit svìt - animovaný film USA, 2005

16.3. Kostelec n.O. - kino Dùkaz do 12 let nevhodný     19 hod.
Gwyneth Paltrowová se snaží v dramatu Johna Maddena zjistit, zda 
vedle velkého nadání pro matematiku nezdìdila po svém otci 
Anthonym Hopkinsovi také psychickou chorobu, která ho na sklonku 
jeho života prakticky vyøadila z normálního života - film USA, 2005

17.3. Èestice - TJ Sokol Turnaj  jednotlivcù "O pohár starosty"ve stolním tenise
17.3. Tutleky Hasièský ples
17.3. Skoøenice - Roxet Raptek vol. III. 20 hod.

hip-hopová událost prvního ètvrtletí - Louis Logic (USA), hvìzda hip-
hop kempu 04´, D.Real.C, MC Leevi (Namibie), DJ Guy-G a spousty 
dalších hostù, Fire show, køest Kunnyho vinyl singlu...

17.3. Choceò - kino Máj Jak se krotí krokodýli 10 hod.
17.-19.3. Choceò - kino Máj Jak se krotí krokodýli 17.30 a 20 hod.

nová rodinná komedie Marie Poledòákové o tom, že nikdo nechce 
zùstat sám - ÈR, 2006, hr. Ingrid Timková, Jiøí Mádl, Václav 
Postránecký, Miroslav Etzler, Sabina Laurinová, Josef Vojtek...

18.3 Èestice - hospoda Dospìlácký karneval
18.3. Èastolovice Josefovská zábava
18.3. Skoøenice - Roxet Berentzen Party Time & Tryskáè Michal Souèek Live 20 hod.

diskotéka s novinkovými singly, jež ovládají evropské charty...

19.3. Kostelec n.O. - Sokolovna "Ne" tradièní dìtské šibøinky v "indiánském stylu" 14 hod.
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19.3. Kostelec n.O. - kino Strašpytlík 16 a 18 hod.
více informací dle 15.3. - Choceò - kino Máj

20.-21.3. Choceò - kino Máj Masajové - bojovníci deštì klubový film     20 hod.
èlovìka vedou k boji rùzné pohnutky, pravá odvaha však pochází ze 
srdce... Francouzský film, 2004

21.3. Rychnov n.Kn. - SC Veèer v THEATRO Á LA SKÁLA 19.30 hod.
Prùøez slavnými operními a muzikálovými melodiemi, úèinkují: Galla
Mackù – sólistka Hudebního divadla Karlín, Jan Berko – èlen Hudební-
ho divadla Karlín, Libuše Klausová – èlenka Národního divadla Praha...

22.3. Choceò - Sokolovna NEZMAØI

22.3. Choceò - kino Máj Dùkaz do 12 let nevhodný     20 hod.
více informací dle 16.3. - Kostelec n.O. - kino

24.-25.3. Choceò - kino Máj Doom mládeži nepøístupný     20 hod.
kdo by neznal Doom, zøejmì nejslavnìjší poèítaèovou hru všech dob. 
Hlavni hrdina John Grimm se coby vesmírný mariòák musí postavit
jisté ohavné mimozemské aktivitì. Natáèeno v Praze. Film USA, 2005

24.-26.3. Kostelec n.O. - Rabštejn Audimafor - oblastní pøehlídka divadel malých forem

25.3. Skoøenice - Roxet Taneèní Liga Party & Lukáš Malý 20 hod.
dancefloorový èarodìj nabral spousty nových sil, aby rozehrál svoji 
magickou noc v doprovodu novinek z vydavatelství Universal Music & 
Traxx a rozdal cédéèka & kazety za 20.000,- Kè

25.3. Olešnice-Hodìèín Ples obce
26.3. Choceò - kino Máj Panic je na nic mládeži nepøístupný     20 hod.

první z kopií Snowboarïákù pøichází do kin. Pøíbìh je prost'ounký -  tøi 
borci tak dlouho øeší sex, až se rozhodnou pøejít od teorie k praxi. Dopo-
mùže jim k tomu Šárka Vaòková? Film ÈR, 2006

27.3. Rychnov n.Kn. - SC NEZMAØI 19.30 hod.

27.3. Èastolovice Aranžování na Velikonoce
28.-29.3. Choceò - kino Máj Zathura - vesmírné dobrodružství 17.30 hod.

vesmírné dobrodružství ve stylu Jumanji - bìhem dìtského skotaèení 
objeví tøi sourozenci v temném sklepì starou a tajemnou deskovou hru. 
Figurky se pohybují samy od sebe, po stoupnutí na políèko Meteorický 
roj se objevují pomìrnì velké problémy a za oknem je z nièeho nic 
hluboký vesmír - USA, 2005, èeské znìní, hr. Tim Robbins, K. Stewart...

28.-29.3. Choceò - kino Máj Saw 2 mládeži nepøístupný     20 hod.
z téhle show se vypadnout nedá, v téhle show se nehlasuje, v téhle 
show prostì pøežijete, nebo ne... USA, 2005, hr. Dina Meyer, Tobin Bell...

