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Slovo úvodem
Vážení občané obce Borovnice,
opět je tu další měsíc a s ním i nové číslo obecního zpravodaje. Tento měsíc byl
bohatý na různé kulturní akce v obci, ze kterých se Vám pokusíme přinést co nejvíce
informací. Také bych Vám chtěla sdělit, že nás velice potěšilo, že i Vy občané máte
zájem na tom, aby zpravodaj Brodík byl co nejpestřejší a pro čtenáře zajímavější. Tím,
že nám zasíláte své příspěvky, tomu určitě tak je. Vaši pomoc samozřejmě oceňujeme
a těšíme se na spoustu dalších.
Se začátkem měsíce přišla i mnohými očekávaná škola. S prázdninami se
všichni rozloučili, vrátili zpět do svých lavic a nastanou jim další povinnosti. Proto všem
přeji, aby školní rok začali co nejlépe a dařilo se jim. Těm, co do školy půjdou o něco
déle, přeji hezky strávený zbytek volna a rovněž úspěšný rok.
Příjemný měsíc září Vám přeje
Barbora Èermáková

Milí spoluobčané,
omlouvám se za pozdní vydání Brodíka. Minulý týden mi přestal fungovat
počítač, ve kterém tento zpravodaj zpracovávám. Protože se ho nepodařilo již zprovoznit a má nefunkční základní desku, koupil jsem minulý pátek počítač nový. V sobotu se
jelo do Polska a instalovat do nového počítače programy, potřebné pro mou práci jsem
tedy začal až v neděli. Nainstalování a úprava uživatelského prostředí programů trvá
zhruba 2 dny a při tom jsem ještě musel dokončit práci, kterou jsem měl mít hotovou již
v předchozím týdnu. Proto jsem se k Brodíku mohl dostat až ve čtvrtek 7. září. V minulých číslech jsem na tomto místě psal o rekordech v počtu fotografií či stran tohoto
zpravodaje, ovšem ani ve snu mne nenapadlo, že další číslo by mohlo být doslova
dvojčíslem, tedy s dvojnásobným počtem stran než obvykle. Chybí pouze druhá
obálka. Proto také samotná výroba trvala déle, než obvykle.
Máme zde mnoho informací od obce, Sešlo se nám tu mnoho článků z novin do
rubriky "Napsali o nás...", které se týkají naší obce, některé jsem ale musel opět přesunout až do dalšího čísla. Jak již zmínila výše kolegyně Bára, máme tu i dost článků
od dopisovatelů, což nás těší nejvíce, protože o to je Brodík pestřejší. Skončily nám
prázdniny a s tím je spojeno jako vždy zakončení volejbalové školy a následně dětská
hasičská soutěž "Přestavlcký vlk". Protože kvůli místu jsme zde nepsali o SDH Přestavlky již od května, shrnul jsem činnost za celé toto období do jednoho článku. V Borovnici pořádali na závěr prázdnin "Spanilou jízdu", ze které máme fotografie, ale v době
uzávěrky nebyl ještě zpracován text a po dohodě jsme informaci o této akci přesunuli do
dalšího čísla. Přidal jsem článek o návštěvě Polska, který vyjadřuje pouze mé pocity a
pro některé, kterým by třeba vadilo, že zde popíšu tolik stran a obec to platí, chci uvést,
že tyto strany nezahrnu do ceny Brodíka a ještě jednou upozorňuji: je to pouze můj
názor a není v mém úmyslu nikoho naštvat. Chci jen vysvětlit svůj postoj.
Petr Kotera
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Zprávy Obce Borovnice
Veřejné zasedání zastupitelů
Veřejné zasedání zastupitelů se tentokráte konalo 31. srpna od 19:00 hodin
v klubovně SDH v Borovnici. Přítomno bylo všech osm zastupitelů.
Prvně byl, jako vždy, projednáván rozpočet pro rok 2006. Příjem na tento rok
byl schválen na 2 828 610,- Kč a výdej na 2 620 610,- Kč. Celkem bylo z rozpočtu
čerpáno 73,97%. Starosta obce všem přítomným sdělil, z jakého důvodu bylo již tolik
financí vyčerpáno a upřesnil, že část peněz se ještě vrátí z různých programů, ve
kterých je obec zapojena. V celkové hodnotě 227 448,- Kč byly opraveny komunikace
v Rájci, Přestavlkách a komunikace mezi vesnicemi Přestavlky a Chleny. Nově byl
položen i povrch chodníku v Borovnici od klubovny SDH k Dusílkovým v hodnotě
170 807,- Kč. Částka 52 341,- Kč se použila na červencové svěcení znaku a praporu obce a mimořádný výdaj v hodnotě 24 000,- Kč se dal na opravu čerpadla
v Přestavlkách.
Dalším bodem bylo projednání úvěrové smlouvy mezi obcí Borovnice a Českou
spořitelnou. Obec Borovnice se rozhodla pro úvěr v hodnotě 1 900 000,- Kč. Tuto
částku chce použít na projekt "Poznejme se, poutní místo Homol". V tomto projektu
budou opraveny komunikace na Homol a pod Homolí, vystavěn altán pod schody
a místo osazeno lavičkami a odpadkovými koši. Celkovou částku musí nejprve
obec sama zaplatit a po vyhodnocení celé akce dostane z dotací zpět 1 450 000
korun, kterou přispěje Evropská unie a 100 000 ze státního rozpočtu. Účast obce je
450 000,- Kč. Splácet bude 5 000,- Kč měsíčně.
Ve třetím bodě jednání byli hosté seznámeni s projekty DSO Brodec. Aby
svazek dosáhl na lepší finanční prostředky, spojil se s polskou obcí Przeworno a letos
vytvořil tři nové projekty. První se již uskutečnil v podobě návštěvy dožínek v Przewornu a další jsou plánované na rok 2007. Jedním z nich bude podpora "Otevírání
studánky" v Krchlebách a uspořádání mezinárodního tábora pro mládež.
Tradiční závěr byl v podobě diskuse. Starosta obce informoval o návštěvě
státní inspekce, která provedla kontrolu v obchodě v Borovnici a upozornila na
několik nedostatků. Jednalo se především o špatné sociální zařízení, které je nutno
do tří měsíců opravit. V současné době probíhá oprava sociálního koutu. Dále se
objevily připomínky na nefunkční osvětlení v Borovnici, na opětovné zakládání černé
skládky u dolního rybníka, na funkčnost čističky v Přestavlkách a na pracovní poměr
obecního zaměstnance pana Slaniny. Pro informaci občanům, pan Slanina pracovní
poměr s obcí Borovnice před měsícem ukončil.

