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Slovo úvodem

Vážení občané obce Borovnice,

doufám, že jste ve zdraví pøežili svátky Velikonoc a pálení èarodìjnic a mohu Vás 

znovu pøivítat v novém mìsíci s novým zpravodajem. Je opìt plný informací z dìní v obci 

a pozvánek na rùzné akce. 

I když jsou Velikonoce již za námi, neodpustím si zmínku o tom, jak leckterý místní 

koledník chodí koledovat. Myslím, že koledovat se chodí pøevážnì v dopoledních hodi-

nách. Berme v úvahu, že nìkterý se zapomene nebo se nìkde zdrží a dorazí v hodinách 

odpoledních. Jenže nìkteøí koledníci prostì koledují a jestli je dopoledne nebo odpoledne 

je prostì nezajímá. Potkáte ho v podveèerních hodinách, jak tìžce šlape na kole, ujede 2x 

tolik, protože místo rovnì jezdí od jednoho pøíkopu ke druhému, sem tam mu z kapsy 

spadne velikonoèní vajíèko a pøedstavte si, že i pøesto, že šlape na kole, vás stihne poøádnì 

praštit pomlázkou po zadku. Ještì že to poøídí jen jednou, protože po takovém výkonu se 

mu pøitíží a musí si odpoèinou opøením o strom nebo dokonce ulehne do trávy. Nehledì na 

stav našich silnic, má žaludek jak na vodì a tu a tam si ulehèí. Není problém potkat takové 

koledníky dva nebo i více. Tady se teprve projeví týmová práce. Navzájem se podpírají, 

aby z kol nespadli a obèas jeden (kterému je zrovna lépe) tøeba šlape i za druhého. Když 

pak dojedou až k vám a obklopí vás, nepøeji vám to zažít. Odfukují jak lokomotivy a na vás 

se valí takových druhù alkoholových výparù, že za chvíli musíte vypadat jak oni. Ještì, že 

už to koledování jim tolik nejde. No nejsou ty Velikonoce prostì senzaèní?

Pìkný mìsíc zamilovaných Vám pøeje

Barbora Èermáková

Redakce dìkuje za oba pøíspìvky do ankety, ve které nám píšete, jak by mìla 

vypadat oslava køestu znaku a praporu, které zatím od dìtí dorazily, a tìší se na další. Na 

posledním veøejném zasedání, o kterém píšeme v úvodu tohoto zpravodaje, se o tìchto 

návrzích hovoøilo a nìkteré byly zaøazeny do pøipravovaného programu na tento pro naši 

obec velmi významný den. Nìkteré samozøejmì z rùzných dùvodù realizovatelné nejsou, 

ale pøesto dìkujeme i za tyto podnìty. 

Máte-li nìkdo další námìty a nápady, jak by mohla vypadat tato oslava a co by jste 

chtìli v tento den prožít, napište. Každým pøíspìvkem se obec, resp. její pøedstavitelé, bude 

zabývat. 

Tato výzva se týká všech obèanù, kteøí chtìjí pøispìt svým názorem, jak by mìla 

oslava vypadat, nejen dìtí. Využijte toho, že máte možnost si øíci, co by se Vám líbilo. Je to 

lepší, než potom skuhrat, že se Vám nìco nelíbilo.

Je to naše obec, bude se køtít naše vlajka a náš znak, bude to tedy oslava nás všech. 

Tak a� se Vám líbí...

Petr Kotera
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Zprávy Obecního úřadu

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veøejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 27. dubna v pohostinství v Pøesta-

vlkách, se úèastnilo 7 zastupitelù a pouze 3 obèané obce Borovnice. Návštìvnost tedy 

byla opravdu malá. 

Hned na úvod, jako vždy, byl projednáván rozpoèet obce pro rok 2006. Rozpoèet 

na tento rok byl schválen jako vyrovnaný v pøíjmové i výdajové èástce 2 828 000,- Kè. 

Stav rozpoètu ke dni 1. 3. 2006 je v pøíjmové èásti 726 544,- Kè (tj. 25,69 %) a výdajové 

èásti 564 671,- Kè (tj. 21,50 %). 

Druhým projednávaným bodem bylo schválení žádosti o dotace. Obec Borovnice 

obdržela dopis od TTC Lhoty u Potštejna, ve kterém tento spolek žádá naši obec o pøí-

spìvek 12 500,- Kè na zakoupení jednoho stolu na stolní tenis. Zastupitelé rozhodli, že 

poskytnou pøíspìvek 5 000,- Kè pøi splnìní požadovaných podmínek. Ty pojednávají o 

tom, aby v rámci aktivit tento spolek uspoøádal stolnì tenisovou ukázku hráèù, kteøí se 

úèastní krajských soutìží, s možností zapojení našich obèanù do hry. Další žádost 

obdržela obec Borovnice od øímsko-katolické církve, kde žádají pøíspìvek na opravu 

kostela Svatého Apolináøe ve Chlenech. Náklady obcí na opravu èiní 300 000,- Kè. Ty by 

se mìly rovnomìrnì rozdìlit mezi obce Svídnice, Krchleby, Chleny, Vrbice a Borovnice. 

Pøíspìvek každé obce by mìl tedy èinit 60 000,- Kè. Zastupitelstvo na pracovním jednání 

však rozhodlo, že není v silách obce tuto èástku poskytnout a odsouhlasilo pøíspìvek na 

opravy v hodnotì 5000,- Kè. 

Po odsouhlasení pøíspìvkù byl na programu projekt Homol 2006 s názvem 

„Poznejme se, poutní místo Homol“. Pan starosta pøítomné seznámil s tímto projektem 

a s jeho realizací. Tento projekt, jak už jsme psali v minulých èíslech, nás provází od roku 

2004. Tehdy bylo v plánu ve spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna vybudovat pøístupové 

cesty k poutnímu místu, parkovištì a zhotovení odpoèinkových míst. V první fázi jednání 

však obce neuspìly, nebo� neprokázaly spolupráci se zahranièím. V roce 2005, kdy obec 

Lhoty u Potštejna od projektu z finanèních dùvodù odstoupila, podala obec Borovnice 

novou žádost na strukturální fond INTEREKT IIIA s obdobným projektem, kdy do nìj 

zapojila spolupráci s polskou obcí Przeworno. S tímto projektem už uspìla. Nyní probíhá 

jednání na ministerstvu pro místní rozvoj a doposud se potvrzuje, že jsme úspìšní. Obec 

Borovnice by pak na konci tohoto jednání mìla obdržet potvrzení o celé akci. Hodnota 

projektu èiní 1 980 000,- Kè. Z toho je pøíspìvek EU 1 489 000,- Kè, pøíspìvek ze státního 

rozpoètu èiní 99 000,- Kè a obec Borovnice se podílí èástkou 390 000,- Kè. Z tìchto dotací 

lze však financovat pouze prostøedky na podporu turismu, nikoliv tøeba zavedení tolik 

potøebné vody až na Homol. Opraveny tu budou také komunikace na území obce
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Chci podìkovat všem úèastníkùm nedìlního posezení s dùchodci a ještì jednou  

popøát všem stálé a pevné zdraví. Již nyní se tìším na naše další spoleèná setkání. 

