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Zprávy Obce Borovnice

Veřejné zasedání zastupitelstva

Vyjádřete svůj názor k homolským schodům

Rub a líc oslav konaných na území obce Borovnice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná dne 28. června od 18:00 hodin 

v pohostinství “Zastávka” v Rájci.

 Všichni jste srdečně zváni.

Na posledním veřejném zasedání bylo zastupiteli obce Borovnice odmítnuto 

bezúplatné převedení homolských schodů do majetku obce. Tuto památku obci 

bezúplatně nabídl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabídka přišla 

v době, kdy obec výrazně dotuje a investuje do infrastruktury tohoto objektu, a tímto 

krokem chce přilákat co nejvíce turistů, poutníků a jiných zájemců o tuto bezesporu 

atraktivní a kulturně významnou památku. Obec by chtěla právě s homolskými 

schody spojit další kulturně společenské aktivity. PRO to, aby se obec stala 

vlastníkem schodů, hlasovali tři zastupitelé z devíti. Na internetových stránkách obce 

www.borovnice.info je zřízeno fórum, kde můžete anonymně vyjádřit svůj postoj 

k rozhodnutí zastupitelů.

Dne 12. května 2007 Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky připravil okrskové 
cvičení spojené s oslavou 55. výročí založení místního SDH. 

V této souvislosti se patří poděkovat všem obětavým hasičům, kteří tento den 
připravili, a to nejen po odborné přípravě - hasičské dovednosti, ale i jako velmi 
příjemný kulturní zážitek s podvečerním programem při živé hudbě. 

O co horší bylo probuzení následující den, kdy nás v centru obce přivítala 
rozkopaná úplně nová autobusová čekárna s utrženým okapem. Nechce se mi věřit, 
že to udělal místní hasič, nebo rodák, který byl pozván na oslavu zdejšího sboru. Je to 
jen další potvrzení toho, jak zkažená je dnešní společnost, jak si nevážíme nových 
prospěšných věcí, ale co je ještě horší, jak jsme lhostejní k tomu, když někdo ničí 
obecní (veřejný) majetek. Hluk, který doprovázel tuto aktivitu naprosto hloupého 
člověka, musel být slyšen a pravděpodobně i viděn. Bohužel, i tento skutek sklouzl do 
anonymity a obci nezbývá, než zatnout zuby a opravit poškozené zařízení. 

Když už nic jiného, pokusme se nad tímto zamyslet a hledejme společně příčiny 
a důsledky našeho chování. 

Karel Urbanec, starosta obce
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MEZINÁRODNÍ 
SPORTOVNĚ-KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ 

TÁBOR

II. ročník

PŘESTAVLKY u Kostelce nad Orlicí
úterý 24.7. - pátek 3.8.2007  (11 dní) 

Stále není naplněn počet míst, které jsou mikroregionu Brodci přiděleny. 

Kapacita tábora je maximálně 30 osob: 3 vedoucí, mikroregion Brodec má k dispozici 

12 míst, zbytek tvoří účastníci ze Slovenska a Polska. Závazné přihlášky v našem 

regionu podali zatím 3 zájemci. Zástupci všech šesti obcí mají za úkol do 5. 6. 2007 

nahlásit zbylé zájemce o tento tábor. Pokud nebude 12 míst obsazeno mládeží z 

našeho regionu, počet bude doplněn mládežníky z Rychnovska.

Při této příležitosti nabízíme možnost uplatnění pro jednoho z vedoucích 

tábora (nejlépe chlapce ve věku okolo 20 let), který by doplnil dvojici již vybraných 

vedoucích, slečen Zuzany Bukovské a Inny Reihl. Místo vedoucího tábora je oceněno i 

částečnou odměnou. 

První ročník Mezinárodního tábora se uskutečnil v minulém roce v Uhřínově, 

třetí ročník se bude za rok konat ve francouzské lokalitě v okolí města NANCE. Cyklus 

těchto táborů by měl pokračovat i v dalších letech. V roce 2009 by ho měla organizovat 

polská strana.

Sportovní tábor s mezinárodní účastí je určen pro mládež z České republiky, 

Slovenské republiky a Polska. Program nabízí plno aktivit: stanování, volejbalový 

miniturnaj, fotbal, výlety do okolí, setkání s mladými lidmi, interaktivní hry, nízké 

lanové překážky, návštěvy v dalších organizacích neziskového sektoru, pohyb, 

hudba, tanec. Program je zejména pohodový a zaměřený k místním lidem.

