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Slovo úvodem
Vážení obèané obce Borovnice,
mìsíc utekl jako voda a je tu další èíslo obecního zpravodaje. Toto èíslo je opìt plné
informací z obecního dìní se spoustou pozvánek na rùzné kulturní akce. Pokud zpravodaj
øádnì prolistujete, zjistíte, že obsahuje i dost informací z dìní v mikroregionu Brodec. Naše
obec do tohoto dobrovolného svazku patøí, a proto bychom nemìli zapomínat i na jeho
zajímavosti.
Z nìkolika pøedchozích èísel zpravodaje, které jsme vydali, možná nìkteøí obèané
nabyli dojmu, že se na publikování Brodíka už nepodílím. Chtìla bych jen øíci, že nepovažuji
za dùležité se pod každý napsaný èlánek podepisovat, jako to je napøíklad u textù od našich
dopisovatelù. Døíve, když jsem zpravodaj vydávala ještì se svou kolegyní Terezou
Sejkorovou, jsme se také ani jedna z nás pod své èlánky nepodepisovala a ètenáøi to brali za
samozøejmou vìc, že informace jsou od nás. Toto uvádím jen na upøesnìní.
Pøeji Vám pìkný mìsíc øíjen
Barbora Eermáková

Milí spoluobèané,
v minulém èísle jsem publikoval èlánek, u kterého jsem nìkolikrát uvedl, že se jedná
pouze o mùj osobní názor. Na této stranì jsem úvodní slovo zakonèil vìtou: "je to pouze mùj
názor a není v mém úmyslu nikoho naštvat. Chci jen vysvìtlit svùj postoj." Uvedl jsem také,
že se jednalo o zájezd obèanù z celého mikroregionu Brodec. Na internetových stránkách
obce se objevily ohlasy na tento èlánek. V jednom z nich je, že je to pro naši obec ostuda. Toto
chci uvést na pravou míru, tedy za prvé se nejednalo o zájezd obce, ale obèanù DSO Brodec
(tedy nejen oficiálních zástupcù), a za druhé pøi vlastním hlasování to byli povìtšinou právì
obèané naší obce, kteøí pro odjezd nehlasovali. Nelze tedy toto pøevádìt na naši obec a už
vùbec ne to užívat v souèasné pøedvolební dobì jako argument, protože to nemá s žádným
pøedstavitelem naší obce nic spoleèného. V èlánku jsem také uvedl, že se mi zájezd celkovì
líbil a že to hezké, co jsme tam vidìli, popsal dobøe pan Krám v pøedchozím èlánku. Chtìl
jsem jen poukázat na to, co se mi nezdálo nejlepší a vysvìtlit svùj postoj obèanùm, kteøí ho
nepochopili. Èlánek jsem zakonèil citátem, který dal jasnì najevo, že jsem sice napsal svùj
názor, nemìní to ovšem nic na mém kladném vztahu k místu kde žiji a jeho obyvatelùm,
vèetnì tìch, kterých se èlánek mohl dotknout. Zámìrnì byl èlánek v rubrice "Od našich
dopisovatelù", kde nìkdo obèas zanadává na špatný pøístup na Homol v zimním období,
jindy zase chce nìkdo vìdìt, kam se podìly všechny dotace na zámeèek a proè byly využity
jinde. A již je pøíspìvek od dopisovatele (který se mnohdy ani nepodepíše) jakýkoli, vždy byl
uveøejnìn. V tomto èísle je èlánek od dopisovatele, který tak trochu jinak vidí prùbìh svìcení
znaku a praporu. Chápu, že takto nìkteøí smýšlí a jejich názor akceptuji. Mohl bych ale také
øíci, že se to dá považovat za hanìní velmi zdaøilé akce a že požehnání praporu v kostele bylo
uskuteènìno právì pro tyto lidi, kteøí nám teï nìco vyèítají. Mohl bych poukázat na války
napø. v Izraeli a okolí, teroristické útoky atd. právì v zájmu víry, pro kterou se lidé vraždí.
Není to ale mým cílem, chápu jak to autor myslel a nebudu chtít, aby se mi v pøíštím èísle jako
jednomu z tìch, kteøí se na akci podíleli, za jeho publikování kdokoli omluvil. Respektuji
názor dopisovatele a chápu, že to myslel upøímnì a dobøe a také mu pøeji vše dobré. A o to
jde. V tomto èísle jsou ale dùležitìjší vìci, tøeba informace o volbách...
Petr Kotera
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Zprávy Obce Borovnice
Vyhláška obce Borovnice è.11
Zastupitelstvo obce Borovnice vydává vyhlášku è.11

O DOBÌ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Starosta obce

DÁVÁ NA VÌDOMÍ
Rozhodnutí prezidenta republiky è.369/2006 Sb., kterým byl vyhlášen den voleb
do Senátu ÈR a zastupitelstev obcí ÈR.

Ve dnech 20. až 21. øíjna r. 2006 budou v

OBCI BOROVNICE ORGANIZOVÁNY VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ÈR.
(Zákon è.128/2000 Sb., provádìcí vyhlášky)

Doba konání:

pátek 20. øíjna 2006 od 14.00 do 22.00 hod.
sobota 21. øíjna 2006 od 8.00 do 14.00 hod.
Místo konání:

PØESTAVLKY - zámeèek - spoleèenská místnost Obecního úøadu
VOLEBNÍ OKRSEK è.1
(zákon 491/2001 Sb.)

Oprávnìní volit:

obèan Èeské republiky starší 18 let vìku s trvalým pobytem v obci
který alespoò ve druhý den voleb dosáhl 18 let
a prokáže se platným dokladem o pøíslušnosti k obèanství ÈR.
Tajnou volbou bylo ustanoveno funkèní zastoupení jednotlivých èlenù okrskové komise.
Volební komise:
paní Jaroslava Urbancová - pøedseda komise
pan JUDr. Karel Skalický - zástupce pøedsedy komise
paní Anna Smolová - èlenka komise
paní Karla Hejcmanová - èlenka komise
(§17)

Zapisovatelem voleb je sl. Barbora Èermáková, Rájec 15
(§17, odst.6)

