Září 2010

9

Redakce úvodem...
Z obsahu...
Zprávy obce Borovnice:
Volby do zastupitelstev obcí
Chcete v obci provozovat pracoviště CzechPOINT?
Třídíme komunální odpad v obci Borovnice?
Zájezd do Dinoparku

str.3-4
str.4
str.5-6
str.6

Další informace:
Nový plavecký bazén otevřen
Stomatologická lékařská pohotovost
Pozvánka na výstavu svatých obrázků a předmětů

str.7
str.8
str.8

Společenská kronika:
Životní jubilea
Narození
Poslední sbohem

str.9
str.9
str.9

Poutní místo Homol:
Mše a pouť na Homoli

str.9

www.brodik.wz.cz

Kultura a volný čas:
Kalendář zajímavých akcí v okolí

str.10

Sport:
Memoriál Bohumila Bečičky

str.11

Z dění v obci a okolí:
Byli jsme na Lhoteckém Džbánu
SDH Přestavlky na soutěžích v Olešnici a Turově
Zakončení léta v Rájci
Spanilá jízda v Borovnici
Horecký pohár
Obálka:
Homolské schody
Pozvánka

str.12
str.13-14
str.15-16
str.16-17
str.18-19
str.1
str.20

Z redakce
Děkujeme všem, kteří přispívají do našeho obecního
zpravodaje. Uzávěrka příjmu příspěvků do následujícího
čísla bude poslední pondělí v měsíci dne 27. září 2010.
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Zprávy Obce Borovnice
Vážení občané obce Borovnice,
dovoluji si reagovat na neutěšenou situaci v obci, kterou vyvolala skutečnost, že v rozhodujícím
zákonném termínu, to je do 10. srpna 2010, nebyla v naší obci podána politickou stranou, sdružením
kandidátů, případně fyzickou osobou žádná kandidátní listina pro komunální volby konané ve
dnech 15. a 16. října 2010.
Důvod?? Důvodů je asi více. Já se mohu pouze domnívat, že tato ojedinělá a pro obec
nedůstojná role byla způsobena nekomunikací stávajícího zastupitelstva a laxním přístupem
možných osobností, které chtěly cosi učinit, ale nedovedly do daného zákonného data předložit
pověřenému městu Kostelec nad Orlicí kandidátní listinu s příslušným počtem petičních podpisů.
Se starostou obce o této skutečnosti nikdo ze současných zastupitelů nekomunikoval a nevyužil
zkušeností, které po dobu pěti volebních období sám získal.
Starosta obce oznámil zastupitelstvu a prostřednictvím zpravodaje Brodík i veřejnosti,
bezprostředně po první hospitalizaci v nemocnici, to je v dubnu 2009, že v žádném případě nebude
dále kandidovat v následujících volbách 2010 (zdravotní důvody).
Starosta obce požádal (poprosil) zastupitele o zvýšenou pozornost a pomoc při aktivitách
obce, a to jak na úrovni místní samosprávy, tak i na úrovni sdružení obcí Brodec. Výsledkem této
prosby byla úplná pracovní absence dvou zastupitelů.
Starosta oslovil minimálně jednoho současného zastupitele, jednoho dříve zařazeného
zastupitele a dva občany obce, o kterých je osobně přesvědčen, že by byli schopni výkonu postu
starosty obce. Nikdo neprojevil zájem i přes nabízenou zkušenost s počáteční radou při vedení
obce a sestavení kandidátní listiny.
Starosta obce opakovaně připomínal současným zastupitelům, kteří nikdy nedali najevo, že
nebudou ve své práci pro obec pokračovat, nutnost oslovování nových kandidátů a přípravy na
volby v roce 2010.
I přes tyto argumenty nese současný starosta za tento stav svůj díl zodpovědnosti a proto se
vám, vážení občané obce Borovnice, za vzniklou situaci omlouvám.
Byl jsem přesvědčen, že budu obec předávat do rukou zodpovědného a pro obec zapáleného
nového starosty na slavnostním ustavujícím zasedání. I tato drobnost mi byla odepřena a mé
odstoupení je i důsledkem nezájmu veřejnosti o dění v obci. Nelze pracovat pro občanskou
veřejnost, která nejeví žádný zájem o dění v obci, pouze pasivně přijímá nebo odmítá nabízené
aktivity. Možná, že je tato nestandardní situace i logickým vyústěním stavu, kdy před čtyřmi lety
zde skupina občanů iniciovala kandidátku nazvanou „odstřelme starostu“ a dnes, po čtyřech
letech, se do nemocného člověka již špatně míří.
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Za dvacet let práce pro obec Borovnici se podařilo vytvořit mnohé, bylo by rozumné na tuto
skutečnost navázat a v náhradním termínu, který vyhlásí Ministerstvo vnitra, vás vážení občané
prosím, přijďte si zvolit své zastupitele. Oni se vám přihlásí.
Co bude nyní!!
15. a 16. října 2010 se nebudou konat volby do zastupitelstva obce Borovnice. 30 dnů po
vyhlášení konečného celorepublikového stavu voleb, tj. od 18. října 2010, vyhlásí Ministerstvo
vnitra náhradní termín nových voleb. Zpravidla to bývá do dvou až tří měsíců, tj. asi v měsíci lednu
2011.
Do této doby od 16. října 2010 povede obec Borovnici úředník pověřený Ministerstvem vnitra.
Vzhledem ke skutečnosti, že obec nemá schválený rozpočet na rok 2011, bude účetnictví obce
vedeno v rozpočtovém provizoriu. To znamená, že budou financovány pouze ty aktivity, které jsou
nutné pro chod obecní samosprávy.
Děkuji za pochopení.
Karel Urbanec, starosta obce