Hlavní vedoucí: Zuzana Bukovská (Sdružení SPLAV Skuhrov nad Bělou)

Inna Reihl (Villa Nova Uhřínov)

Kapacita: max. 30  (12+3 CZ, 5 Slovensko, 7 Polsko)

Věk: 10 - 16 let

Ubytování: stanový tábor na louce v Přestavlkách

Kontakt: garant tábora:

Karel Urbanec, starosta obce Borovnice - tel. 725 081 099

manažer sdružení - přihlášky:

Ing. arch. Kateřina Holmová - tel. 494 531 054
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Dobrovolný svazek obcí Brodec přijal na svém posledním jednání dalšího člena 

do svazku. Tím se stala obec Polom, která projevila zájem o členství a deklarovala 

připravenost ke vzájemné spolupráci. Od června budou vypracovány nové stanovy 

DSO Brodec a zástupci Polomu je stvrdí svým podpisem. Polom uhradí v roce 2007 

pouze polovinu členského příspěvku za obyvatele a začlení se do projektu POZNEJME 

SE II.

Na tomto setkání byla rovněž na žádost předsedy svazku Karla Urbance 

zvolena nová předsedkyně mikroregionu, kterou se stala Drahomíra Kuběnková.

DSO Brodec rovněž požádal o dotaci z Programu obnovy venkova na 

Revitalizaci návsí. Po prvním jednání zastupitelů Královéhradeckého kraje dostal 

příslib ve výši 485 000 korun. Zástupci schvalují dotaci z POV a uzavření smlouvy 

k projektu revitalizace návsí. 

V dalším bodě jednání předseda svazku přečetl zápis o provedeném auditu 

hospodaření. Členové schválili závěrečný účet hospodaření za rok 2006.

V diskuzi František Krčmář žádá o omezení vysílání veřejného rozhlasu DSO 

Brodec v pátek od 16:00 do 17:00 hodin a v neděli od 8:30 do 9:30 hodin. V tuto dobu 

se konají v kostele mše a hlášení rozhlasu narušuje jejich průběh. Dále Karel Urbanec 

žádá všechny zástupce obcí o pomoc při realizaci Mezinárodního tábora, který se 

koná v Přestavlkách. Další jeho žádost směřovala k provedení vstupních jednání 

nutných pro realizaci projektu skupinového vodovodu v mikroregionu. Žádá o snahu 

vyjednat s projekční kanceláří Medium projekt Pardubice pro jednotlivé obce co 

nejlepší možné podmínky, potřebné k realizaci projektu pro územní rozhodnutí 

skupinového vodovodu.

Také letošní prázdniny se již po osmé uskuteční na dvou antukových kurtech 

v Přestavlkách pod vedením kvalifikovaných trenérů Letní volejbalová škola.

Školné činí 50,- Kč na celé prázdniny, “nováčci” neplatí. Občerstvení zajištěno. 

V rámci školy se uskuteční závěrečný turnaj, vyhodnocení nejlepších a všichni 

dostanou společnou fotografii. Škola je určena pro všechnu zdravou a ukázněnou 

mládež ve věku od 10 let, a to nejen z naší obce. Tréninky vždy v pondělí a čtvrtek od 

17 do 19 hodin. Začínáme již 2. července od 17 hodin na hřišti v Přestavlkách.

Jiří Řehák

Z jednání dobrovolného svazku obcí

Letní volejbalová škola

Z mikroregionu
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
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Společenská kronika

Životní jubilea

V mìsíci červnu oslaví své životní jubileum

paní Marta Sejkorová z Přestavlk
paní Alena Sejkorová z Přestavlk

81 let
82 let

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

Odhlášení občané

Blahopřání

Vzpomínka

Z čp. 28 v Borovnici se odhlásila 
Přejeme jí mnoho osobních úspěchů a příjemný pobyt v novém místě bydliště.

Monika Plachecká.

Upřímně blahopřejeme paní Bc. Marcele Huškové 
k úspěšnému ukončení studia na Pedagogické fakultě 
Univerzity Hradec Králové, oboru sociální práce.
                                  rodiče Sládkovi a manžel  s dětmi

Upřímně děkuji všem, kteří měli rádi p. Václava Duchoně, 
a vzpomenou na něho se mnou 9. června, v den 1. výročí úmrtí.
                                                        Děkuji, Miloslava Matějusová

Jsem na světě!