Film "Slavnostní svěcení znaku a praporu" na DVD
Firma ViViFo Choceò natoèila celou oslavu svìcení znaku a praporu a pan Petr
Kotera tento film rozmnožil na DVD s potiskem a krabièkou s obalem. Toto velmi
pìkné DVD je stále k dostání na obecním úøadì a v obchodì v Pøestavlkách.
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Změny v jízdních řádech
V loňském roce byl na Rychnovsku spuštěn nový integrovaný dopravní systém
IREDO. Po půl roce jeho provozu došlo k vyhodnocení využití jednotlivých linek a na
jeho základě od 1. září ke změnám v jízdních řádech. Podle dopravce budou zrušeny
málo využívané spoje v pozdních odpoledních hodinách, večerní spoje a některé víkendové linky. Zároveň upozorňují, že během října dojde k opětovnému přehodnocení a v prosinci k dalším změnám.
Společnost OREDO však plánuje i další změny. Kromě rozšíření linky IREDO
do Chocně, chce snížit některé ceny. Pokud bude přímá cesta kratší, než je trasování
autobusové linky nebo železniční trati, neměl by být cestující znevýhodněn a platit
více. Pro pravidelné cestující by měly být výhodné sedmidenní nebo třicetidenní
jízdenky platící pro vlak i autobus.
V našem regionu se jedná o následující změny v jízdních řádech:
1) Linka 660572 Kostelec nad Orlicí – Lhoty u Potštejna – Choceň.
! Spoj 660572/32 ( Lhoty u Potštejna odj. 6:05) bude v úseku Lhoty u Potštejna –
Borovnice, Přestavlky o 10 minut opožděn a nebude obsluhovat zastávky
v úseku Chleny – Vrbice a zpět. V úseku Krchleby – Kostelec nad Orlicí pojede
ve stávajících časových polohách.
! Spoj 660572/33 (Kostelec nad Orlicí odj. 9:20) bude zrušen v celém úseku.
! Spoj 660572/34 (Lhoty u Potštejna odj. 10:10) bude v sobotu zrušen v celém
úseku, v neděli bude v úseku Lhoty u Potštejna – Borovnice, Přestavlky o 10
minut opožděn a nebude obsluhovat zastávky v úseku Chleny – Vrbice a zpět.
V úseku Krchleby – Kostelec nad Orlicí pojede ve stávajících časových polohách.
! Spoj 660572/35 (Kostelec nad Orlicí odj. 13:25) bude zrušen v celém úseku.
! Spoj 660572/36 (Lhoty u Potštejna odj. 13:50)bude zrušen v celém úseku.
! Spoj 660572/37 (Kostelec nad Orlicí odj. 17:30) nebude obsluhovat zastávky
v úseku Chleny – Vrbice a v úseku Krchleby – Lhoty u Potštejna bude cca o 10
minut uspíšen.
2) Linka 660504 Lhoty u Potštejna – Vamberk – Rychnov nad Kněžnou.
! Spoje 660504/1 (Lhoty u Potštejna odj. 22:50) a 660572/2 (Proruby odj.
22:57) budou zrušeny v celém úseku.

Samosběr brambor
V týdnu od 18. 9. do 23. 9. se uskuteční na poli u Vrbice samosběr brambor.
Cena je 250,-Kč/q.
Brambory je nutno sbírat jako vždy do vlastních pytlů a z důvodu plynulosti
sběru je rozvržen podle obcí:
18. 9. 10:00 – 18:00 Vrbice, Chleny, Chlínky
19. 9. 10:00 – 18:00 Přestavlky, Borovnice, Rájec
20. 9. 10:00 – 18:00 Krchleby, Svídnice, Suchá Rybná
21. 9. 10:00 – 18:00 Lhoty u Potštejna, Polom, Proruby
22. 9. 10:00 – 18:00 Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta, Kostelec nad Orlicí
23. 9.
8:00 – 12:00 ostatní
V případě špatného počasí bude navržen náhradní termín.
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Výlet pro děti
Obec Borovnice pořádá 16. září výlet pro děti a mládež.
Děti navštíví Technické muzeum v Letohradě a budou se účastnit oslav 100 let
železniční trati Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách. Výlet je zdarma
a děti do 10ti let musí mít doprovod dospělého. Přihlásit se můžete co nejdříve v Rájci
u paní Čermákové, v Přestavlkách u paní Smolové a v Borovnici u paní Prudičové,
nebo na obecním úřadě. Odjezd je v 7:00 hodin.

Fotografická soutěž
Pro nedostatek zaslaných materiálů, prodlužujeme do konce září soutěž
o nejlepší fotografii ze svěcení znaku a praporu obce. Účastnit se jí může každý, kdo
při tomto dnu fotil. Barevnou, nebo černobílou fotografii zašlete buď na emailovou
adresu brodik@centrum.cz, nebo ji vhoďte do schránky zpravodaje. Donést ji můžete
samozřejmě i osobně.
Hodnotit ji bude odborná porota a odměny jsou následující:
1. místo – 500 Kč
2. místo – 400 Kč
3. místo – 300 Kč
4. místo – 200 Kč
5. místo – 100 Kč
Nezapomeňte, uzávěrka je 30. září!!!

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva
Vážení občané obce Borovnice, dovoluji si Vám představit kandidátní listinu
pro volby do zastupitelstva obce Borovnice, konané dne 20. a 21. října 2006 ve volebním obvodu č.1 - Přestavlky:

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Karel Urbanec
Božena Zálohová
Jan Nešťák
Hana Říčařová
Josef Dvořáček
Rudolf Vančura
Petr Kotera
Jiří Kroul
Jaroslav Čermák

59 let
33 let
55 let
42 let
32 let
61 let
37 let
41 let
45 let

starosta obce
zaměstnanec
podnikatel
podnikatelka
podnikatel
důchodce
podnikatel
podnikatel
podnikatel

Přestavlky 28
Borovnice 73
Rájec 20
Přestavlky 46
Borovnice 39
Rájec 26
Přestavlky 18
Borovnice 42
Rájec 15

Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti.
Kandidáty představuje zmocněnec Sdružení nezávislých kandidátů:
Anna Smolová, Přestavlky 22
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Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci
Stomatologická lékaøská služba první pomoci okresu Rychnov nad Knìžnou
má ordinaèní hodiny v sobotu, nedìli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
2.9.
3.9.
9.9.
10.9.
16.9.
17.9.
23.9.
24.9.
28.9.
30.9.
1.10.
7.10.
8.10.
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.
28.10.
29.10.

MUDr. Dagmar Kašparová
MUDr. Helena Kašparová
MUDr. Bořivoj Lehký
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková
MUDr. Eva Nentvichová
MUDr. Ivona Plšková
MUDr. Jaroslava Pokorná
MUDr. Věra Pokorná
MUDr. Marta Přibylová
MUDr. Eva Ptačovská
MUDr. Zdenka Seidlová
MUDr. Zdeňka Skřičková
MUDr. Věra Stejskalová
MUDr. Simona Sudová
MUDr. Lada Světlíková
MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Jiřina Štěpánová
MUDr. Richard Štulík

Vamberk, Voříškova 169
Vamberk, Smetanovo nábř. 334
Dobruška, Pulická 99 - Poliklinika
Dobruška, R. Drejsla 619
Rychnov n. Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika
Dobruška, K. Michla 942
Rychnov nad Kněžnou, Svatohavelská 266
Potštejn 317
Opočno, J. Pitry 448
Častolovice, Komenského 209
Kostelec nad Orlicí, Komenského 481
Skuhrov nad Bělou 17
Rychnov n. Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika
Borohrádek, Kout 566 - Zdravotní středisko
Týniště n. Orl., Mírové nám. 88 - Poliklinika
Opočno, Tyršova 515
Dobruška, Pulická 99 - Poliklinika
Rychnov n. Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika
Rychnov n. Kn., Jiráskova 1389 - Poliklinika

494 541 663
494 501 711
494 622 114
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 546 544
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 692
494 515 693