29.3. Rychnov n.Kn. - SC V šachu 19.30 hod.
humorné vyprávìní o divadle a spoleèném životì s hercem Ivanem 
Vyskoèilem a jeho manželkou Anife Ismet Vyskoèilovou-Hassan

29.3. Vamberk, MK Sokolovna Hradišt'an 19.30 hod.
koncert nejstarší a nejznámìjší cimbálové kapely s Jiøím Pavlicou

30.3. Kostelec n.O. - knihovna Pøednáška astrologa Milana Gelnara 17 hod.
astrologie a partnerské vztahy aneb proè je manželství pohádka naruby 

30.3. Kostelec n.O. - kino Tajemný let 19 hod.
Kyle Prattová neprochází zrovna lehkým obdobím. V Nìmecku jí zemøel 
manžel, a aby toho nebylo málo, tak jí bìhem zpáteèního letu domù 
zmizí v letadle dcera. A bude ještì hùø. Vše totiž nasvìdèuje tomu, že 
Kyle možná dceru s sebou vùbec nemìla, protože ta je už dávno po 
smrti. A nebo ne? - film USA, 2005, hr. Jodie Foster, Peter Sarsgaard...

30.-31.3. Choceò - kino Máj Manderlay mládeži nepøístupný - klubový film     20 hod.
zvláštní a znepokojující pøíbìh z plantážní osady Manderlay, kdesi 
hluboko na jihu USA… Film Dánsko/USA, 2005

31.3. Kostelec n.O. - kino Hele, kámo, kdo tu vaøí? 19 hod.
vztahy, pracovní rivalita, hádky se šéfem a nenechat se pøivést do 
hrobu nespokojenými klienty. USA 2005, hr. Anna Faris, Justin Long...

19.30 hod.
koncert èeskobudìjovické skupiny provázen mluveným slovem se 
specifickým nezmarským humorem

více informací dle 22.3. - Choceò
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bøezen Høibiny-Ledská Dìtský karneval
bøezen Zámìl Ukázka velikonoèních dekorací
1.4. Kostelec n.O. - Rabštejn Trampská porta 2006 - oblastní kolo 13 hod.
1.4. Slatina n.Zd. - "U kostela" 6. Hajcukùv nášup 20 hod.

vystoupí rockové skupiny Koda, První pomoc, Benjaming Band,
4 akordy, Rádio Jerevan

1.4. Èestice Finále Vè. oblasti ve volejbale žen v hale
1.4. Doudleby nad Orlicí Otevírání Orlice
2.4. Èestice Finále Vè. oblasti ve volejbale mužù v hale
2.4. Kostelec n.O. - kino Elizabethtown do 12 let nevhodný     19 hod.

více informací dle 6.3. - Choceò - kino Máj

5.4. Kostelec n.O. - Rabštejn DARWIN 19.30 hod.
komponovaný klubový veèer PAVLA NOVÁKA

Zimní radovánky v Pøestavlkách

Od našich dopisovatelù

Dne 11. února 2006 se pod vedením p. Hany Øièaøové na návsi v Pøestavlkách sešli 

místní "sochaøi" s lopatami a koleèky. Pøišli dìti i dospìlí. Netrvalo dlouho a ze snìhu 

udìlali "Pøestavlckého vlka". Pánové si "vysochali" pùllitr plný piva. Dále se zde postavilo 

jedno zimní obydlí zvané "iglù" a na závìr byl vytvoøen oblièej s názvem "politik". Dìtem 

byly rozdány bonbóny a dospìlí, ti se bavili jako za mlada. Urèitì by se pokraèovalo dále, 

ale je potøeba si nechat nìjakou tu inspiraci na nìkterou z pøíštích pøíznivých zim. Již dnes 

jste všichni zváni.  Pavel Králík

Fotografie z akce zatím nemáme, tak otiskujeme
alespoò samotné hotové výtvory. 
Bohužel, bílé snìhové sochy jsou na bílém snìhu
v pozadí špatnì viditelné, ale snad nìco na tìchto
fotografiích pøece jen poznáte...
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Zima na Homoli

Letošní zima nám ukázala po celé republice svoji sílu. Já se ale chci zmínit o zimì a 

dostupnosti èásti naší obce - Homole. Poutní místo Homol je chloubou nejenom obce 

Borovnice, ale i Lhot u Potštejna. Nikoho však nezajímá, jak se na to místo dostat v zimì, 

at' již pìšky èi autem. Podle mého názoru je Homol z vìtší èásti odøíznuta od svìta. Cesta 

vedoucí od Lhot je zledovatìlá a autem se tìžko dostanete pod les. Na samotnou Homoli 

vás auto nedoveze. Natož aby se tam dostali tøeba hasièi se svojí technikou a nebo 

záchranáøi. I po schodech ke kostelu je to pøístupné pomalu jen po ètyøech. Dolù je to ještì 

horší, jedinì sjet po zadní èásti tìla. Z tìchto dùvodù se nekonají ani nedìlní bohoslužby. 