Dále bych chtìl podìkovat panu J. Kroulovi (staršímu) z Borovnice za vèasnost a 

ochotu opravy ponièené elektroinstalace v knihovnì v Borovnici. Zde neznámý vandal 

ponièil spínací zaøízení veøejného osvìtlení a tím vyøadil možnost ovládání osvìtlení v èásti 

obce Borovnici. 

Mé podìkování také patøí sboru dobrovolných hasièù Rájec za pøíkladnou iniciativu 

o starost v obecním lese, kde ve svém volném èase zajistili novou výsadbu neosázené 

plochy.

Karel Urbanec

starosta obce

Poděkování starosty obce
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Borovnice (od schodù na Závrš, ze Závrše smìrem Sudslava - smìr Homol, bude tu 

vybudována prašná cesta pro cyklisty a dopravu), zlepšení mobiliáøe (lavièky, odpoèin-

ková místa a odstavná místa pro kola), pod schody bude vybudováno parkovištì pro 

6 osobních aut a otevøený altán pro možnost odpoèinku a v dobì poutí pro možnosti 

prodeje suvenýrù. 

Nezbytným a velmi dùležitým projednávaným bodem byla pøíprava oslavy svìcení 

obecního znaku a praporu. Termín konání této akce byl posunut ze stávajícího data 

17. èervna na nové 1. èervence 2006. Akce byla posunuta z toho dùvodu, že obci se 

nepodaøilo zajistit na tento termín párty stan do Pøestavlk. Vysvìcení znaku a praporu na 

Homoli provede faráø pan Mára z Vamberka, který již svìtil prapor a znak pro obec Zámìl. 

Zaèátek je zatím stanoven na 10:00 (Homol). Od 14:00 hodin by mìla probíhat oslava 

v Pøestavlkách. Zastupitelé teprve jednají o tom, jaký program sem zaøadit. Navrhováno je 

pøedvedení útoku místních hasièù, historická ukázka hasièù ze Skoøenic, vystoupení dìti 

MŠ Chleny, MŠ a ZŠ Lhoty u Potštejna, rodina Tomkova s ukázkou koní, projížïka na 

koních a na koòském povozu a další. Zatím je vše v jednání a velkých pøípravách. Na tuto 

akci bude rozesláno 600 pozvánek a pozváni budou nejen obèané, ale i rodáci obce 

Borovnice. Zastupitelé se znovu sejdou 11. kvìtna k projednání dalších podrobností.

V diskuzi pan starosta znovu upozornil na obèany, kteøí nemají zaplacený poplatek 

za svoz odpadù, na opakované rozbití vývìsní skøíòky v Borovnici a též všem pøipomnìl 

blížící se volby. Jednalo se také o silnici II. tøídy smìrem na Kostelec nad Orlicí. Obce 

Borovnice, Krchleby, Chleny a Svídnice podaly žádost o okamžitou nápravu na krajský 

úøad. V pøípadì potøeby budou žádosti opakovanì zasílat.

Veøejné zasedání bylo ukonèeno v pozdních hodinách a zastupitelé se již tìší na 

pøíští jednání v Rájci.
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Volby 2006

Turistická známka Homole

Obec Borovnice  získala jeden 

z produktù projektu medializace mikro-

regionu Brodec s názvem „Pìšky nebo na 

kole mikroregionem Brodec“. Tímto pro-

duktem je turistická známka s poutním 

místem Homol. Máte možnost si ji za-

koupit na obecním úøadì v Pøestavlkách 

za 25,- Kè.

 již

Dne 2. a 3. èervna 2006 se konají volby do poslanecké snìmovny  parlamentu ÈR. 

V obci Borovnici budou volby organizovány ve spoleèenské místnosti na zámeèku 

v Pøestavlkách. Ve vývìsních skøíòkách bude v mìsíci kvìtnu vyhláškou oznámen pøesný 

datum konání voleb. Pokud nìkterý z obèanù obce bude svoji volební povinnost uskuteè-

òovat mimo obci Borovnici, je nutné si pro tento akt zajistit u obecního úøadu prùkaz 

volièe. Pokud nìkdo z obèanù obce Borovnice se bude chtít voleb úèastnit, ale jeho 

momentální stav mu neumožní dostavit se do volební místnosti, a� tuto skuteènost ohlásí 

na tel.: 494 547 102 nebo 724 181 346. Voleb se mùže úèastnit osoba starší 18ti let 

i pokud nabude 18ti let v prvním dnu konání voleb. 

Kdy mùžete pøijít volit: 2. èervna 2006  od 14:00 do 22:00

3. èervna 2006  od   8:00 do 14:00

Obracím se na neznámého pachatele, který mnì neznámé pøíèiny opakovanì 

rozbil sklo vývìsní skøíòky v Borovnici. Jedná se o zaøízení obce, které je využíváno 

pøedevším k informovanosti obecní veøejnosti a k spoleèenským oznámením. 

Tato naprostá hloupost stála obecní pokladnu témìø 600,- Kè. Pokud se tento 

èlovìk nudí a chtìl by uplatnit svoji pøebyteènou energii, rád mu svìøím odpovídající 

èinnost, která bude ku prospìchu obce a ne k její škodì. 

Karel Urbanec

starosta obce

z 

Vandalismus v obci
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Nová tělocvična v Rájci

Jak již jsme psali v minulém èísle zpravodaje, v Rájci se obèané rozhodli využít 

bývalý obchod potravin a vybudovat tu kulturní místnost. Po vymalování zdí a položení 

nové podlahy sem umístili skládací pingpongový stùl, který jim zakoupil obecní úøad. 

Protože chtìli, aby tato místnost byla co nejvíce využita ke sportu, pan Neš�ák obstaral 

rùzné druhy posilovacích strojù a náèiní, na kterých si budou muèit svá tìla. Na zeï pak 

pøipevnili žebøiny a velká zrcadla. U vstupních dveøí je umístìna malá skøíòka, kde si 

všichni nejen odkládají nezbytné pingpongové pálky, ale zároveò tu mají obuv na pøezutí. 

Sklad, který tu byl, už dávno není skladem. Na zemi je položený koberec a je tu umístìn 

stùl s poèítaèem, kde má každý možnost využívat pøipojení k Internetu.

Jak už bývá zvykem, po ukonèení celé rekonstrukce a dovybavení místnosti, 

následovala øádná kolaudace. Za velkých a bujarých oslav, kde nechybìlo samozøejmì i 

šampaòské, tu probìhlo oficiální otevøení nové tìlocvièny.