Všichni oprávnìní volièi, kteøí se ze závažných zdravotních dùvodù nemohou voleb
v Pøestavlkách zúèastnit a chtìjí volbu provést, a tuto skuteènost nahlásí
na obecním úøadì, tel. na úøad 474 547 102 nebo mobil 724 191 346.
Na vìdomí všem volièùm obce Borovnice
Karel Urbanec
starosta obce
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Jak volit do zastupitelstva obce
Do zastupitelstva obce se volí 9 èlenù. Pro tyto volby byly sestaveny dvì
kandidátky, které budou na jednom spoleèném volebním lístku a ze kterých máte
možnost vybírat. Hlasování se øídí zákonem è. 491/2001 Sb., ze kterého vybíráme:

ZÁSADY HLASOVÁNÍ:
• Každý voliè hlasuje osobnì. Zastoupení není pøípustné.
• Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní obèanství
Èeské republiky, popøípadì státní obèanství státu, jehož obèané jsou oprávnìni
volit na území Èeské republiky. Totožnost a státní obèanství prokáže voliè
obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky, jde-li o cizince,
prùkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od
okrskové volební komise úøední obálku. Na žádost volièe mu okrsková volební
komise dodá za chybìjící nebo jinak oznaèený hlasovací lístek jiný.
• Volièe, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu
dodateènì a umožní mu hlasování.
• V prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích lístkù nesmí být nikdo pøítomen
zároveò s volièem, a to ani èlen okrskové volební komise. Voliè, který nemùže sám
upravit hlasovací lístek pro tìlesnou vadu nebo proto, že nemùže èíst nebo psát, si
mùže vzít s sebou do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù jiného
volièe, nikoli však èlena okrskové volební komise, aby za nìj hlasovací lístek
upravil a vložil do úøední obálky.

ZPÙSOBY HLASOVÁNÍ:
• Po obdržení hlasovacích lístkù a úøední obálky vstoupí voliè do prostoru urèeného
k úpravì hlasovacích lístkù.
• Voliè mùže na hlasovacím lístku oznaèit v rámeèku pøed jménem kandidáta
køížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupcù,
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
• Voliè mùže na hlasovacím lístku oznaèit køížkem ve ètvereèku v záhlaví sloupce
s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveò mùže oznaèit
v rámeèku pøed jménem kandidáta køížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a
to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. Takto volí pøednì jednotlivì oznaèené kandidáty, dále tolik kandidátù
oznaèené volební strany, kolik èiní rozdíl poètu èlenù zastupitelstva, kteøí mají být
zvoleni, a oznaèených jednotlivých kandidátù, a to v poøadí, v nìmž jsou kandidáti
oznaèené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
• Po úpravì hlasovacího lístku podle odstavcù 3 a 4 jej voliè vloží do úøední obálky,
kterou obdržel od okrskové volební komise. V územnì èlenìných statutárních
mìstech a v hlavním mìstì Praze voliè vloží hlasovací lístek pro volby do
zastupitelstva územnì èlenìného statutárního mìsta nebo do Zastupitelstva
hlavního mìsta Prahy a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva mìstského
obvodu nebo mìstské èásti do jedné úøední obálky.
• Voliè po opuštìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù vloží úøední
obálku pøed okrskovou volební komisí do volební schránky. Volièi, který se
neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.
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Dle tohoto zákona mají tedy obèané v naší obci možnost vybrat si ze tøí zpùsobù
hlasování.

1. ZPÙSOB HLASOVÁNÍ:
Oznaèíte køížkem ve ètvereèku v záhlaví
sloupce pøed názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas všem kandidátùm této strany
v poøadí dle hlasovacího lístku v poètu,
kolik èiní poèet èlenù zastupitelstva
obce, který má být v obci volen (u nás
tedy 9).
Pokud by byla tímto zpùsobem oznaèena více než jedna volební strana,
byl by takový hlas neplatný.

2. ZPÙSOB HLASOVÁNÍ:
Oznaèíte v rámeècích pøed jmény kandidátù køížkem ty kandidáty, pro které hlasujete, a to z kterékoliv volební
strany. Mùžete tedy vybrat devítièlenné
zastupitelstvo tak, že oznaèíte køížkem
napø. 5 kandidátù z jedné a 4 kandidáty
z druhé kandidátní listiny, oddìlené
rámeèkem. Poèet vybraných kandidátù
v jednotlivých rámeècích je libovolný,
celkový poèet však nesmí pøesáhnout 9.
Pokud by bylo tímto zpùsobem oznaèeno více kandidátù, než je stanovený poèet 9, byl by hlasovací lístek
neplatný.

3. ZPÙSOB HLASOVÁNÍ:
V tomto zpùsobu hlasování lze pøedchozí dva kombinovat, a to tak, že lze
oznaèit køížkem jednu volební stranu
v jednom rámeèku a dále v druhém rámeèku pøed jménem kandidáta oznaèit
další kandidáty, pro které hlasujete.
V tomto pøípadì je dán hlas jednotlivì oznaèeným kandidátùm a z oznaèené volební strany je dán hlas podle poøadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátùm, kolik zbývá do poètu volených èlenù zastupitelstva (tedy do 9ti
èlenù). V tomto pøípadì by mìl být poèet jednotlivì oznaèených kandidátù nižší než 9.
Pokud totiž oznaèíte 9 kandidátù, jedná se o druhý zpùsob hlasování a není tedy tøeba
dále oznaèit jednu volební stranu, jelikož není potøeba doplòovat další èleny zastuBRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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pitelstva. Mùžete tedy oznaèit napø. 4 kandidáty z jedné kandidátní listiny a poté
celou druhou kandidátní listinu, èímž bude zbývajících 5 èlenù zastupitelstva doplnìno z prvních 5ti kandidátù na této kandidátní listinì.
Pokud by bylo oznaèeno tímto zpùsobem více kandidátù, než je stanovený
poèet nebo více než jedna volební strana, byl by hlasovací lístek neplatný.

