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Zprávy Obce Borovnice 

Pozvánka na veřejné zasedání 
Zastupitelé obce Borovnice srdečně zvou všechny občany obce na své 2. veřejné zasedá- 
ní, které se koná dne 26. května 2011 od 18:00 hodin ve společenské místnosti Klubu 
hasičů v Borovnici. 
 

Očkování psů 
V sobotu dne 21. května 2011 bude v katastru obce Borovnice provedeno povinné očko- 
vání psů proti vzteklině (případně na požádání proti psince a paroviróze). 
Termín očkování: Přestavlky 10:00 hod. 
 Borovnice 10:30 hod. 
 Rájec 11:00 hod. 
Očkování provede pan MVDr. Richard Minařík, cena očkování je 100,- Kč za jednoho psa. 
 

Kronika obce a knihovna v Přestavlkách 
Ještě jednou touto cestou oslovujeme všechny občany ohledně vedení kroniky obce. Od 
počátku roku 2011 není kronika obce vedena. Psaní kroniky je třeba obnovit co nejdříve, 
proto  prosíme všechny,  kteří  mají  čas  a  chuť se  kronice  obce  věnovat,  aby  se  přihlásili  
kterémukoli ze zastupitelů nebo na úřadovně obce. 
Jak jsme také psali již v minulém čísle zpravodaje, podobný problém v létě nastane také 
v přestavlcké knihovně. V knihovně je k dispozici také počítač s veřejným internetem. 
Máte-li čas a chuť věnovat se 2 hodiny týdně knihovně a jejím návštěvníkům, přihlaste 
se. Děkujeme. 
 

Nedělní klid 
Starostka obce žádá občany, aby v neděli a o státních svátcích byli ohleduplní vůči svým 
sousedům. Sekání trávy a užívání dalších hlučných strojů (křovinořezy, cirkulárky apod.) 
se snažte směřovat spíše na sobotu a v neděli (pokud práce nejsou nezbytně nutné) dejte 
svým sousedům možnost klidného odpočinku. 
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Provádění revizí a kontrol spalinových cest 
Jak jsme občany informovali již před dvěma měsíci, od 1. ledna 2011 je povinností všech 
majitelů domů, kteří k vytápění svých domů využívají topidla napojená na komíny, nechat 
provést 1x ročně kontrolu a vyčištění komínů a spalinových cest. 
Všem občanům byla nabídnuta pomoc se zajištěním způsobilého kominíka pro provedení 
povinné kontroly a vyčištění komínů, zatím se ozvala pouze 1 občanka z Borovnice čp.18. 
Pokud využíváte při vytápění komín a potřebujete provést tuto povinnou kontrolu, 
můžete si samozřejmě zajistit kominíka vlastními silami, máte ale také možnost 
přihlásit se na tel. 724 236 686 (Petr Kotera) nebo e-mail: kotera@borovnice.info a 
samozřejmě také na obecním úřadě. Pro všechny zájemce bude tato služba zajištěna 
hromadně. 
Na obec přišla e-mailem nabídka na provádění těchto služeb od pana Libora Havleny, 
který již tímto způsobem spolupracuje s obcemi Skořenice, Vrchovina, Běstovice atd. 
Dále jsem kontaktoval pana Vlastimila Třísku z Kostelecké Lhoty, který také nabízí prove- 
dení kontrol a vyčištění komínů. Od obou způsobilých kominíků jsem získal informace, 
které budu tlumočit zastupitelům a budeme se snažit vybrat tu nejvhodnější nabídku.  
 

Je třeba rozlišovat dva termíny - u komínů a spalinových cest se totiž při běžném provozu 
provádí pouze kontrola a čištění, v některých případech je však nutno provést revizi. 
1. Kontrolu spalinové cesty provádí jednou ročně odborně způsobilá osoba, kterou je 

dle  §  4  Nařízení  vlády  č.  91/2010  Sb.  držitel  živnostenského  oprávnění  v  oboru  
Kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru Kominictví a nevyžaduje 
se osvědčení revizního technika. 

