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Z redakce
Děkujeme všem, kteří přispívají do našeho obecního
zpravodaje. Uzávěrka příjmu příspěvků do následujícího
čísla bude poslední pondělí v měsíci dne 26. července 2010.
Do tohoto čísla se nevešel článek o Letní slavnosti v sousedním Brumbárově, kterého se pravidelně účastní velký
počet našich občanů. Krátký záznam z této akce s několika
fotografiemi přinese příští číslo zpravodaje.
-pkBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

Petr Kotera
Přestavlky 18
Kostelec nad Orlicí 517 41
tel.: 724 236 686
www.kotera.info
e-mail: brodik@kotera.info
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distribuce do všech domácností
v obci Borovnice zdarma

Červenec 2010 • Strana 2

Zprávy Obce Borovnice
Pozvánka na veřejné zasedání
Obecní zastupitelstvo srdečně zve všechny občany obce Borovnice na pravidelné veřejné
zasedání, které se koná dne 29. července 2010 od 18:00 hod. ve společenské místnosti obecního
úřadu na zámečku v Přestavlkách.

Budeme jezdit nakupovat do města?
Vážení občané obce Borovnice, vážení senioři. Obec Borovnice nemá žádnou funkční prodejnu
potravin a smíšeného zboží. K prvnímu červnu 2010 skončil provoz pojízdné prodejny z Chlen.
Obec Borovnice zůstala zcela bez přímého zásobování základních potravin a zboží denní potřeby.
Starosta obce vyjednával o možnosti znovuotevření prodeje potravin v Borovnici se společností Konzum Ústí nad Orlicí. Výsledek jednání skončil odmlčením zástupců Konzumu po provedené ekonomické analýze. Jsme sice největší obcí tohoto regionu, ale obcí rozdělenou na čtyři části.
Otevření jedné prodejny v naší obci řeší problém pouze omezenému množství případných
zákazníků.
Jedna podnikatelka v obchodní činnosti nabízela možnost zprovoznění služby prodeje pojízdnou prodejnou. Dodnes nepředložila svůj podnikatelský záměr i přes skutečnost, že její
případná činnost pro zúčastněné obce bude dotována.
Starosta obce Borovnice a starosta Kosteleckých Horek vyjednávají další možnost dostupnosti
nákupu potravin skupinou občanů, kteří se nemohou k této službě dostat pro svoje zdravotní,
nebo jiné indispozice.
Nabízíme vám zprostředkování služby, která nepřiveze potraviny k vám, ale zaveze vás k potravinám a spotřebnímu zboží.
Vyjednali jsme s firmou AudisBus Rychnov nad Kněžnou možnost dopravy, a to jedenkrát nebo
dvakrát v týdnu do Chocně nebo Kostelce nad Orlicí, kde si zájemce o službu během dopoledne
nakoupí a bude odvezen zpět do místa svého bydliště. Je možné objednat autobus SOR s kapacitou
30 míst k sezení, minibus Mercedes s kapacitou 14 míst k sezení + 8 míst ke stání, případně
automobil s kapacitou 9 míst. Službu je možné zahájit do čtyř dnů od její objednávky.
Výhody této služby:
- Zájemce o službu nakupuje v moderním obchodě za cenu, kterou si sám zvolí dle druhu zboží.
- Velký výběr zboží všeho druhu.
- Možnost využití akčních slev, které dostáváte do vašich schránek.
- V případě menšího nákupu je možné navštívit poštu, bankomat, lékárnu, atd.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Nevýhody:
- Zájemce se musí přizpůsobit nabízené službě.
- Nabídka bude omezena na dva dny v týdnu (asi úterý a pátek).
- Zájemce musí nastoupit z centrálního stanoviště a účastnit se platbou za nabízenou službu (asi
10 až 14 Kč za jeden nákup).
Než tuto službu zahájíme, potřebujeme znát váš názor, ale hlavně zájem o nabízenou možnost
nákupu. Žádám všechny potencionální zájemce o závaznou informaci, která obci naznačí
množství občanů o tuto nabídku, nebo nezájem a odmítnutí nabízeného. Děkuji za včasnou
reakci.
Kontakt: mobil - 724 181 346, tel./fax - 494 547 102, e-mail - ou.borovnice@iol.cz.
Karel Urbanec, starosta obce

