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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dva měsíce prázdnin už máme za sebou a dětem a studentům nastal nový školní
rok 2020–2021.
Každý určitě načerpal hodně energie a do školy se po dlouhé pauze těší. V září
nám dobíhá ještě léto a začíná barevný podzim, který je nejvíce vidět na přírodě.
Během prázdnin se nám podařilo podepsat „Smlouvu o poskytnutí podpory ze
„Státního fondu životního prostředí České republiky“ – na akci „Přestavlky, náhradní zdroj vody“. Finanční příspěvek na tuto akci činí 70 % základu, tj. 1 822
420 Kč s DPH. V srpnu bylo předáno i staveniště ﬁrmě FINGEO s.r.o., která toto
dílo bude realizovat.
Smlouva o dílo byla také byla podepsaná na základě nejlepší nabídky na „Vodovodní řady v obci Borovnice“ s ﬁrmou PROFISTAV Litomyšl, a.s. Cena celého
díla byla vysoutěžena za 11 479 064,49 Kč s DPH. Nyní už jenom čekáme na
přidělení dotace z Ministerstva zemědělství ČR.
Některé akce už máme za sebou, jiné nás čekají. V neděli 6. září bude slavnostní vítání nových občánků. Ve středu 9. září se jede na travesti show
skupiny Techtle Mechtle a kočky s názvem Nemocnice na pokraji zkázy. Ve druhé
polovině měsíce, 19. září, se uskuteční dětský výlet do ZOO Dvůr Králové a 26. září proběhne uzavírání cyklotrasy okruhu Brodec.
Přijďte se pobavit a zasportovat si na tyto plánované akce. Všem přeji hodně
zdraví a pohody v nadcházejících dnech, budeme se na Vás těšit.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

O ZLODĚJÍCH NA HOMOLI
Roku 1692 zahájila majitelka panství Borovnice,
hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte, výstavbu poutního místa „Na Homoli“. Postupně
tak vznikl kostel Panny Marie Bolestné,
kaple, hřbitov a dlouhé přístupové schodiště.
Ke kostelu vede přístupové schodiště
o 153 schodech a 16 odpočívadlech. Kamenné zábradlí schodů bylo v 18. století postupně
vyzdobeno sochami světců, andílků a váz. Dodavatelem se stala známá sochařská dílna litomyšlských Hendrychů.
Zakladatelka a ani pozdější stavebníci a donátoři patrně netušili, že se Homol stane nejen místem zbožných poutí, ale také cílem opakovaných „návštěv“ zlodějů.
K první krádeži, o které víme, došlo už
v 19. století: „Dne 9. května 1862 se oknem oratoria do homolského kostela vloudili zloději. Ukradli
monstranci, kalich, ciborium, paciﬁkál, kostelní prádlo,
příkrov a dvě stříbrné korunky sošky Mariánské, kterou
nevážně pohodili v sakristii na zem. Vnikli i do kostelní hrobky. Po činu beze stopy uprchli. Pátrání po nich
bylo bezvýsledné“ (Vanický, J.: Homol – turistická perla Orlických hor, Borovnice, 2015, s. 43).
Nenechavci tu ovšem řádili hlavně v moderní době. Snad to souvisí s opravami schodiště, díky kterým se poutní místo stalo
předmětem mediálního zájmu. Nepatřičný zájem bohužel projevili i zloději…
V noci z 18. na 19. prosinec 1992 došlo k prvnímu vykradení kostela – tehdy zmizelo z hlavního oltáře 8 andílků, zloději si dále odnesli sošku Panny
Marie, kříž, 10 svícnů z malých oltářů, kalich a betlém.
Zloději se do kostela vloupali také v roce 1996 – tehdy ukradli 2 křížky z malých
oltářů a hlavičky andílků od skříňky Panny Marie.
A vrcholem drzosti bylo v roce 1997 ukradení soch z přístupového schodiště…
Kromě novinové zprávy o této krádeži, kterou jsme přetiskli (máme bohužel jen
nedatovaný výstřižek z regionálního tisku), citujme krátkou pasáž z publikace Jindřicha Vanického: „Jak je uvedeno v restaurátorské zprávě, došlo ke zcizení váz,
prozatímně uložených v kapli. Bohužel nešlo o jedinou krádež. Ty se bohužel opa4
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kovaly. Zloději rozbili okna a vyloupili i kostel. Poprvé se to stalo před vánočními
svátky roku 1993, potom v letech 2007 a 2011. Zmizela tak řada cenných věcí:
kalich, deset svícnů, andělíčci z oltáře… Největší škodu však způsobil zloděj, jenž
odcizil z prosklené skříně nad svatostánkem Pietu (Pannu Marii s mrtvým Kristem
na kolenou), symbol kostela“ (Vanický, J.: Homol…, s. 48, pozn.: Místo roku 1992
je tu uveden rok 1993).
O tom, že schodiště bývá
terčem vandalů se dočteme i v jednom ze starších
čísel Brodíku: „V noci ze 4.
na 5. září 2011 nám nějací vandalové opět poničili
poutní místo na vrchu Homoli. Další z toho mála zbylých
soch na schodišti byla zničena sražením hlavy, která se
pádem na zem roztříštila.
Ani samotné schodiště nezůstalo bez úhony, když byly poničeny pískovcové schody. Věc byla předána
k prošetření policii. … Bohužel, většina sochařské výzdoby byla v minulosti odcizena či zničena, ale k ničení soch a celého historicky velmi cenného schodiště
dochází díky těmto vandalským činům stále, čímž tito vandalové ukrajují z našich peněz – rozpočtu, jelikož o nápravu se budou muset jako vlastníci postarat
obce Borovnice a Lhoty u Potštejna“ (Brodík, 2011, č. 9, s. 4).
Poslední zmínka o krádežích na Homoli pochází z letos vydané skládačky věnované této kulturní památce: „V letech 1993-1998 byl celý areál poškozen krádežemi, nejprve byla z hlavního oltáře odcizena socha Panny Marie s mrtvým
Ježíšem (Pieta) a několik sošek andělů, pak v několika vlnách zmizelo 19 váz
a 9 sošek andílků ze schodiště“ (Slavík, J.: Homole. Poutní kostel Panny Marie
Bolestné, Josefov, NPÚ, 2020, nestr.).
Na závěr si připomeňme, že barokní komplex kostela a schodiště
na vrchu Homoli byl v roce 2018 prohlášen za národní kulturní
památku.
----------------------------------------Poznámka:
Vysvětlení pojmů monstrance, kalich, ciborium, paciﬁkál a řady dalších najdete ve výše uvedené publikaci Homol – turistická perla Orlických
hor, kterou si můžete zakoupit v Borovnici na obecním úřadě, v kostele na Homoli, případně u knihkupců v Kostelci n. O. a v Chocni. Na výše uvedených místech
je v prodeji také kniha Dějiny obce Borovnice, ve které se o poutním místě píše
v širších souvislostech.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají
každou 2. a 4. neděli v měsíci.
Dne 13. září od 14:30 hod.
Dne 20. září 2020 se na Homoli koná tradiční podzimní pouť,
při níž budou slouženy mše svaté od 8:00, 10:00 a 14:00 hod.
Dne 27. září od 14:30 hod. Poutníci vyjdou od kostela sv. Jiří v Kostelci nad
Orlicí v 9:15 hod.