Všichni obèané, kteøí se na rekonstrukci podíleli, by chtìli upozornit místní 

mládež, že tato novì zrekonstruovaná místnost neslouží k alkoholovým a cigaretovým 

dýchánkùm, ale pouze pro sportovní úèely!!!
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Přátelské posezení s důchodci

Dne 9. dubna 2006 uspoøádala obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí 

pøátelské posezení s dùchodci, které se konalo v pohostinství v Pøestavlkách. 

Po celé odpoledne tu bylo pro všechny zajištìno obèerstvení, pro dùchodce byl 

zajištìn obìd, odpolední káva a zákusek, dámy pøi vstupu dostaly kvìtinu a o hudbu se 

postarala skupina Mix Vamberk. Odpolední program vyplnilo vystoupení dìtí z mateøské 

školy Chleny, kdy pod vedením paní uèitelky Dostálové pøednesly pøítomným básnièky, 

dìti z mateøské školy Lhoty u Potštejna pøedvedly spolu s paní uèitelkou Štìpánkovou 

taneèní vystoupení a pøednesly též básnièky. Na programu se podílela i mládež ze základní 

školy Lhoty u Potštejna rovnìž taneèním, ale i divadelním pøedstavením. 

Letošní úèast byla opravdu velká a všichni se již tìší na pøíští setkání.



BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice Květen 2006 • Strana 8

Stomatologická lékaøská služba první pomoci okresu Rychnov nad Knìžnou má 

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

1.5. MUDr. Ludmila Malátková Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 696

6.5. MUDr. Eva Nentvichová Dobruška, K. Michla 942 494 623 775

7.5. MUDr. Ivona Plšková Rychnov n.Kn., Svatohavelská 266 494 534 841

8.5. MUDr. Jaroslava Pokorná Potštejn 317 494 546 544

13.5. MUDr. Vìra Pokorná Opoèno, J. Pitry 448 494 667 628

14.5. MUDr. Marta Pøibylová Èastolovice, Komenského 209 494 322 706

20.5. MUDr. Marta Pøibylová Èastolovice, Komenského 209 494 322 706

21.5. MUDr. Eva Ptaèovská Kostelec n.Orl., Komenského 481 494 321 740

27.5. MUDr. Zdenka Seidlová Skuhrov nad Bìlou 17 494 598 205

28.5. MUDr. Richard Štulík Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 693

3.6. MUDr. Vìra Stejskalová Borohrádek, Kout 566 - zdravotní støedisko 494 381 263

4.6. MUDr. Simona Sudová Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 371 031

10.6. MUDr. Lada Svìtlíková Opoèno, Tyršova 515 494 667 553

11.6. MUDr. Alena Šmídová Dobruška, Pulická 99 - Poliklinika 494 622 550

17.6. MUDr. Jiøina Štìpánová Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 692

18.6. MUDr. Zdeòka Skøièková Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 695

24.6. MUDr. Jiøí Zdeòka Solnice, Kvasinská 129 494 596 732

25.6. MUDr. Jana Tancurinová Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 697

Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci

„Z jakého dùvodu jste nedokonèili anketu o zastupitelích (dva chybí). Dìkuji za 

odpovìï. Brodík je moc hezký.“

Vážený ètenáøi,

prostøednictvím tohoto dotazníku jsme oslovili všech osm zastupitelù a požádali je 

o jeho vyplnìní. Dotazníky, které se nám podaøilo získat zpìt, jsme otiskli v minulých 

èíslech. Bohužel, dva opravdu chybìly. Jeden zastupitel nám ho ihned odmítl vyplnit a 

druhý ho zpìt nedodal. Vyplnìní dotazníku bylo dobrovolné, proto jsme nemohli naléhat 

na jeho odevzdání.

...na činnost zastupitelů

Ptali jste se...
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Odpověď na dotaz čtenáře na přestavlcký zámeček

Pøestavlcký zámeèek, jako významná kulturní památka v obci Borovnici, byl 
mnohokrát a opakovanì diskutován na všech úrovních jednání obce Borovnice a jeho 
zastupitelstva. Pokud by tazatel navštìvoval veøejná zasedání, musel by být dostateènì 
informován. Pøesto rád odpovím na tento dotaz a možná dostanu radu, jakým zpùsobem 
lze tuto významnì historickou a pro obec Borovnici nezastupitelnou budovu opravovat a 
využívat. 

Pøestavlcký zámeèek patøí majetkovì rodu Kinských z Kostelce nad Orlicí. Rod 
Kinských byl posledním majitelem této nemovitosti pøed celostátním znárodnìním a 
restituèním rozhodnutím v roce 1990 byl tento majetek vrácen. Obec Borovnice po 
opakovaných jednáních s panem J. Kinským uzavøela 1. 3. 2000 smlouvu o nájmu této 
nemovitosti, vèetnì pøilehlých pozemkù a pøístupové cesty. Uzavøena byla øádná nájemní 
smlouva, která mimo jiné v èlánku 11 sjednává nájemní pomìr na 99 let. Obec Borovnice 
dle této nájemní smlouvy mùže tuto budovu užívat k úøedním, kulturním, spoleèenským a 
sportovním úèelùm. 

Nájemné za užívání pøedmìtu nájmu bylo stanoveno na 1000,- Kè roènì. Pokud se 
opravami nebo úpravami zvýší technické zhodnocení, nebude pøedmìtem zvýšení nájmu. 

V souèasné dobì je budova zámeèku využívána pro potøebu obecní samosprávy, 
státní správy, je zde zøízena veøejná knihovna, spoleèenská místnost a v pøízemí byly 
upraveny dvì místnosti pro relaxaèní sport s odpovídajícím sociálním zázemím. Je zde 
také obecní archiv a jedna místnost je využívána jako sklad. Všechny opravy a úpravy 
realizované od roku 1990 do souèasné doby byly financovány ze 70% z Programu obnovy 
venkova, pøípadnì grantù Královéhradeckého kraje. Finanèní úèast obce je zhruba 30%. 
Tímto zpùsobem byla opravena spoleèenská místnost do souèasné podoby, místní 
knihovna a sportovnì relaxaèní místnosti vèetnì sociálního zaøízení. Dotace èinily zhruba 
400 000,- Kè. Ještì za pùsobnosti okresního úøadu v Rychnovì nad Knìžnou byla 
nákladem 30 000,- Kè opravena vìžièka na støeše zámeèku a èásteènì opraveny 
plechové konstrukce støechy. 

Získané dotace jsou výsledkem zhodnocení èinnosti místní samosprávy na úseku 
kultury a sportu, nikoliv pøíspìvku státu na opravy budovy. Obec Borovnice prostøed-
nictvím starosty obce zjiš�uje jakoukoli možnost, která by zásadním zpùsobem pomohla 
opravit tuto významnou nemovitost. Do souèasné doby se však nepodaøilo opatøit 
rozhodující finanèní pøíspìvek. Jedna z mnoha možností se rýsuje na rok 2007, kdy budou 
nastartovány tzv. „Norské fondy“ (strukturální fond EU), ze kterých by se tato budova dala 
zásadním zpùsobem opravit. Pro získání dotace z tìchto fondù je nutné pøísnì dokladovat 
celospoleèenské využití nemovitosti smìrem k nejmladším obèanùm obce Borovnice a 
regionu (vybudování jeslí) a nejstarším obèanùm obce Borovnice a regionu (klub pro 
seniory a podobnì). V souèasné dobì probíhá ideová pøíprava projektu a o jeho výsled-
cích bude veøejnost informována. 