2. Revize spalinové cesty se dle tohoto nařízení provádí odborně způsobilou osobou 
v těchto případech: 
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě 

komína, 
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, 
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, 
d) při komínovém požáru, 
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve 

spalinové cestě. 
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která kromě toho, že je drži- 
telem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví, je zároveň 
a) revizním technikem komínů, 
b) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů, nebo 
c) revizním technikem spalinových cest. 

Na webu Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz jsou uvedeny seznamy odborně způso- 
bilých osob, které mají platné osvědčení revizních techniků komínů a spalinových cest. 
Podrobnější informace poskytuje Kancelář Společenstva kominíků ČR na tel. 602 285 022 
nebo e-mailu: sk.cr@volny.cz.  Petr Kotera 

mailto:kotera@borovnice.info
http://www.skcr.cz/
mailto:sk.cr@volny.cz
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Další informace 

Končí analogové TV vysílání ! 
Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který umožní 
lépe nakládat s frekvencemi, na nichž televizní stanice vysílají. Digitalizace přináší otevře- 
ní současného televizního trhu, rozšíření nabídky televizních programů a umožňuje využí- 
vat doprovodné služby, jako je například elektronický programový průvodce (EPG). 
Protože však není vysílacích kanálů nazbyt, musí se postupně uvolnit vysílací frekvence 
současných analogových televizí, tedy ČT 1, ČT 2, Novy, Primy, popřípadě regionálních 
vysílatelů, na kterých je pak zahájeno digitální televizní vysílání. Přechod ze současného 
zemského analogového vysílání na zemské digitální vysílání proto probíhá po jednotli- 
vých územních oblastech a řídí se závazným harmonogramem stanoveným nařízením 
vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního 
vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přecho- 
du). Přechod na digitální televizní vysílání probíhá současně v celé Evropě a bude v České 
republice ukončen v polovině roku 2012. 
 

ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ V ÚZEMNÍ OBLASTI TRUTNOV KONČÍ 30. ČERVNA 2011!!! 
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Trutnov-Černá hora, Pardubice-Krásné, Liberec-
Ještěd a Rychnov n. Kněžnou-Litický Chlum bude 30. června 2011 ukončeno. Na většině 
územní oblasti tak nebude od června možné „přes anténu“ přijímat 
analogově žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogo- 
vých vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upo- 
zorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou  
a  spoty. 
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u 
zemského televizního vysílání (přes anténu), nebo využít satelitní či internetovou (IPTV) 
televizi. 
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč 
signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s již vestavěným 
digitálním tunerem (nepotřebuje set-top-box). 
Těch, kteří nyní přijímají televizi přes satelit nebo internet, se ukončení zemského 
analogového vysílání samozřejmě nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat 
standardně i po 30. červnu 2011. 
 

DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ JIŽ NYNÍ I U NÁS  
Digitální televizní vysílání je zahájeno vždy s alespoň šestiměsíčním předstihem před 
ukončením zemského analogového televizního vysílání. Nic tedy občanům nebrání vyře- 
šit přechod a případné komplikace s ním spojené již nyní a vyhnout se tak časovému 
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tlaku. Ti, kteří dnes přijímají analogový televizní signál šířený terestricky (z pozemních 
vysílačů) a na příjem digitálního vysílání se včas nepřipraví, přijdou po 30. červnu 2011 
o možnost sledovat televizi.  
Konkrétní rozdělení kanálů pro jednotlivé multiplexy je následující: 
MULTIPLEX LOKALITA VYSÍLAČ KANÁL 
MULTIPLEX 1 Liberec  Ještěd 43 
 Pardubice Krásné 32 
 Trutnov Černá Hora 40 
MULTIPLEX 2 Liberec  Ještěd 52 
 Pardubice Krásné 39 
 Trutnov Černá Hora 61 
MULTIPLEX 3 Trutnov Černá Hora 60 

 
VÝHODY DIGITALIZACE  
Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího obrazu, je především mnohem větší 
programová nabídka. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně vysílaly pouze čtyři 
televizní  programy,  tedy  ČT  1,  ČT  2,  Nova  a  Prima,  po  přechodu na  digitální  vysílání  se  
jejich počet několikrát znásobí. V územní oblasti Trutnov jsou dostupné tři zemské 
digitální sítě, tzv. multiplexy: 