Studnice vzdělávání - kurz "Projektový manažer"
Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice realizuje projekt "Studnice vzdělávání". Cílem tohoto projektu je zvyšovat specifické znalosti a dovednosti
těch, kteří se věnují či chtějí věnovat rozvoji venkova na nejrůznějších úrovních.
Proto bude pořádán kurz PROJEKTOVÝ MANAŽER, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Co se lze v kurzu naučit? Psát a řídit projekty, plánovat a kontrolovat, dobře
komunikovat a vyjednávat, vystupovat na veřejnosti a prezentovat, využívat možností
počítače.
Uchazeči, vybraní na základě výběrového řízení, zahájí kurz koncem září
tréninkem počítačových dovedností. V průběhu října pak absolvují intenzivní
výukový týden a tři jednodenní konzultace. Po zpracování závěrečné práce obdrží
absolventi certifikát.
Většina seminářů bude probíhat ve Vile Čerych v České Skalici, v sídle Centra
rozvoje Česká Skalice. Možnost ubytování a stravování v místě.
Zájemci o kurz mohou zaslat přihlášku s motivačním dopisem (zdůvodnění,
proč máte zájem se kurzu zúčastnit) do 15. září 2006. Přihlášku naleznete na
www.studnicevzdelavani.cz nebo v Centru rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477,
552 03 Česká Skalice, tel. 491 453 870.
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Společenská kronika
Životní jubilea
V mìsíci září oslaví své životní jubileum
81 let

paní Marie Štieberová z Borovnice

Pøejeme všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Přání našich občanů
V mìsíci září oslaví své narozeniny

paní Zdena Kafková z Rájce
Hodnì štìstí, zdraví a podìkování za dlouholetou
práci v sociální komisi za Rájec
pøeje Smolová

Narození občánka
Dne 16. srpna 2006 se narodil

Bohoušek Vytlačil z Rájce
Bohouškovi pøejeme do života všechno nejlepší
a rodičům spoustu radosti.

Kdy na Homol...
V mìsíci září se budou na Homoli konat mše svaté
v následujících dnech:
Dne 10. září od 14:00 hodin
Dne 17. září od 8.00, 10.00 a 14.30 hod. - POUTNÍ SLAVNOST
Dne 24. září od 14:00 hodin
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Od našich dopisovatelů
Zájezd do polského Przeworna
Tři desítky občanů z Mikroregionu Brodec zajeli o uplynulém víkendu do
partnerské polské gminy Przeworno.
Původně to měla být návštěva spojená s dožínkami (nakonec se nekonaly –
počasí poničilo velkou část úrody a zemědělci se dostali do svízelné situace), i tak bylo
co vidět. Zaujala 11 let nová, moderně vybavená škola (v Polsku je jiný systém – děti
povinně chodí v 6 letech do nulté třídy a pak 6 roků do základní školy. Na ni pak
navazuje 7.- 9. třída, které se v Polsku nazývají gymnázium; ty jsou v Przeworně
v jedné budově, vybudované s velkou pomocí Němců.

Z památek naši lidé navštívili právě odkrývané archeologické naleziště na
kopci Gromnik nad Przewornem. Z výkladu profesora vratislavské univerzity
Krzysztofa Jaworského vyplynulo, že Gromnik je evropskou senzací – archeologové tu
totiž odkrývají malou středověkou baziliku s apsidou z 9. až 10. století, tedy období
Velké Moravy.
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Pokračování návštěvy pak patřilo místnímu vzorně udržovanému kostelu, to
včetně okolí na náměstí Jana Pavla II. Mimořádný zájem budila právě dokončená víc
než 500 metrů dlouhá hráz poldru (i tam mají velmi zlé zkušenosti s povodněmi v pěti
vesnicích této gminy), na jehož obou březích vyrostou sportovní a rekreační zařízení.
Není důvod tomu nevěřit, už tato akce – největší do objemu investovaných peněz
v gmině Przeworno – je úctyhodná.

Na zpáteční cestě pak naši lidé navštívili Kladsko – prohlédli si tamní malý
Karlův most, radnici (na ní i v jejím okolí našli 16 českých lvů, kladské hrabství totiž
kdysi patřívalo k českým zemím) a navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie. To byl
jeden z nejsilnějších zážitků z této návštěvy Polska – v tomto kostele je pochován první
arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Když budeme novinářsky přesní, pak tedy:
U jeho hrobu se naši spolu s polským knězem pomodlili Otčenáš.
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Mikroregion Brodec se s polským partnerem může rovnat – za mnohé
připomeňme projekt na podporu česko-polské spolupráce „Poznejme se - Poutní
místo Homol“, realizovaný za pomoci Regionální rozvojové agentury.
V Mikroregionu Brodec jsou zapojeny obce Borovnice, Chleny, Krchleby,
Vrbice, Lhoty u Potštejna a Svídnice na pomezí okresů Ústí nad Orlicí a Rychnov nad
Kněžnou. Středisková obec (polsky gmina) Przeworno, ležící v severovýchodní části
kladského výběžku, má 5500 obyvatel v 19 vesnicích. V čele gminy Przeworno je fojt
Kazimierz Sęga (wójt) a představitelem každé z vesniček je šoltys (sołtys).
Josef Krám, Rychnov nad Kněžnou

Zájezd do Polska mýma očima
Dlouho jsem zvažoval, co o tomto zájezdu napsat. Někteří účastníci se mne
ptali již v Przewornu, co o tom napíšu a že napsat o tomto zájezdu bude složitější.
Upřímně řečeno, když řeknu, že mne tento zájezd zklamal, je to velmi slabý výraz
toho, co cítím. Protože tímto článkem nepopisuji ani názor obce, ani redakce Brodíku,
ale názor svůj osobní, podělím se s Vámi o něj jako pouhý dopisovatel pod touto
hlavičkou "Naši dopisovatelé", kde otiskujeme názory našich občanů (a nejen jich),
které jsou někdy více příjemné a někdy, bohužel, i méně příjemné.
Začnu tedy od začátku... Po šesté hodině ranní jsme v jednotlivých částech
našeho regionu nasedli do autobusu, až jsme dorazili do Rychnova nad Kněžnou, kde
přistoupili poslední účastníci zájezdu a starosta naší obce a DSO Brodec pan Urbanec
zde všechny uvítal a seznámil je s cílem zájezdu. Řekl, že jedeme na dvoudenní zájezd
do partnerského Przeworna, kde se mají konat dožínky spojené s kulturním programem. Upozornil na to, že polští zemědělci mají stejné problémy jako u nás a že
velkou část úrody jim poničilo nepříznivé počasí, takže žádné dožínky ani slavit
nechtěli. Nakonec se ale nějaká slavnost, ovšem v menším měřítku, koná. Takže jsme
vyrazili směr Polsko, kam jsme měli dorazit okolo desáté hodiny.
První problém, jak jsem se později dozvěděl, nastal ihned po příjezdu, kdy
někteří byli překvapeni, že na nás před úřadem nikdo nečeká a nevítá nás. Já bych jim
to ale odpustil, vzhledem k tomu, že jsme tam nebyli pozváni sami, ale byli tam také
zástupci ze Záměle a především z Častolovic. Častolovice sem přijeli i s dětmi na
dětský fotbalový turnaj, který při této příležitosti polští přátelé uspořádali. Náš příjezd
navíc nebyl v již uvedených 10 hodin, nýbrž před jedenáctou hodinou dopolední a
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tento turnaj již v době našeho příjezdu probíhal. Zástupci polské strany v tuto dobu
měli práci nejen s fotbalovým turnajem, ale věnovali se tam také dalším, již zmíněným
návštěvníkům z české strany. Jak jsem si tedy domyslel z fotografií, které jsou nad
tímto textem, stačil telefon a nejvyšší zástupce této gminy pan Sęga přispěchal a
všechny - podotýkám všechny, nejen nejvyšší představitele DSO - srdečně přivítal.

