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Slovo úvodem

Vážení obèané obce Borovnice,

Milí spoluobèané,

nové èíslo našeho obecního zpravodaje je opìt na svìtì a pøináší spoustu nových 
informací z obecního dìní. Léto je v plném proudu a v naší obci se poøádají nejrùznìjší 
druhy spoleèenských akcí, o kterých vám budeme psát. 

Pokud zrovna odjíždíte na dovolenou, pøeji Vám, a• ji strávíte v klidu, pohodì, 
užijete si spoustu sluníèka a š•astnì se vrátíte domù. Také Vám pøeji spoustu nových 
zážitkù a letních radovánek.

V minulém èísle zpravodaje jsem uvedla nìkolik chybných informací ve spoleèen-
ské kronice, za které bych se chtìla omluvit. Chci se omluvit paní Martì Sejkorové a paní 
Alenì Sejkorové za špatné uvedení jejich bydlištì. Chtìla bych se také omluvit paní Míle 
Janeèkové z Pøestavlk za pozdní gratulaci k jejím významným narozeninám. Tato chyba 
vznikla mou vinou a  proto blahopøání uvádím v tomto èísle. 

Pøíjemný letní mìsíc èervenec pøeje
Barbora Èermáková

tentokrát se Vám do rukou dostává zpravodaj, který drží dosavadní rekord v poètu 
fotografií. Najdete zde množství fotografií ze slavnosti, pøi které bylo požehnáno našemu 
praporu a znaku, èemuž se budeme vìnovat i v pøíštím èísle, dále z dìtského dne v Rájci, 
stavby altánu v Borovnici, ale také z voleb. 

Nechybí tu samozøejmì ani dùležité informace od obce, napø. pro zájemce o pas, což 
je nyní pøed dovolenými urèitì potøeba. 

Druhým dosavadním rekordem je v tomto èísle Spoleèenská kronika, která ještì 
nikdy nebyla tak plná. Je vidìt, že nás, v èervenci narozených, je v této obci opravdu 
mnoho.

Co se týká slavnosti v Pøestavlkách dne 1. èervence, omlouvám se za malé zmatky 
pøi ozvuèování kulturních pøedstavení, ale bohužel, nebyla možnost pøedem si je vyzkou-
šet a rozhodnutí ze které aparatury a kdy bude co puštìno, bylo øešeno až tìsnì pøed 
pøedstavením. Proto také mohlo dojít k tomu, že konferenciér mluvil z mikrofonu uvnitø 
stanu, kdežto hudba byla pøipravena venku. Tím se stalo, že nìkteøí venku nerozumìli 
mluvenému slovu uvnitø stanu, ale hudba, kterou chtìli abych vypnul a nepochopili, proè 
ji do toho pouštím, zase patøila právì k tomu pøedstavení a mìla být slyšet i uvnitø stanu. 
Co se tedy týká rozdìlení mluveného slova a hudby na dvì aparatury, to nebylo zrovna 
š•astné rozhodnutí, ale v té rychlosti pøi pøípravì pøedstavení pøímo na místì to tak prostì 
dopadlo. Protože jsem ale pøesvìdèen, že jinak se tato akce opravdu velmi vydaøila, vìøím, 
že tyto malé nedostatky omluvíte.

Mìjte fajn prázdniny, dovolenou a prostì léto jak má být.
Petr Kotera
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Zprávy Obecního úøadu

Výsledky voleb

Dne 2. a 3. èervna 2006 probìhly v naší obci volby do poslanecké snìmovny  
parlamentu Èeské republiky. Z celkového poètu 299 volièù v naší obci odvolilo celkem 
191 a 2 volièi odvolili na volièské prùkazy. Celková úèast (63,45 %) byla tedy pomìrnì 
velká oproti pøedchozím volbám. Pro zajímavost uvádíme úèast volièù jednotlivých èástí 
obce:
Pøestavlky 65%
Borovnice 63%
Rájec 63%
Homol 45%
Výsledky voleb jsou následující:
ODS Obèanská demokratická strana 70 hlasù 36,8%
KSÈM Komunistická strana Èech a Moravy 39 hlasù 20,5%
ÈSSD Èeská strana sociálnì demokratická 35 hlasù 18,4%
KDU-ÈSL Køes•anská a demokratická unie -

Èeskoslovenská strana lidová 25 hlasù 13,1%
SZ Strana zelených 8 hlasù 4,2%
SNK-ED SNK - Evropští demokraté 8 hlasù 4,2%
NEZ Nezávislí 2 hlasy
KÈR Koalice pro Èeskou republiku 2 hlasy
US-DEU Unie svobody -  Demokratická unie 1 hlas

Volební komise dìkuje všem zúèastnìným volièùm za ukáznìnost a bezproblé-
mový prùbìh voleb.
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Vznik obecního praporu a znaku není záležitostí nìkolika mìsícù, ale nìkolika let. 