Chcete v obci provozovat pracoviště CzechPOINT?
Možná, že jste zaznamenali velký boom roku 2009, když bývalý ministr Ivan Langer
představoval revoluci ve státní správě zprovozněním internetových pracovišť CzechPOINT.
Každá obec dostala možnost získání pracoviště v hodnotě téměř 90.000,- Kč, které má umožnit
široké veřejnosti získávat informace a k tomu potřebné výstupy například z Katastru nemovitostí,
rejstříku trestů, dopravního bodovacího systému atd.
I naše obec Borovnice se do republikového projektu přihlásila a díky 90% dotaci státu má své
pracoviště CzechPOINT. Po zdlouhavém uvádění do provozu firmou Indigo byl obcí obsluhou
pracoviště pověřen pracovník pan Petr Kotera z Přestavlk. Každé úterý v kanceláři obce Borovnice
od 10:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. je k dispozici obecní veřejnosti k možnosti získání
potřebných informací a ulehčení přístupu k dokladům, které byly dostupné pouze ve městech.
Za tuto službu pro obec si p. Kotera fakturuje hodinovou sazbu.
Nepřísluší mi hodnotit výhodnost tohoto projektu z pohledu zřizovacího Ministerstva vnitra.
Z pohledu obecního využití se však tato nabídka míjí účinkem a od zahájení provozu bylo pracoviště
CzechPOINT využito jen v jednotkách zájemců.
Od 1. září 2010 proto bude toto pracoviště přístupno veřejnosti na objednání:
- na mobilním telefonu starosty obce č. 724 181 346.
- na mobilním telefonu obsluhy pracoviště CzechPOINT č. 724 236 686.
Objednávku uskutečňujte kvůli možnému zaneprázdnění obsluhy s předstihem.
Děkuji za pochopení.
Karel Urbanec, starosta obce
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Třídíme komunální odpad v obci Borovnice??!!
Opakovaně se vracím ke třídění odpadů v obci Borovnice. Chci poděkovat všem, kteří tento
způsob likvidace přijali a je pro ně samozřejmostí oddělit od komunálního odpadu vše, co lze
recyklovat.
V naší obci se odděleně třídí plasty, tetrapaky (obaly od mléka, džusu, vína atd.), sklo čiré a
barevné, papír a kovy.
PLASTY
Plasty jsou odkládány do modrých pytlů a jednou za měsíc, vždy poslední pátek toho kterého
měsíce, sváženy obecním traktorem do centrálního skladiště. Každá rodina má nárok na dva modré
pytle v jednom měsíci letního období (duben - září) a jeden modrý pytel v jednom měsíci zimního
období (říjen - březen). Pytel slouží k odkládání běžného plastového odpadu z provozu domácnosti. Pokud má rodina nárazově větší množství plastového odpadu z činnosti nad rámec běžné rodiny
(oprava fasády, různé stavby, nákup elektroniky atd.), bude jim plastový odpad odvezen, ale obal
na uložení odpadu si musí zakoupit ze svých prostředků.
Nedostatky při sběru:
• Malá výtěžnost předávaných pytlových obalů – nesešlapané PET lahve, nevyužitý celý obal
(čtvrt nebo polovina zaplněného pytle).
• Roztrhané pytle, nesvázané pytle.
• Do pytlů je odkládán i jiný než plastový odpad!!
• Obaly ze siláží a senáží nejsou předmětem sběru a odkládají se do komunálního odpadu.
Opatření:
Takto přistavené pytlové obaly nebudou odváženy! Pokud přistavuje domácnost plasty větších
rozměrů (plasty ze zahrádek, bazénů atd.), musí být očištěny od hlíny a svázány do balíku.
TETRAPAKY
Tetrapaky jsou odkládány do červených pytlů. Svoz společně s plasty. Nedostatky při sběru jsou
identické jako u plastů, hlavně malá výtěžnost předaného obalu.
SKLO – BAREVNÉ, ČIRÉ
Sklo je odkládáno do kontejnerů ve třech obecních částech a do dvou popelnic umístěných pod
Homolí a na Homoli.
Nedostatky při sběru:
• Je odkládáno sklo znečistěné potravinami.
• Do kontejneru je odkládána keramika a sklo s kovovými a plastovými uzávěry.
• Vedle kontejnerů jsou odkládány skleněné obaly větších rozměrů!!??
• Sklo opatřené drátem a sklo z automobilů není předmětem sběru a patří do komunálního
odpadu!
• Do popelnic na Homoli odkládejte prosím sklo nerozbité (další manipulace ohrožuje obsluhu).
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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PAPÍR
Papír je odkládán do kontejnerů umístěných ve třech obecních částech. Kontejnery slouží pro
odložení papíru z běžného provozu domácnosti. Není možné využívat kontejner pro likvidaci
papírů z provozu soukromých firem a provozů zařízení, které v obci provozují činnost podobnou
pohostinské službě. Tyto činnosti musí být od běžného provozu odděleny a jejich odpad je
likvidován a zpoplatněn smluvně s obcí.
Nedostatky při sběru:
• Do kontejnerů je odkládán papírový odpad neuspořádaně (neroztrhané a nesložené krabice
zmenšují výtěžnost kontejneru). Tento problém je trvalý a neřešený u kontejneru v
Přestavlkách!!
• Do kontejneru je odkládán i jiný než papírový odpad.
KOVY
Kovy jsou v obci odkládány do dvou kontejnerů (Borovnice a Přestavlky), v části obce Rájec je
místním sborem hasičů organizován sběr v ohlášený den.
Nedostatky při sběru:
• Do kontejneru jsou odkládány nebezpečné odpady (obaly od barev, asfaltů atd.).
• Jsou zde odkládány i jiné než kovové odpady (plastové ledničky, pneumatiky,
elektrospotřebiče atd.).
• V Přestavlkách je kontejner soustavně vykrádán překupníky kovů!!
Doporučení:
Vzhledem ke známé situaci, že kovový odpad prodávají místní hasičské sbory, upustit od
centrálního shromažďování kovů do kontejnerů a sbírat ho a prodávat prostřednictvím
organizovaných sběrů předem ohlášených veřejnosti. Je to jediný způsob, jak čelit nežádané
krádeži kovových překupníků.
Děkuji všem občanům za jejich pochopení a aktivní přístup při shromažďování, třídění a likvidaci
odpadů v obci Borovnice.
Vážení občané obce Borovnice,
žádám všechny rodiny, které neuhradily obci poplatek za polovinu nebo celý rok 2010, aby tak
učinili v měsíci září 2010. Děkuji.
Karel Urbanec, starosta obce