Takøka pùl roku je kostel pro vìøící uzavøen.

Tak mi pøipadá, že od jara do podzimu se chlubíme s Homolí jako s perlou, ale 

v zimì nás tato perla nezajímá.

Pavel Králík

Moje ohlédnutí za legendární hospùdkou v Rájci  
(k historické fotografii z minulého èísla)

Nejsem zdejší rodák, k tomu obrázku bych však nìco øíci chtìl, 

abych tady starším lidem nìjakou kapku pøipomnìl.

Pohoda tam byla hezká, to mi každý uvìøí, 

tam se pivo otvíralo i o zámek u dveøí.

To znal se mnou, ba i více, hodný èlovìk z Borovnice, 

to bylo pøed mnoha léty, on byl pøítel mého táty.

Hostinská, ta pìkná líce, se švarným krokem taneènice,

úsmìv kolem rozdávala a mužùm kuráž dodávala.

Veèer odskoèit jsem si šel za keø plný strašidel,

všude šumìl šepot stromù i od dveøí gramofonù.

Ale to už se snášela ta noc tajemná a zázraèná,

když mìsíc couval za mraèna.

Tato vzpomínka je z mého mládí,

že se tam tenkrát scházeli lidé, kteøí se mìli rádi.

Sedávali všichni družnì pospolu

s hnìdou dýmkou u stolu.

Nemìl jsem tam však žádnou šanci,

k hudbì, k poslechu i k tanci,

u tìch Podhorníkù v Rájci.

Ješina Zdenìk

Dìkujeme za pøíspìvek a na zadní stranu k tomu pøidáváme další fotografie této bývalé 

rájecké hospody.
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Podìkování

Vážená redakce Brodíku, prosíme naším jménem podìkovat paní Ole Zaòkové za 

hezké jednání k nám, zákazníkùm, a za vše, co pro nás všechny v naší obci vykonala.

Zároveò dìkujeme milé redakci Brodíku za moc krásný èasopis. Pøejeme hodnì 

dalších úspìchù a hodnì zdraví.
Ješinovi

Dne 18. února 2006 poøádal SDH Pøestavlky v pøestavlcké hospodì již tradièní 

dìtský karneval. Celý karneval uvádìla a soutìže øídila paní Olga Myšáková z Potštejna a 

nápomocny jí byly její dcera a Šárka Kafková z Rájce. O hudební doprovod se postaral pan 

Jan Vanický ze Chlen se zpìvaèkou Líbou Peškovou.

Podìkování patøí sponzorùm, kteøí se spolu s SDH Pøestavlky finanènì podíleli na 

zajištìní akce: Obecní úøad Pøestavlky a hospoda Pøestavlky.

Bylo to pøíjemnì strávené odpoledne a proto mùžeme slíbit, že budeme i nadále 

pokraèovat v podobných akcích a již nyní se mùžete tìšit na pøíští roèník karnevalu...

Jindøich Sejkora

Z èinnosti SDH

Tradièní dìtský karneval
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Dìtská soutìž

Nezapomeòte na soutìž

Znovu pøipomínáme soutìž pro dìti. Namalujte nám, nebo popište, jak si 

pøedstavuje slavnostní vysvìcení obecního znaku a praporu. Obec Borovnice tuto událost 

pøipravuje na èerven a bude mu vìnován celý jeden den. Popøemýšlejte co byste chtìli 

zažít, nebo jak si pøedstavujete takovou slavnost. Všechny opìt odmìníme.

Tìšíme se na vaše pøíspìvky. Pro volné chvíle pøikládáme další omalovánku...

Dne 4. bøezna 2006 svolalo SDH Pøestavlky v pøestavlcké hospodì valnou 

hromadu dìtských a dorosteneckých soutìžních družstev. Po shrnutí loòského roku a 

pøednesení plánu na tento rok bylo projednáváno, kterých soutìží by se v tomto roce mìly 

dìti zájem zúèastnit a zda by mìly zájem si jet zaèátkem kvìtna soutìžit do polského 

Przeworna.

Jsme potìšeni, že dìti mají zájem zúèastnit se všech nabídnutých soutìží. Po nás, 

èlenech sboru, to bude ale vyžadovat vìtší úèast na nácvicích, protože hlavní trenér  

Martin Urbanec nebude moci, vzhledem k novému zamìstnání, vìnovat dìtem tolik èasu 

jako v loòském roce a v dobì nìkterých nácvikù bude mimo obec. Proto vyzýváme èleny 

našeho sboru, aby zvážili možnost vìnovat alespoò pøi nìkterých nácvicích dìtem svùj 

volný èas. Velitel p. Èerný podal návrh, aby se vytvoøil seznam, který by rozdìlil jednotlivé 

nácviky mezi všechny èleny sboru, takže by se každý úèastnil nácviku jen jednou za èas. 

Tento a pøípadné další návrhy se budou projednávat na èlenské schùzi, o které budeme 

èleny vèas informovat.

Petr Kotera

Dìtská valná hromada
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