Multiplex 1 ČT1, ČT2, ČT24 (zpravodajství), ČT4 (sport) 

 
  

Multiplex 2 Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barrandov 

 
  

Multiplex 3 TV Public 

 
  

 

Další výhodou je elektronický programový průvodce (EPG), obdoba tištěného televizního 
programu, z něhož se divák pomocí dálkového ovladače dozví, jaký pořad právě sleduje, 
jaký pořad bude následovat, a může si prolistovat program zvolené televize na týden 
dopředu. EPG obsahuje také krátké texty o pořadu a může být doplněn i o fotografie. 
V multiplexu 1 a 3 lze také přijímat některé rozhlasové programy. 
Základní podmínkou pro bezstarostný příjem a využívání všech výhod zemského digitál- 
ního vysílání je kvalitní přijímací anténní systém. Anténu je třeba natočit na vysílač s 
nejlepším signálem, pokud chcete přijímat i stanice Multiplexu 3, je to možné pouze 
z vysílače Černá Hora (viz tabulka výše). 

http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-1.html
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-1.html
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-1.html
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-1.html
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-2.html
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-2.html
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-2.html
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-2.html
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-2.html
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-3.html
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KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI? 
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní vysílání jsou webové stránky 
www.digitalne.tv. Podávají všechny potřebné informace o digitalizaci srozumitelnou 
formou. Naleznete zde aktuality spojené s digitalizací, interaktivní mapku a vyhledávač 
obcí, který ukáže termíny zapínání digitálního signálu a vypínání signálu analogového pro 
konkrétní region či obec a také odpovědi na nejčastější dotazy. Navíc je zde ke stažení i 
celá řada materiálů, od legislativních norem týkajících se digitalizace, např. nařízení vlády 
o technickém plánu přechodu, přes doporučení, jakými způsoby lze upravit společné 
televizní antény, až po elektronickou verzi informační Digibrožury dané územní oblasti a 
Diginovin, které jsou distribuovány také do poštovních schránek.  
Zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 90 60 30. Zkušení operátoři zde denně 
zodpovídají dotazy ohledně digitalizace televizního vysílání. Linka je v provozu v pracovní 
dny od 8 do 19 hodin.  
Skupinou, na kterou je třeba soustředit pozornost, jsou starší občané, kteří mohou mít 
problém s technickými aspekty digitalizace. Právě na ně je ve velké míře myšleno 
v informační kampani. 
Jestliže potřebujete více informací, navštivte poradnu na www.digitalne.tv/poradna  
nebo zavolejte na infolinku 800 90 60 30. 

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. 
 

14. 05. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225 
15. 05. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
21. 05. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330 
22. 05. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511 
28. 05. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448, Opočno 494 667 123 
29. 05. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk 602 514 715 
04. 06. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174 
05. 06. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334, Vamberk 494 501 711 
11. 06. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno 494 621 665 
12. 06. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696 
18. 06. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška 494 623 775 
19. 06. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou 494 534 841 
25. 06. MUDr. Podolská Jana Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 783 
 
 

Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám (výměnám služeb), je vhodné před návštěvou 
stomatologické pohotovosti raději zkontrolovat platnost služby na daný den, což lze učinit pomocí 
internetových stránek www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský úřad - Zdravotnictví, poté v levém 
sloupci zvolit Lékařská pohotovost - Stomatologická lékařská pohotovost a nakonec v hlavním okně 
vybrat okres Rychnov nad Kněžnou (v elektronické verzi Brodíku na webu stačí kliknout na odkaz). 