Vítání občánků

Rádi bychom přivítali do života

Nové občánky přivítáme v neděli dne 17. června 2007 od 14 hodin na zámečku 
v Přestavlkách. Vítat budeme a tímto srdečně zveme:

která se narodila dne 6. května 2007.
Zuzanu Kolešovou z Přestavlk

Tomáše Dvořáka z Borovnice čp.77, nar. 9.1.2007
Žanetu Knápkovou z Borovnice čp.99, nar. 12.3.2007
Jaroslava Urbance z Přestavlk čp.10, nar. 11.4.2007
Filipa Bednáře z Borovnice čp.48, nar. 12.4.2007
Zuzanu Kolešovou z Přestavlk čp.49, nar. 6.5.2007

Rodičům přejeme spoustu radosti a Zuzance mnoho štěstí do života.
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Kdy na Homol...

V mìsíci červnu se budou na Homoli konat mše svaté v následujících dnech:

10. června  od 14:30 hodin,

24. června  od 14:30 hodin.

Dne 1. července 2007 pořádá obec Borovnice další cyklus homolského 
koncertu skupiny Gema ze Sopotnice, pod názvem Vítání léta. Jedná se již o 5. ročník 
a věříme, že se nám společně s interprety podaří zajistit příjemný kulturní zážitek. 
Koncert začíná ve 14:00 hodin v chrámu Panny Marie Sedmibolestné na Poutním 
místě Homol.

Mše na Homoli

Vítání léta na Homoli

Kultura a volný čas

Kalendář kulturních akcí

1.-29.6. Kostelec n.Orl. - knihovna SKAUT OD BOBŘÍ ŘEKY
Výstava, která připomíná 100 let od narození Jaroslava Foglara .

1.6.-30.8. Kostelec n.Orl. - RTIC VÝSTAVA AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFIÍ
Město Kostelec n.Orl. vás zve do Regionálního turistického a
informačního centra na výstavu ZÁMECKÝ PARK PO CELÝ ROK 
v amatérských fotografiích. Výstava bude otevřena pondělí až 
pátek od 9:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 11:00 hodin.

1.-3.6. Choceň - kino Máj PAST NA ŽRALOKA 17:30
Když kořist vrací úder... Koprodukční barevný film v české verzi.

1.-3.6. Choceň - kino Máj BESTIÁŘ (15 let)   20:00
Nový film Ireny Pavláskové na motivy bestselleru B. Nesvadbové.

2.6. Kostelecké Horky - MD VÍTÁNÍ LÉTA A LOUTKÁRNA 
Přijďte společně přivítat léto... loutkové divadlo, hry na dvoře pro 
děti, stolní hry pro chytré hlavy, posezení až do večera..

3.6. Kostelec n.Orl. - kino MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 17:00 a 19:00
Dvě děti utíkají od všední reality do lesa, který se v jejich fantazii 
mění v kouzelný svět… Rodinný film USA – česká verze.

4.6. Vamberk - MK Sokolovna ČERT A KÁČA 18:00
Pohádka v podání divadelního ochotnického spolku Zdobničan 
Vamberk.
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4.6. Choceň - kino Máj MECHANICKÝ POMERANČ (klubový film - 12 let)   20:00
Sex, rvačky, krádeže, zpívání, stepování, násilí... Film USA.

5.6. Kostelec n.Orl. - Rabštejn PAVOUČEK PRO ŠTĚSTÍ 19:30
„Alespoň tady na těch prknech zvítězila láska nad penězi“… 
Lidový muzikál uvádí Divadelní soubor Jirásek Týniště n. Orl.

5.-6.6. Choceň - kino Máj NEZNÁMÝ SVŮDCE (12 let)   20:00
Jak daleko jste schopni zajít, abyste udrželi tajemství? Film USA.

7.-8.6. Kostelec n.Orl. - kino HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL 19:30
Není comeback jako comeback… Film USA.

8.-10.6. Choceň - kino Máj KRVAVÁ SKLIZEŇ (12 let)   20:00
Nikdo nepředpokládal, že by se to mohlo opakovat... Film USA.

9.6. Rájec - za Částkovými SOUTĚŽ PODORLICKÉ LIGY 10:00
TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU LEM 20:00
Více na straně 11 tohoto čísla zpravodaje.

