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Slovo úvodem
Vážení občané obce Borovnice,
vítá Vás další velmi horký letní mìsíc a s ním i náš obecní zpravodaj. Letošní léto je
opravdu vydaøené a teploty lámou dosavadní rekordy. Pokud proto máte možnost,
opuste svou práci a zavítejte na mnohá koupalištì, která jsou už tak pøeplnìná, nebo
k pøírodním rybníkùm. Klid u nich sice nenajdete, ale alespoò trochu osvìžení urèitì.
A mùžete si u nìj pøeèíst i náš zpravodaj.
V tomto èísle bychom se znovu chtìli vrátit ke svìcení
znaku a praporu naší obce, které probìhlo 1. èervence a
uvést tu více získaných fotografií z tohoto dne. Také Vám
musím pøipomenout soutìž, která se onoho dne týká.
Èekáme na Vaše nejlepší fotografie, které se podaøilo
nafotit, abychom je mohli náležitì finanènì odmìnit.
Neváhejte proto a zašlete nám jich co nejvíce a zvyšte tak
možnost výhry. Soutìž trvá do konce srpna!!!
Krásný letní mìsíc pøeje
Barbora Èermáková

Milí spoluobčané,
Stejnì jako poèasí poslední dobou stále láme rekordy, nejinak je na tom Brodík.
V minulém èísle jsem psal o rekordu v poètu fotografií, ovšem ten jsme nyní nìkolikrát pøekonali. Slíbil jsem, že se budeme podrobnìji vìnovat slavnostnímu vysvìcení znaku a
praporu, a tak se také stalo. Sešlo se mi tu (prozatím) celkem 857 fotografií digitálních a 25
fotografií klasických. U mnoha fotek mi je velmi líto, že je není možné otisknout všechny,
ale snažil jsem se vybrat alespoò nìkteré zajímavé, které zároveò korespondují s textem,
který je okolo nich otištìn. Vynechal jsem fotky s hasièskými ukázkami a s koòmi, protože
tyto fotografie vyšly již v minulém èísle. Pøesto jsem do tohoto èísla vtìsnal celkem 57
fotografií (když pøipoèítám 2 fotografie v pøetištìném èlánku z Orlického týdeníku, tak 59).
Paní Jitka Jakubcová, pøestavlcká rodaèka, mi donesla velmi pìknì zpracovaný
èlánek na 2 strany, za který jí patøí velký dík. Na internetové stránky jsem ho umístil již
v prùbìhu èervence, takže jsem již mohl vyslechnout první ohlasy, které byly velmi dobré.
K tomuto èlánku jsem pøidal mnoho fotografií, aby tento
text provázely obrazem, takže nìkdy to teï vypadá spíše
jako popisky k fotografiím. Snad se na mne autorka
nebude zlobit, že jsem její èlánek tolik "rozdrobil"...
Když jsem chtìl dát Brodíka tisknout, pøišel mi ještì
èlánek od p. Øièaøové, což bylo dost problematické, nakonec jsem vypustil stránku o DSO Brodec, která bude
v pøíštím èísle. Èlánky je tøeba dodávat každý mìsíc nejpozdìji poslední sobotu ráno. Mìjte hezký zbytek léta...
Petr Kotera
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Zprávy Obce Borovnice
Projekt na poutní místo Homol
Pro 2. pololetí roku 2006 se
dokonèují pøípravy na projekt
„Poznejme se, poutní místo Homol“,
financovaného z projektu Intereg IIIA.
Obec Borovnice získá ze strukturálního fondu èástku 1 490 000 Kè a
ze státního rozpoètu 100 000 Kè.
Z tìchto finanèních prostøedkù bude
mimo jiné opravena celá cesta pod
Homolí, upravena polní cesta na
Homol jako pøíjezdová cesta,
vybudováno parkovištì pro osobní
auta pod schody, víceúèelový altán
a celé poutní místo bude opatøeno
lavièkami, odpadkovými koši a stojany na kola. Celkové investice budou èinit 1 987 000 Kè.