Zájezd do Dinoparku
Obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí pořádá tuto sobotu dne 11. září zájezd pro děti a
mládež do DINOPARKU v moravském Vyškově. Odjezd autobusu je v 6:00 hod. z autobusové
zastávky Borovnice, další zastávka je v Přestavlkách a poté v Rájci, odkud cca v 6:20 hod. vyrazí do
Vyškova. Předpokládaný návrat asi ve 20 hod.
V tuto chvíli je ještě 10 míst volných, má-li někdo zájem, hlaste se ihned u starosty obce
p. Urbance na tel. č. 724 181 346.
Děti mají jako obvykle vše zdarma, rodiče si platí vstupné a občerstvení sami, dopravu mají
zdarma všichni.
-pkBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Další informace
Nový plavecký bazén otevřen
Dne 16. srpna byl zahájen provoz nového rychnovského plaveckého bazénu. Vedle nejnovějších
technologií v přípravě a úpravě vody zde najdeme kombinaci samotného bazénu s různými rekreačními prvky: tobogánem počínaje a vířivkou konče. V rámci 1 vstupenky může návštěvník využít pobyt v suché i mokré sauně a posezení u barů. K dispozici je další, malý bazén, určený těm nejmenším.
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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.
11. 09.
12. 09.
18. 09.
19. 09.
25.09.
26. 09.
28. 09.
02. 10.
03. 10.
09. 10.
10. 10.
16. 10.
17. 10.
23. 10.
24. 10.