Takto tedy bude vypadat hlasovací lístek a na pøedchozí stranì je na zcela
náhodných pøíkladech znázornìno, jak by mohl v jednotlivých zpùsobech hlasování
vyplnìný hlasovací lístek vypadat.
V nadcházejících volbách do zastupitelstva obce máte možnost jako obèané
naší obce rozhodovat o tom, kteøí zastupitelé se budou v pøíštím ètyøletém období
starat o náš obecní majetek, rozdìlovat finance, podávat žádosti a umísovat dotace,
starat se o naše životní prostøedí, sociálnì slabší obèany a o celkovou spokojenost
všech obèanù obce. Teï máte hlavní slovo Vy, tak pøijïte rozhodnout k volbám.
Na dalších stranách budou obì Sdružení nezávislých kandidátù prezentovat
své volební programy. Dovolujeme si ještì upozornit, že jednotlivé kandidátky jsou na
volebním lístku uvedeny v poøadí, o kterém rozhodl los, takže Sdružení nezávislých
kandidátù I. má vylosované èíslo 2 a je ve druhém rámeèku, Sdružení nezávislých
kandidátù II. má naopak vylosované èíslo 1, takže je na volebním lístku v prvním
rámeèku. Dejte tedy pozor, aby pøi vyplòování nedošlo k zámìnì.
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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Volební program Sdružení nezávislých kandidátù I.
Vážení obèané obce Borovnice, vážení volièi.
dovoluji si ještì jednou pøedstavit kandidátní listinu oznaèenou øímskou èíslicí I.
pro volby do zastupitelstva obce Borovnice, konané dne 20. a 21. øíjna 2006.
Pøi sestavování kandidátky bylo respektováno paritní zastoupení tøí nejvìtších
èástí obce - Borovnice, Pøestavlk a Rájce. Toto složení se osvìdèilo v pøedešlých letech a
umožnilo snazší a citlivìjší rozmístìní rozpoètu dle potøeb jednotlivých èástí obecní
samosprávy.
Za èást obce BOROVNICE kandidují:
paní Božena Zálohová, Borovnice 73, zamìstnaná v Karosa Vysoké Mýto. Paní Zálohová je èlenkou souèasného zastupitelstva od r. 2002.
pan Josef Dvoøáèek (mladší), Borovnice 39, pracuje v soukromém sektoru v oboru
truhláø. Pan Dvoøáèek v zastupitelstvu ještì nepracoval.
pan Jiøí Kroul (mladší), Borovnice 42, pracuje v soukromém sektoru v oboru elektrikáø. Pan Kroul v zastupitelstvu ještì nepracoval.
Za èást obce PØESTAVLKY kandidují:
pan Karel Urbanec, Pøestavlky 28, zamìstnán jako starosta obce Borovnice. Pan
Urbanec je èlenem zastupitelstva od r. 1990.
paní Hana Øièaøová, Pøestavlky 46, pracuje v soukromém sektoru v oboru pìstební
lesní èinnost. Paní Øièaøová v zastupitelstvu ještì nepracovala.
pan Petr Kotera, Pøestavlky 18, pracuje v soukromém sektoru v oboru reklama a
tisk. Pan Kotera v zastupitelstvu ještì nepracoval.
Za èást obce RÁJEC kandidují:
pan Jan Nešák, Rájec 20, pracuje v soukromém sektoru v oboru obchodník. Pan
Nešák v zastupitelstvu ještì nepracoval.
pan Rudolf Vanèura, Rájec 26, dùchodce. Pan Vanèura v zastupitelstvu ještì nepracoval.
pan Jaroslav Èermák, Rájec 15, pracuje v soukromém sektoru v oboru obrábìè
kovù. Pan Èermák je èlenem zastupitelstva od r. 1990.
Anna Smolová, Pøestavlky 22
zmocnìnec kandidátní listiny I.

PROHLÁŠENÍ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTU I.
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE:
Vážení obcané obce Borovnice, vážení volici. Pokud dáte pri nadcházejících volbách do
zastupitelstva obce Borovnice, konaných dne 20. a 21. ríjna 2006, duveru této kandidátce c.I, stane se pro nás závazkem...
V SOCIÁLNÍ OBLASTI:
1. Pokraèovat v nastaveném trendu péèe o všechny obèany obce Borovnice. Zejména
o skupinu seniorù, mladých rodin s dìtmi, nezamìstnaných a vážným zpùsobem
ohrožených osob nebo rodin.
2. Dbát, aby nikdo z obyvatel obce Borovnice nestrádal v osamìní bez zájmu místní
samosprávy.
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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3. Dbát, aby každý obèan mìl jistotu, že obec Borovnice je jeho oporou.
4. Trvale vyhledávat obèany, kteøí se v urèitém období mohou dostat do finanèní
tísnì a podpoøit je jednorázovou dávkou státní podpory, pøípadnì jiným podpùrným fondem (napøíklad pùjèka na plynofikaèní pøípojku ve výši 20.000,- Kè,
pùjèka na koupi staršího, pøípadnì stavbu nového rodinného domu 50.000,- Kè).
V OBLASTI MAJETKU OBCE:
1. Stávající obecní majetek trvale chránit a udržovat. Vhodnì a cílenì ho doplòovat
novými projekty podle potøeb obèanù všech èástí obce Borovnice a celé místní
samosprávy. Napøíklad:
• projekt obce v roce 2006 - "Poznejme se - poutní místo Homol" v hodnotì
1.900.000,- Kè
• projekt obce v roce 2006 - "Revitalizace návsí" v hodnotì 135.000,- Kè
• projekt DSO Brodec 2006 - "Vybavení cyklookruhu Brodec" v hodnotì
250.000,- Kè
• projekt DSO Brodec 2006 - "Propagace Mikroregionu Brodec" v hodnotì
1.066.000,- Kè
• projekt DSO Brodec 2006 - "Oprava stávajícího vodovodního zaøízení" v hodnotì 150.000,- Kè
• projekt DSO Brodec 2006 - "Zadání projektové dokumentace pro stavební rozhodnutí" (dokonèení skupinového vodovodu Pøestavlky) v hodnotì
200.000,- Kè
• grant KÚ HK - DSO 2006 - "Zahájení provozu na cyklookruhu Brodec" v hodnotì 10.000,- Kè
• grant KÚ HK - DSO 2006 - "Vybavení obcí komunální technikou" v hodnotì
180.000,- Kè
2. V následujícím roce chceme pokraèovat v opravì a rekonstrukci místních komunikací a infrastruktury:
• 2007 - rekonstrukce komunikace v Borovnici (úvoz Vánrovi - Èerných)
• 2007 - projektová pøíprava na chodník v Pøestavlkách (obchod - Bartošovi)
• 2006/2007 - obnovit provoz ÈOV v Pøestavlkách
• 2006/2007 - plynofikovat objekty spol. center SDH v Rájci a Borovnici
• 2007 - revitalizace návsi v Rájci
• 2007 - oprava a zprovoznìní studánky v Rájci
• 2007 - oprava støechy prodejny v Borovnici
• 2007 - oprava prodejny v Pøestavlkách
a tak dále...
V OBLASTI KULTURY A SPORTU:
1. Trvale pøipravovat aktivity pro seniory, dìti a mládež.
2. Pro seniory divadelní, pøípadnì poznávací zájezdy, spoleèenská posezení (v r. 2007
pod Homolí s harmonikou).
3. Pro mládež divadelní, poznávací a kulturnì-spoleèenské zájezdy, Letní
volejbalovou školu (v r.2007 již 8. roèník).
4. Ve spolupráci s DSO Brodec v r. 2007 letní mezinárodní tábor pro mládež (15 let +)
za úèasti mládeže z Èech, Polska a Slovenska. Tábor bude veden v duchu sportu,
historie a vzájemného poznávání. Projekt nese název "Poznejme se II." a
pøedpokládaná hodnota projektu je 222.000,- Kè. Projekt podporuje i letní
slavnost v Brumbárovì pøi otevírání studánky.
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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5. Pro všechny vìkové skupiny budeme trvale podporovat každou aktivitu zamìøenou na sport, zábavu a spoleèenský život v obci. Napøíklad "Drakiáda" v Pøestavlkách, veselé sáòkování v Rájci, pìší a cyklistické výlety z Pøestavlk, "Spanilá jízda
mopedù" v Borovnici atd.
6. Chceme pokraèovat ve vydávání mìsíèního zpravodaje Brodík jako významného
pomocníka v informovanosti obyvatel. Budeme trvale a cílenì podporovat hasièskou iniciativu ve všech tøech SDH obce Borovnice. Zvláštì aktivitu zamìøenou na
dìti a mládež a sportovní reprezentaci.
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ:
1. Budeme pokraèovat ve vytváøení krajinotvorných prvkù v celém regionu obce
Borovnice prostøednictvím obèanù a obèanských sdružení (myslivci atd.).
2. Chceme obnovit a ochránit "Rájeckou studánku" v návaznosti na revitalizaci
krajiny.
3. Chceme obnovit jednání s panem Kinským o znovuobnovení rybníka v Pøestavlkách.
4. S využitím veškeré techniky udržovat stávající veøejnou zeleò ve všech èástech
obce Borovnice.
Vážení obcané, predstavuje se Vám sdružení kandidátu, pokrývající celé spektrum
zájmu a potreb Vás - obcanu.
Pokud nám bude vyslovena duvera Vámi, volici obce Borovnice, budeme s Vámi vždy
jednat slušne, cestne a spravedlive v zájmu Vás všech, v zájmu prosperity celé obecní
samosprávy.
Sdružení nezávislých kandidátù I.