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky
Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny
od 7:00 do 19:00 hodin.
Na hřbitov je zakázáno vodit psy.
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme.

ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice
Redakční rada: Zastupitelstvo obce Borovnice
Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“
e–mail: brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově obecního úřadu v Borovnici.
Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800
6
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INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 3/2020
konaného dne 23. 6. 2020 v Borovnici
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli pí Petru Koutnou
a pí Marii Kaplanovou
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,
kterou vypracovaly pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- závěrečný účet obce Borovnice za rok 2019 s výrokem bez výhrad
- na základě předložených podkladů účetní závěrku za rok 2019
- nejvýhodnější nabídku Vodovodní řady v obci Borovnice u Rychnova nad Kněžnou
a propojovací řad VDJ Lhoty u Potštejna – Borovnice – Homole – Rájec od ﬁrmy
PROFISTAV LITOMYŠL, a. s. Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, která podala
nejvýhodnější nabídku 9 486 830,16 Kč bez DPH
- smlouvu s vybraným dodavatelem PROFISTAV LITOMYŠL, a. s. na „Vodovodní
řady v obci Borovnice u Rychnova nad Kněžnou a propojovací řad VDJ
Lhoty u Potštejna – Borovnice – Homole – Rájec“ za nejvýhodnější nabídku
9 486 830,16 Kč bez DPH
- nabídku na TDI (technický dozor investora) na „Vodovodní řady v obci Borovnice
u Rychnova nad Kněžnou a propojovací řad VDJ Lhoty u Potštejna – Borovnice
– Homole – Rájec“od Ing. Leoše Podsedníka a to za částku 60 000 Kč
- „Příkazní smlouvu“ na zajištění TDI (technický dozor investora) na „Vodovodní
řady v obci Borovnice u Rychnova nad Kněžnou a propojovací řad VDJ Lhoty
u Potštejna – Borovnice – Homole – Rájec“ s Ing. Leošem Podsedníkem, a to
za částku 60 000 Kč
- priority realizace společných zařízení po KoPÚ Rájec: 1) cesta HC 1 – R
s mokřadem (cesta z Přestavlk do Chlen), 2) cesta VC 4 – R s mostkem M1 a IP
14 a navazující VC5-R, 3) cesta VC 2-R, 4) cesta VC 3-R. Priority realizace
společných zařízení stanovil na svém jednání dne 3. 6. 2019 zvolený sbor
zástupců pro KoPÚ Rájec
- odvolání členů kontrolního výboru
- nové členy kontrolního výboru p. Jana Jirouška, pí Milenu Sládkovou a p. Leoše Matějuse
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2020

7

-

-

předsedu kontrolního výboru p. Leoše Matějuse
z důvodu změny v kontrolním výboru obce Borovnice výši odměn pro neuvolněné
členy zastupitelstva. Odměny zůstávají stejné, jako byly doposud. Za výkon funkce
neuvolněného místostarosty 4 058,- Kč, předsedy výboru 1 516,- Kč, člena výboru
758,- Kč a člena zastupitelstva 379,- Kč měsíčně
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 s navýšením v příjmové části v částce
65 562 Kč a v navýšení výdajů ve výdajové částce o 87 650 Kč. Součástí
rozpočtového opatření č. 1 za rok 2020 je položkový výtisk příjmů a výdajů
výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
odstoupení zvoleného člena pí Jany Šulcové na funkci předsedkyně
a členky kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
- starostku obce uzavřením schválených smluv
Mgr. Petra Koutná, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel

Marie Kaplanová, ověřovatel
Soňa Rojková, starostka

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 4/2020
konaného dne 11. 8. 2020 v Borovnici
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli pí Janu Šulcovou
a p. Leoše Matějuse.
- rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 s navýšením v příjmové části o částku
16 000 Kč a s navýšením ve výdajové části o částku 67 400 Kč. Součástí
rozpočtového opatření č. 2 za rok 2020 je položkový výtisk příjmů a výdajů
výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn.
- přidělení ﬁnančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, a to
70 % základu tj. 1 822 420 Kč na akci „Přestavlky, náhradní zdroj vody,
- smlouvu č. 04871911 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky“ – na akci „Přestavlky, náhradní zdroj vody,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2020208/SOBS VB/02“ – ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o vedení
elektrické přípojky přes obecní pozemek č. 3002 v Rájci, lokalita „Na hrázi“.
- smlouvu o souhlasu s výsadbou stromů a následnou péči o ně – Wangari, z. s., Olomouc.
- kupní smlouvu na nákup pozemků parc. č. 3301 o výměře 49 m2 a parc.
č. 3302 o výměře 177 m2 – Obec Borovnice, Borovnice 5 a to za cenu 20 Kč za m2.
- žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 3359 o výměře 87 m2 v k. ú.
8
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Rájec – JUDr. Vladimír a Blanka Sejkorovi, Praha 10.
kupní smlouvu na prodej obecního pozemku parc. č. 3359 o výměře 87 m2
v k. ú. Rájec – JUDr. Vladimír a Blanka Sejkorovi, Praha 10 a to za cenu 50 Kč/m2.
žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 3160 o výměře 88 m2 v k. ú.
Rájec – Jaroslav a Ludmila Šedovi, Borovnice – Přestavlky 42.
A. Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku parc. č. 3160 o výměře 88 m2
v k. ú. Rájec – Jaroslav a Ludmila Šedovi, Borovnice – Přestavlky 42.
Cena je 50 Kč/m2. B. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě: Za tuto
služebnost obdrží dohodnutou úplatu 200 Kč.
žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 3260 o výměře 88 m2 v k. ú.
Rájec – Miloš a Eva Tschöplovi, Borovnice – Přestavlky 43
A. Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku parc. č. 3260 o výměře 88 m2
v k. ú. Rájec – Miloš a Eva Tschöplovi, Borovnice – Přestavlky 43. Cena je
50 Kč/m2. B. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě: Za tuto služebnost
obdrží dohodnutou úplatu 200 Kč.
žádost o prodeji obecního pozemku parc. č. 3266 o výměře 88 m2 v k. ú.
Rájec – Vladimír a Jana Smolovi, Borovnice – Přestavlky 51.
A. Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku parc. č. 3266 o výměře
88 m2 – Vladimír a Jana Smolovi, Borovnice – Přestavlky 51. Cena je 50 Kč/m2.
B. Smlouvu o zřízení služebností inženýrské sítě kanalizace: Za tuto služebnost
obdrží dohodnutou úplatu 200 Kč. C. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské
sítě vodovodu: Za tuto služebnost obdrží dohodnutou úplatu 200 Kč.
schvaluje žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 3277 o výměře 87 m2
v k. ú. Rájec – Jiří a Alena Kroulovi, Borovnice – Přestavlky 45.
A. Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku parc. č. 3377 o výměře 87 m2
- Jiří a Alena Kroulovi, Borovnice – Přestavlky 45. Cena je 50 Kč/m2. B. Smlouva o
zřízení služebnosti inženýrské sítě. Za tuto služebnost obdrží dohodnutou úplatu 200Kč.
o prodeji obecního pozemku parc. č. 3304 o výměře 130 m2 v k. ú. Rájec –
Jaroslav a Hana Řičařovi, Borovnice Přestavlky 46.
A. Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku parc. č. 3304 o výměře 130 m2
– Jaroslav a Hana Řičařovi, Borovnice Přestavlky 46. Cena je 50 Kč/m2.
B. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě: Za tuto služebnost obdrží
dohodnutou úplatu 200 Kč.
požadavek od VAK Jablonné nad Orlicí na objektu ÚV v Přestavlkách
– rekonstrukce stavebních výplní (okna, dveře).
smlouvu o dílo č. 22000467 Stavona spol. s. r. o., která předložila
nejvýhodnější nabídku na nové stavební výplně na úpravně vody
v Přestavlkách, a to za cenu 80 910 Kč včetně DPH.

Jana Šulcová, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel

Leoš Matějus, ověřovatel
Soňa Rojková, starostka
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Informace pro volby do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu České republiky
konané ve dnech 2. a 3. října 2020
vyplývající ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška). Zákon č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999
Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“), vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení
příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva financí“).
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
České republiky se konají ve dvou dnech, a to:
v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 10. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 1 JE V BOROVNICI
NA OBECNÍM ÚŘADĚ – SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST.
Okrsek je určený pro voliče bydlící v obecních částech Borovnice, Přestavlky,
Rájec a Homole.
Informace o volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky
lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz) a města Kostelce nad Orlicí (www.kostelecno.cz) nebo na obecním úřadě v Borovnici.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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JEDEME NA VÝLET!
ˇ
Deti,
pojeďte s námi na výlet!
SOBOTA 19. ZÁŘÍ 2020
ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Kdy?

Kam?

Obec Borovnice zve srdečně naše děti na tradiční výlet,
tentokrát za zvířátky do ZOO Dvůr Králové.
Děti mladší 12 let prosíme v doprovodu zletilé osoby,
všichni mladší 18 let se souhlasem zákonného zástupce.