Poté nás odvedl na hřiště, kde bylo jakési centrum dění toho dne. Zde již byli
další čeští návštěvníci ze Záměle a Častolovic, se kterými se někteří pozdravili, jiní si
šli sednout k volným stolům a bylo zde připraveno občerstvení v podobě točeného piva
a nealkoholických nápojů, podotýkám že pouze pro Čechy a zcela zdarma. Vedle na
hřišti se konal dětský fotbalový turnaj, o který nebyl z naší strany téměř žádný zájem.

Zástupci polské strany nás po občerstvení pozvali na prohlídku vykopávek na
kopci Gromnik s tím, že původně jsme měli jít nejdříve na prohlídku školy, ale že to
prohodíme a do školy se podíváme až potom a zrovna se tam naobědváme.
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Druhý problém, který vyvstal, bylo to, že do hotelu, ve kterém jsme si mysleli,
že budeme ubytováni, byli již ubytováni návštěvníci z Častolovic. Již jsem od dvou lidí
nezávisle a několikrát slyšel, že při jiné návštěvě DSO, kdy měl přijet celý autobus lidí,
přijelo pouze auto se čtyřmi lidmi. Uvítala je tam delegace zástupců polské strany a
k tabuli pro 40 lidí posadili tyto 4 návštěvníky. Takto to mám od přímých účastníků.
Nevyčítal bych Polákům tedy, když počkají, zda opravdu přijedeme a kolik nás bude.
Každopádně se nedohadovali kde a kdo to zaplatí (jak to bývá u nás), ale během
chvilky zajistili ubytování v rekreačních chatkách u vody, kam lidi jezdí na dovolenou.

To, že vykopávky byly zajímavé i pro nás, Čechy, již popsal v předchozím
článku pan Krám, takže to nebudu opakovat. Následovala tedy prohlídka školy,
kde nám ukázali velmi pěkně zařízenou knihovnu, nádhernou tělocvičnu a útulné
učebny, zkrátka vše, dokud neměli připraven oběd i pro nás (jak mi posléze došlo),
protože předtím byli na obědě ostatní a zřejmě v kuchyni neodhadli množství. Takže
oběd - polévka, řízek s bramborem (i když poměrně malá porce) a salát - byl až ve 14
hodin, kdy již byli lidi značně vyhládlí a nastal další problém - mnoho zástupců DSO a
dalších návštěvníků z našich řad se starosty ptalo, kdy vlastně začnou ty dožínky.
Po obědě nám chtěli polští přátelé dále něco ukázat, ale my jsme zastavili na
hřišti s tím, že se pana starosty Urbance stále někdo ptá na ty dožínky a co je vlastně
dále v programu, takže byl tento dotaz vznesen a polský zástupce nám odpověděl, že
dožínky jako takové (ve smyslu velkých oslav) se nekonají a že v náhradním programu
je ještě ukázka výstavby nové přehrady, ze které bude také rekreační oblast a dalších
lokalit a večer bude taneční zábava na parketu na hřišti s opékáním nějakého masa a
dalším občerstvením. Na dotaz, co se koná druhý den, bylo odpovězeno, že od 11 hodin bude mše v kostele a odpoledne ještě něco, což jsem ovšem přeslechl. Toto byla
osudná chvíle, která mi na tom zájezdu zásadně vadila. Lidi se tam začali dohadovat,
zda máme vůbec zájem se tohoto jejich náhradního programu zúčastnit a padaly tam
nejvíce návrhy, že v tom případě se podíváme na přehradu a jedeme domů. Ubytování
v chatkách bylo totiž vzdálené asi 10 km, což většině připadalo nepřijatelné. Já jsem
jenom zvědav, co jim kdy nabídneme my. Ubytovací kapacity nemáme a až zajistíme
ubytování např. v Kostelci (pokud bude z čeho zaplatit), chci vidět pohledy těch
zástupců DSO, co toto ubytování v Polsku odmítli, až jej Poláci odmítnou také.
Druhým důvodem bylo, že na ráno není připraven program a bude až v 11 hodin mše.
Padla tam otázka, co budeme do té doby dělat. No nevím, když je u nás nějaká akce a
večer je zábava, už vidím někoho z pořadatelů, jak ve 4 hodiny skončí na zábavě a
v 7 hodin už dělá pro někoho další program... Někteří chtěli zůstat přes noc podle
původního plánu a někteří, ke kterým jsem patřil já, byli pro nějaký rozumný
kompromis. Pan Smólka, který tam byl také jako překladatel, byl pro to, aby jsme
zůstali na večerní zábavu a třeba ve 2 hodiny ranní jeli domů. Při pohledu na množství
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starších občanů, kteří s námi jeli, jsem byl vůči tomuto návrhu skeptický, ale zdálo se
mi schůdné být tam po návštěvě zmíněné stavby přehrady, kostela atd. třeba dvě
hodiny na té zábavě a potom teprve odjet. Hlasování nakonec rozhodlo - jede se domů,
tento program nechceme. Zástupce polské strany tam celou dobu stál a vypadal dost
sklesle. Věřte nevěřte, mě ho bylo líto. Nakonec odběhl pro pana Sęgu, který zrovna
vyhlašoval výsledky fotbalového turnaje, který vyhráli naši sousedi z Častolovic, což
v tu chvíli nikoho z našeho zájezdu moc nezajímalo. Po vyhlášení těchto výsledků za
námi pan Sęga přispěchal, aby nás provedl po zbytek naší návštěvy osobně.