Program Sdružení nezávislých kandidátù II.
Vážení obèané,
pøedstavujeme Vám naši kandidátku Sdružení nezávislých kandidátù II. pro
volby do zastupitelstva obce Borovnice. Volby probìhnou v Pøestavlkách na Zámeèku
20. a 21. øíjna 2006 a my Vás na nì srdeènì zveme.

KANDIDÁTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ivanka Drahošová
Soòa Rojková
Miloš Tschöpl
Ladislav Beèièka
František Junek
Marcela Ulrychová
Pavel Králík
Marie Luòáková
Kamil Mejtský

57 let
41 let
45 let
46 let
44 let
36 let
46 let
53 let
25 let

uèitelka
úèetní
expedient
øidiè
technik
laborantka
dìlník
dìlnice
seøizovaè

Borovnice
Borovnice
Pøestavlky
Borovnice
Borovnice
Pøestavlky
Pøestavlky
Rájec
Rájec

Všichni kandidáti jsou bez politické pøíslušnosti.
Kandidáty pøedstavuje zmocnìnec Sdružení nezávislých kandidátù II.:
Eva Tschöplová, Pøestavlky 43
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PROGRAM:
1. Chtìli bychom vytvoøit tým lidí, kteøí by se dokázali dùslednì zabývat problémy a
pøipomínkami obèanù. Budeme dbát na zlepšování životního prostøedí a na dobré
vztahy mezi obèany a èleny obecního zastupitelstva.
2. Budeme pokraèovat v øešení rozpracovaných akcí obecního úøadu v rámci dostupných finanèních prostøedkù obce. Víme, že nás èeká øešení dotace na rozvod plynu
v obcích. Tento problém budeme mít na mysli pøi øešení nákladnìjších akcí.
3. Budeme podporovat èinnost všech spolkù v obci, tìlovýchovná sdružení i práci
místních knihoven. Návrhy kulturních, sportovních a spoleèenských akcí by mìly
v pøevážné vìtšinì vycházet z pøání tìchto organizací, obecní úøad by pomáhal
s jejich zajištìním. Budeme podporovat vznik nových spolkù a sdružení, které by
mohly obohatit spoleèenský život obèanù.
4. V sociální práci navážeme na práci sociální komise a budeme se snažit co nejvíce
pomáhat tìm, kteøí se dostanou do svízelné životní situace, nadále budeme peèovat o seniory obcí.
Pøejeme si, aby život obèanù v našich obcích byl klidný a spokojený. To je naše
pøesvìdèení.
Sdružení nezávislých kandidátù II.

Svoz nebezpeèného a velkoobjemového odpadu
Obec Borovnice ve spolupráci s firmou Ekopart s.r.o. Vamberk pro Vás pøipravila sbìr a svoz drobného nebezpeèného odpadu, nefunkèních elektrospotøebièù
a velkoobjemového odpadu, který se bude konat v pátek dne 27. øíjna 2006.
Máte možnost zbavit se tìchto druhù odpadù:
• zneèištìnì sklo a keramika
• plechovky od barev
• plast. nádoby od olejù a postøikù
• olejové filtry
• obaly od sprejù
• upotøebené (vyjeté) oleje
• zaolejované hadry
• staré barvy a øedidla
• vyøazené chemikálie
• staré léky, kosmetika
• autobaterie, monoèlánky
• záøivky a výbojky
• ojeté pneumatiky
• autosedaèky a èalounìní
• staré matrace
• rozbitý nábytek apod.
• nefunkèní, ale pokud možno kompletní elektrospotøebièe:
lednièky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavaèe, praèky, kuch. roboty apod.
Odpady budou sbírány na techto stanovištích:
1. Rájec - na návsi u hospody
16.00 - 16.20 hod.
2. Prestavlky - autobusová zastávka 16.30 - 16.50 hod.
17.00 - 17.20 hod.
3. Borovnice - u prodejny
17.30 - 17.50 hod.
4. Borovnice - u rybníka
5. Homole
18.00 - 18.10 hod.
Jde o opakovanou akci, která se stane v budoucnu samozrejmou. Tato zmena
Vás casove ani financne nezatíží, ale výsledek Vaší snahy muže pozitivne ovlivnit život
Váš, Vaší rodiny a hlavne Vašich detí. Pomozte zlepšit životní prostredí.
Karel Urbanec, starosta obce
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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Veøejné zasedání zastupitelstva
Veøejné zasedání zastupitelù se koná ve ètvrtek dne 12. øíjna od 19 hodin
v pohostinství v Pøestavlkách.
Všichni jste srdeènì zváni.