MUDr. Kahlerová Blanka
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Laubová Jana
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Přibylová Marta
MUDr Ptačovská Eva
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Potštejn 317
K. Michla 942, Dobruška
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 371 783
494 621 665
494 515 696
494 667 628
494 534 841
494 546 544
494 623 775
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
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Společenská kronika
Životní jubilea
V tomto měsíci slaví své významné životní jubileum
60 let
paní Marta Jirešová z Borovnice
75 let
paní Anna Junková z Přestavlk
Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Narození
V měsíci srpnu se manželům Dvořáčkovým z Borovnice
narodila dcera Nataela.
Nataelce přejeme hodně štěstí do života a rodičům mnoho radosti.

Poslední sbohem
V měsíci červenci nás navždy opustila
paní Skřivánková z Rájce.
Upřímnou soustrast.

Poutní místo Homol
Mše a pouť na Homoli
Dne 12. září se na Homoli koná podzimní pouť, při které budou slouženy mše svaté v obvyklých
časech - první od 8 hod., druhá od 10 hod. a poslední od 14 hodin.
Další bohoslužba v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v tomto měsíci koná dne
26. září od 14:30 hodin.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
10.9. pátek - 19:00 hod.

VINOBRANÍ

(zábava)
K tanci a poslechu zahraje Cimbálová muzika Boženy Duškové z Brna,
ochutnávka vín, občerstvení, vstupné 50Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.9. pátek - 20:30 hod.
KRUCIPÜSK, N.V.U., HEBBIE JEEBIES
(hudba/zábava)
Letní parket Výrava
Rocková párty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.9. sobota - 11:00 hod.
LOUČENÍ S LÉTEM
(zábava)
Rychnov n.Kn. - pivovar
Tradiční akce s celodenním programem, spoustou dobrého jídla, pití a
muziky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.-15.9. sobota - středa
AKVA EXPO 2010
(výstava)
Rychnov n.Kn. - Dům chovatelů 34. výstava akvarijních ryb a terarijních živočichů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.9. čtvrtek - 19:30 hod.
VŠECHNOPARTIČKA
(divadlo/zábava)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Zábavný pořad Karla ŠÍPA s hostem Josefem NÁHLOVSKÝM volně navazující na styl pořadu Všechnopárty. Umělecké začátky, zážitky ze studentských let, sportovní aktivity opředené veselými historkami, dotazy diváků.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.-19.9. pátek - neděle
XXIV. VELKÁ PODZIMNÍ VÝSTAVA HUB A BYLIN
(výstava)
Choceň - Orlické muzeum
V přírodním aranžmá budete mít možnost vidět čerstvé houby nejen
z Chocně a okolí, ale i z celé republiky, dále budou k vidění byliny a
fotografie, houbařská poradna aj.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.9. sobota - 9:00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
(zábava/hudba)
Vamberk
Účinkují: Vamberecká dechovka – Pouličníci – Quanti Minoris - Madam.
13.00 - 16.30 hodin SLÁVEK JANOUŠEK a LUBOŠ VONDRÁK – CARAMBA.
Občerstvení – atrakce – stánkový prodej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.9. neděle - 19:30 hod.
HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