DOPRAVA, VSTUPNÉ A OBĚD PRO DĚTI JSOU HRAZENY.

ˇ
Tešíme
se!
Zájemci, hlaste se prosím buď na OÚ, nebo členkám kulturního výboru.
Odjezd z autobusových zastávek:

Rájec 7.10 hod., Borovnice 7.20 hod., Přestavlky 7.30 hod.

Souhlasím s účastí mého nezletilého dítěte ………………………………………………
na akci OÚ Obecní výlet pro děti do ZOO Dvůr Králové konané dne 19. září 2020,
o kterém jsem byl/a informována.
Za moje dítě mladší 12 let zodpovídá na akci pověřená zletilá osoba:
……………………………………………………………………………
Datum:

podpis zákonného zástupce:

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2020
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OBEC BOROVNICE VÁS ZVE
na divadelní představení

TRAVESTI SHOW skupiny TECHTLE MECHTLE A KOČKY
s názvem

Nemocnice na pokraji zkázy
Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta na vlastní kůži.
Málo kdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany.
Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku
do nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem…

9. září 2020, 19.00 hodin
SK Rabštejn, Kostelec n. Orl.
ODJEZD AUTOBUSU:
ZASTÁVKA BOROVNICE - 18:00 hod.
ZASTÁVKA PŘESTAVLKY - 18:05 hod.
ZASTÁVKA RÁJEC - 18:10 hod.

12
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občanské sdružení diakonie broumov vyhlašuje

Sbírku použitého ošacení
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

věci, které vzít nemůžeme:
televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
te
ace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,
t
znečištěný a vlhký textil

sbírka se uskuteční:
V měsíci září a říjnu 2020
v době úředních hodin od 9.00 do 17.00 hod.
V budově obecního úřadu v Borovnici
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

děkujeme za vaši pomoc.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2020
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Vážení občané BOROVNICE, PŘESTAVLK, RÁJCE a HOMOLE,
obec Borovnice ve spolupráci s ﬁrmou EKOPART s.r.o. Vamberk, tel. 602 438 569
pro Vás připravila

na pátek

2. října 2020

SBĚR A SVOZ DROBNÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
NEFUNKČNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
– znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové ﬁltry, plast. nádoby od olejů
a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejované hadry, staré barvy
a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika, autobaterie, monočlánky – zářivky a výbojky, ojeté pneumatiky, autosedačky a čalounění, rozbitý nábytek, matrace…
– nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty...

Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích:
1.
2.
3.
4.
5.

Rájec - na návsi u hospody
Přestavlky - autobus. zast.
Borovnice - u OÚ
Borovnice - u rybníka
Homol

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

–
–
–
–
–

16:20
16:50
17:20
17:50
18:10

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Jde o opakovanou akci, která se stane v budoucnu samozřejmou pro Vaši domácnost. Tato
změna Vás časově ani ﬁnančně nezatíží, ale výsledek Vaši snahy může pozitivně ovlivnit život
Váš, Vaší rodiny, a hlavně Vašich dětí.
Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás.
POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
informace Vám poskytneme na obecním úřadě.
Děkujeme Vám předem za spolupráci.

14
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2020
ORDINAČNÍ HODINY :

01.09.

sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika, Rychnov n. Kn.

494 515 694
05.09.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515 , Opočno

777 667 353
06.09.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 693
12.09.

MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

494 622 114
13.09.

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114
19.09.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729 , Kostelec n. Orl.

721 460 150
20.09.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112
26.09.

MDDr. Borůvková Veronika poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114

27.09.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 693
28.09.

MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445 , České Meziříčí

734 324 600
03.10.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127 , Opočno

494 621 665
04.10.

MDDr. Machková Terezie

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112
10.10.

MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129 , Solnice

602 152 873
Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2020
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KNIHOVNA BOROVNICE
Otevírací hodiny knihovny
Pro návštěvníky knihovny budou výpůjční dny 15. a 29. září 2020,
opět od 15:00 hodin.
Všem přeji příjemný konec léta a začínající podzim plný krásného sluníčka.
Na všechny se těší nová knihovnice Helena Jiroušková.