Vyhodnocení fotografické soutìže
Do soutìže, která byla vyhlášena v èervenci po svìcení obecního znaku a
praporu, jste mohli zasílat fotografie z tohoto významného dne. Celkem se do ní
zapojilo 6 úèastníkù. Jejich pøíspìvky vyhodnotíme a odmìníme na veøejném
zasedání 12. øíjna 2006.

Dìti se projely starým parním vlakem
Obec Borovnice organizovala dne 16. záøí výlet pro dìti. Tentokrát za
senzacemi nejezdily daleko, ale zùstaly u nás v regionu. Hned ráno mìly dìti na
programu návštìvu technického muzea øemesel v Letohradu. Ještì pøedtím si však
udìlaly malou zastávku v Žamberku, kde se prošly zámeckým parkem.
V muzeu shlédly 40 ucelených expozic od roku 1850 do roku 1930, která je
nejvìtšího svého druhu v Èeské republice. Souèástí expozice je i pohyblivý skanzen
øemesel, kde dìti mìly možnost vidìt døevìné figurky truhláøù, øezbáøù, pekaøù,
tkalcù a dalších øemeslníkù. Po prohlídce muzea se úèastnily stálé expozice Fauna,
kde bylo možno vidìt pøes 2000 druhù ryb, savcù a ptákù žijících na území ÈR.
Po naèerpání informací z tìchto výstav poobìdvaly ve stylové restauraci rovnìž
v Letohradì.
Z Letohradu jejich cesta vedla do Doudleb nad Orlicí, kde právì probíhaly
oslavy 100 let založení železnice. Po jedné hodinì odpolední tu nasedly do parního
vlaku a odjely do Rokytnice v Orlických horách. Cesta tímto vlakem, byla pro dìti jistì
neuvìøitelným zážitkem, nebo lokomotiva pøi každém projetí železnièních zastávek
houkala jako o život a podél trati stály až
stovky lidí, kteøí jim mávaly. Zpìt z Rokytnice
do Doudleb jely opìt tímto starým vlakem.
Celý zájezd, kterého se úèastnilo 37 dìtí a 9
èlenù doprovodu, zakonèili v potštejnské
cukrárnì malým obèerstvením.
Starosta obce by chtìl podìkovat všem
dìtem a mládeži za vzorné chování a zároveò
už se všichni tìší na další spoleèný výlet.
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Upozornìní pro odbìratele elektrické energie
Dne 5. øíjna 2006 v dobì od 9.00 do 11.00 hodin bude pøerušena dodávka
elektrické energie v èásti obce Pøestavlky mimo bytovky a domù smìrem k Borovnici.

Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci
Stomatologická lékaoská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kni žnou
má ordinaení hodiny v sobotu, nedi li a o svátcích od 8 do 12 hodin.
1.10.
7.10.
8.10.
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.
28.10.
29.10.
4.11.
5.11.
11.11.
12.11.
17.11.
18.11.
19.11.
25.11.
26.11.

MUDr. Eva Ptaèovská
MUDr. Zdenka Seidlová
MUDr. Zdeòka Skøièková
MUDr. Vìra Stejskalová
MUDr. Simona Sudová
MUDr. Lada Svìtlíková
MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Jiøina Štìpánová
MUDr. Richard Štulík
MUDr. Ludislava Šastná
MUDr. Jana Tancurinová
MUDr. Libuše Tomanová
MUDr. Vìra Tùmová
MUDr. Hana Vavøièková
MUDr. Renata Veselská
MUDr. Marie Vyèítalová
MUDr. Jiøí Zdeòka
MUDr. František Bahník

Kostelec nad Orlicí, Komenského 481
Skuhrov nad Bìlou 17
Rychnov n. Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika
Borohrádek, Kout 566 - Zdravotní støedisko
Týništì n. Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika
Opoèno, Tyršova 515
Dobruška, Pulická 99 - Poliklinika
Rychnov n. Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika
Rychnov n. Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika
Rokytnice v Orl. horách, Zdrav. støedisko
Rychnov n. Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika
Týništì n. Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika
Opoèno, J. Pitry 344
Týništì n. Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika
Týništì n. Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika
Vamberk, Dr. Lützova 244
Solnice, Kvasinská 129
Kostelec nad Orlicí, Tøebízského 799

494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 692
494 515 693
494 595 292
494 515 697
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152

Co nového v DSO
DOBR OVO LNÝ SVAZE K OBCÍ

Virtuální panoramatická místa
Souèástí projektu Medializace mikroregionu Brodec, je i možnost si na webových stránkách virtuálnì prohlédnout mikroregion. Na doménì www.brodec.cz,
která již je v prozatímním provozu, bude zobrazena mapa celého regionu a zvýraznìno
8 panoramatických míst, které když oznaèíte, zobrazí se vám napøíklad poutní místo
Homol. Neuvidíte jen jednu fotografii, ale vyobrazí se vám veškeré okolí kolem vás
pomocí otáèení dokola o 360°. Souèástí tìchto stránek bude mimo jiné redakèní èást
obcí s informacemi a plánované kulturní akce.
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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Projekt mikroregionu pøiláká turisty
Projekt Medializace mikroregionu Brodec, do kterého jsou zapojeny všechny
obce mikroregionu vèetnì té naší, dne 30. záøí skonèil. S nìkterými jeho produkty jste
se již mohli seznámit a s dalšími se seznámíte v nejbližší dobì.
S minulým èíslem jste obdrželi brožuru Brodce, v tomto èísle dostáváte ètyøi
pohledy všech èástí obce Borovnice a v souèasnosti se pøipravuje papírová skládaèka
poutního místa Homole. Ta se k vám zøejmì dostane s pøíštím èíslem Brodíku.
Vrcholem projektu je publikace, kde každá obec regionu bude zvláš pøedstavovat
svou historii i souèasnost, bude obsahovat spoustu fotografií a celkovì popíše zdejší
okolí. Tato publikace vyjde ve ètyøech svìtových jazycích a to kromì èeštiny také
v polštinì, nìmèinì a angliètinì.
Úèelem projektu je pøinést co nejširší veøejnosti informace o mikroregionu
Brodec a pøiblížit jí zdejší turistické cíle.