9.6. Kostelec n.Orl. - region HASIČSKÉ ZBROJNICE Z PEDÁLŮ KOL 8:00-18:00
RTIC ve spolupráci s SDH regionu si vás dovolují pozvat na 
cyklistickou akci s názvem Hasičské zbrojnice z pedálů kol, která 
se uskuteční dne 9. 6. 2007. Podrobné informace získáte v RTIC 
na tel. čísle 494 337 261 či na plakátech.

9.6. Potštejn - Vochtánka COUNTRY BÁL - DOKLOBOUKU
Western Vochtánka zve na country bál s grilovanou kýtou.

9.6. Kostelec n.Orl. - koupaliště ROCKOTÉKA 21:00
Uvádí DJ Piňon a Hammer.

9.6. Skořenice - Roxet SEMTEX OPENING BIG SNOW PARTY 21:00
Zimní atmosféra pohltí celý Roxet od základu po strop, od hlubiny 
po salonek, od podia k barům a to včetně vichřice - fujavice - 
vánice - pod taktovkou šíleného Future Soundu.

10.6. Kostelec n.Orl. - kino DOPISY Z IWO JIMY 19:30
Nemá smysl zemřít jako hrdina. Důležité je přežít a vrátit se 
domů... Válečné drama Clinta Eastwooda. Film USA.

11.6. Kostelec n.Orl. - Rabštejn ZAHÁJENÍ KURZU TANCE 2007 18:30
11.6. Choceň - kino Máj ZRCADLO (klubový film - 12 let)   20:00

Sex, rvačky, krádeže, zpívání, stepování, násilí... Film USA.

12.6. Kostelec n.Orl. - Rabštejn VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO ODBORU ZUŠ17:00
12.-13.6. Choceň - kino Máj VRATNÉ LAHVE 20:00

Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení... Film ČR.

13.6. Kostelec n.Orl. - Rabštejn III. REPREZENTAČNÍ KONCERT ZUŠ 18:00
14.6. Kostelec n.Orl. - kino HORŠÍ UŽ TO NEBUDE 19:30

Střet fikce a reality. Je to jen kniha, nebo skutečnost... Film USA.

14.-16.6. Choceň - kino Máj PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA 19:30
Piráty celého světa čeká doba temna... Film USA.

15.-17.6. Choceň - kino Máj ARTHUR A MINIMOJOVÉ 17:30
Podívaná pro malé i velké. Americko-francouzský širokoúhlý film 
v české verzi.

16.6. Potštejn - Vochtánka HURÁ DO PRÁZDNIN 14:00 / 20:00
Western Vochtánka Potštejn pořádá akci Prima prvňák, country 
bál Wejvrat, grilují se kuřata. 9. ročník vyhlášení fotografické sou- 
těže Orlického týdeníku o nejsympatičtějšího prvňáka regionu 
2007. Vystoupení dětí z dětského domova Potštejn.

16.6. Skořenice - RoXet BENASSI BROS. feat. DHANY live in RoXet 21:00
Světoznámá ikona Benassi Bros živě v RoXetu ve Skořenicích. 
Kdo by neznal ty největší pecky od Benassi Bros., jakými jsou 
Every Single Day, Make Me Feel, Feel Alive či Rocket In The Sky. 
To je neopakovatelná show. Live uslyšíte ty největší pecky v po- 
dání Dhany. Uvádí Aleš Daněk & DJ´s Fajn Radia Life.

16.6. Kostelec n.Orl. - koupaliště SPEKTRUM 21:00
Taneční zábava s legendární skupinou.
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16.6. Rychnov n.Kn. - SC Alien LETNÍ SUPER DISCO SHOW 80. LET 20:00

17.6. Kostelec n.Orl. - kino ARTHUR A MINIMOJOVÉ 17:00 a 19:00
Podívaná pro malé i velké. Americko-francouzský širokoúhlý film 
v české verzi.

18.-19.6. Choceň - kino Máj NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ (Kino art)   20:00
Hladivý příběh z Holandska uvádíme v bratrské spolupráci s Di-
vadlem Járy Cimrmana. Koprodukční film.

20.6. Kostelec n.Orl. - Rabštejn VYSTOUPENÍ MAŽORETEK 18:00
Mažoretky Kostelec n.Orl. vás srdečně zvou na “Odpoledne s tan-
cem” na Rabštejně.