(zábava/hudba)
SD Solnice
Talk show s Karlem Gottem, Karlem Štědrým a s Pavlem Větrovcem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.9. pátek - 19:30 hod.
DÁMSKÁ ŠATNA
(divadlo)
Choceň - Sokolovna
Hra vás zavede do tajemného, mystického a vzrušujícího místa, jakým je
nejdůležitější místnost v divadle - dámská šatna. Hraje Klicperovo divadlo
Hradec Králové. Režie: Arnošt Goldflam.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.9. sobota - 20:00 hod.
BLADEX
(zábava/hudba)
Vamberk - Sokolovna
Rocková taneční zábava.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.9. středa - 19:30 hod.
SCREAMERS NARUBY
(divadlo/zábava)
Rychnov n.Kn. - divadlo
Nová zábavná show oblíbené travesti skupiny z Prahy.
Choceň - Sokolovna

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Sport
Memoriál Bohumila Bečičky
Ani nepřízeň počasí nezastavila nadšení pořadatelů a s jednodenním zpožděním byl 12. ročník
volejbalového turnaje Memoriál Bohumila Bečičky uskutečněn.
Po sobotním odkladu turnaje z důvodu nepřízně počasí přijelo v neděli dne 8.srpna opakovaně
do Přestavlk devět z jedenácti přihlášených družstev. To byla největší odměna pro pořadatele.

Vítězem bylo vyhlášeno mužstvo "Bambeřice” Choceň, ale ve skutečnosti zvítězili všichni
zúčastnění včetně dobrovolníků, kteří se po celý den podíleli na úpravě hřišť a občerstvení pro
všechny sportovce.
Děkuji všem, kteří se turnaje ve volejbale smíšených družstev zúčastnili a všem, kteří pomohli
tento turnaj uskutečnit.
Karel a Jirka
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Z dění v obci a okolí
Byli jsme na Lhoteckém Džbánu
Dne 10. července se hasiči z Přestavlk vydali na 10. ročník netradiční soutěže „Lhotecký Džbán“
do Kostelecké Lhoty, kde místní sbor slavil 115. výročí založení.
Soutěžní družstva zde v plenkách startovala po čtyřech tlačíc před sebou nákladní autíčka, aby
pak dorazila ke stříkačce a po provedení vlastního útoku s trakařem vybaveným majákem doběhla
ke stolu pojíst dětskou přesnídávku a zapít ji vodou z lahvičky s dudákem. To vše samozřejmě na
čas. Jako vždy se tedy v Kostelecké Lhotě kromě soutěžení zažila spousta legrace...

Kromě vlastní soutěže zde bylo možno shlédnout několik historických stříkaček i moderní
hasičské techniky, historických vojenských zbraní, speciálního výcviku koní a ani letos nechyběla
kulturní vložka v podobě vystoupení slovenského folklórního souboru Kýčer, dobrou muziku pro
všechny generace zahrála skupina Hopr z Častolovic, vystoupení zde měla také známá osobnost
české popmusic Standa Hložek. Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení a večer se konala taneční
zábava se skupinou K-Band.
-pk-
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Přestavlcký sbor úspěšný na soutěžích v Olešnici a Turově
Letošní srpen byl pro přestavlcké hasiče úspěšným měsícem. Dne 14. srpna jsme se zúčastnili
soutěže v Olešnici. Družstvo žen soutěžilo pouze s místní Olešnicí, nad kterou sice v prvním kole
vítězilo, ale ve druhém kole, přes dosažení ještě lepšího času než v kole prvním, na místní ženy
nakonec nestačilo. Putovní pohár, který v loňském roce z Olešnice naše ženy odvezly, tentokrát
tedy zůstal doma.