PODĚKOVÁNÍ KNIHOVNICI ZA DLOUHOLETOU PRÁCI
Úterý 1. září 2020 bylo nejen prvním školním dnem nového školního roku, ale také
prvním dnem další etapy obecní knihovny. V tento den převzala po paní Boženě
Kaplanové vedení knihovny paní Helena Jiroušková. Stalo se tak na vlastní žádost
paní Boženy Kaplanové, která knihovnu vedla dlouhých 18 let. Její vedení převzala po tehdejší knihovnici, paní Ivance Drahošové, dne 1. dubna 2002. Tehdy se
obecní knihovna dělila na dvě části, a to borovnickou a přestavlckou. Borovnická
knihovna sídlila v malém domečku v zatáčce u horního rybníka (kde do roku 1960
sídlil obecní úřad tehdy samostatné obce Borovnice, poté klubovna SSM), přestavlcká v budově zámečku (kde také donedávna sídlil obecní úřad).
Borovnická knihovna byla sice malá, se sídlem ve stísněných prostorech v domečku
bez přívodu vody a sociálního zařízení, ale těšila se poměrně stabilní návštěvnosti
jak dospělých, tak dětských čtenářů. Topilo se v ní nejprve malými kamny na tuhá
paliva, ta byla v osmdesátých letech nahrazena kamny akumulačními. Paní knihovnice chodila vždy večer před výpůjčním dnem kamna zapnout, aby návštěvníkům
knihovny bylo příjemně a útulno. Paní Kaplanová často vzpomínala na to, že největší návštěvnosti z řad dětí a mládeže se knihovna těšila v době zavádění internetu. Tehdy byly v rámci celorepublikového projektu pořízeny do knihoven počítače
s internetovým připojením a děti a i někteří dospělí byli nadšení, seznamovali se
v knihovně s novou technikou a „spojovali se se světem“. Tradicí se stala také přátelská posezení nebo oslavy narozenin návštěvnic či návštěvníků, bez ohledu na to, že
zde nebyly právě ideální podmínky. Vodu si čtenářky donášely v kanystrech, vařič
či rychlovarnou konvici zapůjčovaly ze svých zásob, svépomocí obstarávaly občerstvení. Později k vybavení knihovny přibyl DVD přehrávač, a tak došlo na přehrávání záznamů z nejrůznějších kulturních akcí pořádaných v obci nebo zajímavých
pořadů převzatých z televizního vysílání. Několikrát došlo i na prohlížení fotograﬁí
z historie obce. Všechny tyto aktivity jsou zaznamenány v sešitě, který eviduje počty
návštěvníků a výpůjček, a je tak možné je dohledat i s konkrétním datem.
16
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Tyto aktivity přetrvávají v knihovně dodnes. V současné době v již mnohem příznivějších podmínkách v sídle nového obecního úřadu v Borovnici, kam byla knihovna
přestěhována v roce 2018. Knihovní fond z obou knihoven byl spojen, 2x ročně
je obohacován výměnným fondem z Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí. Návštěvníkům je k dispozici moderní prostředí, sociální zařízení, vybavená kuchyňka,
moderní promítací technika. Samotná knihovna je sice také malá, slouží v podstatě
jen k uchování knižního souboru, ale sousední společenská místnost je pro následná
a neméně důležitá posezení k dispozici a je hojně využívána.
Paní Božena Kaplanová vedla knihovnu velmi svědomitě a obětavě, čtenářů si velmi
hleděla. Některým vytipovávala knihy „na míru“, jiným doporučovala, v případě potřeby i ochotně doručovala až domů. Související administrativu vedla velmi pečlivě.
Také byla velmi aktivní ve vymýšlení nejrůznějších aktivit a výletů, které by návštěvníci mohli společně podniknout. V tom jí zdatně vypomáhaly některé věrné návštěvnice, a tak byl uskutečněn třeba autobusový výlet do Polska na grilované pstruhy,
návštěva rájecké hospůdky na hrázi nebo degustace pizzy ve Lhotách u Potštejna.
Zde je vidět, že knihovna není jen o čtení, ale neméně důležité je samotné setkání
se, popovídání a podniknutí nějaké společné aktivity.
S paní Kaplanovou jako s vedoucí obecní knihovny jsme se rozloučili ve výpůjční den
právě v úterý 1. září, pevně věříme, že jako s návštěvnicí se s ní budeme setkávat ještě
dlouhá léta. Zároveň jsme přivítali novou vedoucí paní Helenu Jirouškovou a přejeme
jí při vedení knihovny mnoho spokojených a aktivních čtenářů i jiných návštěvníků.
Čtenářka Jana Buriánová

ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Období dovolených a prázdnin ukončilo svoji etapu, i když v letošním roce s nepředvídatelnými překvapeními v podobě nové epidemie pro lidskou populaci.
V mnohých případech většina lidí z mladší generace zase tak neprožívá vyžadovanou ohleduplnost ke svému okolí.
Ať se vše bude vyvíjet jakkoliv, pozvolna se přibližuje podzim, tedy ten astronomický, ale ten skutečný začíná v různých místech republiky nestejně. Nastává
podzimní rovnodennost. Počasí se nám ukázalo jako velmi vrtkavé, někdy
velice deštivé, jindy ještě zase s velmi vysokými teplotami. S podzimem také častěji
nastupují ranní mlhy a v některých lokalitách dokážou překvapit i ranní mrazíky.
Po zkušenostech z předcházejících měsíců, kdy nám příroda připravila mnoho nemilých překvapení se značnými rozdíly v teplotách a lokálních přílivů i s kroupami,
nemůžeme být klidnými ani pro tento podzim. Teplomilná zelenina bude začíBrodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2020
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nat strádat. Toto neúměrné střídání teplot s náhlou změnou vlhkosti nás zatěžovalo
více starostmi a prací s velmi bedlivým sledováním vznikajících plísní různého
složení a šíření houbových i ostatních chorob včetně rozsáhlých hnilobných
bakterií na plodinách.
I nyní musíme být dále ve střehu, zvláště u moniliózy, která se velmi rozšířila.
Některé tyto nebezpečné choroby plodin bývají často rozšiřovány nově vznikajícími rody virusů a bakterií. Naše zahradní plodiny a ovoce ve středoevropských
oblastech (a tudíž i v našich podmínkách) nebyly šlechtěny pro takové chování
počasí, k němuž dochází v posledních letech. Takovéto choroby se mohou po celé
vegetační období pozvolna rozšiřovat a v půdě pak přežívat dalších několik let.
Proto je třeba věnovat zvláštní a stálou pozornost zdravotnímu stavu nejen plodin
a ovoce, ale i samotné půdní struktuře a jejímu obsahu a složení.
Jednou z nejrozšířenějších skupin houbových chorob rostlin je padlí. Jeho projev
je velmi speciﬁcký, povrch rostlinných orgánů, nejčastěji listů, ale i květů, plodů a stonků je jakoby pomoučený. Většina druhů padlí žije na povrchu rostlin
a pomocí speciálních orgánů proniká jen do povrchových buněk hostitele. Oproti
většině původců houbových chorob rozvoj padlí nepodporuje výslovně vlhké
počasí, ale většinou kolísavá teplota a vlhkost. Většina druhů padlí
patří mezi choroby pozdního léta a podzimu. Ale není tomu tak vždy,
např. hnědé padlí angreštu, nebo padlí na jabloních se vyskytují již zjara. I když
existují na světě stovky různých druhů padlí, v našich zahradách vážnější škody
způsobuje několik ,desítek. Pro zahrádkáře k nejznámějším patří především padlí
jabloně, hnědé (dříve americké) padlí angreštu, padlí broskvoňové, padlí
jahodníku, padlí révy vinné, padlí miskovitých (na petrželi a mrkvi), padlí
tykvovitých (na okurkách a dalších tykvovitých rostlinách), též i padlí hrachu.
Ale také na okrasných rostlinách (např. africké ﬁalky, astry, begonie, blatouchy, bramboříky, hortenzie, hvozdíky, chryzantémy, macešky, plaménky a asi
nejznámějším hostitelem padlí bývají růže).
Základem ochrany, tak jako u všech chorob a škůdců rostlin, jsou potřebná
agrotechnická opatření a pěstování odolných odrůd. V mnoha případech se však
neobejdeme bez ošetření vhodnými fungicidními přípravky, což v případě padlí je značně komplikované, protože ne u všech rostlin je možné použít
shodné přípravky, proto je výběr vhodných fungicidů složitější. Je doporučeno
sledovat odbornou literaturu a zveřejňovanou signalizaci ochrany.
Je také potřebné všímat si nádorovitosti na kořenech brukvovitých, což
je snadno zjistitelné nyní v podzimu. Proti této chorobě se nelze bránit nějakým
postřikem, jen dbát o zdravou sadbu, vyrovnanou výživu plodin a v chudších
půdách na vápník přihnojovat vápnem.
18