Foto ze "svìcení znaku a praporu" dne 1.7.2006

Černá skládka v Borovnici
Skupina obèanù této místní èásti zakládá nepovolenou skládku u rybníka "Dolní
mlýnský". Kupí se zde pøevážnì zahradní odpad, vìtvì, ale i komunální odpad a uhynulá
zvíøata. Obec nechala tuto skládku na vlastní náklady odstranit odvozem na skládku
firmou Ekola Èeské Libchavy.
Starosta obce tímto žádá obèany, kteøí tuto skládku opakovanì zakládají, aby
pøehodnotili své chování a nezneèišovali obecní pozemek. Urèitì není dobrou vizitkou
obce, když každého návštìvníka pøivítá pøi vjezdu do Borovnice nesourodá a páchnoucí
kupa èehokoliv. Zároveò by chtìl upozornit, že obec má pravomoc finanènì postihnout
každého zakladatele èerné skládky. Zatím tak neuèinila jen proto, že vìøí v rozumný
pøístup všech, kteøí mají rádi poøádek nejen ve svých zahrádkách, ale i v celé obci.

Poplatky za komunální odpad
Upozoròujeme obèany a chalupáøe, kteøí využili možnosti platby poplatku za svoz
komunálního odpadu pololetnì, že tento poplatek je tøeba zaplatit na obecním úøadì do
konce mìsíce srpna.
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Úmorná vedra letošního léta
Teploty, které pøekonávají rekordy, pøeplnìná koupalištì, nadmìrná spotøeba
elektøiny k chodu klimatizací a pøeplnìné zahradní restaurace, to je letošní léto. Každý den
se dozvídáme z médií, že právì dnes padl teplotní rekord. Teploty však dále stoupaní a
ještì chvíli si úmorná vedra jistì užijeme. Ani v podveèerních hodinách teploty neklesají
pod 30°C a všichni hledají nìjaké osvìžení. U nás v obci ho nejdete v Rájci, v místní požární
nádrži, která nabízí koupání. Voda se tu pravidelnì obmìòuje takže je èistá, ochladí vás a
nemusíte mít obavy z neèištìní. Pøímo u nádrže pak máte možnost obèerstvení v místním
pohostinství.

Veřejné zasedání zastupitelstva
Zveme všechny obèany na veøejné zasedání zastupitelù konaného dne 31. srpna od
19 hodin v klubovnì SDH v Borovnici.
Všichni jste srdeènì zváni

Film "Slavnostní svěcení znaku a praporu" na DVD
Firma ViViFo Choceò natoèila celou oslavu svìcení znaku a praporu a pan Petr
Kotera bude tento film rozmnožovat na DVD s potiskem a krabièkou s obalem. Toto velmi
pìkné DVD bude k dostání na obecním úøadì a v obchodì v Pøestavlkách.

Energie z jednoho místa
Rádi bychom Vás informovali o pøesunu naší Zákaznické kanceláøe v Hradci
Králové na novou adresu do Obchodního centra Skupiny ÈEZ, Riegrovo námìstí 1493.
Od 1. srpna 2006 tak naši zákazníci na jednom místì vyøídí záležitosti spojené s odbìrem
zemního plynu i elektøiny.
Provozní doba Zákaznické kanceláøe VÈP je v pondìlí a ve støedu od 8 do 17 hodin,
v úterý a ve ètvrtek od 8 do 14 hodin a v pátek od 8 do 11 hodin. Kontakt: zákaznická linka
zdarma je 800 900 101, e-mail: info@rwe-vcp.cz.
Ing. Jan Ležík, øeditel prodeje MO
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Znak a prapor obce
Svìcení znaku a praporu naší obce pokládáme za velkou událost, a proto bychom se
k ní chtìli ještì jednou vrátit a podìkovat každému, kdo se na organizaci podílel.
Celou slavnost lze rozdìlit do dvou slavnostních blokù. Dopolední mše v kostele na Homoli s okružní jízdou po jednotlivých èástech obce a odpolední kulturnì-spoleèenský program
v Pøestavlkách. První podìkování patøí panu faráøi Jiøímu Márovi za velmi lidsky vedenou
slavnostní mši a jeho trojí požehnání v místních èástech obce Borovnice. Na jeho slova
budeme dlouho vzpomínat. Nelze zapomenout na práci paní Libuše Petrašové, která pro tento
úèel vyzdobila poutní kostel a na celou øadu mnohdy i anonymních obèanù, kteøí vyzdobili
obecní kaplièky a pøipravili tak vkusné a dùstojné prostøedí pro požehnání místní èásti obce.