Družstvo našich mužů startovalo jako první v pořadí a dosažený čas 31:53 se po celou dobu
soutěže žádnému z dalších devíti družstev nepodařilo překonat. Putovní pohár tedy zůstal opět
v našem okrsku, jelikož od družstva Kosteleckých Horek, které jej opatrovalo od loňska, letos
i s kýtou putoval k nám do Přestavlk.
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O týden později, 21. srpna, jsme poprvé zavítali na soutěž do nedalekého Turova. Po příjezdu a
zjištění, že zde jsou ostatní družstva vybavena sportovními stříkačkami a užšími hadicemi, jsme
zaváhali, zda tu vůbec máme co dělat. V kategorii mužů i žen zde zvítězili místní Turováci. Družstvu
přestavlckých žen se útok sice nezdařil a tak skončilo bez započtení času na posledním 5. místě,
muži ovšem se stejným umístěním, tedy 5. místem ze 7 družstev, měli přesto co oslavovat.

Dosažený čas 24:38 byl totiž s naší klasickou neupravenou stříkačkou PS12 a klasickými širokými
hadicemi výkon skutečně velice dobrý a od sportovně vybaveného Brandýsa nad Orlicí, který se
umístil před námi, pomalejší jen o cca 3,5 vteřiny, zatímco naopak o cca 13,5 vteřiny rychlejší, než
následující Nasavrky. Ačkoli jsme tedy obsadili až 5. místo, tento výkon lze jistě považovat za velký
úspěch. Dosažený čas byl o mnoho rychlejší než v Olešnici (kde jsme zvítězili) a je u našeho sboru
možná časem rekordním (a to trať vedla do kopečka…).
Petr Kotera
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Zakončení léta v Rájci
Zakončit léto grilováním se rozhodli hasiči a obyvatelé Rájce. Předposlední prázdninový víkend
uspořádali pro děti zábavné odpoledne plné her a soutěží. Děti si změřily své síly například v hodu
na cíl, slalomu, shazování kuželek nebo rychlost ve stříhání bonbónů zavěšených na šňůrce. Zapojili
se i dospělí, když si vyzkoušeli, jak se hází do dálky s bowlingovou koulí.

Nikdo v Rájci nezůstal zkrátka a na každého čekaly zajímavé odměny. A aby nebyl hlad ani
žízeň, bylo postaráno o bohaté občerstvení. Za celé odpoledne se zde snědlo téměř 100 porcí
grilovaných kuřat.
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Hasiči v Rájci rozhodně nezahálí, v září se pro změnu chystají na výlet do Štramberku a do
technického muzea Tatra v Kopřivnici.
Barbora Čermáková

Spanilá jízda v Borovnici
Poslední srpnová sobota patřila již tradičně „Spanilé jízdě“ mopedů, pařezů a jednorychlostních babet. Na letošním 5. ročníku hasiči z Borovnice přivítali 31 registrovaných účastníků,
kteří se nejprve vydali na cca 30 km dlouhou trasu z Borovnice přes Přestavlky a Rájec do
Kosteleckých Horek, odtud přes Bošín a Skořenice opět do Rájce a poté do Hradiště, Koldína,
Sudslavy a Lhot u Potštejna, odkud se přes Chleny a Přestavlky vrátili zpět do Borovnice.
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Zde na účastníky čekala druhá část programu s jízdou zručnosti, nejrychlejším a nejpomalejším
ujetím 15m a montáží předního kola. Po vyhodnocení získal putovní pohár a věnec za první místo
Jiří Černý ml. z Přestavlk, druhé místo obsadil p. Bárta z Tutlek a na třetím místě se umístil Petr Rojek
z Borovnice. Po celou dobu konání akce bylo zajištěno občerstvení a dobrá nálada se zde držela až
do večerních hodin.
-pk-
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Horecký pohár
První zářijová sobota letos již podesáté patřila soutěži „Horecký pohár“ v Kosteleckých
Horkách, které se za naši obec zúčastnila 2 družstva mužů z Rájce a družstva mužů, žen a
nejmenších dětí z Přestavlk. Celkově zde v dětských kategoriích vyhrály Běstovice, kategorie žen a
mužů ovládly domácí Kostelecké Horky.
Z družstev sborů z naší obce si nejlépe vedl Rájec A. Toto družstvo skončilo s časem 39,74 velmi
těsně za oběma družstvy Kosteleckých Horek na velmi pěkném 3. místě.