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2020

Vyváženost hnojení platí u všech pěstovaných plodin, zvláště, když je na trhu
velká nabídka všelijakých komponentů, doplňků a strojených hnojiv, která ale také
při neuvážené aplikaci může způsobovat i negativní nálezy. Ještě v dané době
v tomto období mnohé pěstované rostliny vyžadují naši pozornost z hlediska kontroly chorob a škůdců.
U jádrovin můžeme v tuto dobu ještě částečně snížit výskyt moniliové hniloby
a většiny skládkových hnilob ošetřením přípravky Diskus, Talent, Merpan 8o WG.
Vždy ale musí být dodrženy ochranné lhůty dle návodu. Jabloně, jejichž
plody jsou náchylné na hořkou skvrnitost, ošetřujeme přípravky přijatelným vápníkem, většinou na bázi chloridu vápenatého, jako např. Kalkosol, Kalkosan, Wuxal
SUS, nebo ledkem vápenatým (ne však ledkem amonným vápencem).
Také v tuto dobu se některé mšice vracejí z bylinných letních hostitelů
zpět na ovocné dřeviny. Pokud dojde k jejich přemnožení, použijeme nejlépe
aﬁcidní přípravek Pirimor 5o WC, který je účinný jen na mšice. Koncem září bývá
nejvhodnější termín k upevnění lepových pásů proti píďalkám.
Na brukvovité zelenině se zpravidla ve velké míře vyskytují housenky bělásků
– proti nim se doporučuje použití přípravků Decis, Fast, Karate. Přípravek Neem
Acal-TS použijeme jen u zelí a kapusty.
Proti pochmurnatce mrkvové, která je původcem obávané červivosti kořenů mrkve se osvědčilo od srpna až do konce září nechat porosty překryté netkanou
folií. Obdobným způsobem se postupuje při póru, proti vrtalce pórové. Rovněž
v letošním období je aktuální napadení mrkve skvrnitostí a výskyt septoriové
skvrnitosti u celeru. Ochrana je obdobná.
Několik poznámek k ošetření jahodníku. Po sklizni jahod, i stále plodících,
je třeba doplnit živiny do rostliny, která je vyčerpána sklizní a má výrazně
snížený obsah živin v listech a v kořenovém krčku, až na úroveň, která je
považována za potřebnou pro správný metabolismus rostliny. Používáme plné
hnojivo Kristalon a Cererit. Především ale nejdříve vyčistíme porost od starých a chorobně napadených listů a ostatního materiálu. Odstraníme vše, co
není vhodné pro další vegetaci. Následně v létě nehnojíme, pouze zavlažujeme. Nechceme, aby rostliny byly příliš bujné a vytvářely příliš bujný porost. To
by vedlo k tomu, že rostliny budou tvořit stále nové listy a kořeny a nebudou
se mít k zakládání květných pupenů. Toto několikatýdenní zpoždění se může
projevit tak, že u bujného porostu přehnojeného dusíkem budeme mít příští rok
krásný silný porost, ale malou úrodu plodu. Hlavně nesmíme hnojit dusíkem v srpnu a v první polovině září. Méně výživy a závlahy v létě vede
k tomu, že jahodník začne brzy se zakládáním květních pupenů a stihne jich
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do konce října vytvořit větší množství, než když je porost přehnojený dusíkem
a vydatně zavlažený. Přihnojíme teprve tehdy, když začalo zakládání květních
pupenů, což je až ve druhé polovině září (pokud jsme jahodník nepřehnojili
již v srpnu).
---------------------------------------------------------Milí zahrádkáři a příznivci tohoto zaměření, v minulých letech se stávalo samozřejmostí, že ČZS i na ZO Chleny pořádaly či organizovaly různá setkání,
besedy, výstavy i zájezdy s odbornou tematikou. Letošní rok se stal mimořádně nepříznivý k těmto aktivitám vzhledem k neočekávanému rozšiřování
a obavy z nákazy nového typu epidemie, koronaviru. Proto tyto zájmy byly
velice omezeny.
Zrušena byla bohužel také tradiční podzimní zahrádkářská výstava
v Častolovicích.
Přesto se naši důvěrníci v obcích snaží vyhledávat možnosti, které by byly
schůdné v daném režimu, ať to už budou různá odborná setkání, zájezdy
a podobně. Proto věříme, že společná snaha něco se dozvědět a zhlédnout
nás i přes nastalé potíže bude kolegiálně vést ke spolupráci s ostatními spolky
i s vámi všemi občany. Děkujeme za vzájemnou pomoc a korektnost.
Za Český zahrádkářský svaz, František Břečťan