Doplatek poplatku za odpady
Vážení občané obce Borovnice, obracím se tímto na skupinu občanů, kteří si uhradili poplatek
za likvidaci komunálních odpadů na první polovinu roku 2010. V měsíci červenci 2010 je vhodné
doplatit zbývající polovinu poplatku.
Část Borovnice ……… 1 rodina
Část Přestavlky ……… 7 rodin
Část Rájec …………... 1 rodina
Část Homol …………. 1 rodina
Stále jsou mezi námi čtyři rodiny, které nemají uhrazen poplatek žádný, a to i přes skutečnost,
že jsou přistavovány popelnice a využívány ostatní služby spojené s likvidací odpadů.
Vstřícnost obce není nekonečná a tak vás žádám o zamyšlení se nad svým postojem k odpadovému hospodářství obce Borovnice. Jedná se o fungující službu a váš nezájem vám muže výrazně
zasáhnout do rodinného rozpočtu. To není cílem jednání obce. My chceme a ze zákona musíme
v obci udržovat pořádek.
Jsem stále připraven se všemi dlužníky jednat.
Karel Urbanec, starosta obce

Soutěž zpravodajů Rychnovska
Jak jsme čtenáře našeho zpravodaje informovali v minulém čísle, od 28. května do 22. června
probíhala soutěž městských a obecních zpravodajů Rychnovska, kterou vyhlásil Rychnovský deník
spolu s Knihovnou U Mokřinky v Mokrém a Občanským sdružením Abakus, provozovatelem
Informačního centra v Opočně.
V rámci této soutěže proběhly výstavy v Mokrém a v Opočně a dne 24. června se v Mokrém sešli
zástupci obcí a tvůrci oceněných zpravodajů při vyhodnocení této soutěže.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Celkem soutěžilo 33 obcí, z toho 7 měst, 24 vesnic a 2 městyse. V okrese Rychnov nad Kněžnou
je 80 obcí. Ne všechny obce sdělily, zda zpravodaj vydávají. Z oslovených sdělilo 17 obcí, že
zpravodaj nevydávají. Z předpokládaného počtu zhruba 63 zbývajících obcí zpravodaj zaslalo 33,
což je 52% účast.
Ocenit zpravodaje bylo velmi těžké, a proto vyhlašovatelé soutěže zvolili především hlasování
veřejnosti a výběr zpravodaje novináři a lidmi, kteří mají velmi kladný vztah ke psaní.
V této soutěži však nešlo o to vybrat nejlepší zpravodaj jen po stránce odborné, protože ne
všichni mají stejné možnosti, finanční i personální, jej tvořit. Akce měla ukázat veřejnosti, že obce a
města vydávají zpravodaje, trochu se inspirovat, vyměnit si zkušenosti a také se setkat a pohovořit.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
Hlavní cena Rychnovského deníku:
Častolovice – zpravodaj Zdroj.
Na webu Rychnovského deníku dále hlasovalo
celkem 1 814 osob.
Cena veřejnosti v kategorii město:
1. místo – město Rokytnice v Orl. h. – 95 hlasů
2. místo – město Dobruška – 48 hlasů
3. místo – Kostelec nad Orlicí – 29 hlasů
Cena veřejnosti v kategorii obec:
1. místo – Bačetín – 416 hlasů
2. místo – Borovnice – 413 hlasů
3. místo – Podbřezí – 228 hlasů
Obec Borovnice se zpravodajem Brodík
kromě Ceny veřejnosti za 2. místo obdržela také
společně s obcí Lično Cenu novinářky Lenky
Tomsové. Pamětní listy najdete na zadní straně
obálky.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Některé obce projevily zájem o zapůjčení zpravodajů a jejich prezentaci při svých akcích. Jako
první poputují zpravodaje do Rokytnice nad Orlicí. 28. června budou zpravodaje dále prezentovány
na tradičním setkání kronikářů Rychnovska v Dobrušce. Nakonec zpravodaje převezme do svých
sbírek Státní okresní archiv v Rychnově n. Kn., který sbírku využije ke svému bádání.