Navštívili jsme tedy neuvěřitelnou přehradu a kostel, o čemž opět již informoval
pan Krám v předchozím článku, takže přejdu k dalšímu dění. Protože jsme se odmítli
vrátit zpět na hřiště na nějaké občerstvení, předal pan Sęga panu Urbancovi jejich
znak u autobusu a společně se zástupci hasičů nás poprosili, abychom s nimi zajeli
alespoň k místní benzinové stanici, kde si můžeme vzít cokoli k pití či jídlu, samozřejmě zdarma a posedět s nimi chvilku v altánu, který stojí hned vedle.
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Zde již padaly návrhy, kde se můžeme v Čechách stavit na večeři, protože
někteří už byli opět vyhládlí. Někteří starší občané, kteří jednoznačně byli proti tomu,
abychom zůstali v Polsku přes noc a že je zbytečné, aby autobus jezdil tam a zpátky,
když někdo chce jít spát, zde začali přemýšlet např. o Žamberku, Helvíkovicích apod.
No, kdybychom měli zůstat v Polsku přes noc a autobus odvezl lidi spát např. ve 21
hodin, potom v 23 hodin a nakonec třeba ve 2 hodiny ranní, o kolik by najel více, než
kdybychom jeli mimo trasu do toho Žamberka na jídlo? A když by se jelo domů např.
ve 22 hodin, což se zdálo vhodné mně, o kolik bychom přijeli později, než kdybychom
se po prohlídce Kłodzka zasekli na jídlo a nějaké to pití někde v Čechách?
Nakonec jsme za sebou nechali podle mého pohledu rozpačitě vyhlížející
Poláky a vydali jsme se na cestu do Kłodzka. Nezpochybňuji nijak krásu a zajímavost
tohoto města, ale před vchodem do dalšího kostela v tomto dnu, navíc někde, kde
nemáme žádné partnery a přátele a nebylo to tedy cílem tohoto zájezdu, jsem
rezignoval a spolu s dalšími dvěma účastníky raději počkal na návrat ostatních na
místě, kde jsme měli nastupovat zpět do autobusu. Protože prohlídka města trvala
déle, řidič autobusu musel na místo, kde se nedalo parkovat, otáčet atd. přijet třikrát,
než jsme se sešli na místě, takže když k tomu připočítám to, že nesplňoval také dobu
svého odpočinku a vůbec se neměl ten den vracet, musel mít opravdu radost.
Pokračovali jsme dále do Čech, kde jsme se nakonec nikde nestavili, protože
někteří občané (z Vrbice) už chtěli jet rovnou domů. Dojelo se k rozcestí, kde se
odbočuje na Vrbici a já se před tímto rozcestím rozhodl, že půjdu raději přes Svídnici
pěšky. Neměl jsem již chuť sedět v autobuse při rozvážení lidí, kteří se dle mého
názoru nezachovali v Polsku správně a rozhodl jsem se tímto způsobem dát najevo
svůj protest. Lidé, kteří byli tak unaveni, že nechtěli ani zastavovat na večeři v Čechách, jak jsem se dozvěděl později, najednou po příjezdu k vrbické rozhledně chtěli
zastavit a všichni z autobusu si tam na studeném větru dali studenou klobásu či
párek. To měla být lepší večeře, než nabízeli v Polsku? Asi začnu věřit na vyšší moc, že
jsem si vystoupil dříve. Ve Svídnici totiž hrála country hudba a lidi se tam bavili rozhodně lépe, než my v autobuse a netrpěli hladem ani žízní, za což jsme si mohli sami.