Odpolední program byl v organizaci dlouhodobì pøipravovaných vystoupení jednotlivých úèastníkù a významnì doplnìný historickou a souèasnou fotogalerií. Mimoøádnì zdaøilá výstava fotografií, historických písemností a historických i souèasných kronik
byla tak emotivní, že nìkteré rodáky pøivedla až k slzám. Neutuchající zájem veøejnosti byl
nejvìtší odmìnou pro organizátory - paní Hanu Øièaøovou, sleènu Barboru Èermákovou,
paní Boženu Kaplanovou a souèasné kronikáøky obce paní Janu Holubcovou a paní Karlu
Hejcmanovou. Osobnì všem skládám obdiv a dìkuji za velmi zdaøilé dílo. Pøi výètu všech
díkù nelze zapomenout na práci pøevážnì èlenù SDH Pøestavlk, Rájce a Borovnice pøi
stavbì párty stanu a zajištìní všech dùležitých detailù k bezproblémovému scénáøi všech
kulturních složek celého odpoledne.
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Dovolte mi také, abych touto cestou podìkoval dìtem a uèitelkám MŠ ze Chlen a Lhot u
Potštejna, dìtem a mládeži ze ZŠ Chleny a Lhoty u Potštejna, dále pak manželùm
Tomkovým za velmi zdaøilé a poutavé vystoupení s jejich ètyønohými kamarády, dìtem a
mládeži SDH Pøestavlky za ukázku ovládání požární techniky, ženám z Vrbice a SDH ze
Skoøenic za humornou vložku a všem organizátorùm a hlavnì vystupujícím za velmi
zdaøilou módní pøehlídku, kterou slavnostní odpoledne vrcholilo. Podìkování také patøí
panu Pinkasovi za odpolední vyjížïky v koèárovém potahu a panu Ladislavu Kovaøíkovi
za zdaøilý a vtipný moderátorský projev.

Jako velmi prozíravé se ukázalo zdvojení služeb obèerstvení, které u párty stanu
zajišovala firma pana Hubálka a v pøestavlckém pohostinství sleèna Pavlína Sejkorová.
Obìma patøí dík za chutnou a pestrou stravu a za dobøe chlazené nápoje.
Dìkuji také sociální komisi a zvláštì èlenkám, které vítaly všechny úèastníky
koláèky, fotografií a odznakem obce, panu Petru Koterovi za velmi kvalitní reprodukovanou hudbu a skupinì Dobrodìj pod vedením pana Baèiny za velmi pìkný výkon pøi
veèerní zábavì. Absolutní teèkou a vyvrcholením celého odpoledne bylo vystoupení dvou
pùvabných taneènic Kankánu, které bohatým potleskem odmìnilo pøevážnì pánské
publikum. Jim patøí rovnìž mùj dík.

Ještì jednou mi dovolte podìkovat také všem zastupitelùm, kteøí vìtší èi menší
mìrou pøispìli k organizaèní èi osobní úèasti a ke zdárnému prùbìhu slavnostního dne.
Karel Urbanec, starosta obce
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Podìkování samozøejmì patøí také panu Karlu Urbancovi za zrealizování myšlenky
obecního znaku a praporu, za veškeré pøípravy a samotnou organizaci slavnostního dne.

A JAKÁ BYLA ÚÈAST NA TÉTO OSLAVÌ?
Osobním pozváním bylo sociální komisí osloveno v Borovnici 98 rodákù s rodinami.
Slavnosti se zúèastnilo 36 rodákù. Místních rodin tu bylo osloveno 49 a zúèastnili se
obèané ze 32 rodin.
V Pøestavlkách bylo osloveno a pozváno 62 rodákù s rodinnými pøíslušníky a koneèná
úèast byla 33 rodákù. Pøestavlckých rodin bylo pozváno 47 a jejich úèast èinila 39 rodin.
Z Rájeckých rodákù jich bylo pozváno 47 a zúèastnilo se jich pouze 7. Osobnì byli pozváni
obèané z 32 rodin a úèast byla 19 rodin.
Odhadovaná celková úèast je více než 500 návštìvníkù.
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Od našich dopisovatelů
Slavnostní den se vydařil
Hustý déš minulého dne ustal a uvítal nás 1. èervenec 2006, plnì ozáøený
sluneèními paprsky. Velkolepé dílo, zanechané hrabìnkou z Ugartu - kostel Sedmibolestné Panny Marie na Homoli, bylo svìdkem slavnostního vysvìcení znaku a praporu obce
Borovnice, spojené se zpívanou mší svatou. Slavnostní vstup provedli zástupci SDH ve
slavnostních uniformách, nesoucí symboly obce k posvìcení. Následoval je pan starosta a
pøizvaní hosté.