Závěrem si dovolím připojit ještě pár poznámek k soutěži. Jak bylo původně sděleno, ocenění
byla udělována zvlášť v kategorii měst a zvlášť v kategorii obcí. Bohužel, toto rozdělení se týkalo
pouze hlasování veřejnosti. Myslím, že by bylo zajímavější, kdyby hlavní cena Rychnovského deníku
byla udělena také v těchto dvou kategoriích, jelikož celkově samozřejmě nutně musí být oceněn
zpravodaj některého z měst, kde jsou ale podmínky pro jeho tvorbu zcela jiné. Zatímco u nás se
vydávání zpravodaje stalo prací jednoho člověka, který se starostou obce a občasnými dopisovateli
zpravodaj zpracovává externě a akcí se účastní a fotografuje ve svém volném čase, ve městech jsou
redakční rady s mnoha redaktory a je tam více podnětů a dění, ze kterého lze zpracovávat články.
Pokud jde o cenu veřejnosti, ta přece jen není nijak prestižní, jelikož drtivá většina hlasujících
automaticky posílá hlas své obci, aniž by si vůbec prohlédla zpravodaje ostatních soutěžících obcí.
Toto hlasování pak de facto bylo jen o tom, kdo dá dohromady více hlasujících (nemluvě o proxy).
No a konečně poslední poznatek - myslím, že by také měla být brána v úvahu periodicita, jelikož
mnohostránkovému zpravodaji plnému informací, který vychází 1x za rok jako ročenka, nemůže
konkurovat 1 číslo měsíčníku, ale muselo by být posuzováno 12 čísel měsíčníku oproti ročence,
stejně jako 3 čísla měsíční oproti čtvrtletníku, který sice může obsahovat mnoho informací, ale zase
se zpožděním. No a dle hlasování do ceny veřejnosti by bylo zřejmě nejlepší vydávat čtvrtletník, což
vnímám poněkud s rozpaky... Proto mne osobně potěšilo ocenění profesionální novinářky p. Lenky
Tomsové. Tohoto ocenění si skutečně opravdu vážím. Tolik pár postřehů, možná i námět pro příště.
Každopádně ale soutěž splnila, co bylo jejím účelem - zviditelnit obecní zpravodaje a ocenit tak
práci všech, kteří se na jejich vydávání podílí. Proto tento počin byl velmi dobrý. Díky za to patří
především p. Dagmar Honsnejmanové z Mokrého, ale i dalším zúčastněným organizátorům.
Petr Kotera (zdroj weby RD a obce Mokré)
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Další informace
Stomatologická lékařská pohotovost
Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
10.7.
11.7.
17.7.
18.7.
24.7.
25.7.
31.7.
01.8.
07.8.
08.8.
14.8.
15.8.
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.

MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Beránková Lucie
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dušková Helena
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka

J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 371 783
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 531 955
494 539 225
494 323 958

Důležité upozornění
Od 27. července do 15. srpna 2010 bude mít obvodní lékařka MUDr. Božena Čižinská
dovolenou. V této době nebude v provozu ordinace MUDr. B. Čižinské ve Chlenech ani v Doudlebách nad Orlicí.
Zástup provede lékař v Potštejně. K případnému vyšetření vezměte kartičky zdravotních
pojišťoven a kartičky od léků nebo rozpis léků. Děkujeme za pochopení.