Už døíve se místní samospráva snažila o to, aby obec vlastnila svùj znak a prapor. Nikdy 

však nenašla spoleèné rozhodnutí k vytvoøení tìchto symbolù. 

Toto rozhodnutí našla až nyní. V roce 2005, po opakovaných jednáních, zastupitel-

stvo došlo k názoru, že si obec zaslouží mít svùj vlastní znak a prapor. I když ne všichni 

zastupitelé návrh prosazovali, nakonec byl znak a prapor odsouhlasen. Další diskuze 

vedly k tomu, jakou bude mít tento znak podobu. Aby tak dùležité rozhodnutí nezùstalo jen 

na zastupitelstvu obce, dostali všichni obèané možnost se k problematice vyjádøit ve 

speciálním èísle zpravodaje Brodík. Nakonec zvítìzil návrh pana J. Tejkala, který využil 

historie naší obce. Definitivní schválení znaku a praporu obce Borovnice probìhlo usnese-

ním ze dne 28. 4. 2005. Následnì byl požádán pøedseda poslanecké snìmovny parlamen-

tu Èeské republiky o udìlení symbolù obci.

Koneèná podoba znaku je následující: zúžené støíbrné bøevno se 4 èervenými srdci, 

èerveno-modøe dìlený štít, na horním okraji jsou 3 vlèí zuby a dole je položená vrš. 

Erbovní motivy jsou odkazem na jednotlivé etapy dìjin jednotlivých èástí obce. 

Dne 16. 9. 2005 udìlil pøedseda poslanecké snìmovny L. Zaorálek písemné 

vyhotovení rozhodnutí o udìlení znaku a praporu dle pøedloženého návrhu.

Pøáním zastupitelstva obce je, aby co nejširší veøejnost tyto symboly 

pøevzala s hrdostí a vážností. Vlajkou ani erbem se život v obci 

výrazným zpùsobem nemìní, pøesto den, ve kterém byly 

tyto symboly svìceny, vešel do historie obce.

Karel Urbanec

starosta obce

Vznik znaku a praporu obce a oslava jeho vysvìcení
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Jak samozøejmì víte, oslava pøidìlení znaku a praporu 

a církevního požehnání tìmto naším novým symbolùm již je za 

námi a já bych Vám chtìl nyní pøinést první informace a nìkolik 

fotografií z této velmi zdaøilé akce.

Protože jsem byl zaneprázdnìn pøípravami kulturního 

odpoledne v Pøestavlkách na návsi, nemohl jsem se zúèastnit 

dopoledního programu na Homoli a poté v jednotlivých èástech 

obce. Nejsem tedy schopen pøiblížit toto dopolední dìní ani 

slovem ani fotografiemi, což bude napraveno v pøíštím èísle, do 

kterého by se nám mìlo sejít dostatek fotografií a materiálù 

k sestavení podrobného èlánku o této akci.

Co se týká kulturního odpoledne v Pøestavlkách, všichni obèané a hosté mìli 

možnost shlédnout velmi pìkná pøedstavení mateøských a základních škol ze Chlen a Lhot 

u Potštejna. Po celé odpoledne byla možnost projížïky drožkou taženou koòmi do Bo-

rovnice a pod Homol a zpìt do Pøestavlk. Pøi pøedvádìní koní jsme mohli obdivovat nejen 

jejich krásu. Všichni víme, že lze nauèit našeho psa, aby si na povel sedl, zde jsme byli ale 

svìdky toho, že to lze nauèit i konì! A nejen to...
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Hasièský zásah pøestavlckých dìtí, pøi kterém mìly za úkol zachránit papírovou 

novostavbu, která se ocitla v plamenech, byl spojen s pøedvedením historické ruèní 

støíkaèky hasièù ze Skoøenic. To se ale neèekanì zmìnilo ve vodní "bitku" tìchto dvou 

družstev, ze které se nikdo z nich nedostal suchý.