21.6. Kostelec n.Orl. - kino VLAJKY NAŠICH OTCŮ 19:30
Únor 1945. Vítězství v Evropě je na dosah, ale boje v Tichomoří 
neustále pokračují... Válečné drama Clinta Eastwooda. Film USA.

21.-22.6. Choceň - kino Máj HORY MAJÍ OČI 2 (15 let)   20:00
Ti šťastnější zemřou rychle... Film USA.

22.6. Skořenice - RoXet HIP HOP JAM vol.VII & SUPERCROOO 21:00
Do RoXetu tentokráte zavítá jedna z dalších hip-hopových ikon a 
to jedineční Supercrooo, kteří nám představí nejen novinkový 
materiál z posledního alba, ale zahrají i staré osvědčené fláky.. 
Večerem Vás provede již chronicky známý DJ Enemy.

23.6. Kozodry - ranch Amazonka 4. JEZDECKÝ DEN 13:00
Ranch Amazonka pořádá na louce u mlýna 4. jezdecký den. Pre-
zentace jezdců od 12 hod., představení od 13 hod.: překážková
jízda, tyče, volná jízda, poté závod pro děti i dospělé: barely, zá-
chrana, rychlostní závod. Následovat bude scénka a na závěr 
předání cen. Občerstvení zajištěno a večer posezení u country.

23.6. Skořenice - RoXet FRISCO ON TRADE PROMOTION PARTY 21:00
Frisco v rámci své promo tour přiváží večer soutěží o lákavé ceny, 
hostesky se stánkem a spoustu dobré nálady s Lukášem Malým.
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23.6. Potštejn - Vochtánka COUNTRY - KALUMET
Western Vochtánka Potštejn zve na country skupinu Kalumet, 
griluje se krůta.

23.-24.6. Potštejn - Vochtánka JIRÁSKŮV DIVADELNÍ POTŠTEJN
Divadelní festival - komedie pro dospělé a pohádky pro děti.

23.-24.6. Choceň - kino Máj DIVOČÁCI 20:00
Motorkáři jak je neznáte... Film USA.

24.6. Kostelec n.Orl. - kino TAXI 4 (12 let)   19:30
Čtvrtá část slavné automobilové ságy... Film USA.

25.-27.6. Choceň - kino Máj SPIDER-MAN 3 20:00
Ta největší bitva na něj teprve čeká... Film USA v české verzi.

27.6. Kostelec n.Orl. - kino POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL (15 let)   19:30
Okouzlující, fascinující, vražedný... Film USA.

27.6. Kostelec n.Orl. - koupaliště STŘEDEČNÍ DISKOTÉKA 21:00
První letošní středeční diskotéka na koupališti.

29.6. Kostelec n.Orl. - Rabštejn O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 16:00
Pohádka pro malé i velké... Hraje Malé divadélko Praha.

29.6. Kostelec n.Orl. - koupaliště READY KIRKEN + DISKOTÉKA 20:00
Koncert skupiny READY KIRKEN, po skončení diskotéka.

29.-30.6. Choceň - kino Máj SHERRYBABY (Kino art - 12 let)   20:00
Chce začít znova od začátku – ale začátek je jen jeden... Film USA.

30.6. Krchleby - Brumbárov LETNÍ SLAVNOST 2007 14:00

30.6. Potštejn - Vochtánka COUNTRY BÁL - JEŠTĚŘICE
Western Vochtánka zve na další country bál a grilovanou kýtu.

30.6. Skořenice - RoXet AQUATICA PARTY vol.III 21:00
Místo tanečního parketu vytvořená vodní hladina, bazén s 55.000 
litrů vody, která je vyhřívaná, k tomu všemu perfektní nasvícení 
celého bazénu a pohyblivé mega-sprchy nad celým sálem...

1.7. Homol VÍTÁNÍ LÉTA - 5. ROČNÍK 14:00
Koncert skupiny Gema ze Sopotnice. Více na str.7.
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Z činnosti SDH

V sobotu dne 12. května se na přestavlcké návsi konala při příležitosti 55. 

výročí SDH Přestavlky okrsková soutěž. Začátek, který byl stanoven na 12.30 hod., 

musel být kvůli vydatnému dešti posunut na 13.00 hod., kdy déšť konečně ustal a 

počasí se nakonec umoudřilo, takže většina družstev soutěžila za slunečného počasí. 