JPO LHOTY U POTŠTEJNA
ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY V ČESKÉ REPUBLICE
Na úseku požární ochrany v České republice (ČR) působí a vzájemně spolupracují
tři organizace, a to Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR), jednotky sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí a občanská sdružení působící na úseku požární ochrany.

HZS ČR
Novodobý HZS ČR, který je zřízen na základě zákona č. 238/2000 Sb. Zákon
o Hasičském záchranném sboru ČR, je dělen na Generální ředitelství HZS ČR - to
zřizuje v každém kraji HZS kraje, který se dále dělí na jednotlivé územní odbory.
Pod generální ředitelství dále spadají např. Záchranný útvar Hlučín, Zbiroh nebo
vzdělávací zařízení. Posláním HZS ČR je ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel ČR před požáry a při dalších mimořádných událostech. Tímto tvoří základní
kostru plošného pokrytí ČR jednotkami požární ochrany (JPO).
20
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JSDH obcí
Na druhé straně zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ukládá každé obci
povinnost zřídit minimálně jednu JSDH obce, kterou musí konkrétní obec udržovat
v akceschopnosti a ﬁnancovat z vlastního rozpočtu. Tyto dobrovolné jednotky se
dále dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. dělí do několika dalších kategorií, které stanoví minimální početní stavy, konkrétní vybavení a časy výjezdů k mimořádným
událostem. Tyto jednotky tedy dělíme na:
JPO kategorie II s časem výjezdu do 5 minut s minimálním počtem 12 členů,
JPO kategorie III s časem výjezdu do 10 minut s minimálním počtem 12 členů,
JPO kategorie V s časem výjezdu do 10 minut s minimálním počtem 9 členů.

JPO V má tzv. místní působnost, je tedy primárně předurčena pouze pro zásah
v katastru dané obce (zřizovatele) a těchto jednotek je v ČR nejvíce. JPO II a III
jsou vybrané JSDH obcí, které mají tzv. územní působnost, a jsou tedy předurčeny
i pro zásah mimo katastr obce (zřizovatele).
Dále známe JPO kategorie I (HZS ČR výjezd do 2 minut), JPO kategorie IV a VI
(podnikové dobrovolné nebo profesionální jednotky).
Členové JSDH obcí procházejí pravidelnou roční odbornou přípravou, zdravotními prohlídkami a dále odbornými a specializačními kurzy. Veškerá činnost JSDH
je řízena velitelem dané jednotky, který úzce spolupracuje s HZS ČR a starostou
obce. V těchto jednotkách je v rámci celé ČR zařazeno více jak 72 000 občanů.
JSDH obcí jsou důležitou součástí požární ochrany v ČR a základní složkou Integrovaného záchranného systému.

Občanská sdružení
Občanských sdružení, která působí na úseku požární ochrany je v ČR několik.
Tím největším je bezesporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (více jak
350 000 členů), nebo také Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota.
Sdružení je organizováno na základě zákona o sdružování občanů a není určeno
k zásahové činnosti a řešení mimořádných událostí. Jejich činnost se zaměřuje
na požární sport, práci s mládeží nebo udržování hasičských tradic, případně
na kulturní dění v jejich obci. Pomáhá také vychovávat a vyhledávat budoucí členy
JSDH obcí.
Martin Růžička,
velitel JSDH Lhoty u Potštejna
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FA R M Á Ř S K É T R H Y 2 0 2 0
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 9.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů,
výrobků a zboží přímo od výrobců, řemeslníků
a farmářů. Těšit se můžete na pečivo, ovoce
a zeleninu, mléčné i masné výrobky, koření,
masti, košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti
a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.
13. září
18. října

15. listopadu

(martinské trhy)

13. prosince (vánoční jarmark)

(dušičkové trhy)

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v oﬁciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci září oslaví
významné životní jubileum

75 let
Ludmila Linhartová z Homole,

82 let
Miloslav Luňák z Rájce,

65 let
Dalibor Štieber z Borovnice.

70 let
Marie Ješinová z Přestavlk,
60 let
Marie Lédrová z Borovnice,

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
Sociální a kulturní výbor

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2020
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NAROZENÍ
V měsíci červenci se narodil
Adéle Musilové z Homole
a Danielu Hrčkovi z Ústí n. Orl.
syn Elliot.