Poté nám hasièky z Vrbice s pomocníky pøedvedly hasièský útok ve stylu "Slunce, 

seno, jahody", který byl velmi dobøe herecky zvládnut a pøestože nìkteré hasièky tam 

musely dojet na trakaøi a jiné zase dobelhat o holi, útok byl zdárnì dokonèen...
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Dále bylo možno shlédnout dobovou módní pøehlídku, pøi které nám spolu s prù-

vodním slovem byla pøiblížena doba od 40tých let minulého století po souèasnost.

Na závìr se ve velkém párty stanu konala taneèní zábava s živou hudbou, která 

byla zakonèena okolo druhé hodiny ranní. Zároveò byla na sále pohostinství uspoøádána 

diskotéka pro mládež, kde se hrály skladby na jejich pøání a pozdìji i na pøání jejich rodièù 

a dalších návštìvníkù, kteøí zde mládež vystøídali a bavili se až do východu slunce...

Vìøím, že se všem zúèastnìným tato akce líbila a že se nesmazatelnì zapsala do 

historie naší obce, a proto další, obsáhlejší a ucelenou informaci o této akci pøineseme 

ještì v pøíštím èísle Brodíka.

Petr Kotera

Starosta obce dìkuje všem obèanùm, kteøí se podíleli na pøípravì a realizaci 

programu. Jejich snaha a práce byla vyhodnocena pøedevším neskonalým zájmem všech 

pøítomných obèanù, rodákù a hostù. I z jejich úst znìla samá chvála.

Veøejné zasedání zastupitelstva

Veøejné zasedání zastupitelstva se konalo ve ètvrtek 29.6.2006 od 20 hod. v Rájci. 

Na tomto zasedání byly projednávány pouze 2 body:

1) Dotace na chodník a revitalizaci návsí. 

Obecní zastupitelstvo rozhodlo 5 hlasy proti 2 hlasùm o použití celé dotace z POV 

(Program obnovy venkova) ve výši 135.000,- Kè na revitalizaci návsí, èímž byla vý-

stavba chodníku v Pøestavlkách od obchodu smìrem k Rájci odložena.

2) Organizace slavnosti svìcení znaku a praporu obce. 

Druhým a zároveò hlavním bodem tohoto zasedání byla pøíprava slavnosti, která již 

v tu chvíli probíhala a právì pro mnoho práce se stavìním párty stanu byl zaèátek této 

schùze posunut o hodinu. Øešily se zde nìkteré detaily kulturního programu a obøadu 

na Homoli.

Schùze se zúèastnilo 7 zastupitelù z celkového poètu 8.
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Dnem 1. záøí 2006 nabývá úèinnosti zákon è. 136/2006 Sb., kterým se mìní nì-
které zákony na úseku cestovních dokladù. Jedná se o zavedení tzv. biometrických prvkù, 
na základì kterých se jednoznaènì identifikuje držitel cestovního pasu. Jako první bio-
metrický prvek bude zobrazení oblièeje, následnì s výhledem od roku 2008 otisky prstù.

Dosavadní cestovní pasy zùstanou v platnosti po dobu v nich uvedenou. Podání 
žádosti o souèasný typ cestovního pasu se strojovì èitelnou zónou je možné do 18.8.2006. 
Dochází dále k výrazné zmìnì správních poplatkù za cestovní pasy s biometrickými 
údaji, které èiní:
obèané starší 15 let    600,- Kè nyní 200,- Kè platnost 10 let
obèané starší 5 let a mladší 15 let    100,- Kè nyní  50,- Kè platnost  5 let
Cestovní pasy bez strojovì èitelných údajù (blesky):
obèané mladší 5 let      50,- Kè nyní 600,- Kè platnost 1 rok
obèané starší 5 let a mladší 15 let 1000,- Kè nyní 600,- Kè platnost 6 mìsícù
obèané starší 15 let 1500,- Kè nyní 600,- Kè platnost 6 mìsícù

Zápis nezletilých dìtí do cestovního pasu zákonných zástupcù dítìte lze provést na 
základì žádosti pouze do 31.8.2006, správní poplatek èiní 50,- Kè a zápis platí do 15 let vìku 
dítìte. Tato možnost skonèí dnem úèinnosti nového zákona è. 136/2006 Sb., ze kterého 
vyplývá povinnost obèanù být držitelem vlastního cestovního pasu. Souèasnì je možné 
cestovat do zemí Evropské unie pouze na obèanské prùkazy se strojovì èitelnou zónou.