Prázdninová provozní doba prodejny Zopos ve Chlenech
Prodejna výrobny masa a uzenin Zopos ve Chlenech oznamuje, že od 3.7. do 28.8. bude prodej
probíhat ve změněné prázdninové prodejní době. Dopolední prodej bude o hodinu kratší, tedy
od 8:00 do 11:00 hod.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Co se děje v létě v Orlických horách a Podorlicku?
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko připravila pro obyvatele regionu a turisty několik
nevšedních zážitků. Až čtyři dny v týdnu můžete cestovat za krásami a zajímavostmi, které jen tak
běžně v nabídce nenajdete.
Každou červencovou a srpnovou neděli je pro děti nachystáno pohádkové putování. Udělejte
si neděli sami pro sebe a pošlete vaše děti s námi prožít pohádkový den. Uvidí říši skřítků, vykoupou
se s vodníkem Broumarem a stanou se účastníky pohádkového odpoledne na tábořišti Vochtánka.
Co musíte udělat? Zvednout telefon, zavolat na bezplatnou linku 800 10 15 20, nahlásit termín
výletu, jméno a věk dítěte a místo odkud bude nastupovat. Naši dispečeři Vám řeknou, aby si Vaše
ratolest vzala plavky, ručník a malé pití. Vy jí potom celý den neuvidíte .
Místa nástupu: Letohrad, Žamberk, Kunvald, Rokytnice, Pěčín, Javornice, Rychnov, Solnice,
Dobruška, Opočno. Pokud dáte dohromady celou skupinu – tj. 14 dětí, přijedeme pro Vás i na místo
mimo jízdní řád! DOPRAVA ZDARMA !!!
Cena: 230,- Kč (celodenní dozor, soutěžní kartičky, vstup na koupaliště, 2x jídlo + pití).
Věk: od 4 let dle samostatnosti dítěte a uvážení rodičů.
Pro milovníky tradic a řemesel jsou zde prázdninové čtvrtky. Tuhle něco ochutnám, támhle
zkusím něco vyrobit. Na vlastní oči, nosy i pusy vyzkoušíte produkty mistrů řemesel z Orlických hor
a Podorlicka. Čekají Vás nevšední exkurze v pražírně kávy, kovolitectví, pivovaru. Navštívíte
muzeum železnice a nádherné autentické dílny.
Výlet je určen pro 14 osob, pro které přijedeme kamkoliv po regionu včetně Hradce Králové a
Pardubic. Doprava je také do určitého počtu kilometrů zdarma.
Cena: 349,- Kč (exkurze pražírna kávy + ochutnávka, exkurze kovolitectví + dárek, exkurze pivovar s
obědem a ochutnávkou, prohlídka muzea železnice, ochutnávka medoviny, exkurze dílny + nápoj,
průvodce).
Tím ale nekončíme, dále pro Vás připravujeme výlet pro milovníky vojenské historie. Kam až
dojely tanky? Střílelo se? To vše a mnohem více ze zákulisí války v česko-polském příhraničí si
vyzkoušíte na vlastní kůži v bojovém vozidle s kusem žvance z polní kuchyně každé prázdninové
úterý.
Jste zatvrzelí sportovci? Je libo naučit se na bruslích? Nebo se projet na kolech po nově
upravených cyklostezkách? To vše a mnohem více nabízí ve svém království Orlická cyklo a inline
královna. Společně navštívíme jedno z nejimpozantnějších muzeí v regionu – jak jinak než to
řemesel v Letohradě a dále již budeme pokračovat sportovním výkonům vstříc – o červencových a
srpnových sobotách.
Celý projekt podpořil Královéhradecký kraj. Další informace na internetových stránkách
Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko - www.dsohp.cz.
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel. 494 322 052, 774 125 014, e-mail: sutova@dsohp.cz
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Společenská kronika
Životní jubilea
V tomto měsíci slaví své významné životní jubileum
90 let
84 let
70 let
60 let

paní
paní
paní
paní

Věra Sládková z Borovnice
Marie Frydrychová z Rájce
Miloslava Prudičová z Borovnice
Jitka Bednářová z Borovnice

Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Změna bydliště
V měsíci červnu se k trvalému pobytu v naší obci přihlásili:

Jiří a Dana Navrátilovi s dětmi Marií, Danou a Jiřím

STĚHOVÁNÍ

PŘESTAVLKY

do Přestavlk na čp. 34.
Přejeme, aby se jim v naší obci líbilo a dobře žilo.