Božím chrámem se nesla uvítací slova pana starosty k pøítomným, byla pøipomenuta zakladatelka kostela, schodù i školy a podrobnì objasnìny znázornìné symboly.
Ocenil práci všech, podílejících se na rozkvìtu obce.
Vamberecký pan faráø provedl vysvìcení a svojí knìžskou profesionalitou oslovil
všechny bez rozdílu, zda jsou vìøící nebo sdílejí odlišný názor. Promluvu zakonèil slovy:
"Bez božího požehnání, marné lidské namáhání."
Pøi sestupu po homolských schodech se naskytl nádherný výhled do kraje. Jeho
ráz od doby našeho mládí se v mnohém zmìnil. Pole, oddìlená mezièkami, splynula ve
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velké celky, obydlí získala jinou podobu, pøibylo silo a vybudovaly se velké zemìdìlské
objekty. Jenom chlenský kostelík v témìø nezmìnìné podobì vévodí krajinì. Ani
tentokrát jsme si se sestrou neodpustily vyhledat naši rodnou chalupu, jako tomu bývalo
vždy pøi úèasti na homolské pouti.

Po krátkém zastavení u kaplièky v Rájci a Borovnici byl slavnostní akt zakonèen
pøed budovou obecního úøadu v Pøestavlkách. Prùèelí zámeèku obohatil znak obce
Borovnice a poprvé zavlál obecní prapor.

Odpolední program obohatily dìti z chlenské a lhotecké školy, se zájmem byl
shlédnut výcvik koní, uspìla i módní pøehlídka. SDH vyrùstají noví pomocníci i nástupci.
Minulost pøiblížil koèár s koòským spøežením i hasièi s ruèní støíkaèkou. Úsmìvnou
scénkou nás pobavili "Vrbièáci".
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Pøíjemnou atmosféru navodila hudba. Pan moderátor, doprovázející celý kulturní
program, se dokonale zhostil svého úkolu svojí pohotovou a vtipnou formou.

Bohatost uskuteènìných akcí byla zachycena na výstavce fotografií v chodbì
obecního úøadu. Pøi vstupu do obøadní sínì nás zaujala nápaditost, jakou byli pøedstaveni
zastupitelé obce. Nápovìdou byla jejich køestní jména.
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Tvùrkynì obecní kroniky ochotnì zodpovìdìla všechny dotazy, týkající se této
èinnosti a pøidala i "perlièku", zachycenou døívìjším kronikáøem. Zápisy do spoleèenské
kroniky zpestøují vlastní kronikáøèiny kresbièky. Obì kronikáøky vykonávají záslužnou
èinnost, která poslouží i dalším generacím. Ve staré borovnické knize zápisù listovala paní
Kaplanová a zájemcùm poskytla údaje o jejich rodech, pøipomenula bohatou divadelní
èinnost místních ochotníkù. Spoleènì s ní se nad starými divadelními fotografiemi sklánìli
i bývalí úèinkující a vzpomínalo se...