Gratulujeme k miminku a přejeme
hodně zdraví a spokojenosti na světě.
Sociální a kulturní výbor

Vážení rodiče nových občánků,
dovolujeme si pozvat Vás a Vaše miminko na slavnostní vítání občánků,
které se uskuteční v neděli 6. září 2020 ve 14.00 hod.
ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.
Za obec Borovnici Vás srdečně zve sociální a kulturní výbor

POČASÍ U NÁS V NOVÉM
Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je v provozu od srpna 2018.

teplota max.
teplota min.
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ČERVENEC – SRPEN 2020
37,5°C
6,6°C (byla v červenci)
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Srážky
51mm
105,3mm

červenec
srpen

červenec, srpen

Vítr průměr
1,0 m/s

Pro případné dotazy jsem zřídil e-mail: pocasirajec@seznam.cz

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 15.srpna 2020 proběhl u hasičské zbrojnice a klubovny v Borovnici
dětský den. Přes nepříznivou předpověď počasí se nakonec sešlo 25 dětí, na
které čekalo celkem 12 zajímavých soutěží. Za každou soutěž byla připravena
menší odměna a po splnění úkolů zasloužená medaile. Děti se dále mohly zabavit tancem, soutěží družstev v přetahování lanem či přelévání vody. Počasí se
nakonec umoudřilo a děti se vyřádily pod rozprašovačem vody. Moc děkujeme
za účast, a hlavně za pomoc všem, kteří se na přípravách a konání dětského dne
podíleli. Těšíme se na další podobné akce a příjemně strávené dny.
SDH Borovnice
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SPANILÁ JÍZDA MOPEDŮ V BOROVNICI 2020
Tradičně poslední víkend o prázdninách se v Borovnici pod záštitou SDH
Borovnice již po patnácté konala „Spanilá jízda mopedů a pařezů“. Už celý
týden před akcí se po vesnici rozléhalo burácení mopedů a pařezů.
Poslední přípravy a konečné ladění nastaly v sobotu po 13. hodině, kdy
25 strojů vyrazilo na okružní jízdu po krásách našeho okolí. Tentokrát doprovodné vozidlo nemělo žádné vytížení a všichni se vrátili na svých strojích.
Po malém občerstvení se začalo soutěžit v dovednostech, přičemž se do boje
o prvenství zapojilo 15 účastníků. Vše bylo oproti jiným rokům jiné, některé
soutěžící to zaskočilo a všechny prověřilo v dovednostech.
Na prvním místě se umístil Jiří Černý ml. z Borovnice, který obhájil tuto
pozici z minulých let.
Jako druhý skončil vítěz z minulého roku Petr Eliáš z Chocně a třetí příčku
získal Miroslav Rychtařík z Prahy.
Počasí se navzdory předpovědi vydařilo, a proto jsme zaznamenali hojnou
účast návštěvníků, kteří přišli podpořit soutěžící.
Děkujeme všem, kdo se starali o organizaci a zajištění dobrého občerstvení,
sponzorské dary, zábavu a o celý průběh tradiční akce.
Budeme se opět těšit na další, 16. ročník spanilé jízdy mopedů, která se bude
konat dne 28. 8. 2021.
Miloš Tschöpl, SDH Borovnice

Spanilá jízda mopedů - 15. ročník
Borovnice 29. srpna 2020
Pořadí

Jízda
zručnosti

Kruhák

Černý ml.

21,25

17,63

76,97

10,54

115,85

Eliáš

26,93

18,09

77,15

22,00

122,17

18,37

79,91

36,00

123,53

19,12

80,78

25,91

124,65

20,28

81,69

16,82

127,13

18,63

85,03

68,00

129,16

26,22

20,35

83,43

22,53

130,00

24,59

20,44

88,60

119,40

133,63

20,72

85,66

19,37

137,09

Jméno

Příjmení

1

Jiří

2

Petr

3

Mirek

Rychtařík

25,25

4

František

Junek

24,75

5

Tomáš

Červinka

25,16

6

Lukáš

Bečička

25,50

7

Aleš

Vích

8

Jiří

Černý st.

9

Petr

Novotný

30,71

Rychlostní
zkouška

DěWský den

Celkový čas

10

Libor

Huška

29,44

20,81

92,03

150,00

142,28

11

Miloš

Tschopl

27,94

21,88

92,56

140,47

142,38

12

Luboš

Doubek

28,81

24,72

93,31

138,18

146,84

13

Jan

Doubek

34,32

28,03

93,82

20,41

156,17

14
15

Jaroslav
Aleš

Syrový
Souček

32,00
29,06

43,09
18,56

93,06
145,75

47,75
25,84

168,15
193,37
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Sobota

Ukončení: >ŚŽƚǇƵWŽƚƓƚĞũŶĂ
!!! STARTOVAT LZE Z JAKÉHOKOLIV STANOVIŠTĚ = trasa je libovolná !!!
Razítka budou vydávána od 13:00 do 17:00 na všech stanovištích.
Za 5 a více razítek z 10 malý dárek v cílovém stanovišti.
DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI NA TRASE – POUŽÍVEJTE HELMY

Seznam stanovišť s razítky:
Lhoty u Potštejna – pohostinství
Chleny – hasičárna
Kostelecké Horky – zastávka u kapličky
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Polom – občerstvení Sandalwood
Vrbice – rozhledna
Brumbárov – srub
Borovnice – hasičárna
Přestavlky – hospůdka u rybníku pod Rájcem

Svídnice – klub Na Hrázi
Rájec – hasičárna

Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 27. 9. 2020.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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