Takže abych shrnul svůj názor na tento zájezd: dle většiny účastníků na nás
nebyli připraveni - nikdo nás při příjezdu nečekal u úřadu, ubytování bylo jinde, oběd
byl pozdě, dožínky se nekonaly, nebylo občerstvení. Já si naproti tomu myslím, že
přece nebudou stát u úřadu a čekat na někoho, když nevědí kdy přijede a mají práci
na hřišti. Ubytování dle mého názoru nebylo špatné a nechápu, proč ho někdo
odsoudil aniž by se na něj podíval. Na to, co vlastně se očekávalo od samotných dožíBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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nek, jsem se musel zeptat, protože jsem zatím na žádných nebyl. Bylo mi řečeno, že
měl být průvod, koláčky, nějaké to kulturní představení, občerstvení, posezení
s přáteli atd. Musím říct, že průvod nebyl a koláčky také ne. V náhradním programu
pro nás připravili to, co my pro ně u nás. Vzali jsme je na Homol, oni nás na vykopávky
na kopci a do kostela. Vzali jsme je do školy ve Lhotách, oni nás do své... Kde je to
špatné? Co se kultury týče, na zábavu jsme odmítli zůstat. A občerstvení? Pití bylo na
hřišti dost a večer měli maso na grilu, které jsme si mohli dát rozhodně dříve, než když
všichni jedli klobásu na Vrbici. A co my jsme nabídli Polákům při návštěvě zde? Také
měli všechno pití zdarma nebo dostali poukázku na 2 piva? Nevím, kde se vzalo
v lidech, kteří neustále měli něco proti jejich programu, to přesvědčení, že je to špatně.
Jsem zvědav, kolik z nich něco připraví, až přijedou Poláci na oplátku k nám a zda
nebudou tahanice o to, která obec v rámci DSO chce či nechce finančně přispět...
Pan Urbanec jako starosta a vedoucí zájezdu musel nějak reagovat na dotazy a
požadavky občanů a po hlasování, při kterém, bohužel, převážil dle mého nesprávný
názor, udělal prostě to, co si občané přáli, přestože již při odjezdu do Polska nastínil
situaci. Já bych se ale teď zpětně rád zeptal těchto občanů: kam jste jeli? Jeli jste na
dvoudenní zájezd? Proč jste mysleli, že je dvoudenní? Samozřejmě, že proto, abychom
mohli večer zůstat na zábavu. Jaký jiný důvod jste čekali? Když to nechcete, tak proč
jezdíte na dvoudenní zájezd, když se pořádají také jednodenní? A kdyby byl průvod a
koláčky, tedy ty dožínky, co by bylo večer jinak? Myslím, že by to dopadlo stejně...
Říkal jsem přímo tam na hřišti: Já bych z toho nedělal tragédii. Tak pojedeme
domů, ale nedělal bych to hned. Nejdříve bych s nimi chvilku přátelsky poseděl, aby to
nevypadalo tak, že jsme se naštvali a jedeme pryč. Již před časem jsem četl v tomto
zpravodaji, že nejde jen o vztahy mezi obcemi, resp. jejími představiteli, ale také o
navazování osobních vztahů mezi jednotlivými občany. Ale to nelze bez toho přátelského posezení. Nebo snad myslíte, že to lze při prohlídce školy, kde nás provádí
jeden zástupce z polské strany?
Toto jsou důvody mého rozhořčení a vystoupení z autobusu. Ve svém okolí se
teď dozvídám, že prý opilý Kotera udělal scénu, vystoupil a další ho pak honil kolem
autobusu. Těmto občanům vzkazuji: pár panáků a piva tam vypil kdekdo, někdo
mnohem více. Já měl 1 pivo po příjezdu, potom výstup na Gromnik, takže cestou zpět
už bylo pryč. Potom to byly 2 piva, následovala škola a oběd a potom 1 pivo, po kterém
už byla jen přehrada a kostel. Za tu dobu, po kterou jsme absolvovali jednotlivé
prohlídky, stačilo pivo vyprchat. U benzínky před odjezdem 3 panáky jako kdekdo a
v Kłodzku 2 piva za svoje. Mluvíme o době od 11 do 21 hodin. Z toho nikdy nejsem tak
opilý, abych dělal scény, krom toho kdo mne zná, ví, že se po alkoholu nikdy neperu a
nehádám, nýbrž jsem veselý a přátelský. Když se s někým hádám, je to proto, že bych
to udělal i bez alkoholu. Navíc: když se opiju, většinou si nic moc nepamatuji. O tomto
bych ale, jak vidíte, mohl napsat knihu a mohu říci, že nyní bych nejednal jinak.
Závěrem si dovolím citovat něco z e-mailu od pana Kráma: "K výletu: Myslím, že
jsme něco dobrého viděli, a to je užitečné. On ten život se skládá přece jenom z drobností." Ano, ještě bych doplnil: výlet to byl pěkný, líbilo se mi tam a mohli jsme se
s polskými přáteli i pobavit, kdyby někteří mysleli právě takto a ne jen na průvod a
koláčky a nepokazili to. Prohlídkou něčeho, za co se polští přátelé nemusí stydět
a přátelským rozhovorem při hudbě a grilovaném mase se může přátelství
prohlubovat. I bez dožínek. Já ale viděl spíše něco, co vypadá jako naštvaný odjezd
dětí, co nedostali svou hračku. Zato Častolovičtí si to nejspíš užili a hladem určitě
netrpěli, jedli jistě dříve než my, tak stále nechápu, o co komu vlastně šlo...
Jack London: "Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl
přestat mít rád." ...tedy: když říkám, že někteří dle mého názoru udělali chybu, stále
tu s nimi žiju rád. Jen nechci svůj názor sdělovat někomu za zády...
Petr Kotera
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Obyčejná škola ... obyčejní lidé
Ludmile bylo 7, Melise 14, Irence se podařilo téměř nemožné. Argentinský soud
dětem povoluje vycestovat ze země s mámou. Po rozvodu v Argentině se Irenka vrací
do Česka. Pro Argentinu neslýchané rozhodnutí, soudní bitva byla spíš pekelným
trestem než soudem, šance naprosto nulová... Tak jsme to s Irenkou znovu všechno
sepsali, adresovali přímo soudci a já jsem se vydal přímo k soudu dopis osobně
doručit. "To se nesmí", již mnohokrát mě ale angličtina dostala z bryndy, ani teď není
výjimka. Příjemné přijetí, soudce vše převzal. Mnoho argentinců má anglické a hlavně
skotské předky a teď jsou to soukromé školy, soudci, úspěšní lidé. Po 5 měsících
v Buenos Aires mě i ta španělština trochu šla. Následují ještě dvě, tři návštěvy u
soudců a advokátů, oni vám ukáží obraz slavného skotského pradědy, který to vše
začal, fotky ze soukromých škol, odkud vyjde ta 5% bohatá elita co vším v Argentině
hýbe. Samozřejmě koncerzace je v angličtině, to přece patří ke vzdělání.
A je tu Praha - Ruzyně, Melisa se svou angličtinou docela veselá a suverénní,
Ludmila (Luli) doslova "vykulena", tulí se k mámě. Co bude dál? Nová země???
Bydlíme v Potštejně, holky mají zbrusu nové české státní občanství, souhlas
školského úřadu a jde se do školy. Paní ředitelka Olga Myšáková, sympatická, veselá,
je pro. "Holka je to chytrá, pro naši školu a děti to bude přínos, s češtinou si nedělejte
starosti, to Melisa pochytí raz dva..." A tak Melisa půjde do základní školy Lhoty u
Potštejna.
To samé v Potštejně pro Ludmilu, bylo vše dohodnuto, pohovor atd. Ludmila
tam začne příští týden. Jdeme s Irenkou oba Luli do školy doprovodit, je to velký den...
a náhle ledová sprcha... vejdeme pár kroků do třídy a paní učitelka nás informuje:
"Luli by držela třídu zpátky, není možné, aby tu začala, pošlete jí do Dobrušky naučit se
česky..." Uvnitř se zvedá něco silného, tohle je rána pod pás!!! A potom se držíme
všichni tři před školou za ruce, Luli brečí. A zase světýlko v té hrozné tmavé díře...
škola Lhoty u Potštejna. Ten samý den rozhoduje paní ředitelka Olga Myšáková,
rychle, s úsměvem: "To není žádný problém, Luli může začít u nás ve Lhotách. Bude
vstávat brzy ráno, musí dojíždět autobusem..." "To je to poslední, co nám vadí",
říkáme. Ten krásný pocit, že jsou na tomhle světě všude obyčejní lidé, kteří jsou
hlavně lidmi, paní učitelky Výchová, Šaldová, pan učitel Hartman, školní jídelna,
družina, noví kamarádi.
A hlavně škola je to malá, skoro jako rodinka, příroda, učitelé tu mají na děti víc
času, děti se tu na základce ve Lhotách naučí dobře. Skvělá paní Albrechtová v Kostelci na Zemědělské škole, Melisa tam chodí jednou týdně po škole na češtinu.
Holkám se ve škole líbí, netrvá dlouho a Melisa i Luli mají ve škole úspěchy,
dobré známky. Ostatní děti ty dvě "cizinky" berou dobře, vždyť obě již rozumí a mluví
česky.
Tohle všechno je již několik let za námi, holky jdou svým životem. Melisa
vystudovala univerzitu v Newcastle upon Tyne v Anglii, "Evropské studie", Luli dokončila střední školu, obor módní návrhářství, fotografie, tanec a teď jde na vysokou
také. A kdo ví, jestli si tu jednou v Česku udělají holky své hnízdečko, tak za to může
z velké části ta hřejivá, obyčejná škola ve Lhotách i ti dobří, obyčejní lidé.
Já teď pracuji v Anglii na středních a odborných školách s dětmi, které neumí
dobře anglicky, Irenka hraje ve dvou orchestrech, diriguje dětský 20-ti členný
orchestr a učí na hudební škole i soukromě několik hudebních nástrojů a zpěv. Příští
rok budeme zase zpátky v Čechách, ve Vamberku. Snad se nám oběma povede se
uplatnit někde v tomhle kraji, kde jsou "obyčejné školy" a "obyčejní lidé". Jenomže ti,
co z takových škol vyjdou, jsou velmi často jaksi neobyčejní, víc rozumí životu i přírodě a jsou také véce lidmi. Tohle je teď ve světě moc zapotřebí. A tak když slyšíme, že na
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základce ve Lhotách u Potštejna ubývá žáků, často si s Irenkou říkáme, že by rodiče i
děti na tom možná byli lépe, kdyby zůstali. I ta angličtina se učí lépe, když je méně
dětí, to vím z vlastní zkušenosti.
A Melisa chce také něco dodat ze srdce, tak jak to cítí: "To byla krásná škola,
tolik lidí mě nezištně pomohlo. Pan učitel Balous, paní učitelka Matějusová. Ona byla
tak přísná... ale po hodině přišla a pak se mě krásně zeptala: "Tak co, Melisko, jak ti to
jde? Potřebuješ s něčím pomoct?" A kamarádi? Skvělá parta, a také toho v životě
hodně dokazují. Někteří jsou na vysoké škole, jiní se dobře uplatňují. Cítila jsem se tam
dobře, nikdy na tu školu nezapomenu."
Irenka Hurdová a Petr Šteffek, červen 2006

Poděkování
Vracím se k 1. červenci, který pro nás všechny byl jistě slavnostním dnem.
Chci poděkovat paní Prudičové z Borovnice, paní Čermákové a panu Částkovi z Rájce,
kteří mi pomohli sehnat adresy rodáků naší obce. Bez jejich pomoci by určitě nebylo
tolik pozvaných. Přesto se omlouvám rodákům, na které jsme zapomněli a nebo
nesehnali jejich adresy.
Děkuji též členkám sociální komise, které se na této akci podílely.
Anna Smolová

Opravdu rostou
O tom, že houby opravdu rostou,
se přesvědčilo několik nadšených houbařů z Rájce. Z místních lesů si domů
přinesli několik košů opravdu velkých
hřibů.