Narození
Dne 13. května 2010 se v Borovnici na čp. 72 narodila

Tereza Monika Škeříková
Terezce přejeme hodně štěstí do života a rodičům mnoho
radosti.

Poutní místo Homol
Mše v homolském kostele
Bohoslužby v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v tomto měsíci konají ve dnech
11. července a 25. července, vždy od 14:30 hodin.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Sport
Letní volejbalová škola
Letos se v Přestavlkách bude konat Letní volejbalová škola již podesáté. Tato volejbalová škola
je určena pro všechny zájemce od deseti let věku, a to nejen bydlící v naší obci.
Tréninky se budou konat od 5. července každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 19:00 hod.
Školné bylo letos zrušeno.
V průběhu konání letní volejbalové školy bude zajištěno občerstvení, každý účastník obdrží
fotografii a na zakončení letošního ročníku volejbalové školy bude připraveno posezení u táboráku
s občerstvením.
Karel Urbanec a Jiří Řehák

Memoriál Bohumila Bečičky
Pořadatelé zvou všechny příznivce sportu na 12. ročník turnaje ve volejbale „Memoriál
Bohumila Bečičky“, který se koná dne 7. srpna 2010 od 8 hod. na hřišti v Přestavlkách. Bude
zajištěno občerstvení a posezení v párty stanu. Přihlášky soutěžních družstev na tel. 724 181 346
nebo mailem na ou.borovnice@iol.cz.
K příjemnému odpoledni zveme nejen všechny milovníky volejbalu a občany naší obce, rádi zde
uvítáme také občany z okolních i vzdálenějších obcí.

Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
10.7. sobota - 10:00 hod.
Potštejn - zámek
10:00 hod.
11:15 hod.
12:15 hod.
13:00 hod.
14:00 hod.
15:00 hod.
16:15 hod.
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4. LOUTKOVÝ FESTIVAL CESTY MATĚJE KOPECKÉHO (divadlo)
Festival loutkových pohádek na nádvoří a v zámeckém parku v Potštejně.
Divadlo Buchty a loutky, Praha - Tři malá prasátka
Malé divadélko - Novákovi, Praha - O Palečkovi
Divadlo U staré herečky - J. Vlčková, HK - O líné Liduně a třech přadlenách
Divadlo AGNEZ - Kolářovi, Česká Lípa - Kozlík
Divadlo loutky bez hranic, Praha - Výlet na Říp
Divadlo Buchty a loutky, Praha - Rocky
Divadlo U staré herečky - J. Vlčková, HK - O Šípkové Růžence
Červenec 2010 • Strana 10

10.7. sobota - 13:00 hod.