http://www.digitalne.tv/
http://www.digitalne.tv/poradna
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
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Výkup bylin 
Nabízíme výkup léčivých bylin. Bylinky přijímáme buď fyzicky, nebo prostřednictvím „obyčejných“ 
zásilek zaslaných Českou poštou (náklady na poštovné si hradíte sami) na adrese: Andrea 
Bátovská, B. Němcové 117, Čeperka, 533 45. Kontakt – tel.: 774 876 535. 
Bližší informace včetně výkupního seznamu naleznete na: www.vykupbylin.webnode.cz. 
Výkup léčivých bylin zprostředkováváme pro českého výrobce bylinných a ovocných čajů, kapek a 
mastí z léčivých bylin, jež působí na českém trhu již od roku 1990. Tuto činnost pro výrobce 
zajišťujeme na základě „Smlouvy o dílo“. 
Bylinky vykupujeme pouze řádně zpracované, usušené a zabalené. Vykupujeme pouze byliny 
uvedené v seznamu, jiné nikoliv. Nekvalitní surovinu (tj. znečištěnou, napadenou hmyzem, 
plesnivou apod.) nevykupujeme! 
 

Jak zabalit bylinky: 
Do každého balíku nezapomeňte prosím vložit lístek, na kterém bude uvedeno vaše jmé- 
no, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, adresa pro zaslání poštovní poukázky – případně číslo účtu, 
na který mají být peníze za byliny poslány.  
Jednotlivé druhy bylin (v jednom balíku) zabalte odděleně a označte českým názvem!  
 

Způsob platby: 
Po provedené kontrole sušených bylin Vám bude výkupní cena uhrazena převodem na účet 
případně poštovní poukázkou nejpozději do 90 dnů od data přijetí. 
 

VÝKUPNÍ SEZNAM BYLIN 2011 
Aronie ( černý jeřáb )  72,- Kč 
Borůvka list    80,- Kč 
Brusinka list    96,- Kč 
Černý bez květ 104,- Kč 
Divizna květ  288,- Kč 
Heřmánek květ 120,- Kč 
Hloh květ  280,- Kč 
Hluchavka květ 720,- Kč 
Hluchavka nať    56,- Kč 
Chrpa květ  152,- Kč 
Jahodník lesní list   56,- Kč 
Jetel červený květ  160,- Kč 
Jitrocel list    56,- Kč 
Kaštan květ  160,- Kč 
Konopice nať      64,- Kč 
Kontryhel nať   72,- Kč 
Kopřiva list   36,- Kč 
Lípa květ  192,- Kč 
Mák vlčí květ  336,- Kč 
Maliník list    32,- Kč 

Mařinka nať    80,- Kč 
Mateřídouška nať    72,- Kč 
Měsíček květ  128,- Kč 
Mochna husí nať  104,- Kč 
Ostružiník list    36,- Kč 
Pitulník květ (hluchavka žlutá) 1 120,- Kč 
Plicník nať    96,- Kč 
Podběl list    48,- Kč 
Prvosenka květ  240,- Kč 
Přeslička nať    32,- Kč 
Růže květ (nemíchat barvy) 200,- Kč 
Rybíz černý list    76,- Kč 
Sedmikráska květ  160,- Kč 
Sléz list    48,- Kč 
Sléz maurský květ  272,- Kč 
Slunečnice okvětní plátky 120,- Kč 
Smetanka list    48,- Kč 
Světlík nať  112,- Kč 
Trnka květ  224,- Kč 

 

Ceny platí pro byliny 1. jakosti v suchém stavu! Byliny, které zde nejsou uvedeny, nevykupujeme! 
Cena je vždy uvedena za jeden kilogram byliny. Andrea Bátovská 

http://www.vykupbylin.webnode.cz/
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Rady cyklistům 
Cyklistika je v našem regionu velmi rozšířeným způsobem přepravy do zaměstnání i formou 
aktivního odpočinku. V důsledku této aktivity a zvyšujícího se silničního provozu je na místě 
připomenout si základní pravidla pro jízdu na jízdním kole a jeho vybavení.  
 