Vìøím, že tato odpovìï bude pro neznámého tazatele uspokojující, nikoliv však 
poslední. Využití takto významné historické budovy bude pøedmìtem stálého zájmu 
zastupitelù obce a vìøím, že i celé obecní veøejnosti.

Karel Urbanec
starosta obce
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Společenská kronika

Životní jubilea

V mìsíci kvìtnu oslaví své životní jubileum

pan Miroslav Dusílek z Borovnice65 let

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

Přání našich občanů

Poslední sbohem

V mìsíci kvìtnu oslaví své narozeniny 

Dne 6. dubna 2006 nás navždy opustila

paní Anna Hlaváèková z Borovnice

paní Marie Vanèurová z Rájce

Hodnì štìstí, zdraví a podìkování za dlouholetou
práci v sociální komisi za Borovnici
                                                          pøeje Smolová

Zemøela v nedožitých 83 letech.
Upøímnou soustrast.

Mše a pouť na Homoli

V mìsíci kvìtnu se budou na Homoli konat mše svaté 

v následujících dnech:

Dne 7. kvìtna 2006  Homolská pou� - mše v 8:00, 10:00, 14:00 hodin

Dne 14. kvìtna od 14:30 hodin

Dne 28. kvìtna od 14:30 hodin
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Okrsek è. 18 a SDH Krchleby, poøadatel letošní okrskové soutìže, si Vás dovoluje 
pozvat na tuto pøehlídku zdatnosti našich sborù, která se koná dne 13. kvìtna 2006 
v Brumbárovì. Po pøedchozí prezentaci se zaène soutìžit od 13 hodin, následovat bude 
soutìž "O pohár starosty" a veèer od 19 hodin bude zábava se skupinou Prorock. Po celou 
dobu bude zajištìno bohaté obèerstvení. Pøijïte se podívat a povzbudit svá družstva...

SDH Rájec Vás zve na hasièskou soutìž Podorlické ligy, která se koná dne 
20. kvìtna 2006 od 10 hodin na tradièním místì v Rájci.

Pøijïte povzbudit soutìžní družstva a pobavit se. Po celý den je zajištìno 
obèerstvení, bohatá tombola a veèer od 20 hodin taneèní zábava s živou hudbou.

Sbor dobrovolných hasièù Rájec se v mì-
síci dubnu obci nabídl, že osází stromky èást 
obecního lesa. Jedná se o les smìrem z Rájce ke 
Kosteleckým Horkám. Tato èást musela být vy-
kácena z dùvodu napadení kùrovcem. Pan sta-
rosta stromky zakoupil a hasièi je tu bìhem víken-
du zaèali osazovat.

Jak jste se doèetli v minulém èísle Brodíku, dne 1.4.2006 probìhly od èasných 
ranních hodin v Borovnici u hasièského klubu vepøové hody. Za úèasti mnoha 
borovnických a pøespolních obèanù se podával ovar, polévka prdelaèka, brambory se 
zelím, kroupami a prejtem.

Z činnosti SDH

Pozvánka na okrskovou soutěž

Pozvánka na Podorlickou ligu

Práce v obecním lese

Vepřové hody v Borovnici
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Kultura a volný čas

1.-2.5. Choceò - kino Máj FIMFÁRUM 2 17.30 a 20 hod.
Druhé pokraèování øetìzu pohádek dle oblíbené knihy Jana Wericha. 
Tentokráte se diváci doèkají Tøí hrbáèù z Damašku, Paleèka, Tøí sester a 
prstenu, Moøe, strýèku, proè je slané? ÈR 2006

3.5. Choceò - kino Máj KRÁLOVNA KOLOBÌŽKA 10 hod.
Èeské pásmo pohádek pro nejmenší: Královna Kolobìžka I., Jak krtek 
ke kalhotkám pøišel, Dorotka a drak, Dorotka a abeceda, Krtek a kobe-
rec, Krakonoš a ovèák. Dìtské pøedstavení.

3.5. Choceò - kino Máj PÝCHA A PØEDSUDEK 19 hod.
Ocitáme se v Anglii za krále Jiøího, kdy korzety patøily k povinné výba-
vì každé dámy stejnì tak jako dobøe situovaný (pokud možno nechut-
nì bohatý) manžel. Takové vyhlíží pìt dcer pana Benneta... USA 2005

4.5. Kostelec n.O. - kino PÝCHA A PØEDSUDEK 19 hod.
viz 3.5. - kino Choceò

5.5. Kostelec n.O. VZPOMÍNKA NA DEN OSVOBOZENÍ 10 hod.
pietní akt s položením vìnce k pomníku padlých a umuèených u pøíle-
žitosti  61. výroèí ukonèení II. svìtové války

5.5. Kostelec n.O. - kino MARIÒÁK od 12 let   19 hod.
Jaké je to je být pìšák námoøní pìchoty? Nejlepší práce na svìtì? Nebo 
ubíjející døina bez konce? Na vlastní kùži se o tom pøesvìdèí zelenáè 
Anthony zvaný "Swoff", který zaèíná sloužit v armádì právì ve chvíli, 
kdy v Perském zálivu zaèíná Operace Pouštní bouøe.... USA 2005

5.-6.5. Choceò - kino Máj TOYEN od 12 let   20 hod.
Ticho a tma. Støípky snù surrealistické malíøky. Klubový film ÈR

6.5. Kostelec n.O. RYBNÍKY KOLEM HORNÍHO JELENÍ 9 hod.
Sraz úèastníkù u mostu pøes Orlici u zastávky ÈD Kostelec nad Orlicí. 
Trasa výletu na kole: Kostelec nad Orlicí – Èíèová – Korunka – rybník 
Velký Karlov – Husova zvonièka – Nová Ves – rybník Malý Karlov – 
Pašerákùv smírèí køíž – chatová osada – okraj Plchùvek – rybník Dolní a 
Horní Pecák – U zabitého èetníka – rybník Svatba – rybník Hanzlíkovec 
a Pìtinoha – Jezírko – Horní Jelení – Spálenisko – Veliny – Pilský rybník 
– Borohrádek – Zdelov. Cyklotrasa cca 42 km.

6.5. Potštejn - Vochtánka GRILOVANÁ KUØATA - COUNTRY BRATØI 
6.5. Skoøenice - Roxet SVÁTEK VŠECH ZAMILOVANÝCH 20 hod.

První láskoparty bude klasicky otevírat expert na lásku potažmo pak na 
sexík samotný Dr. Buben, který již po tøetí pøijede do RoXetu v rámci své 
osvìtové party. Dr. Buben a jeho asistentka Ivetka si na Vás pøipravili 
spousty soutìží a sympatických uchýláren, za spourty zajímavých cen.