Otevøení cyklookruhu ukonèí sezónu
Na 28. øíjen zorganizoval Dobrovolný svazek obcí Brodec Den cyklistiky pod
názvem Ukonèení cyklistické sezóny cyklookruhu Brodec. Na tuto akci, která mìla
být otevøením cyklookruhu Brodec, žádal mikroregion o grant. Královehradecký kraj
však regionu pøiznal dotaci 8000 korun, která na úèet DSO pøišla až nyní v záøí.
Zástupci svazku se proto rozhodli, že v tomto termínu by otevøení nebylo již vhodné a
tak chtìjí tyto finance použít na ukonèení sezóny.
Na tento den pøipravili pro zájemce organizované projetí cyklookruhem. Na
trase budou vyznaèena tøi místa, kterými musí každý úèastník projet. Na nich pak
získá rùzné propagaèní materiály a bonusy, za které obdrží na závìr obèerstvení
zdarma. Veèer bude následnì pro všechny pøipravena v pohostinství v Pøestavlkách
zábava.
Pøesné propozice k organizaci dne budou pøedem vyvìšeny ve vývìsných skøíòkách obcí a na internetových stránkách obce Borovnice a mikroregionu Brodec.

Spolupráce mikroregionu s polským Przewornem
V minulém èísle vyšel velmi rozsáhlý èlánek o návštìvì partnerské obce
Przeworno. Bohužel, zkreslující obsah tohoto textu urazil mnohé obèany žijící v obci
Borovnici, kteøí na nìj i svým zpùsobem reagovali. Starosta obce by v následujícím
pøíspìvku rád objasnil vìci, týkající se vzájemné spolupráce obou regionù.
Družba, kterou uzavøel mikroregion Brodec s polským partnerem gminou
Przeworno, je spolupráce v mnoha smìrech a jeden z nejaktivnìjších vztyèných bodù
byla spolupráce na úrovni hasièství. Polské pøátele jsme v jejich regionu navštívili
celkem pìtkrát. Ètyøi z nich byly na úrovni oficiálních zástupcù mikroregionu
Brodec. Poslední zájezd organizovaný DSO Brodec mìl být pøedevším na spoleèenské
úrovni a každá z obcí svazku do ní mohla delegovat 6 svých zástupcù z øad obèanù.
Celá akce byla pøedem pøipravena a ještì den pøed odjezdem jsme byli polskou
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice
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stranou informováni o pøípravách na náš pøíjezd a úèasti na místních dožínkách.
Nechci se v tomto èlánku vracet k již známé situaci, že polská strana dožínky neuskuteènila. Pan Krám již návštìvu Polska popsal. I pøes všechny nepøedvídatelné
skuteènosti mìl zájezd svou velkou hodnotu a všichni jeho úèastníci (pokud chtìli) se
mohli seznámit s oblastí Przeworno a s místními zastupiteli.
Celodenní program byl vhodnì doplnìn i návštìvou historického centra
Klodska, kde jsme v doprovodu pana Kráma z Rychnova n. Kn. vidìli zajímavé
historické stavby a každého úèastníka jistì potìšil fakt, že až sem sahá èeská kultura
a èeský stát. Popisovat tento zájezd jako nevkusný útìk zástupcù našeho regionu
pøed nìèím, co polská strana nezajistila nebo nepøipravila a navíc v jednostranném
vidìní èlovìka, který se úèastnil návštìvy Polska poprvé, je zavádìjící a hlavnì pro
úèastníky zájezdu urážející. Na úrovni pøedstavitelù obou oblastí (K. Urbance a K.
Sengy) bylo na místì rozhodnuto, že náš zájezd bude jednodenní. Ani jedna ze stran
nemìla pocit uraženosti a ješitnosti nad naším rozhodnutím. Pøi prvním oznámení, že
zájezd bude pouze jednodenní, mì polská strana nenaznaèila žádné zklamání a
možná jsme svým rozhodnutím i ulehèili starost zástupcùm Przeworna, kteøí se po
celý den vìnovali fotbalovému turnaji mládeže za úèasti Èestic a Èastolovic.
Jsem pøesvìdèen, že naše spolupráce bude nadále pokraèovat v duchu
pøátelství a porozumìní a jako dùkaz tohoto pøesvìdèení chceme organizovat v roce
2007 z projektu „Poznejme se II.“, mezinárodní tábor pro mládež za úèasti èeské,
polské a slovenské mládeže. V rámci zmínìného projektu chceme na letní slavnost
v Brumbárovì pozvat naše pøátele nejen na zdvoøilostní posezení, ale dát jim i prostor
pro prezentaci jejich kultury.
Jako vedoucí zájezdu se omlouvám za publikování èlánku, kterým tito obèané
mohli být dotèeni a uraženi.
Karel Urbanec, starosta obce

Napsali o nás...

MOPEDY POJEDOU SPANILOU JÍZDU
Borovnice
Dobrovolní hasièi z malé vesnièky na
Rychnovsku se rozhodli tuto sobotu uspoøádat Spanilou jízdu
mopedù. "Po loòském úspìšném nultém roèníku chceme mít i
první," informují poøadatelé. Naplánovaná je asi hodinová trasa
místním terénem, kterou každý pøihlášený úèastník musí se
svým strojem projet. Po jejím zdolání závodníci ještì absolvují na
mopedech nìkolik soutìží, po kterých poøadatelé vyhlásí vítìze.
(bce)
Noviny Rychnovska
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z èasopisu Tim, poskytl Ludìk Sládek
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Spoleèenská kronika
Životní jubilea
V mi síci záøí oslaví své životní jubileum
75 let
75 let
83 let

pan Karel Kaplan z Rájce
paní Vlasta Øeháková z Pøestavlk
pan Václav Mišák z Borovnice

Poejeme všechno nejlepší, hodni šti stí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Pøání našich obèanù
V tomto mi síci oslaví svùj svátek

sleèna Tereza Sejkorová z Rájce
Pøeji jí všechno nejlepší, hodni šti stí, zdraví
a úspìchù v životì i zamìstnání
Barbora Èermáková

Narození obèánka
Dne 15. záøí 2006 se narodil

Filip Kodytek z Pøestavlk
Filípkovi poejeme do života to nejlepší
a rodièùm jen samé radosti.