Ve čtvrtek 17. srpna jsme šli do
lesa na houby. Dozor nám dělala paní
Klára Machková se svou malou dcerou
Anežkou. Dalšími hledači jsme byli: Ája a
Kristýna Podhorníkovi, Hanka Kaplanová, Peťa Kafka a Markéta Vytlačilová.
V lese jsme našli zhruba 54 bedel,
38 hřibů a asi 10 křemenáčů. Babky a
klouzky jsme nepočítali. Dobrými hledači hub jsme byli určitě všichni. Sbírali
jsme je do košů i do dětského kočárku.
A tak malá Anežka musela jít sama, nebo
seděla na ramenou maminky. S úlovkem
a s pěkně stráveným dnem jsme byli
spokojeni.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Napsali o nás...

Přinášíme Vám výběr několika
článků z regionálního i celostátního tisku,
které pojednávají převážně o naší obci,
DSO Brodec, ale i o dalších lokalitách
v našem okolí. V poslední době se o nás
psalo hodně. Jedním z důvodů je také to, že
naše redaktorka Bára nyní zásobuje noviny
"zevnitř".
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Co nového v činnosti DSO Orlice
Na zaèátku kvìtna 2006 byla doznaèena první etapa cyklotras a instalovány
informaèní tabule v jednotlivých èlenských obcích svazku. 8. 5. 2006 se uskuteènilo
slavnostní otevøení vyznaèených tras, a to vyhlídkovou jízdou starostù èlenských obcí a
dalších nadšencù cyklistického sportu pod názvem „Na kole regionem Orlice – pøírodou za
památkami“. Úèastníci vyjeli z Palackého námìstí v 9 hodin ráno a za pìkného slunného
poèasí projeli obec Doudleby nad Orlicí, obec Zámìl, navštívili cukrárnu v Potštejnì,
poutní místo Homol, kde je zaujal poutavý výklad pana starosty Urbance o historii této
pamìtihodnosti, hospùdku U Medvìda v Pøestavlkách, kde se pøíjemnì obèerstvili, obec
Vrbici a její rozhlednu a za hojné úèasti veøejnosti otevírání Vrbické lesní studánky. Odtud
se v odpoledních hodinách vrátili zpìt do Kostelce nad Orlicí a v Seykorovì parku
vyslechli koncertní vystoupení uèitelù a žákù místní ZUŠ.
Tak jako každý rok, tak i letos, svazek obcí podal nìkolik žádostí o dotaèní
prostøedky. Z Krajského Programu obnovy venkova získal penìžní prostøedky ve výši
156 tisíc Kè, které jsou použity na cyklistickou akci 8. kvìtna, na dovybavení cyklotras
mobiliáøem a na nákup 2 poèítaèù pro regionální turistické informaèní centrum. Témìø
178 tisíc Kè z grantového programu na podporu cyklodopravy bude též použito na
dovybavení cyklotras mobiliáøem. Na profesionalizaci svazku obcí byly obdrženy finanèní
prostøedky ve výši 74 tisíc Kè.
Mikroregion prezentuje každoroènì zajímavosti na svém území na stránkách
obrazového atlasu turistických cílù. Letošní rok je zamìøen na nauèné stezky. Tento atlas
mùžete obdržet v informaèním centru. Zde též získáte nové pohlednice zachycující hrady a
zámky a církevní památky, které mùžete vidìt pøi svých cestách po území svazku obcí.
25. 5. 2006 se ve Dvoøe Králové nad Labem konalo první setkání zástupcù svazku
obcí Královéhradeckého kraje. Cílem bylo seznámení se s èinností jednotlivých svazkù
obcí a výmìna zkušeností s možností èerpání rùzných dotaèních prostøedkù. Za náš
svazek obcí se zúèastnili dva zástupci, pan Karel Urbanec, pøedseda DSO mikroregionu
Brodec a místopøedseda DSO Orlice a Ing. Pavlína Kotouèová, kteøí pøedstavili èinnost
nejen DSO Orlice, ale i DSO mikroregionu Brodec, který je souèástí svazku obcí Orlice, a
sousedního DSO Poorlicko. Poèátkem èervna, též ve Dvoøe Králové nad Labem, byly
prezentovány projekty pro obce a svazky obcí, neziskový sektor a podnikatelskou sféru
zpracované tzv. euromanažery, vyškolenými v souvislosti s projektem „Evropské
projektové centrum – budování regionálního partnerství“. Projekty byly vytvoøeny v rámci
soutìže „SRPEM – soutìž regionálních projektù euromanažerù“. Tak je pøipraveno pro
pøíští programovací období Evropské unie na léta 2007 – 2013 25 projektù v celkovém
objemu 650 milionù Kè. Projekty budou upraveny podle konkrétních podmínek operaèních programù platných na uvedené období a na
nì budou èerpány finanèní prostøedky ze zdrojù
Evropské unie. Do výše uvedené soutìže jsem
zpracovala projekt na „Nízkoprahové zaøízení a
skatepark v Kostelci nad Orlicí“, nebo zámìrem
Mìsta je uvedený areál v polovinì pøíštího roku
zaèít realizovat.
Ing. Pavlína Kotouèová,
oddìlení regionálního rozvoje
(Zpravodaj mìsta Kostelec n. Orl., 7-8/2006)
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Sport
Memoriál Bohumila Bečičky
I přes nepříznivé počasí se v sobotu 5. srpna uskutečnil již 8. ročník turnaje ve
volejbalu Memoriál Bohumila Bečičky. Letošního ročníku se účastnilo celkem osm
družstev a pořadí na prvních místech zaujala družstva:
1. Bečička Choceň
2. Javornice
3. P.R.D. Přestavlky
4. L.T.C. Kluč
Na shledanou při devátém ročníku - první srpnovou sobotu roku 2007, se těší pořadatelé.

Letní volejbalová škola pro děti
Celé prázdniny se volejbaluchtivá mládež scházela na antukových kurtech
v Přestavlkách a nedala se odradit ani chybou v textu posledního „Brodíku“, který
nepřesně informoval o třiceti klicích – správný údaj činí „5 kliků“. Pravidelné
tréninky se konaly každé úterý a čtvrtek. Kvůli vytrvalému dešti odpadl pouze jeden.
Turnaj o sladké ceny proběhl již za slunečného počasí. Nejlepší žáci opět obdrželi,
tentokráte žluté triko s emblémem LVŠ Přestavlky a s číslem 7. Byli to: Andrea
Podhorníková, Pavel Kodytek, Nikola Wiczaková, Jiří Kaplan, Šárka Kafková, Tomáš
Červinka, Hana Vávrová, Jiří Holubec, Lída Vávrová a Jan Holubec. Příští rok se bude
škola opět konat a doufáme, že si cestu ke sportu najdou i další zájemci.
J.Ř.
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Závěrečný turnaj volejbalové školy se konal 26. srpna od deseti hodin
v Přestavlkách a žáci tu předvedli to nejlepší, co uměli. Počasí jim přálo a z hřiště se
rovnou přesunuli na prostranství před pohostinstvím, kde program pokračoval akcí
k zakončení prázdnin.