Vzhledem k výše uvedeným skuteènostem zvažte možnost podání žádosti o ces-
tovní pas se strojovì èitelnými údaji do 18.8.2006, doba vyhotovení je do 30 dnù, možnost 
podání žádostí a následné vyzvednutí cestovního pasu lze i na jiných úøadech III. typu po 
celém území ÈR, která rovnìž skonèí dnem úèinnosti zákona è. 136/2006 Sb.

Pøíjemnou dovolenou.
Eva Procházková

pracovnice úseku cestovních dokladù 
MÚ Kostelec n.Orl.

S platností od 1.7.2006 dochází ke zmìnì hodin pro veøejnost na Vaší ukládací 

poštì 517 45 Chleny. Oznámené zásilky budou tedy od 1. èervence 2006 pøipraveny k 

vyzvednutí následovnì:

Pondìlí: 8.00 - 10.00 hod. 14.00 - 15.30 hod.

Úterý: 8.00 - 10.00 hod.

Støeda: 8.00 - 10.00 hod. 14.00 - 15.30 hod. 16.00 - 17.00 hod.

Ètvrtek: 8.00 - 10.00 hod. 14.00 - 15.30 hod.

Pátek: 8.00 - 10.00 hod. 14.00 - 15.30 hod.

Zmìna správních poplatkù za cestovní pasy

Zmìna provozní doby na poštì Chleny

Pùjèování pípy s chlazením
Od 10. èervence 2006 bude možno zapùjèit si chlazení s pípou 

pro rùzné Vaše akce, a• již soukromé èi firemní, a to v obchodì v Pøestavlkách.
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Mìsto Kostelec nad Orlicí vyhlašuje výbìrové øízení na pozici JEDNATELE 
TECHNICKÝCH SLUŽEB spol. s r.o. Kostelec nad Orlicí.

Požadavky: vzdìlání SŠ, VŠ, praxe 3 roky ve vedení kolektivu nebo obchodní 
spoleènosti, obèanská bezúhonnost, manažerské dovednosti a ekonomické znalosti o 
fungování s.r.o. podmínkou, znalost problematiky technických služeb, pøípadnì bytového 
a tepelného hospodáøství výhodou, znalost práce na PC, øidièské oprávnìní sk. B. 
Uchazeèi pøi pohovoru pøedloží výbìrové komisi smìry pøedpokládaného rozvoje dané 
spoleènosti. Pøihlášky zasílejte na adresu Mìsto Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 
517 41 Kostelec nad Orlicí, informace získáte na tel. è. 494 337 294 (ing. Jiøí Bartoš, 
místostarosta). K pøihlášce pøiložte výpis z rejstøíku trestù nebo èestné prohlášení o 
bezúhonnosti, ovìøenou kopii vysvìdèení, strukturovaný životopis, obálku oznaète VØ TS. 
Uzávìrka pøihlášek je 21.7.2006. VØ probìhne 31.7.2006. Pøedpokládaný nástup øíjen 
2006.

Mìsto Kostelec nad Orlicí dále vyhlašuje opakovanì výbìrové øízení na pozici 
PRÁVNÍK MÌÚ KOSTELEC NAD ORLICÍ a další výbìrové øízení na pozici PROJEKTOVÝ 
MANAŽER pro rozvojové záležitosti Mìsta Kostelec nad Orlicí. 

Další informace, požadavky a podrobnosti najdete na internetových stránkách 
www.borovnice.info nebo na MìÚ Kostelec n.Orl., Ing. Jaroslava Blažková, tel. 494 337 
268, e-mail: tajemnik@muko.cz.