 
 
- na silnici se na kole jezdí při pravém okraji vozovky; pokud tím nejsou ohrožováni a ani omezováni chodci, smí 

jet cyklista po pravé krajnici 
- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou 
- jízdním kolem se rozumí i koloběžka 
- jestliže je stezka určená chodcům i cyklistům (je označena dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty"), 

nesmí cyklista ohrozit chodce, kteří po ní jdou 
- je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které 

je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty 
- cyklisté nesmějí jet na přechodu pro chodce; kolo musí vést 
- cyklista mladší 18 let je za jízdy povinen použít ochranou přilbu, kterou musí mít správně připevněnu; použít 

ji musí například i na cyklostezce nebo na polní cestě 
- dítě do deseti let smí na silnici jen v doprovodu osoby, které už bylo 15 let; neplatí to pro cyklostezku nebo 

obytnou a pěší zónu - za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 80 centimetrů,  má na 
zádi dvě červené odrazky; zakrývá-li vozík světlo na kole, musí být vybaven červeným neoslňujícím světlem 

- za jízdu po chodníku, po přechodu pro chodce nebo za chybějící součásti povinné výbavy viníkovi hrozí na 
místě přestupku až 2000 korun; ve správním řízení pak 1500 až 2500 korun 

- cyklisté za spáchaný přestupek nemohou dostat trestné body, maximálně pokutu 
- pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným 

směrem předjíždět nebo objíždět z pravé strany, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa 
- na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným 

sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let 
- cyklista  nesmí  jet  bez  držení  řídítek,  držet  se  jiného vozidla,  vést  za  jízdy  druhé jízdní  kolo,  ruční  vozík,  psa  

nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky 
provozu 

Černohorský Petr, velitel MP Kostelec nad Orlicí 
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Společenská kronika 

Vítání občánků 
Dne  29.  května  2011  Obec  Borovnice  ve  spolupráci  se  sociální  komisí  slavnostně uvítá  
naše nové občánky: 

 
Dvořáčkovou Nataelu  z Borovnice 

Kolešovou Lucii  z Přestavlk 

Staňka Filipa  z Borovnice 

Koutnou Haidi  z Přestavlk 

 
Všem novým občánkům a jejich rodičům přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí do jejich 
života a srdečně zveme na slavnostní obřad ve společenské místnosti obecního úřadu v 
Přestavlkách. Marie Sejkorová, sociální komise 
 
 
 

Poutní místo Homol 

Mše a jarní pouť na Homoli 
V tomto měsíci se mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli koná dne 8. května 
2011 od 14:30 hod., dne 15. května 2011 se na Homoli koná jarní pouť, při které budou 
slouženy mše jako obvykle od 8:00, 10:00 a 14:00 hod. a další mše se koná dne 22. květ- 
na od 14:30 hod. 
 

Upozorňujeme návštěvníky, že brány hřbitova jsou v letním období otevřeny od 7 do 19 
hodin a že je zakázáno s sebou na hřbitov vodit psy. Děkujeme. 

Koncert na Homoli - Vítání léta 
Obec Borovnice připravuje každoroční koncert na přivítání léta se skupinou GEMMA ze 
Sopotnice, který se bude konat dne 19. června od 14 hodin. Srdečně zveme všechny 
příznivce Homole a dobré hudby. 
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Kultura a volný čas 

Kalendář zajímavých akcí v okolí 
10.05. úterý – 19:30 hod. NEJSTARŠÍ ŘEMESLO (divadlo) 
 Rychnov n.Kn. – divadlo Komedie o sexu v každém věku. Příběh o vysloužilých prostitutkách na sklonku svého života 

v podání Divadla VICENA Ústí nad Orlicí. 

11.05. středa – 19:30 hod. ABY BYLO VESELO (divadlo) 
 Kostelec n.Orl. – SK Rabštejn Divadelní komedie, která by se klidně mohla jmenovat „Jedno velké nedorozumění“. Hrají: 

D. Homolová, J. Rosák, V. Nová, O. Kallus. 

13.05. pátek – 19:00 a 21:00 h. BLUE EFFECT UNPLUGGED (koncert) 
 Kostelec n.Orl. – Nový zámek Na koncert skupiny Blue Effect se můžete těšit v prostorách Nového zámku v Kostelci nad 

Orlicí. Vzhledem k velkému zájmu skupina odehraje dva koncerty za sebou. 

13.05. pátek – 19:30 hod. GRÁL GRÁLŮ (divadlo) 
 Vamberk – MK Sokolovna Hraje Divadlo Vizita, jehož každé představení je premiérou - Jaroslav Dušek pronáší, co mu 

jeho plodná slina na jazyk přinese a vyřčené rozvíjí do neuvěřitelných konstrukcí. 