Družstvo mužů Rájec B, složené z veteránů s oproti ostatním družstvům úctyhodným věkovým
průměrem cca 45 let, se přes vysoké nasazení a předsevzetí dostat se na „bednu” umístilo nakonec
na 6. pozici. Díky velmi rychlému sání bohužel nevyšlo spojení hadic B a po ubrání tlaku již čas na
vysněné umístění nestačil. Přesto to byl velmi rychlý útok a 6. místo z 16 je jistě velmi krásný výkon.

Hasičům z Přestavlk se tato poslední soutěž, které se v letošní sezóně zúčastnili, nevydařila,
zato jsme se alespoň zasmáli. Bylo znát, že po mnoha soutěžích, kdy byla káď nad úrovní terénu
a voda se do savic nalévala namísto klasického sání (které našemu stroji trvá poněkud dlouho)
a hadice se roztahovaly namísto rozkulování, na této soutěži s přesně opačnými pravidly a
podmínkami, bez předchozího natrénování nebo alespoň vyzkoušení, družstvo mužů bohužel
nedokázalo dosáhnout dobrého výsledku a skončilo až na 13. místě z celkového počtu
16 družstev. Já osobně jsem se také přesvědčil, že při natahování a rovnání již spojených hadic se
nevyplácí couvat - člověk lehce zakopne a ocitne se na zemi omotán hadicí plnící se vodou.☺
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U družstva žen z Přestavlk zase došlo při této soutěži k výměně soutěžící z rozdělovače (kde se
jí na mnoha soutěžích dařilo velmi dobře) na přední pozici. Zde ji ale tlak vody poněkud roztančil
a nakonec také složil k zemi.☺ Přesto ale zachovala duchapřítomnost a nepustila proudnici, díky
čemuž nebyl nikdo zraněn a po ubrání tlaku a zaujmutí pozice mohl být útok zdárně dokončen,
i když stačil jen na předposlední 9. místo. Přestože jsme tedy neobsadili přední místa, alespoň jsme
zakončili sezónu poněkud vesele a hlavně - nikomu se nic nestalo, což je nejdůležitější. Není
vždycky posvícení a příště se bude jistě dařit zase lépe…

Velmi dobře zde zvládly soutěžní útok malé děti z Přestavlk, kterým čas prodloužil příliš dlouho
nasávající stroj, takže dlouhou dobu čekaly připravené vpředu a při lepším sání by jejich výsledek
mohl být jistě mnohem lepší. Bylo to po premiéře na okrskovém cvičení v Borovnici a účasti na naší
pohárové soutěži jejich třetí vystoupení. Některé navštěvují ještě školku a mnohé nastoupily do
školy v posledních letech. Není tedy divu, že zatím neobsazují první místa a obsadily 4. místo na
konci. Velmi důležité je ale jejich zapálení a chuť zkusit to příště znovu. Mým hlavním předsevzetím
jako starosty přestavlckého sboru do příští sezóny proto bude větší starost o toto družstvo dětí,
zvolení referenta mládeže starajícího se společně s ostatními členy výboru o zajištění tréninků
i jiných akcí a zjištění důvodu, proč nám stříkačka tak dlouho saje a provedení její údržby či opravy.
Pevně věřím, že se naše děti brzy budou těšit z mnohem lepších výsledků…
Petr Kotera
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