Vkusnì a pøehlednì uspoøádaná výstava fotografií a obrazù dle jednotlivých èástí
obce se tìšila velkému zájmu.
Pìkným dojmem zapùsobila kvìtinami provonìná knihovna a úèelnì zaøízené
prostory v pøízemí zámeèku. Došlo k velkým zmìnám, za kterými je skryto mnoho lidské
práce a vynaložených finanèních prostøedkù.
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Velitel pøestavlckých hasièù málem nestaèil odložit stejnokroj a už zase pobíhal
s roztomilou vnuèkou v náruèi a zaøizoval vše potøebné. V pohostinství „U Medvìda“ mìli
všichni napilno s pøípravou nìkolika druhù jídel i obsluhou, aby vyhovìli všem
požadavkùm. Pìnivý mok zvlažoval vyprahlá hrdla, nìkdo pøihodil i nìco ostøejšího, ale
tekutiny v rùzných podobách doplòovali všichni. V pøátelském posezení se povídalo a
vzpomínalo. „Stánkaøi“ se také zasloužili o spokojenost úèastníkù.

Od taneèních parketù se nesla vlahou letní nocí hudba do všech èásti obce.
Rodákùm upomínkou na slavnostní den bude pozvánka a pamìtní pohlednice,
znázoròující historickou a souèasnou podobu obce Borovnice. Odznak uschováme a
vzpomínky uložíme v mysli.
Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravách a na úkor svého volného èasu
vynaložili úsilí, aby nám zpøíjemnili den.
Jitka Jakubcová, pøestavlcká rodaèka
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Výstava fotografií
K pøíležitosti svìcení znaku a praporu jsem uspoøádala výstavu fotografií. A jak celý
nápad vznikl? Oslovil mì pan Èermák, a nìco vymyslím. Oèekávala se ode mì nìjaká
recese, ale já si vzala za cíl fotografickou dokumentaci. Chtìla jsem zachytit vesnici
Pøestavlky, její stavení a lidi které pamatuji ze svého dìtství. Domy stále stojí, i když v jiné
podobì a v nìkterých pøípadech i s jiným majitelem a nìkteré zase pøibyly. I pøes
poèáteèní nedùvìru nìkterých spoluobèanù se mi podaøilo fotografie scelit. K celé
výstavì mi stále chybìly fotografie Rájce a Borovnice, které jsem nakonec rovnìž
sehnala, ale ne v tak velké šíøi.

Oslovila jsem rovnìž paní Kaplanovou (knihovnici z Borovnice), zda by nevystavila
dokumenty týkající se obce Borovnice s divadelní kronikou. Dále paní Hejcmanovou s
kronikou obce. Celou výstavu podtrhla Bára Èermáková, která vzpomínkovou èást
pøevedla do souèasnosti a vystavila fotografie o dìní v obci. Myslím si, že celá výstava byla
skvìlá a dopadla dle mých pøedstav, svìdèí o tom nepopsatelná atmosféra pøi prohlížení a
reakce všech, kteøí výstavu navštívili, zavzpomínali a u nìkterých padla i nìjaká ta slzièka.
Snad každý našel støípky svého života zachycené fotoaparátem a nìkteøí své dojmy sdìlili
písemnou formou do kroniky.

Chci podìkovat všem, kteøí mi pomohli jakýmkoli zpùsobem celou výstavu
pøipravit, nejvíc však svému synovi Jakubovi, který i pøesto, že mìl zkouškové období,
veškerý svùj volný èas vìnoval mým požadavkùm. A potom také Vám, lidièky, že jste mì
nechali nahlédnout do svých vzpomínek. Bez Vás a Vaší ochoty by se celá akce nekonala.
Dìkuji Øièaøová
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Napsali o nás...
...v Orlickém týdeníku 11.7.2006
V sobotu 1. èervence 2006 obec Borovnice svìtila svùj znak a prapor. Na tento
pro obec slavnostní den byli pozváni nejen místní obèané, ale i rodáci obce Borovnice
a pøátelé z polského mìsta Przeworno.
Symboly samostatnosti byly svìceny v kostele Panny Marie Sedmibolestné na
Homoli slavnostní mší. Po ukonèení mše byl prapor snesen po homolských schodech
a všichni se pøemístili do místní èásti Rájec, kde svìcení znaku a praporu pokraèovalo
u malé kaplièky. Rovnìž tomu bylo u kaplièky v Borovnici. Koneènou zastávkou byl
"zámeèek" v Pøestavlkách, kde se nachází sídlo obecního úøadu. Zde byl prapor
slavnostnì vztyèen starostou obce.
Po ukonèení tohoto slavnostního aktu, pokraèoval v Pøestavlkách od 14 hodin
kulturní program. Své vystoupení tu pøedvedly dìti z mateøské školy ze Chlen a Lhot
u Potštejna a dìti ze základních škol rovnìž ze zmiòovaných obcí. Dále tu byla možnost
zhlédnutí velkolepé koòské show manželù Tomkových, požárního útoku místní mládeže,
historického útoku hasièù ze Skoøenic a hasièky z Vrbice tu vystoupily se svou parodií na
film "Slunce, seno, jahody". Odpolední program uzavøela módní pøehlídka, kterou
pøipravily místní obèanky s dìtmi. Tím však slavnostní den nekonèí. Do veèerních hodin
byla v budovì obecního úøadu otevøena výstava souèasných a historických fotografií a
k nahlédnutí obecní a divadelní kronika. Veèer pak hrála k poslechu a tanci živá hudba.
Tento den se zapíše do historie obce Borovnice a místní obèané na nìj budou
dlouho vzpomínat. Podìkování patøí všem, kdo se podíleli na pøípravì a organizaci tohoto
slavnostního dne.
-bè-