7.5. HOMOL JARNÍ POU� NA HOMOLI
7.5. Kostelec n.O. - kino EXPERTI od 12 let   19 hod.

Poèítaèový nadšenec Oskar prahne po sousedce Lucii, jíž kdysi tajnì 
šmíroval. Ta jej ovšem arogantnì odmítá a mladý zhrzený muž se 
rozhodne jít do sebe v oèekávání, že jednou o nìho sama projeví zájem. 
Plán mu výteènì vychází, až do jedné osudné zakázky. ÈR 2006

7.5. Choceò - kino Máj EXPERTI od 12 let   20 hod.
viz 7.5. - kino Kostelec n.O.

8.5. Kostelec n.O. KONCERT V SEYKOROVÌ PARKU 15 hod.
koncert v altánku, vystoupí KONOR HORNS brass band

Kalendář kulturních akcí
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8.5. Èastolovice BIG-BAND MLADÝCH
8.5. Doudleby n.O:, TJ Sokol MEMORIÁL LJUBY BENEŠOVÉ VE VOLEJBALE - 2. roèník
8.5. Choceò - kino Máj TREK ANNAPURNY 19 hod.

digitální projekce filmu, poøádá Petr Novák a Horolezecký klub Choceò.

9.-10.5. Choceò - kino Máj CASANOVA od 15 let   20 hod.
Na svìtì neexistovala žena, která by jeho proslulému kouzlu neodolala. 
A nebo snad ano? Krásná Francesca nepodlehla a Casanova se ocitá na 
rozcestí. Jeho povìst je ohrožena jako nikdy døíve, zároveò ho Frances-
ca pøitahuje jako nikdo døíve... USA 2005

11.-12.5. Kostelec n.O. - kino RAF�ÁCI 17 a 19 hod.
„Hledám roštìnku. Zn: na pokusy.“ Karel Janák se ve svém dalším 
snímku opìt v komediálním hávu dotýká problémù náctiletých a jejich 
strastí s rodièi, dovolenými a opaèným pohlavím. Statná pohoøí byly 
tentokráte vymìnìny za divoké øeky a rozkošné snowboardistky 
vystøídal dívèí vodácký kurz. Hr. J. Mádl, V. Kotek... ÈR 2005

12.5. Kostelec n.O. NOÈNÍ POCHOD 20 hod.
Sraz u zastávky ÈD Kostelec nad Orlicí. Trasa pìšího výletu: Kostelec 
n.Orl.–hájovna – starou lesní cestou po bývalé zelené ke skautskému 
táboøišti u Brodce – opékání špekáèkù – nad Zdelovem – Sklenáøka – 
Kostelec nad Orlicí. Pìší trasa cca 11 km. Baterky a špekáèky s sebou !!!

12.-14.5. Choceò - kino Máj DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA 17.30 hod.
Trojice Manny, Sid a Diego opìt úøaduje. Tentokrát se budou muset 
vypoøádat s oblevou. Doba ledová konèí a tající ledovce hrozí zaplavit 
jedno údolí. Naši tøi pøátelé se vydávájí na záchrannou akci. USA 2006

12.-13.5. Choceò - kino Máj ÈÍÒAN od 12 let   20 hod.
Po pìtadvaceti letech ho opustila manželka. Náhoda jej pøivádí do 
èínského bistra ve kterém se seznamuje s rozvìtvenou rodinou majitele. 
Zde je mu promptnì nabídnut sòatek, který by vdavekchtivé ženštinì 
umožnil zùstat se zbytkem famílie v Dánsku. Dánsko 2005

13.5. Potštejn - Vochtánka GRILOVANÁ KÝTA - COUNTRY TOMY
13.5. Krchleby - Brumbárov OKRSKOVÁ SOUTÌŽ HASIÈÙ 13 hod.

VEÈER ZÁBAVA SE SKUPINOU PROROK 19 hod.
13.5. Skoøenice - Roxet VERONA "LIVE" IN ROXET 20 hod.

Verona poprvé na živo v RoXetu! Kdo by neznal hity jako „Náhodou“, 
„Krásnej den“ nebo „Kde lásku brát“, vèetnì posledního novinkového 
singlu, který právì hraje z rádií - „Girotondo“.

14.5. Kostelec n.O. TRADIÈNÍ KONCERT V KOSTELE sv. JIØÍ 16 hod.
U pøíležitosti svátku matek pro všechny milovníky krásné hudby 
úèinkuje Vokálnì instrumentální skupina "GEMMA" ze Sopotnice.

14.5. Kostelec n.O. - kino ZKROCENÁ HORA od 15 let   19 hod.
Milostný pøíbìh o vztahu dvou mužù – ranèera a kovboje – zaèíná v 60. 
letech minulého století a následujících 20 let. V dobì, kdy sexuální 
revoluce mlátila do dveøí, se oba hrdinové snažili udržet svùj køehký 
vztah, který se postupem èasu vyvíjel i pøes pøekážky osudu. VB 2005

15.-16.5. Choceò - kino Máj HOSTEL od 18 let   20 hod.
Horor pojednávající o dvojici kamarádù z USA, kteøí se v oèekávání 
extremních a neèekaných zážitkù rozhodnou vyjet za dobrodružstvím 
do Evropy. Bìhem cesty se k nim pøipojuje Islanïan a ten je pøemluví, 
aby zamíøili do ráje na zemi, který je co by kamenem dohodil. Ubytovna 
ve slovenském mìstì se však velmi rychle mìní z vytouženého místa 
orgií do malého soukromého pekla všech zúèastnìných. USA 2005

17.5. Kostelec n.O. - Rabštejn KONCERT - JAKUB SMOLÍK A FR. KASL BAND 19.30 hod.
17.5. Choceò - kino Máj ŽÍT PO SVÉM od 15 let   20 hod.

Ranèer na odpoèinku (R. Redford) žije jen ze vzpomínek na mrtvého 
syna a starostí o svého pøítele. Jeho život obrátí naruby pøíjezd snachy 
(J. Lopez), kterou dotyèný ze smrti syna viní. Ta si s sebou pøivede 
dcerku, o které tvrdí, že je ranèerovou vnuèkou. USA/Nìmecko 2005
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18.5. Kostelec n.O. - kino RÙŽOVÝ PANTER 19 hod.
Ztratil se diamant Rùžový panter… A nejzmatenìjší detektiv na svìtì se 
ho snaží najít. Hr. Steve Martin, Jean Reno, Beyonce Knowles... USA '05

19.5. Kostelec n.O. - kino WALK THE LINE od 12 let   19 hod.
Filmová biografie muže, který svými písnìmi ovlivnil celý svìt. J.R. 
Cash jenž v roce 1955 vstoupil do Sun Studios v Memphisu tehdy ještì 
netušil, jakou mìrou se zapíše do americké kultury 20. stol. USA 2005

19.-20.5. Choceò - kino Máj PRODUCENTI od 12 let   20 hod.
Remake stejnojmenné komedie z roku 1968, za kterou stojí mistr paro-
die Mel Brooks. Kdysi slavný producent a jeho úèetní dají dohromady 
ïábelský plán, jak vydìlat obrovské peníze na høe Springtime for Hitler 
se švédskou sexbombou v hlavní roli. USA 2005

19.-21.5. Potštejn POTŠTEJNSKÁ POU� (RYTÍØSKÉ SLAVNOSTI - hrad)
20.5. Kostelec n.O. SOUTOK TICHÉ A DIVOKÉ ORLICE 7 hod.