REVIVAL FEST
(koncert/hudba/zábava)
Vystoupí Deep Purple revival, Rammstein rev., Janis Joplin rev., Pink Floyd
rev., Doro &Warlock rev., Accept rev., AC/DC rev., Depeche Mode rev.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.7. neděle - 14:00 hod.
1. ROČNÍK DĚTSKÉ PEXESO SHOW
(zábava pro děti)
Potštejn - Vochtánka
Nedělní soutěžní odpoledne na Vochtánce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.7. pátek - 20:30 hod.
PUSCHKIN & BOŽKOV PÁRTY
(hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Vystoupí skupiny Vypsaná Fixa, Horkýže Slíže, Gaia Mesiah.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.7. sobota - 14:00 hod.
COUNTRY FESTIVAL RÁDIA OK
(hudba/zábava)
Potštejn - Vochtánka
Čeká Vás osm hodin kvalitní country. Festivalem Vás bude provázet Tomáš
Linka, od 20.00 hodin koncert Tomáše Linky a Přímé Linky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.7. neděle - 14:00 hod.
KOUZELNICKÁ NEDĚLE
(zábava pro děti)
Potštejn - Vochtánka
Velké čarování a magie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.7. pátek - 18:00 hod.
CHOCEŇAČKA
(koncert)
Choceň - Tyršovo nám.
Podvečerní koncert s dechovou hudbou Choceňačka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.7. sobota - 13:00 hod.
ALTERNATIVA IX.
(koncert/hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Vystoupí skupiny Plastic People of the Universe, Hudba Praha, Ivan Hlas
Trio, Luboš Pospíšil &5P, Pepa Lábus a spol., Beer Band Rock, Švihadlo,
Poletíme?, Kurtizány z 25. Avenue.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.7. sobota - 18:00 hod.
DIVADELNÍ PIKNIK
(divadlo)
Choceň - park Peliny
Na programu budou divadelní lahůdky a dvě premiéry DS Jirásek Choceň,
v případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Sokolovně.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.7. sobota - 18:00 hod.
VENKOVNÍ PĚNOVKA & RnB STAGE
(hudba/zábava)
Skořenice - RoXet Club
Největší párty stan s RnB stage a největší venkovní pěnovka přímo před
Roxetem. Milovníci pěny si přijdou na své. Hrají: DJ Michal Pácalt + DJ Laaw
a RnB stage DJ Venda Chladil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.7. neděle - 14:00 hod.
KOVBOJSKÁ NEDĚLE
(zábava pro děti)
Potštejn - Vochtánka
Westernové soutěže.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.7. pátek - 21:00 hod.
KARNEVAL BLAHA A ROZKOŠÍ
(hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Vystoupí Dan Nekonečný & Šum svistu, High Fever.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8. neděle - 14:00 hod.
PANE, POJĎTE SI HRÁT...
(zábava pro děti)
Potštejn - Vochtánka
...na pohádku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.8. pátek - 21:00 hod.
ROCKOVÁ PÁRTY
(hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Vystoupí skupiny Žlutý pes, Walda Gang.
Letní parket Výrava
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Z dění v obci a okolí
Dětský den v Přestavlkách
První červnovou sobotu přestavlčtí dobrovolní hasiči uspořádali pro naše nejmenší děti
odpoledne her a soutěží, které provázelo velmi krásné počasí. Děti byly za účast v soutěžích
odměňovány sladkými cenami a 10 dětí si domů odneslo drobnou hračku.
Kromě dovednostních soutěží, ve kterých se děti trefovaly míčkem do nádoby, shazovali
kuželky nebo přenášely vodu v děravém kelímku, měly za úkol po zhlédnutí několika předmětů

a jejich následném zakrytí zpaměti tyto předměty namalovat či popsat. V dalších soutěžích
přeskakovaly či podlézaly lano, se kterým se také přetahovaly.
Děkujeme všem rodičům ratolestí za jejich účast a za uspořádání akce patří poděkování
především mladým hasičům z Přestavlk. Za odměny a občerstvení na akci děkujeme sponzoru obci
Borovnice.
Petr Kotera
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Soutěž Podorlické ligy o Pohár SDH Rájec
Dne 12. června se v Rájci konala hasičská soutěž o Pohár SDH Rájec, která je zařazena do
soutěže Podorlické ligy. Letošní 11. ročník se velmi vydařil. Počasí přálo občanům Rájce, kteří na
louce za Částkovými postavili jako každým rokem párty stan, zapůjčený z Mikroregionu Brodec.
Zajistili bohaté občerstvení a objednali si nádherné slunečné počasí.

Domácímu soutěžnímu družstvu jen o kousek uteklo umístění na pomyslném stupínku vítězů a
skončilo na místě čtvrtém. Třetí místo obsadili muži z Rokytna, druhé místo patřilo Trnovu a první
místo vybojovalo Opočno. V kategorii žen třetí místo obsadily ženy z Dobrušky, druhé místo Vrbice
a první místo patřilo Kvasinám.