14.05. sobota – 13:00 hod. VÝRAVA FEST (koncert/zábava) 
 Letní parket Výrava 13:10  –  Black  Bull,  14:45  –  Doctor  P.P.,  16:15  –  Aleš  Brichta,  17:50  –  Walda  Gang,   

19:30 – Cocotte Minute, 21:00 – Doga, 22:50 – Debill Heads, 00:45 – Psycho Radio. 

14.05. sobota –21:00 hod. JOHN B. LIVE (hudba/zábava) 
 Skořenice – RoXet Club Do RoXetu přijede špička světového drum&bassu John B. Uznávaný britský DJ, který dokáže 

zremixovat snad cokoliv, bude exklusivním hostem. 

15.05. neděle –20:30 hod. POSTEL PRO ANDĚLA (divadlo) 
 Choceň – nádvoří zámku Hraje Divadelní soubor Meziměstí. (Při nepřízni počasí sál Panského domu.) 

18.05. středa –20:30 hod. NAŠI FURIANTI (divadlo) 
 Choceň – park u pošty Hraje Divadelní soubor Jirásek Choceň. (Při nepřízni počasí sál Panského domu.) 

20.05. sobota – 13:00 hod. TOMÁŠ KLUS, READY KIRKEN (koncert/zábava) 
 Letní parket Výrava Koncerty pod širým nebem. 

20.05. pátek –20:30 hod. SVĚT PODLE KLOBOUČKA (divadlo) 
 Choceň – Tyršovo náměstí Hraje Divadelní soubor Černí šviháci Kostelec n.Orl. (Při nepřízni počasí sál Pan. domu.) 

21.05. sobota – 14:00 hod. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE (divadlo) 
 Potštejn – nádvoří zámku Klub loutkářů Úpice se svou maňáskovou komedií o dvou dílech: „Jak myli pejsek s kočič- 

kou podlahu“ a „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. 

21.05. sobota – 9:00 hod. MISTROVSTVÍ ČR SUPERVETERÁNŮ VE VOLEJBALE (sport) 
 Chleny – hřiště Přijďte se podívat a zafandit. Občerstvení zajištěno. 

21.05. sobota – 20:30 hod. LIMONÁDOVÝ JOE (divadlo) 
 Choceň – baseballový stadion Hraje Divadlo Exil Pardubice. (Při nepřízni počasí sál Panského domu.) 

27.05. pátek – 21:00 hod. SUNSET BLVD. + NIL (koncert/zábava) 
 Kostelec n.Orl. – koupaliště Koncert na koupališti v Kostelci nad Orlicí. 

28.05. sobota –21:00 hod. ITALOBROTHERS LIVE (hudba/zábava) 
 Skořenice – RoXet Club Populární německý taneční projekt Italobrothers přijede do ČR představit živě svůj nový hit 

„Radio Hardcore“ se kterým bodují na prvních místech světových hitparád… 

29.05. neděle – 19:30 hod. SPLAŠENÉ NŮŽKY (divadlo) 
 Vamberk – MK Sokolovna Detektivní komedie, v níž vy rozhodujete, kdo je vrah! To jste v divadle dosud nezažili… 

Hraje Divadlo Kalich – D. Gondík, L. Potměšil, I. Jirešová, V. Zawadská, L. Županič, Z. Fric. 

01.06. středa – 19:30 hod. KAPUSTNICA (divadlo) 
 Kostelec n.Orl. – SK Rabštejn Falletova „Zelňačka“ je komediální trvalkou svého druhu, která se vynořuje na jevištích 

s železnou pravidelností. Její úspěch je vždy zaručený. Hraje Divadlo Commedia Poprad. 
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Z činnosti SDH 

Dětský den 
Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky pořádá dne 4. června 2011 dětský den pro děti 
z celé obce. Na programu budou různé soutěže a hry o sladké i užitečné ceny.  
Chybět nebude ani požární útok přestavlckých dětí, který bude zároveň přípravou na 
okrskové cvičení a na soutěž o Pohár SDH Přestavlky.  
V průběhu akce bude pro všechny návštěvníky připravena možnost zakoupení občerstve- 
ní a po skončení dětského odpoledne bude připraveno posezení pro dospělé. V případě 
nepříznivého počasí se celá akce nekoná. 