Volná místa v Kostelci nad Orlicí

Stomatologická lékaøská služba první pomoci okresu Rychnov nad Knìžnou má 

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

1.7. MUDr. Libuše Tomanová Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 542 102

2.7. MUDr. Vìra Tùmová Opoèno, J. Pitry 344 494 667 154

5.7. MUDr. Hana Vavøièková Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 371 782

6.7. MUDr. Renata Veselská Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 371 781

8.7. MUDr. Marie Vyèítalová Vamberk, Dr. Lützova 244 494 541 757

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

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

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

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

23.7. MUDr. Lucie Beránková Týništì n.Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika 494 371 783

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

30.7. MUDr. Iva Domáòová Rychnov n.Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika 494 515 694

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

6.8. MUDr. Jindøich Handl Rychnov nad Knìžnou, Panská 24 494 531 955

12.8. MUDr. Marie Havlová Rychnov nad Knìžnou, U stadionu 1166 494 539 225

13.8. MUDr. Lenka Hlavsová Kostelec nad Orlicí, Komenského 259 494 323 958

19.8. MUDr. Eva Hrbáèová Rychnov nad Knìžnou, Na Trávníku 1232 494 532 330

20.8. MUDr. Marie Ježková Kostelec nad Orlicí, Komenského 481 494 321 511

26.8. MUDr. Blanka Kahlerová Opoèno, J. Pitry 448 494 667 123

27.8. MUDr. Kateøina Kašková Kvasiny 202 494 596 174

Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci
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Kdy na Homol...

V mìsíci èervenci se budou na Homoli konat mše svaté 

v následujících dnech:

Dne 9. èervence od 14:00 hodin

Dne 23. èervence od 14:00 hodin

Koncert na Homoli

Dne 18. èervna se od 14 hodin konal na Homoli koncert skupiny Gema - „Vítání 

léta“. Tento koncert byl hodnocen jako velmi zdaøilý. Jeho pravidelným každoroèním 

opakováním vchází do povìdomí lidí a je èím dál více navštìvovaný. Letos ho navštívilo 

okolo 60 obèanù a to nejen z naší obce, ale i obcí okolních a z Kostelce nad Orlicí.

Mìstská knihovna v Kostelci nad Orlicí zapùjèila z výmìnného fondu do pøestavlc-

ké knihovny soubor obsahující 100 knih. Celkem už má knihovna pùjèené 4 soubory a vy 

máte možnost vybrat si z 267 knih. Všechny soubory obsahují velmi ètivé tituly pro dìti 

i dospìlé. Kromì zapùjèených souborù má knihovna více než 1300 vlastních knih. Pøijïte 

se sami pøesvìdèit a urèitì si zde svou knihu najdete.

Knihovna by nemìla být místem, kam pouze pøijdete, vypùjèíte si knihu a zase 

odejdete. Mìla by plnit funkci jakéhosi spoleèenského centra, je spojovacím mùstkem 

mezi nejrùznìjšími aktivitami, obèanskými iniciativami a širší veøejností. Svou širokou 

náruè otevírá všem, kteøí hledají informace z jakékoli oblasti, ale také tìm, kteøí potøebují 

povzbuzující neformální prostøedí, ve kterém by se "jen" spoleènì sešli.

V knihovnì v Pøestavlkách máte všichni možnost využívat poèítaè s internetem, 

kde si mùžete vyhledat rozmanité informace ze všech možných oblastí. Pokud nìkdo s 

užíváním poèítaèe a internetu nemá zkušenosti, ráda Vám pomùžu. V knihovnì jsou 

nakoupené výtvarné potøeby, mùžete pøijít nechat vydovádìt Vaši fantazii a nìco si 

nakreslit, namalovat, vyrobit...

K tìmto všem úèelùm je pro Vás knihovna otevøena každý pátek od 16 do 18 hodin. 

Tìším se na Vás a Vaše nápady, jak dále zpestøit život knihovny.

Lucie Kroulová

Za èím mùžete pøijít do knihovny...

Knihovna
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Spoleèenská kronika

Životní jubilea

V mìsíci èervenci oslaví své životní jubileum

paní Vìra Sládková z Borovnice
paní Marta Zámeèníková z Homole
paní Marie Frydrychová z Rájce
pan Jaromír Luòák z Rájce

86 let

84 let

80 let

70 let

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

Pøání našich obèanù

Svatba

Podìkování

V mìsíci èervnu oslavila své významné narozeniny

Dne 17. èervna 2006 byli slavnostnì oddáni 

Dìkuji všem známým a sousedùm, hasièùm, že mezi sebe tak 

hezky pøijali mého pøítele pana V. Duchonì. Zároveò, bohužel, dìkuji 

za projevy soustrasti pøi jeho úmrtí. Dík patøí i oddìlení ARO nemoc-

nice v Rychnovì nad Knìžnou.