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Během soutěže byla pro návštěvníky připravena bohatá tombola, ve které bylo letos více než
dvě stovky lákavých cen. Od 20:00 hodin byla na programu taneční zábava při živé hudbě. Ráječtí
letos sobě i přespolním dopřáli více zábavy a na večer k posezení a tanci objednali hned tři skupiny.
Každá z nich zde měla asi dvouhodinové vystoupení, kde si každý přišel na své. Večer zahájila
skupina Nirvana revival, kdy mladí členové skupiny našli v davu návštěvníků svého tanečního

maskota (doufejme, že si na jejich prezentaci ve světě dává záležet). Po krátké přestávce zahrála
skupina Dragon z Lanškrouna a večer uzavřela skupina Kabát revival. Ta si získala největší oblibu, na
jejich písničky si zatančil téměř celý párty stan. A kdo netančil, tak si určitě alespoň zazpíval.
Barbora Čermáková
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Soutěž o Pohár SDH Přestavlky
Dne 19. června se od 13:00 hod. v Přestavlkách na návsi konal 2. ročník soutěže v klasickém
požárním útoku o Pohár SDH Přestavlky. Přestože předchozí den při stavbě párty stanu a poté
v noci vydatně pršelo, nakonec se počasí umoudřilo, a i když den nebyl celý prosvícen slunečními
paprsky, soutěž proběhla za poměrně příznivého počasí.

Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev, z toho 3 družstva dětská, 2 družstva žen a 7
družstev mužů. Mezi muži nechyběla 2 družstva ze spřátelené polské obce Przeworno (Převorno),
a to OSP Przeworno a OSP Karnków, kteří z Polska přijeli i se zásahovým hasičským vozem, jež bylo
možné si prohlédnout. Soutěžní družstva při návštěvě doprovázel i wójt gminy (starosta obce)
Przeworno p. Alexander Bek.

V kategorii dětské zvítězilo družstvo SDH Lhoty u Potštejna před druhou Vrbicí a třetí příčka
patří našim nejmenším dětem, které se zde po svém prvním vystoupení na okrskové soutěži
v Borovnici předvedly podruhé. Za práci s těmito začínajícími hasiči a jejich trénování patří opět díky
Martinu Urbancovi.
V kategorii žen s domácími děvčaty poměřily síly pouze ženy z SDH Škoda Kvasiny. Ženy
z Kvasin, jako jasné favoritky, ve své kategorii zvítězily a odvezly si kromě poháru a diplomu každá
5 litrů vína.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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V mužské kategorii největší pohár a soudek piva zůstal v naší obci, když první místo obsadili
hasiči z SDH Rájec, kteří s druhým družstvem navíc obsadili také místo druhé. Na třetí příčce se
umístil SDH Kostelecké Horky a pomyslná bramborová medaile za 4. místo zůstala domácímu
SDH Přestavlky. Na dalších místech se pak umístila družstva SDH Hroška, OSP Karnków a OSP
Przeworno. Nutno podotknout, že polská družstva dělala útok způsobem obvyklým v Polsku, který
je odlišný od našeho a trvá časově déle.

Jelikož všechna družstva (dětská, ženská i mužská) soutěžila za naprosto stejných podmínek
(2 hadice B), zajímavé jistě je také celkové pořadí napříč kategoriemi, kdy ženy z SDH Škoda Kvasiny
se svým časem obsadily celkově 2. místo (mezi družstvy mužů z SDH Rájec) a děti ze Lhot u Potštejna se z celkových 12ti družstev umístily na příčce šesté, což je jistě velmi dobrý výkon.
Výsledky družstev dětí:
1. Lhoty u Potštejna
2. Vrbice
3. Přestavlky
Výsledky družstev žen:
1. Škoda Kvasiny
2. Přestavlky