Petr Kotera, SDH Přestavlky 

Okrskové cvičení 
SDH Rájec Vás zve na oslavy výročí 100 let od založení 
sboru, které se konají dne 11. června 2011. Předpo- 
kládaný začátek bude ve 12 hodin.  
Během dne bude probíhat okrskové cvičení, kde se 
prověří technika hasičů. 
V podvečer od 17 hodin Vám bude hrát k tanci a posle- 
chu dechová hudba z Chocně Choceňačka a od 20 hod. 
začne taneční zábava se skupinami Dragon z Lanškrouna, Taipan ze Skořenic a Greenzers 
z Němčí. 
Podrobnější informace najdete v příštím čísle zpravodaje Brodík. 

Martin Kaplan, SDH Rájec 

Pohár SDH Přestavlky 
Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky pořádá dne 18. června 2011 3.  ročník  soutěže  o  
Pohár SDH Přestavlky. Prezentace družstev bude probíhat od 12:30 hodin až do zahájení 
při nástupu družstev, které proběhne ve 13:30 hodin. Start prvního soutěžního družstva 
ve 14:00 hodin. Po celou dobu akce bude zajištěno bohaté občerstvení. 
Večer od 20 hodin se bude v párty stanu konat taneční zábava se skupinou KAT A PULT 
Band. Všichni jste srdečně zváni. 
Další informace s pozvánkou najdete v příštím čísle zpravodaje Brodík. 

Petr Kotera, SDH Přestavlky 
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SDH Přestavlky opět soutěžil v Polsku 
Dne 1. května se přestavlčtí hasiči vydali opět soutěžit do polského Przeworna, kam byli 
pozváni tamními hasiči z OSP Przeworno a starostou Przeworna p. Aleksanderem Bekem.  
Po příjezdu na nás čekal připravený oběd 
(se kterým jsme vůbec nepočítali) a proto 
až poté s malým zpožděním začala soutěž 
úvodním nástupem družstev. Jako obvykle 
následovala nejprve štafeta s různými pře- 

kážkami, kterou naše družstvo zvládlo do- 
bře a poté následovaly vlastní útoky. 
Požární útok zaznamenal chybičku, způso- 
benou nechtěným vypnutím motoru stří- 
kačky v průběhu útoku a bylo proto nutné 

ji znovu nastartovat a nasát, čímž se nám 
čas výrazně prodloužil. Nakonec se časy ze 
štafety i útoku sečetly na výsledné 6. místo. 

Při závěrečném nástupu a vyhodnocení sou- 
těže předali zástupci našeho sboru hasi- 
čům z Převorna a starostovi p.  Bekovi dře- 
věné pamětní plakety s kovovým hasičským 
emblémem a poděkováním za pozvání. 
Po večeři jsme s polskými přáteli poseděli 
na  hřišti  u  muziky  a  nakonec  jsme se  pře-  
sunuli  do  požární  zbrojnice.  Tam  jsme  od  
nás s sebou dovezli sud piva s chlazením, 
který jsme společnými silami zdolali. 
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Druhý den po snídani jsme se vydali na 
procházku po Przeworně, chvíli poseděli 
v altánku u čerpací stanice a pak jsme na 
hřišti hráli pétanque.  
 

Na  15.  hodinu  jsme  byli  pozváni  na  2.  
ročník rytířského pikniku na hoře Gromnik. 
Zde nás polští přátelé pohostili u stánků a 
pak jsme poseděli  a hovořili  mimo jiné ta- 
ké o stavu u nás po komunálních volbách. 
Pan Bek se zajímal o nové vedení mikro- 
regionu Brodec a vyjádřil naději, že spolu- 
práce bude pokračovat. Bylo mu přislíbeno 
zajištění kontaktu s novým vedením. Poté 
jsme ještě jednou poděkovali, rozloučili se 
a vydali na cestu domů.              Petr Kotera 
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Pálení čarodějnic v Rájci 
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