Milena Matìjusová

V mìsíci èervenci oslav  své narozeniny í

V mìsíci èervenci oslav  své narozeniny í

paní Míla Janeèková z Pøestavlk

Roman Kodytek a Petra Fidrová

paní Miloslava Prudièová z Borovnice

paní Anna Smolová z Pøestavlk

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

Všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví a podìkování za 
dùslednou práci v sociální komisi za Borovnici 
                                                                pøeje Zdena Èermáková

Do spoleèného života pøejeme hodnì štìstí a vzájemného porozumìní.
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Kultura a volný èas

do 31.12. Kostelec n.O. - Rabštejn VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ K HISTORII MÌSTA

do 25.8. Kostelec n.O. - knihovna VÝSTAVA GRAFIK ALEŠE LAMRA

5.-6.7. Choceò - kino Máj VŠECHNO NEJLEPŠÍ! 20 hod.

Každý dostane, co si zaslouží. Èeský film.

6.7. Kostelec n.O. - kino FIREWALL 20 hod.

Banda zloduchù, rodina v ohrožení a Harrison Ford. Film USA 2006.

8.7. Potštejn - Vochtánka I. WESTERNOVÝ DEN RADIA OK 2006 14 hod.

Velká show kovbojù a Indiánù.

COUNTRY BÁL A VELKÁ NOÈNÍ OHNIVÁ SHOW 20 hod.

Skupina Makadam a vystoupení Akády se skupinou Meèe a blesky.

8.7. Skoøenice - Roxet AQUATICA PARTY 20 hod.

55.000 litrù vody – teplé vody, která je vyhøívaná, k tomu všemu 

perfektní nasvícení celého bazénu, do kterého se mùže v botách. 

Pøizpùsobte volbu obleèení a bot tomu, že pøijdete do styku s vodou...

8.-10.7. Choceò - kino Máj ŠIFRA MISTRA LEONARDA od 12 let   20 hod.

Hledejte pravdu. Americký širokoúhlý film.

11.-12.7. Choceò - kino Máj ŽENA MÉHO MUŽE od 15 let   20 hod.

Až prostitutka jí pomohla poznat svého muže. Francouzský film.

12.7. Potštejn - Vochtánka COUNTRY TOMY A GRILOVANÁ KUØATA

8 hodin výborné country. Vystoupí kapely: BRAY BAND, BESSONI, 

BRATØI, MAKADAM, ŠPUNT, NAŠESTOU, QJETEN, MELODY RANCH

a hosté, na závìr koncert TOMÁŠE LINKY s kapelou PØÍMÉ LINKY.

13.7. Kostelec n.O. - kino DIVOÈINA 16 a 18 hod.

Parta srandovních zvíøat ze zoo v New Yorku se vydává do divoèiny, 

aby tam zachránila malé lvíèe. Film USA 2006.

14.7. Kostelec n.O. - kino ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU 20 hod.

Popcornová komedie, která se jistì stane letošním trhákem èeských 

kin. Film ÈR 2006.

14.-15.7. Choceò - kino Máj ZA PLOTEM 17.30 hod.

Ochutnejte dobrodružství. Americký film v èeské verzi.

Kalendáø kulturních akcí
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14.-15.7. Choceò - kino Máj DÌSNEJ DOJÁK od 12 let   20 hod.

Je to o lásce, romantice a podobných hovadinách. Americký film.

15.7. Potštejn - Vochtánka COUNTRY ŠPUNT A GRILOVANÁ KUØATA

15.7. Skoøenice - Roxet Noc Barevných Hlav & Kvìtinová Detox Party by Semtex II.

UV spreje, èervené, modré, zelené, žluté, prostì všechny dostupné barvy 

pod jednou støechou...všechny barevné hlavy na jedné party se sejdou.

16.7. Choceò - kino Máj SHOW ZAÈÍNÁ od 12 let   20 hod.

Nudíte se? Kupte si divadlo! Britský film.

8.-10.7. Choceò - kino Máj ŠIFRA MISTRA LEONARDA od 12 let   20 hod.