Výsledky družstev mužů:
33:50
39:20
51:03

24:85
40:70
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1. Rájec 1

22:70

2. Rájec 2

26:23

3. Kostelecké Horky

27:00

4. Přestavlky

31:02

5. Hroška

37:22

6. Karnków (Polsko)

45:51

7. Przeworno (Polsko)

52:89
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Kromě kvalitního občerstvení nechyběla tombola, v níž se sešlo více než 100 zajímavých cen.
Pro polské přátele byl k obědu připraven guláš s knedlíkem, za jehož přípravu děkujeme kuchyni
Zoposu Přestavlky a za proplacení faktury děkujeme sponzoru obci Borovnice, stejně jako za
úhradu za zapůjčení párty stanu s pódiem. Za sponzorský dar ve formě uzeniny z výrobny ve
Chlenech dále děkujeme Zoposu Přestavlky a.s. Po skončení soutěže byli polští přátelé pozváni na
pohoštění ve stanu ve formě steaků, uzeného, klobás a různých sladkých či jiných dobrot, které pro
ně připravili rodiny členů hasičského sboru i další občané Přestavlk. Všem, kteří přispěli svými
příspěvky do tomboly či pohoštěním pro polské přátele, tímto také patří velký dík za pomoc, stejně
jako všem těm, kteří se starali o zabezpečení akce v oblasti občerstvení apod. Jen pomalu narůstá
počet zúčastněných družstev, proto díky patří také soutěžícím za to, že přijeli a soutěž mohla
zdárně proběhnout, především hasičům ze vzdáleného Przeworna.

Ve večerních hodinách v párty stanu ožil taneční parket. Na velkém pódiu zde, stejně jako
v minulém roce, vystoupila oblíbená rocková skupina Hydra. Mnoho lidí se na této taneční zábavě
dobře bavilo a tančilo se až do pozdních nočních hodin. Bohužel, našli se i někteří, co se na zábavu
nepřišli bavit, ale rozpoutávat hádky a rvačky. Pro příští ročníky tedy bude nutné akci více
zabezpečit po stránce pořadatelské, a to až do úplného skončení akce, včetně následného zajištění
ostrahy párty stanu a ostatních věcí až do ranních hodin.
Petr Kotera
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Námětové cvičení na Homoli
Dne 26. června se v 09:00 hod. ve Lhotách u Potštejna rozezněla siréna, která hned poté
zazněla díky součinnosti s operačním střediskem v Rychnově nad Kněžnou v bezdrátovém
rozhlasu mikroregionu Brodec po téměř celém území okrsku č.18. Na námětové cvičení se sem
kromě místních hasičů ze Lhot u Potštejna dle domluvy dostavily sbory z Přestavlk a Polomi.
Na sirénu navíc správně zareagovali s dotazem „co se děje“ také dobrovolní hasiči z Vrbice.

Na návsi ve Lhotách u Potštejna místní hasiči sáli vodu z nádrže a táhli ji hadicemi po silnici
směrem k Homoli až k posledním domům, kde vodu přebírali hasiči z Přestavlk a tlačili ji dále až
k lesíku. Tam vodu přebírali hasiči z Polomi a lesní cestou ji vytlačili k domům na Homoli. Tlak vody
byl přes tuto vzdálenost a převýšení velmi dobrý a bylo konstatováno, že tímto způsobem by bylo
možné v případě potřeby zasáhnout.

Starosta obce Lhoty u Potštejna p. Růžička poté spočítal a zapsal počet hadic, které jsou pro
takovýto zásah potřeba a po skončení akce výsledek s členy SDH zhodnotil při krátkém posezení
u grilovaných steaků a dalšího občerstvení. V diskusi zde padlo několik zajímavých názorů a byly
naznačeny možnosti zlepšení zabezpečení tohoto odlehlého místa. Ve Lhotách u Potštejna je
viditelná velmi dobrá součinnost starosty obce s dobrovolnými hasiči, za výraznou podporu
dobrovolných hasičů v podmínkách venkova mu bezesporu patří díky.
Petr Kotera
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