Sraz úèastníkù na zastávce ÈD Kostelec nad Orlicí, v 7:15 hodin odjezd 
vlakem do Žïáru nad Orlicí. Trasa pìšího výletu: Žïár nad Orlicí – 
Tùmovka – soutok Tiché a Divoké Orlice – Svìtlá – Chotiv – Moravsko – 
Zdelov – Kostelec nad Orlicí. Pìší trasa cca 12 km.

20.5. Kostelec n.O. SOUTOK BRODCE S DIVOKOU ORLICÍ 9 hod.
Sraz úèastníkù u mostu pøes Orlici u zastávky ÈD Kostelec nad Orlicí. 
Trasa výletu na kole: Kostelec nad Orlicí – Zdelov – soutok Brodce s 
Divokou Orlicí – Moravsko – Chotiv – Veselá bída – pomníèek Vendelína 
Opatrného – Svìtlá – Žïár nad Orlicí – pomníèek Jana Jabùrka – 
Studená voda – park Vysoké Chvojno – rybník Špièník a Hluboký – 
Podlesí – Kamenec – Pobìžovice – Borohrádek – Kostelec nad Orlicí. 
Cyklo trasa cca 49 km.

20.5. RÁJEC PODORLICKÁ LIGA HASIÈSKÉHO SPORTU 10 hod.
20.5. Potštejn - Vochtánka GRILOVANÁ KUØATA - COUNTRY JEŠTÌØICE 20 hod.
20.5. Skoøenice - Roxet POLAR & LUKÁŠ MALÝ PARTY TIME 20 hod.

Polar Jahodová taneèní noc s Lukášem Malým...

21.5. Kostelec n.O. - kino BAMBI 2 16 a 18 hod.
Americký barevný animovaný film v èeské verzi. Nová dobrodružství 
odvážného kolouška a jeho kamarádù.

21.-22.5. Choceò - kino Máj WALK THE LINE od 12 let   20 hod.
viz 19.5. - kino Kostelec n.O.

23.-24.5. Choceò - kino Máj MARIÒÁK od 12 let   20 hod.
viz 5.5. - kino Kostelec n.O.

25.5. Kostelec n.O. - kino ZEMÌ MRTVÝCH od 15 let   19 hod.
Klasické zombiárny pøipomnìl divákùm Zack Snyder nedávným 
Úsvitem mrtvých - remakem stejnojmenného opusu proslulého 
zakladatele zombiáckého subžánru George Romera, který se nyní - po 
dvaceti letech - vrací ke své legendární "Living dead" séri, aby ji rozšíøil 
o ètvrtý díl. Kanada/USA 2005

26.5. Kostelec n.O. - kino DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA 16 a 18 hod.
viz 12.5. - kino Choceò

26.5. Choceò - kino Máj TYGR A SNÍH od 15 let   20 hod.
Básník a lektor na univerzitì v Øímì miluje kritièku. Ta si ho nevšímá, 
jeho snažení pøechází s úsmìvem a radìji odjíždí do Bágdádu za 
iráckým básníkem. Zde je ovšem zranìna bìhem bombardování a 
upadá do komatu. Zamilovaný poeta neváhá ani minutu a vyráží za 
ní... Hr. Jean Reno, Nicoletta Braschi, Roberto Benigni... Itálie 2005

27.5. Potštejn - Vochtánka DÌTSKÝ DEN (SDH) - GRIL. KUØATA - KALUMET 14 hod.
Soutìže, hry, seskok parašutistù, psovodi, hasièský útok, dìtské 
divadlo a spousta dobrot pro dìti...

27.5. Kostelec nad Orlicí ŠUMNÁ ORLICE 12 hod.
4. roèník kulturnì spoleèenského happeningu, zahájení na Palackého 
námìstí, cyklistická projížïka povede po technických památkách a 
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stavbách. Doprovodný program: výtvarná soutìž s názvem: 
„Vymodeluj, postav, vystøihni, slep technickou památku nebo stavbu“ 
žákù Základních škol a Základní umìlecké školy F. I. Tùmy Kostelec 
nad Orlicí. Výstava vybraných prací bude instalována ve vestibulu 
Mìstské úøadu. Protagonisté Šumné Orlice David Vávra a Radovan 
Lipus provedou ocenìní nejlepších výtvarných prací.

27.5. Èastolovice MLADÁ SCÉNA - DIVADLO
27.5. Skoøenice - Roxet JÉGERMAISTER PARTY TIME & MICHAEL C 20 hod.

poslední kvìtnový mejdan v RoXetu zavírá Trancová Star Michael C, 
který se k nám jede podívat již podruhé v rámci sobotní show.

27.-29.5. Choceò - kino Máj ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU od 15 let   20 hod.
Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupinka 
cestujících. Bìhem cesty a pobytu u moøe na všechny èeká øada 
komických, ale i absurdních situací, v nichž se lidé ukazují odhaleni, a 
to nejen do plavek. Pøátelství, pøekvapivá setkání, letní milostná 
vzplanutí i divoké prázdninové vášnì se odrážejí v pøíbìhu plném 
humoru a jemné vieweghovské ironie. ÈR 2006

28.5. Kostelec n.O. - kino PRIME od 12 let   19 hod.
Fotografka Uma Thurman je atraktivní 37-letá žena. Po rozvodu 
øeší zklamání z mužù se zkušenou terapeutkou Meryl Streep. Ta jí 
poradí, aby si našla muže, který jí vrátí chu� do života. A tak se  seznámí 
s fantastickým o 14 let mladším milencem. Na setkáních s terapeutkou 
záøí štìstím a pøi konverzaci zabíhá až do tìch nejintimnìjších detailù. 
Terapeutka je spokojená s vývojem klientky, ale jen do doby, kdy zjistí, 
že oním ideálním mužem je její vlastní syn! USA 2005

29.5. Kostelec n.O. - Rabštejn DIVADELNÍ HRA - KORNELOVY VDOVY 19.30 hod.
Ètyøi ženy, ètyøi "vdovy" po zemøelém Kornelovi, slavném herci. 
Mamièka vìènì adorující svého synáèka, manželka - hereèka - rozve-
dená se slavným manželem, milenka - jediná "skuteènì truchlící" a 
služka Róza. Èerná komedie o ètyøech pozùstalých ženách, které 
postupnì odkrývají tajemství zemøelého. S témìø detektivní zápletkou 
objevují ve svém zemøelém, kterého tak dùvìrnì znaly a milovaly zcela 
jiného, neznámého, pøekvapivì cizího èlovìka. Víme o lidech to 
dùležité? Hrají: Miriam Kantorková, Michaela Dolinová, Radka 
Stupková, Milena Steinmasslová alt. Jana Šulcová.