Vítání obèánkù
Na zámeèku v Pøestavlkách pøivítáme dne 15. øíjna od 14 hodin naše nové nejmenší
obèánky. Tímto tedy zveme:
Bohouška Vytlaèila z Rájce è. 14
Péu Komárka z Rájce è. 13
Johna Jamese Reynoldse z Borovnice è. 68
Filípka Kodytka z Pøestavlk è. 5
Danielku Sejkorovou z Pøestavlk è. 40
Od obce Borovnice dostanou základní finanèní vklad do života a drobný dárek.
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Od našich dopisovatelù
Svìcení znaku a praporu
Vážení obèané celé borovnické obce,
také pod tímto názvem borovnické obce byl na poutním místì v kostele na Homoli
zasvìcený Bolestné Pannì Marii posvìcený obecní prapor.
Bohužel to neznamená, že tento prapor nás bude všeho zlého chránit. To vše
záleží jenom na nás, jak se budeme k Pánu Ježíši a k Pannì Marii chovat. Právì té naší
Bolestné Matièce Homolské. Ta, která bude za nás u svého Ježíše Krista orodovat, aby
nás chránil ode všeho zlého. Toto Vám všem musím sdìlit, protože v kostele nebylo vše
v poøádku. Dejme si všichni, kteøí jsme tam byli, ruku na srdce, zdali jsme pøed
svatostánkem vùbec alespoò úklonem vydali poctu a prosili Pána Ježíše o požehnání
pro naši obec.
V této neklidné dobì se v celém svìtì, kde panují katastrofy, násilí, kde i pøíroda
se mìní k naší škodì, pøemýšlíme, jak je to všechno možné? Je to možné proto, že jsme
se od Pána Boha nadobro odklonili. Panna Marie stále pøi zjevení nás prosí, abychom
se obrátili a také varuje, jinak nás Pán Bùh bude trestat. Nyní jenom panuje ten
nešastný mamon, který nás pøivede do zkázy. A každý si pøipomene, že vše zde
necháme a jenom na vìènost si vezmeme dobré skutky. Možná, že se nìkterý z Vás
usmìje, co zde píši, ale toto byla moje myšlenka pøi posvìcení praporu na Homoli.
Všem Vám pøeji všechno nejlepší, abychom mìli úctu jeden k druhému a
navzájem si pomáhali.
S pozdravem Jindøich Sejkora, starší

Fotoreportáž ze stavby cesty na Homol
V prùbìhu letošního léta byla novì upravena polní cesta na Homol smìrem od
Závrší. Uveøejòujeme zde nìkolik fotografií zachycujících pùvodní stav, prùbìh
stavby a koneèný výsledek. Dìkujeme níže uvedenému autorovi za fotografie, které
nám e-mailem zaslal.
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fotografie zaslal Milan Passinger, Pøerov

Kdy na Homol...
V mi síci øíjnu se budou na Homoli konat mše svaté
v následujících dnech:
Dne 8. øíjna od 14:00 hodin
Dne 22. øíjna od 14:00 hodin
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Kultura a volný èas
Kalendáø kulturních akcí
6.9. - 31.10. Kostelec n.Orl. - RTIC

PRAVÌK A STØEDOVÌK KOSTELECKA
Výstava - archeologické nálezy ve fotografiích.

6.10.

Pøestavlky - hospoda

STARÉ PECKY A FLÁKY

20.00

STARÉ PECKY
a fláky
6.10.2006
opìt v Pøestavlkách
6.10.

Kostelec n.Orl. - kino

od 20 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU: truhla mrtvého muže

19.00

Dobrodružný film USA s titulky.

6. - 8.10.

Rychnov n.Kn. - kino

XXIII. FILMOVÝ SMÍCH
Vìnováno L. Šafránkové a J. Abrhámovi.

6. - 8.10.
7.10.

Èastolovice
Kostelecké Horky

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ÈECH
DRAKIÁDA

14.00-17.00

Modrý dùm - výroba èínských a jiných drakù. Èínská kuchynì.

7.10.

Skoøenice - RoXet

SEMTEX BEACH PARTY

20.00

Na závìr léta bude RoXet plný jemného písku, bazén, stromeèky,
nafukovací potvory, nafukovací bar, prostì celý RoXet v letním...

8.10.
8.10.

Homole
Kostelec n.Orl. - kino

Mše
SUPERMAN SE VRACÍ

9.10.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn VEØEJNÉ OKO

14.00
(od 12 let) 19.00

Superman se vrací v epickém akèním dobrodružném filmu USA.

19.30

Divadelní komedie, hrají Klára Issová, Lukáš Vaculík, H. Èermák.

12.10.

Kostelecké Horky

PØEDNÁŠKA O PÌSTOVÁNÍ OVOCE

18.00

Modrý dùm - pøednáška o pìstování tradièních a moderních odrùd ovoce v našem kraji. Pìstování chutných a zdravých jablek
bez použití chemie, rezistentní odrùdy a další zajímavosti z oblasti pìstování ovoce. Ochutnávka plodù. Pøednáší Josef Peøina.

12.10.
Pøestavlky - hospoda
13.10.
Pøestavlky - hospoda
13. - 14.10. Kostelec n.Orl. - kino

VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA
19.00
OKRSKOVÁ SCHÙZE SDH
19.00
MEZINÁRODNÍ VODÁCKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
"DIVOKÁ ORLICE"
Zahájení 13.10. v 19.00 v kinì, následuje rozsáhlá projekce.
Následující den od 10.00 u splavu na Orlici doprovodný program
Od 18.00 maraton filmù, poøadù a besed.
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Drakiáda 2006
14. øíjna 2006 od 13 hodin
v Pøestavlkách na louce smìrem na Rájec
Zveme všechny vìkové kategorie, pokud možno s vlastnoruènì vyrobeným létajícím strojem.
Souèástí drakiády bude ukázka výcviku loveckých psù, obèerstvení a ceny zajištìny.
Poøádá rodina Rièaøova a rodina Králíkova z Pøestavlk.