Za poskytnutí novin k pøetisku
dìkujeme p. Pavlu Králíkovi.
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Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci
Stomatologická lékaøská služba první pomoci okresu Rychnov nad Knìžnou má
ordinaèní hodiny v sobotu, nedìli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
5.8.
6.8.
12.8.
13.8.
19.8.
20.8.
26.8.
27.8.
2.9.
3.9.
9.9.
10.9.
16.9.
17.9.
23.9.
24.9.
28.9.
30.9.

MUDr. Helena Dušková
MUDr. Jindøich Handl
MUDr. Marie Havlová
MUDr. Lenka Hlavsová
MUDr. Eva Hrbáèová
MUDr. Marie Ježková
MUDr. Blanka Kahlerová
MUDr. Kateøina Kašková
MUDr. Dagmar Kašparová
MUDr. Helena Kašparová
MUDr. Boøivoj Lehký
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková
MUDr. Eva Nentvichová
MUDr. Ivona Plšková
MUDr. Jaroslava Pokorná
MUDr. Vìra Pokorná
MUDr. Marta Pøibylová

Èeské Meziøíèí, Záhumenská 445
Rychnov nad Knìžnou, Panská 24
Rychnov nad Knìžnou, U stadionu 1166
Kostelec nad Orlicí, Komenského 259
Rychnov nad Knìžnou, Na Trávníku 1232
Kostelec nad Orlicí, Komenského 481
Opoèno, J. Pitry 448
Kvasiny 202
Vamberk, Voøíškova 169
Vamberk, Smetanovo nábø. 334
Dobruška, Pulická 99 - Poliklinika
Dobruška, R. Drejsla 619
Rychnov n. Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika
Dobruška, K. Michla 942
Rychnov nad Knìžnou, Svatohavelská 266
Potštejn 317
Opoèno, J. Pitry 448
Èastolovice, Komenského 209

494 661 102
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
494 541 663
494 501 711
494 622 114
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 546 544
494 667 628
494 322 706

Společenská kronika
Životní jubilea
V mìsíci srpnu oslaví své životní jubileum
80 let

pan Josef Øehák z Pøestavlk

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

Přání našich občanů
V mìsíci srpnu oslaví své narozeniny

pan Jaroslav Èermák z Rájce
a Roman Èermák z Rájce
Všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví a úspìchù
v práci a životì
pøeje rodina
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Kultura a volný čas
Kalendář kulturních akcí
do 31.12. Kostelec n.O. - Rabštejn
do 25.8. Kostelec n.O. - knihovna
1.-2.8.
Choceò - kino Máj

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ K HISTORII MÌSTA
VÝSTAVA GRAFIK ALEŠE LAMRA
LEMRA LÍNÁ
od 12 let 20 hod.

3.-4.8.

ZEPTEJ SE PRACHU

Nìkomu staèí naznaèit. Nìkoho musíte postrèit. Širokoúhlý film USA.

Choceò - kino Máj

od 15 let 20 hod.

Velké romantické drama o velkém snu, který má svou cenu. Film USA.

5.8.

PØESTAVLKY - høištì

MEMORIÁL BOHUMILA BEÈIÈKY

8 hod.