30.-31.5. Choceò - kino Máj ZKROCENÁ HORA od 15 let   20 hod.
viz 14.5. - kino Kostelec n.O.

kvìten Høibiny - Ledská ZÁJEZD NA VESELÝ KOPEC
1.6. Kostelec n.O. BAREVNÝ DEN 9 hod.

Zábavné akce pro veøejnost podporující a propagující tøídìní a recyklaci 
odpadù. Návštìvníci se zábavnou formou uèí tøídit odpad. Na 
Barevných dnech je spousta zajímavých atrakcí a soutìží pro všechny 
vìkové kategorie napøíklad: závody na kolobìžkách, tøídìní pomocí 
autíèek na dálkové ovládání, maxi domino, horolezecká stìna, soutìž 
Popelka, atd.. Souèástí tìchto akcí je také odbornìjší výstava "Tonda 
Obal na cestách", která již navštívila stovky základních škol. Zábava 
pro malé i velké, soutìže o zajímavé ceny, rady pro správné tøídìní 
odpadù. Program bude probíhat na Palackého námìstí.

2.6. Kostelec n.O. ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU 19.30 hod.
viz 27.5. - kino Choceò

3.6. Potštejn - Vochtánka GRILOVANÁ KRÙTA - COUNTRY BAND
3.6. Vrbice SETKÁVÁNÍ 

akce propagující stezku Dr. G. Jarkovského

3.6. Kostelec n.O. TURISTICKÝ VÝLET - RATIBOØICE 7 hod.
Sraz úèastníkù na zastávce ÈD Kostelec nad Orlicí, v 7:15 hodin odjezd 
vlakem do Starkoèe. Trasa pìšího výletu: Starkoè - Studnice - Tøtice - 
Žernov - Rýzmburk - Bílý most - Viktorèin splav - Staré Bìlidlo – 
Ratiboøice - Vilémùv most - Dubno - Starkoè – návrat vlakem do Kostelec 
nad Orlicí. Pìší trasa cca 14 km.
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Vzpomínky padesát let staré

Od našich dopisovatelů

Nejsem sice obèanem obce Borovnice ani Pøestavlk, pøesto se považuji tak trochu 

za èlovìka s urèitým vztahem k potoku Brodci. Mùj otec pocházel z Kozoder a kolem této 

osady zmínìný potok loukami mezi lesy protéká. Naše rodina však bydlela v Kostelci n. O.

Má první vzpomínka se vrací do dob v polovinì padesátých let minulého století, kdy 

v Kozodrech ještì žila moje babièka. Èasto jsem býval otcem poslán na kole k babièce, 

abych dovezl chléb, který pro nás koupila. Nebyl ledajaký, ale vìtšinou ètyøkilový bochník 

pøestavlckého chleba z Beèièkovy pekárny v Pøestavlkách. Vynikající chuti a dlouhodobé 

trvanlivosti, neztvrdl snad ani za dva týdny. Škoda, že podobná zaøízení dnes již neexistují.

Také pamatuji pùvodní komunikaci obcí Pøestavlky smìrem na Choceò po hrázi 

nìkdejšího pøestavlckého rybníka. K rybníku se pojí moje druhá vzpomínka, èasovì 

zhruba ze stejné doby. Bydleli jsme v nájmu u Dolanù v Kostelci a pan domácí byl náruživý 

rybáø. Mìl-li dobrou náladu, sebral mne a mé dva kamarády z domu do svého auta a jel 

chytat ryby. Vzpomínaný den si vybral úsek na potoku Brodci mezi dolním rybníkem 

borovnickým a rybníkem pøestavlckým. Nìkolikrát mu zabral opravdu velký kapr, toho 

ale neulovil. Zato na velmi krátkém úseku mezi obìma rybníky, dlouhým snad ani ne pùl 

kilometru, zùstalo na udici celkem 36 krásných okounkù. Ne všechny pochopitelnì pan 

rybáø odvezl, ale ten úlovek dokazoval bohatost zarybnìní nevelkého vodního toku. Pìkný 

rybník by centru obce Pøestavlky slušel jistì i v dnešní dobì.

Tolik mé krátké pøipomenutí si obcí dnešního mikroregionu Brodec.

Karel Kaplan

Rychnov nad Knìžnou
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Internetové stránky

Co je nového na našich stránkách...

V bøeznu jsem narazil na Internetu na "Pravidla tvorby pøístupného webu pro úèely novely 

Zákona è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy". Tato pravidla se zabývají 

pøedevším dostupností tìchto stránek i pro obèany s handicapem a dle tohoto zákona musí stránky 
veøejné správy, tedy i naší obce, splòovat parametry, které jsou uvedeny v 37 bodech. Nìkteré naše 
stránky splòovaly vždy, jako napø. že se nesmí samovolnì bez pøímého pøíkazu uživatele otevírat 
nová okna apod. Uvedením všech 37 bodù bych zabral polovinu Brodíka, tak alespoò nìkolik bodù, 
které vyžadovaly na našich stránkách nejvìtší úpravy:
1) Každý netextový prvek má svou textovou alternativu. (Doplnìny popisy k fotografiím).
2) Informace sdìlované prostøednictvím skriptù, objektù, appletù, kaskádových stylù, obrázkù a 

jiných doplòkù na stranì uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z tìchto doplòkù. (Byl 
vytvoøen druhý panel, kde jsou místo tlaèítek, vyžadujících Javu, textové odkazy. Mezi tìmito 
panely lze pøepínat a každý si tedy mùže vybrat, jaká varianta mu vyhovuje.)

4) Barvy popøedí a pozadí jsou dostateènì kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje 
èitelnost. (Proto byla z podkladu odstranìna letecká fotografie a na podklad byl dán jen svìtlý 
rastr, vùèi kterému je text dostateènì kontrastní.)

9) Nová okna se otevírají jen v odùvodnìných pøípadech a uživatel je na to pøedem upozornìn. 
(Pokud odkaz ukazuje na umístìní, které není obsahem našich stránek, je u tohoto odkazu 
uvedeno, že bude stránka otevøena v novém oknì.)

11) Webová stránka nebrání uživateli posouvat obsahem rámù. (Ano, byly vytvoøeny rámy a jeho 
jednotlivá okna mají v pøípadì potøeby posuvníky, kterými lze posouvat.)