Z činnosti SDH
Přestavlky od května do září
Od okrskové soutěže v Brumbárově jsem v Brodíku nepsal o činnosti SDH
Přestavlky, protože stále bylo málo místa a odsouvalo se to do dalšího čísla. Tentokráte jsme pořádali vlastní soutěž, což již nechci odsouvat, i když je místa ještě větší
nedostatek než jindy. Rozhodl jsem se přitom uveřejnit článek o činnosti od okrskové
soutěže až po současnost.
Dne 27. května se naše děti zúčastnily dětské hasičské soutěže v Kostelecké
Lhotě. Na tuto soutěž se děti a mládež dopravily na kolech. Jak už to ve Lhotě bývá
zvykem, nebyla zde pouze klasická soutěž, ale následovala soutěž v přetahování hadiBRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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cí. V hlavní soutěži mělo každé družstvo 2 pokusy. Našim dívkám první pokus nevyšel, což je velmi mrzelo a při druhém se jim nepodařilo dosáhnout na pohárová místa.
Chlapci ovšem skončili na prvním místě a v následné soutěži v přetahování hadicí se
jim podařilo zvítězit také.

Další soutěže jsme se zúčastnili v červnu v Záměli. Na této soutěži byli také
hasiči z polského Przeworna. My jsme přijeli s 2 družstvy dospělých, 1 dívčím a
1 chlapeckým. Dětská kategorie zde ale nakonec vůbec nebyla, takže naše děti soutěžily v kategorii dospělých. Na soutěži bylo celkem 10 mužských a 2 ženská družstva.
Naše dívky skončily v ženské kategorii na druhém místě a muži obsadili pěkné 3., 4. a
7. místo. Naše dětské chlapecké družstvo tedy nechalo za sebou mužská družstva,
jako domácí Záměl I., Vamberk II., a další domácí Záměl II. Na sedmé místo nejsou
naše děti zvyklé, přesto v tomto případě to byl obrovský úspěch!
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Předposlední prázdninová sobota patřila (po skončení závěrečného turnaje
volejbalové školy) druhému ročníku dětské soutěže "PŘESTAVLCKÝ VLK". Protože
poslední prázdninový víkend patří v okolních obcích tradičnímu loučení s prázdninami, rozhodli jsme se oproti loňsku posunout tuto soutěž na předposlední
prázdninový víkend. V tomto roce to byl ovšem shodou okolností poslední srpnový
víkend. Přestože již od loňského ročníku byl termín dán, některé obce, které původně
přislíbily účast, nakonec naplánovaly své ukončení prázdnin také na tento víkend,
takže se nám tu sešla při letošním ročníku pouze 4 družstva, což nás velmi mrzelo, už
proto, že jsme měli připraveny poháry až do šestého místa, takže pohár by dostala
další dvě družstva bez ohledu na umístění.

V letošním roce se nám podařilo dětská družstva po téměř dvouleté žádosti ve
výzbrojně konečně vybavit přilbami a vrchní částí oděvu.
Výsledky byly následující: 1. místo obsadili chlapci z Přestavlk, 2. místo
Krchleby, 3. místo dívky z Přestavlk a na 4. místě skončily děti z Vrbice. Stejně jako
v loňském roce získalo družstvo na 1. místě kromě poháru sošku vlka a každý si
odnesl domů svou medaili. V příštím roce plánujeme medaile pro první 3 družstva.
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Po skončení hlavní soutěže následovala soutěž o
dortový pohár starosty SDH Přestavlky. V tomto kole se
naše dívky vybičovaly k nejlepšímu výsledku v tomto dni,
ovšem po nich šli na řadu ještě naši chlapci, kteří jim to
opět nenechali a odsunuli je na druhou pozici. Nakonec to
bylo celkem jedno, protože se o dort všichni poctivě
rozdělili.
Po vyhlášení kompletních výsledků následovaly
další soutěže, jako přetahování hadicí nebo skákání přes
švihadlo. V odpoledních hodinách zde bylo možno projet
se na koni. Počasí nám sice po většinu dne přálo, ale
nakonec nám chvilku sprchlo, což přerušilo fotbalový zápas. Vojenský stan, který byl pro tento případ postaven,
nebyl tedy postaven zbytečně.

Před deštěm se neschovávali jen lidé, ale u stánku s občerstvením se pod
přístřeškem alespoň zčásti schovali také koně. Jak vidíte na fotografii, vypadalo to
docela humorně - jakoby si zašli na pivo...

Po skončení soutěžního odpoledne byla od 19 hodin uspořádána na sále hospody diskotéka pro mládež, kde se hrálo jako obvykle na přání.
Již nyní je znám termín 3. ročníku, který se bude konat opět předposlední
prázdninovou sobotu, tedy 19. srpna 2007. Věřím, že připravíme pěkný program,
mnoho zajímavých a chutných cen a těšíme se na větší účast okolních obcí.
2. září jsme se zúčastnili soutěže v Kosteleckých Horkách, kde muži obsadili
7. místo, děti 2. místo a ženské družstvo, složené z větší části také dívkami z dětského
družstva, v kategorii žen vyhrálo. Gratulujeme!
Petr Kotera
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Kultura a volný čas
Kalendář kulturních akcí
6.9. - 31.10. Kostelec n.Orl. - RTIC

PRAVĚK A STŘEDOVĚK KOSTELECKA
výstava - archeologické nálezy ve fotografiích

15.9.

Choceň - Sokolovna

VINOBRANÍ

19.00

k dobrému vínu zahraje Cimbálová muzika Boženy Duškové Brno

16. 9.
17.9.
17.9.

Kostelec n.Orl. - náměstí KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ
9.00
Homol
ŠVESTKOVÁ POUŤ
mše 8.00, 10.00, 14.30
Kostelec n.Orl. - náměstí 135 LET SDH KOSTELEC - MĚSTO
9.30

22.9.

Choceň - Sokolovna

ukázka techniky, vyprošťování osob z auta, hasičského zásahu...

ŠTIKA K OBĚDU

19.30

V. Postránecký, K. Fialová, L. Švormová, N. Konvalinková v divadelní komedii o tom, kdo jinému jámu kopá...

22.-24.9.
23.9.

Choceň - Orlické muzeum JUBILEJNÍ XX. VÝSTAVA HUB
Kostelec n.Orl. - Rabštejn OBLASTNÍ KOLO TRAMPSKÉ PORTY

24.9.

Choceň - zámecký park

10.00-18.00
11.00

pro mládež od 18 let

SKOTSKÉ HRY PRO VELKÉ I MALÉ

10.00

všichni finalisté obdrží diplomy a věcné ceny! Skotské disciplíny
pro dospělé i děti. Navíc jízda na koni a občerstvení. Startovné
30 Kč. Každý registrovaný účastník obdrží zdarma panáka pravé
skotské whisky

26.9.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn VSTUPTE!

19.30

P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová v divadelní komedii o nekončících patáliích dvou klanů na penzi

28.9.

Kostelec n.Orl.

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

8.00

v kostele sv. Jiří

29.9.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn KONCERT BÝVALÝCH ABSOLVENTŮ ZUŠ

19.00

Den otevřených dveří ZUŠ od 13.00 hodin

29.9.-1.10. Kostelec n.Orl.

TŮMŮV KOSTELEC 2006
hudební festival v kostele sv. Jiří a v areálu Nového zámku

Inzerce

Prodám stolek
Prodám stolek s výsuvnou deskou a skříňkou.
Cena 2.000,- Kč, dohoda možná.
Tel.: 608 940 811
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Fotografii nám poskytla p. Jakubcová z Borovnice. Děkujeme.

Stará fotografie Homole - okolo roku 1928
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