8. roèník turnaje ve volejbale.

5.8.
5.8.

Potštejn - Vochtánka
Skoøenice - Roxet

COUNTRY VEÈER
PUSCHKIN PARTY TIME DANCE RADIA

20 hod.

Diskotéka

5.-6.8.

Choceò - kino Máj

FAKTÓTUM

od 15 let 20 hod.

Nejvíce záleží na tom, jak projdete ohnìm. Film USA-Norsko.

7.-8.8.

Choceò - kino Máj

TRÁVA

od 12 let 20 hod.

Prohulená ironická adaptace muzikálové parodie osvìtového filmu
z roku 1936 proti užívání marihuany.

10.-12.8. Choceò - kino Máj

AUTA

17.30 hod.

Láska prochází pedálem. Animovaný film USA v èeském znìní.

10.-11.8. Choceò - kino Máj

SCARY MOVIE 4

od 15 let 20 hod.

Ètvrtý a poslední díl slavné hororové trilogie.

12.8.
12.8.

Potštejn - Vochtánka
Skoøenice - Roxet

COUNTRY VEÈER
AQUATICA PARTY VOL.II

20 hod.

Diskotéka, pøi které bude opìt na parketu vodní hladina, pozor - pøijdete
do styku vodou - vhodný odìv, telefony apod. nechte radìji doma...

14.8.

Choceò - kino Máj

MOTOCYKLOVÉ DENÍKY

klubový film - od 12 let 20 hod.

Velkolepá podívaná s hvìzdným obsazením. Brazilský film.

15.-16.8. Choceò - kino Máj

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU

20 hod.

Komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Èeský film.

17.8.

Kostelec n.Orl. - kino

MISSION: IMPOSSIBLE III

20 hod.

Žádná mise není nesplnitelná... Tom Cruise v hlavní roli filmu USA 2006

18.8.

Kostelec n.Orl. - kino

X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR

20 hod.

Už potøetí ve svìtì superhrdinù s nadliskými schopnostmi. USA 2006.

18.-19.8. Choceò - kino Máj

SEXY PISTOLS

od 12 let 20 hod.

Když ženy zlobí, mužùm bìhá mráz po zádech. Širokoúhlý film.

19.8.

Potštejn - Vochtánka

II. WESTERNOVÝ DEN RADIA OK 2006
Velká show kovbojù a indiánù. Mnoho úèinkujících, od 20.00 hod.
country bál se skupinou BRATØI, od 21.00 VELKÁ NOÈNÍ SHOW...

19.8.

Skoøenice - Roxet

TANEÈNÍ LIGA PARTY

20 hod.

Diskotéka. Budou se nadìlovat novinky od Universal Music za 20 tisíc.

20.-21.8. Choceò - kino Máj

16 BLOKÙ

od 12 let 20 hod.

Bruce Willis na stopì zloèinu. Širokoúhlý film USA.

22.-23.8. Choceò - kino Máj

NEPOHODLNÝ

20 hod.

Ralph Fiennes a Rachel Weisz v hlavních rolích špionážního thrilleru..

24.8.

Kostelec n.Orl. - kino

SCARY MOVIE 4

od 15 let 20 hod.

Ètvrtý a poslední díl slavné hororové trilogie.
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25.8.

Kostelec n.Orl. - kino

ZEPTEJ SE PRACHU

od 15 let 20 hod.

Velké romantické drama o velkém snu, který má svou cenu. Film USA.

25.-26.8. Choceò - kino Máj

TAJEMSTVÍ SLOV

od 15 let 20 hod.

Sarah Polleyová a Tim Robbins na pokraji ropné plošiny lásky.

26.8.

PØESTAVLKY - høištì

TURNAJ VOLEJBALOVÉ ŠKOLY
Zakonèení volejbalové školy.

26.8.

PØESTAVLKY - náves

2. ROÈNÍK "PØESTAVLCKÉHO VLKA"
Zakonèení prázdnin s dìtskou hasièskou soutìží, veèer diskotéka.

26.8.
26.8.

Potštejn - Vochtánka
Skoøenice - Roxet

COUNTRY VEÈER
PRAVÁ PÌNOVÁ PARTY

20 hod.