Hledejte pravdu. Americký film.

17.7. Choceò - kino Máj KØIŽNÍK POTÌMKIN Klubový film      od 12 let   20 hod.

Dílo oslavuje sílu solidarity. Ruský film.

18.7. Choceò - kino Máj SNÍDANÌ NA PLUTU od 15 let   20 hod.

Podivná komedie o pøevtìlení se v transvestitu. Irsko-britský film.

20.7. Kostelec n.O. - kino RAF•ÁCI 20 hod.

"Hledám roštìnku. Zn.: Na pokusy." Film ÈR 2006.

20.-21.7. Choceò - kino Máj HORY MAJÍ OÈI od 15 let   20 hod.

Ti š•astnìjší zemøou první. Americký širokoúhlý film.

21.7. Kostelec n.O. - kino TRISTAN A ISOLDA od 15 let   20 hod.

Nestárnoucí pøíbìh vìèné lásky, spalující vášnì, bezmezné oddanosti 

a kruté zrady. Anglicko-americký film.

22.7. Potštejn - Vochtánka COUNTRY FESTIVAL RADIA OK 14 hod.

8 hodin výborné country. Vystoupí kapely: BRAY BAND, BESSONI, 

BRATØI, MAKADAM, ŠPUNT, NAŠESTOU, QJETEN, MELODY RANCH

a hosté, na závìr koncert TOMÁŠE LINKY s kapelou PØÍMÉ LINKY.

22.7. Skoøenice - Roxet TURNAJ V PÁCE O PRASE 20 hod.

Nejlepší taneèní muzika, ale také soutìž o hlavní cenu veèera - pìkné a 

poctivé prase (mòam), které si odnese nejsilnìjší návštìvník veèera.

22.-23.7. Choceò - kino Máj TRISTAN A ISOLDA od 15 let   20 hod.

viz. 21.7. - kino Kostelec n.O.

27.7. Kostelec n.O. - kino TAJEMSTVÍ OCEÁNÙ od 15 let   20 hod.

Britsko-nìmecký dokument Tajemství oceánu nám poskytuje jedineè-

nou pøíležitost vydat se do hloubky, do které zavítal zatím málokdo.

28.7. Kostelec n.O. - kino TRÁVA od 15 let   20 hod.

Prohulená ironická adaptace muzikálové parodie dnes již klasického 

osvìtového filmu proti užívání marihuany z roku 1936. Film USA 2005.

29.7. Potštejn - Vochtánka COUNTRY TOMY A GRILOVANÁ KRÙTA

29.7. Tutleky NOÈNÍ SOUTÌŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

29.7. Skoøenice - Roxet PARTY TIME RADIA FAJN & SLAVIÈÍ ROZLETY LIVE

Taneèní noc s Radkem Slavíkem a Lukášem Malým.



BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice Èervenec 2006 • Strana 14

Jak jste si mnozí všimli, v Borovnici pøed klubem hasièù na travnaté ploše vyrostl 

zastøešený altán, který bude sloužit turistùm jako odpoèinkové místo. Stavba byla 

provedena svépomocí za pomoci obecního úøadu, státní dotace a nìkolika místních 

obèanù. První práce byly zahájeny v první polovinì kvìtna. Všem tìm, kteøí se na této akci 

zùèastnili, dìkujeme.        SDH Borovnice

Z èinnosti SDH

Stavba posezení pro turisty
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O víkendu 17. èervna 2006 uspoøádali hasièi z Rájce dìtský den, který byl rovnìž 

podìkováním místním obèanùm za pomoc pøi konání soutìže Podorlická liga. Po celý den 

bylo k dispozici obèerstvení, opékání masa a posezení pøi hudbì. Pro dìti tu byly 

pøipraveny soutìže rùzného druhu. Soutìžilo se v jízdì na kole a kolobìžce, skákání na 

balónech, skocích do vody a mnoha dalších. Za výkony byly všechny dìti sladce 

odmìnìny. Soutìžit se zachtìlo i leckterým dospìlým, ale bohužel nesplòovali vìkové a 

váhové požadavky soutìže, a tak nemohli být do závodù pøijati.   

 I pøes prudký odpolední déš• se dìtský den vydaøil a všichni se již teï tìší na pøíští 

jeho konání.

Dìtský den v Rájci
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