13) Webové stránky sdìlují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. (Snažím se.)
14) Úvodní webová stránka jasnì popisuje smysl a úèel webu. Název webu èi jeho provozovatele je 

zøetelný. (Toto je umístìno do horního panelu, který je zobrazen stále.)
16) Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozdìleny do menších, výstižnì nadepsaných celkù. (Proto byly 

nìkteré sekce rozdìleny na další podsekce.)
18) Na samostatné webové stránce je uveden kontakt na technického správce a prohlášení jasnì 

vymezující míru pøístupnosti webu a jeho èástí. Na tuto webovou stránku odkazuje každá 
stránka webu. (Každá stránka aby odkazovala na správce webu. Tak to jsem vyøešil spodním 
panelem, který je také zobrazen stále.)

20) Navigaèní a obsahové informace jsou na webové stránce zøetelnì oddìleny. (Navigaèní tlaèítka 
èi odkazy jsou nyní v levém panelu, obsahové informace jsou v hlavním oknì.)

21) Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech webových stránkách. (Proto jsou navigaèní 
tlaèítka na samostatném levém panelu a již se nenaèítají s každou stranou znovu.)

22) Každá webová stránka (kromì úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveò v hie-
rarchii webu a odkaz na úvodní WWW stránku. (Proto byly na každé stranì zavedeny odkazy 
"nahoru", "zpìt" a celý horní panel zaveden jako odkaz na hlavní stranu, což se po umístìní myši 
na tento panel objeví v nápovìdném textu.)

29) Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou. (Jsou odlišeny barevnì, 
podtržením a tuènìjším písmem.)

31) Uživatel je pøedem jasnì upozornìn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová 
stránka. Takový odkaz je doplnìn sdìlením o typu a velikosti cílového souboru. (V sekci Brodík 
je informace o typu souboru, resp. programu, který je nutný k otevøení tohoto zpravodaje na 
internetových stránkách a také informace o možnosti jeho stažení a postupu instalace.)
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Opravy plastových dílů
Kompletní opravy laminátových a plastových dílù na automobily a motocykly, 

vèetnì nástøiku a polepù. Drobné opravy lodí.                                        Tel.: 604 308 310

Inzerce

To by bylo asi tak vše z toho nejdùležitìjšího, co bylo nutné na webových stránkách obce 
zmìnit ohlednì zmiòovaného zákona. Na jednu stranu je až neuvìøitelné, co všechno je tìmito 
pravidly vyžadováno, na druhou stranu je urèitì dobøe, že se myslí i na obèany s handicapem a nako-
nec si myslím, že díky této nutnosti pøestavby stránek jsme dospìli k lepší a rychlejší verzi.

Dne 8. dubna byla tedy spuštìna nová podoba celého webu. Stránky byly uzpùsobeny tak, že 
již není nezbytnì nutné mít nainstalovánu Javu, takže pokud se nezobrazují tlaèítka, lze pøepnout 
panel s tlaèítky na panel s textovými odkazy. Pracuji na nové verzi tlaèítek, která nebudou vyžadovat 
Javu vùbec. Panel s tlaèítky je stálý, takže se nemusí s každou stranou znovu naèítat a pøi výbìru 
odkazu se naèítá pouze hlavní okno, ve kterém je text. Takto to bude jistì rychlejší a pøehlednìjší. 
Omluvte prozatímní podobu horního panelu s fotkami, který ještì není ve finální podobì, takže jsou 
tam nìkteré vìci špatnì èitelné. Na dokonèení tohoto panelu pracuji a pøipravuji jeho podobu ve 
flashové animaci. Budou k tomu potøeba ještì nìjaké nové fotografie, které ale mohu poøídit až se 
nám trochu více zazelená pøíroda a vysvitne sluníèko.

Pøi naèítání nového webu se mi podaøilo pøepsat soubor, ve kterém byly uloženy zprávy, 
odeslané prostøednictvím "Fóra", takže tam žádné nejsou. Na ty, které tam byly, jsem ale již reagoval 
a byly již øešeny, takže jsme snad o nic dùležitého nepøišli...

V sekci "Zajímavé odkazy" pøibylo mnoho odkazù na stránky, pojednávající o naší obci, 
pøevážnì se týkají Homole a tvrze Døel, vèetnì fotogalerií. Byly také pøidány odkazy na nìkolik 
prodejcù výzbroje a výstroje pro hasièe a ještì odkaz na online hasièskou hru, který je také na 
stránkách SDH Pøestavlky.

V sekci "Kontakt" byl pøidán odkaz na leteckou mapu, kde se mùžete podívat na svùj domek 
ze satelitních snímkù a klidnì posouváním pomocí myši mùžete plynule dojet za pár minut tøeba až do 
Hradce Králové. Do Rychnova mi to trvalo asi 2 minutky...

Do sekce "Zpravodaj BRODÍK" jsem natáhl nové soubory pro všechna èísla zpravodaje, 
které jsou menší, takže se rychleji naèítají a je tedy možné bez problémù je prohlížet pøímo z tìchto 
stránek bez nutnosti stažení do poèítaèe. Samozøejmì se tím trochu snížila kvalita zobrazení fotek, ale 
není to nijak výraznì horší. Pro ty, kteøí si chtìjí Brodíky schovávat, je stále lepší jej stáhnout do 
poèítaèe, protože kvùli místu bude na tìchto stránkách pouze posledních 12 èísel a starší se budou 
z webu mazat. Obsahy jednotlivých èísel Brodíku jsou teï pøehlednìji uspoøádány na jedné stranì.

Na stránkách je také od 30. bøezna nové poèítadlo návštìv TOP LIST, které zajiš�uje seriózní 
audit pøístupu na stránky. V tabulce umístìné pod tlaèítky v levém panelu si mùžete prohlédnout, 
kolik návštìv bylo od uvedeného data celkem, za poslední týden, dnes a také kolik dalších lidí prohlíží 
tyto stránky "online", tedy v danou chvíli. Mùžete z této tabulky také zjistit, na kolikátém místì 
v návštìvnosti naše stránky jsou celkovì a v kategorii obcí. Dnes, jak právì koukám, jsme v kategorii 
obcí na 542. místì, což v rámci republiky a vzhledem k tomu, že tento audit využívají velká mìsta, 
kterým nemùžeme konkurovat, není špatné. Stránky TopList zobrazují seznam stránek, které se 
umístily do 550. místa, èímž jsme se dostali do seznamu TOP a stoupáme, což mne tìší. E-mailem 
dostávám zajímavý podrobný týdenní pøehled o návštìvnosti v jednotlivých dnech.

Vìøím, že se Vám nová podoba stránek bude líbit a hlavnì se usnadní procházení tìmito 
stránkami a hledání potøebných informací, které se snažím zaøazovat co nejpøehlednìji. Omlouvám 
se za použití menšího písma v tomto èlánku, ale ve standardní velikosti se to sem nevešlo.

Petr Kotera
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NEPRODEJNÉ • distribuce zdarma
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