Diskotéka, tentokrát bez vody, ale zato se spoustou pìny...

27.-28.8. Choceò - kino Máj

SILENT HILL

od 15 let 20 hod.

Thriller ze svìta nadpøirozených jevù podle oblíbené videohry.

29.-30.8. Choceò - kino Máj

ÈAS, KTERÝ ZBÝVÁ

od 15 let 20 hod.

Tichá meditace Francoise Ozona o umírání a hledání míru. Film Francie.

31.8.

BOROVNICE - klub. SDH VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

19 hod.

Všichni jste srdeènì zváni...

31.8.

Kostelec n.Orl. - kino

SILENT HILL

od 15 let 20 hod.

Thriller ze svìta nadpøirozených jevù podle oblíbené videohry.

1.9.

Kostelec n.Orl. - kino

BESTIE KARLA

od 15 let 19 hod.

Karla Homolka a Paul Bernardo prosluli v Kanadì jako nejbrutálnìjší
zabijáci moderní historie. Film USA 2005.

2.9.

BOROVNICE - hasièárna

1. ROÈNÍK "SPANILÉ JÍZDY MOPEDÙ"

13 hod.

Kdo vlastníte mopeda, paøeza, nebo jednorychlostní babetu, urèitì
pøijeïte. Øidièák podmínkou...

3.9.

Kostelec n.Orl. - kino

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

19 hod.

Každý dostane, co si zaslouží. Èeský film.

Kdy na Homol...
V mìsíci srpnu se budou na Homoli konat mše svaté
v následujících dnech:
Dne 13. srpna od 14:30 hodin
Dne 27. srpna od 14:30 hodin

Inzerce
Prodám auto ŠKODA 120L
Prodám Škoda 120L, r.v. 1987, STK do 01/07, mnoho náhradních dílù, 4x zimní
kola, 4x letní kola, nové brzdové destièky, nové brzdové potrubí, nový výfuk...
Cena dohodou, pøi rychlém jednání SLEVA!
Tel.: 724 582 661
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Z činnosti SDH
Pozvánka SDH Přestavlky

Pozvánka SDH Borovnice
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Sport
Letní volejbalová škola
Každoroènì se o prázdninách v naší obci poøádá letní volejbalová škola pod
vedením pana Øeháka a pana Urbance. Letos byla zahájena 3. èervence a k velkému
potìšení organizátorù se pøihlásilo 9 nových adeptù. Prùmìrná návštìvnost jedné lekce je
13-18 dìtí a mládeže. S touto úèastí jsou organizátoøi velmi spokojeni.
K dispozici tu jsou dvì volejbalová høištì, kde trénují zvláš nováèky a zvláš již
zkušené hráèe. A co když nìkdo nehraje fér hru nebo se objeví nadávky a posmìšky?
Trenér dotyènému uloží 30 klikù a hraje se dál. Každému žákovi školy je pøi lekci
nabídnuto obèerstvení, takže žízní se tu urèitì netrpí. Na konci prázdnin, dne 26. srpna,
škola uspoøádá závìreèný turnaj a 10 nejlepších bude odmìnìno žlutým trikem s logem
LVŠ. Pøijïte je tedy podpoøit.

Memoriál Bohumila Bečičky
P.R.D. Pøestavlky poøádají a zvou na již 8. roèník turnaje ve volejbalu pod názvem
"MEMORIÁL BOHUMILA BEÈIÈKY". Tento turnaj se koná v sobotu dne 5. srpna 2006.
Losování probìhne v 8 hodin a hra bude zahájena v 8.30 hodin. Místem konání je již
tradiènì høištì u zámeèku v Pøestavlkách. Turnaj je urèen pro pozvané týmy
neregistrovaných hráèù. V šestièlenném družstvu musí být na høišti minimálnì dvì ženy.
Letošní roèník je mimoøádný tím, že vítìz získá putovní pohár do trvalého
vlastnictví. Od roku 2007 bude putovní pohár nový, který bude nadále propùjèován na
jeden rok. Kvalitní obèerstvení poskytne restaurace "U medvìda" po celý den.
Pøijïte se podívat a zafandit. Srdeènì Vás zveme.
Karel Urbanec a Jiøí Øehák, poøadatelé
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