14.10.
14.10.
14.10.

Pøestavlky
Doudleby nad Orlicí
Skoøenice - RoXet

DRAKIÁDA 2006
ZAVÍRÁNÍ ORLICE
TANEÈNÍ LIGA PARTY

13.00
20.00

Diskotéka s cenami - CD a MC za 20.000,- Kè...

15.10.

Kostelec n.Orl. - kino

DÙM U JEZERA

(od 12 let) 19.00

Romantický film USA s titulky. Hr.: Keanu Reeves, Sandra Bullock

17.10.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn M. PROKOP, L. ANDRŠT, J. HRUBÝ

20.00

Koncert Michala Prokopa a spol. po vydání nové desky.

19.10.

Kostelec n.Orl. - kino

GARFIELD 2

16.00 a 18.00

Všemi milovaný kocour Garfield odjíždí do Evropy. Rodinná komedie USA v èeské verzi.

21.10.

Skoøenice - RoXet

PRAVÁ ŠÍLENÁ POPCORN PARTY

20.00

X kubíkù popcornu na sále, výkonné vìtráky nám již chronicky
známé. To je super popcorn mejdan v RoXetu...

22.10.
22.10.

Homole
Kostelec n.Orl. - kino

Mše
LET ÈÍSLO 23

14.00
(od 15 let) 19.00

11. záøí 2001. Teroristé unesli ètyøi letadla. Tøi zasáhla svùj cíl.
Toto je pøíbìh ètvrtého z nich. Drama USA s titulky.

23.10.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn AUTOŠKOLKA

8.15 a 10.00

Dopravní poøad pro dìti od 4 do 8 let.

23.10.

Kostelec n.Orl. - kino

PRACHY DÌLAJ ÈLOVÌKA

10.00 a 18.00

Od 10.00 pro školy a od 18.00 pro dùchodce za 20,- Kè (sleva).

24.10.
26.10.

Kostelec n.Orl. - kino
Kostelec n.Orl. - kino

PRACHY DÌLAJ ÈLOVÌKA
VÌJÍØ LADY WINDERMEROVÉ

19.00
(od 15 let) 19.00

Pokušení, sex, skandály... Romantická komedie podle Oskara
Wilda. Film USA/VB/Itálie/Španìlsko/Lucembursko, s titulky.

28.10.
28.10.

DSO Brodec
Pøestavlky - hospoda
Skoøenice - RoXet

UKONÈENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY
na závìr TANEÈNÍ ZÁBAVA
PUSHKIN PARTY TIME EVROPY 2

28.10.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn ROCKOVÝ KONCERT

po celý den
20.00
20.00

Diskotéka s Pavlem "Pajjou" Cejnarem...

21.00

Úèinkují: SUNSET BLUD, FISH FINGERS ....

5.11.

Kostelec n.Orl. - kino

ÈAS, KTERÝ ZBÝVÁ

(od 12 let) 19.00

Kariéra mladého fotografa stoupá vzhùru. Pak pøijde diagnóza:
rakovina v posledním stádiu...
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Z èinnosti SDH
Oficiální otevøení altánu
Dne 19. srpna 2006 probìhlo v Borovnici oficiální otevøení altánu pro turisty.
U grilované krùty, dobrého piva a pìkné muziky se konalo posezení pro obèany a
zástupce obce. Hasièi ještì jednou dìkují obecnímu úøadu a mikroregionu Brodec za
podporu této stavby a všem zúèastnìným za provedenou práci.
Už po prvních dnech provozu je vidìt, že je altán hojnì využíván nejen místními
obèany, ale i cykloturisty z blízkého i dalekého okolí. Proto jsme rádi, že se tato stavba
uskuteènila.

Mopedy jely již druhou spanilou jízdu
Za krásného letního poèasí se uskuteènila v Borovnici poslední prázdninovou
sobotu Spanilá jízda mopedù. Po loòské akci, která byla velmi úspìšná, se poøadatelé rozhodli uspoøádat její 1. roèník. Všechny dopøedu pøihlášené stroje se sjely
mezi 12. a 13. hodinou pøed klubovnou hasièù, odkud ve 13.15 hodin odstartovaly.
Jejich cesta byla opravdu dlouhá. Z Borovnice se vydaly pøes Pøestavlky do Rájce,
BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice

Øíjen 2006 • Strana 21

Kosteleckých Horek, Bošína a pøes Skoøenice až do Koldína. Tam je pøi zdolávání
kopce smìrem na Sudslavu nezaskoèily ani neèekané stavební práce na silnici. Ze
Sudslavy už sjely z kopce do Lhot u Potštejna a asi po hodinì dorazily do cíle.

Po malém obèerstvení, za stálého povzbuzování pøihlížejících divákù, následovalo pìt dovednostních soutìží, kterých se zúèastnili všichni jezdci. V nich napøíklad
zdolávali pøekážkovou dráhu, jezdili na èas, nafukovali kola nebo zatloukali høebíky.
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Po vyhodnocení soutìže byli tøi nejlepší odmìnìni dárkovým balíèkem. Jízdy
dlouhé 25 kilometrù se letos úèastnilo 17, leckdy i historických strojù z blízkého
i dalekého okolí. Jeden k nám pøijel až z Tøebechovic pod Orebem. Všechny stroje
dojely do cíle bez jediné závady, za což patøí vyslovit obdiv všem majitelùm.
Hasièi Borovnice

Bramborák dostal každý, kdo šel kolem
Obèané z Rájce se rozhodli zpøíjemnit si jedno záøijové sobotní odpoledne a na
místním høišti se utkali v tenisovém turnaji.
Aby ale nezahálel ani pingpongový stùl,
rozehráli mezi sebou zápasy i v jejich tìlocviènì. Jako každému, tak i místním sportovcùm po takových výkonech vyhládne.
Bez váhání proto oloupali velké množství
brambor, rozehøáli plotýnky a bìhem chvilky se vùnì bramborákù linula široko daleko. Protože akci nijak dopøedu neohlásili,
každému kdo šel kolem, dali do ruky tuto
bramborovou pochoutku a hned ho zvali na
další. Nakonec bylo brambor málo a museli
ještì nìjaké pøiloupat.

BRODÍK • Mìsíèník obce Borovnice

Øíjen 2006 • Strana 23

Za fotografie bývalé "Olšinky" v Borovnici dìkujeme p. Øièaøovi z Pøestavlk.
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