Pozvánka na soutěž

Okrsková soutěž v Přestavlkách

Sbor dobrovolných hasièù Rájec pořádá

Po celý den bude zajištěno občerstvení a bohatá tombola.
Zveme také na večerní zábavu od 20:00 hodin, 
kde k poslechu a k tanci zahraje kapela Lem.

Srdečně zve SDH Rájec.

v sobotu dne 9. června 2007 od 10:00 hodin
na louce za Částkovými

5. ROČNÍK PODORLICKÉ LIGY
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Na soutěži vystoupilo 13 družstev mužů, 4 družstva žen a 3 družstva dětí. 

V kategorii mužů vyhráli již potřetí za sebou borci z Kosteleckých Horek, jimž tím 

pádem zůstává v trvalém vlastnictví putovní pohár okrsku, který od jeho zakoupení 

nedali prakticky z ruky a od příštího roku se bude tedy soutěžit o zbrusu nový. 

V dalších kategoriích excelovali hasiči z Vrbice, kteří zvítězili v kategorii žen 

i v kategorii dětské. Kromě pohárů a diplomů se letos navíc udělovaly každému členu 

vítězného družstva ve všech třech kategoriích také medaile za 1. místo.
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Z družstev sborů naší obce se umístili na velmi pěkném 3. místě muži z Rájce, 
na 5. místě Přestavlky, Borovnice byla na 7. místě a Rájec B na 9. místě. Ženské-
mu družstvu z Přestavlk bohužel nevyšlo sání, což je velmi mrzelo a chtěly si útok 
zopakovat i za cenu toho, že by to bylo mimo soutěž, ale z časových důvodů k tomu 
nakonec nedošlo. Přestavlckým dětem se tentokráte také nezadařilo a skončily na 
posledním 3. místě. Nebyl to ale špatný výkon, protože družstvo před nimi bylo 
rychlejší jen o 2,4 vteřiny. Věřím, že při dalších soutěžích dosáhnou opět takových 
výsledků, ze kterých budou mít velkou radost, stejně jako v předchozích letech.

Po skončení hlavní okrskové soutěže následovala soutěž šesti nejlepších muž-

ských družstev o "Cenu obce Borovnice", ve které tentokráte nezvítězily Kostelecké 

Horky, ale byla to opět Vrbice, která tím završila svůj velký úspěch na této soutěži. 

Kompletní výsledky s časy jsou ke shlédnutí na internetových stránkách obce a 

jednotlivých SDH i s fotogalerií.

V odpoledních hodinách byla k vidění zásahová technika záchranného sboru 

z Rychnova nad Kněžnou. Večer od 19:00 hodin se konala ve velkém párty stanu 

taneční zábava se skupinou Akord a po celou dobu bylo zajištěno kvalitní občerstvení 

a bohatá tombola.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům za jejich podporu, občanům 

za příspěvky do tomboly a samozřejmě všem, kteří se podíleli na přípravách a 

průběhu této akce či pomohli s materiálním zabezpečením. Děkujeme.

Petr Kotera, SDH Přestavlky
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Bramboráky v Borovnici
Dne 30. dubna při pálení čarodějnic se v Borovnici podávaly bramboráky, které 

hasiči smažili na velké pánvi na ohni. Každý, kdo se zúčastnil, mohl ochutnat nebo si 
opéct vuřty. Při této příležitosti si všichni mohli prohlédnout video a fotografie z akcí 
roku 2006. Děkujeme za návštěvu.  SDH Borovnice

V sobotu 26. května organizovali borovničtí hasiči brigádu u dolního rybníka. 
Posekáním staré trávy, upravením terénu navezenou zeminou a zasetím traviny se 
vybudoval pěkný koutek Borovnice, který bude následně osazen lavičkami. Doufáme, 
že tento prostor s výhledem na rybník poslouží k odpočinku místních i přespolních 
občanů.  SDH Borovnice

Úprava terénu pro odpočinkové místo v Borovnici
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Homolským chrámem zněly harmoniky

Od našich dopisovatelů

Vzpomínky zalétají do minulých časů k poutnímu místu Homol s kostelem 
Sedmibolestné Panny Marie, kde se od pradávna slavila třikrát v roce pouť. “Hlavní 
pouť” s pohyblivým termínem konání - vždy třetí neděli po Velikonocích, bývala nej-
slavnější. Jako děti jsme se na tuto slavnostní neděli velmi těšily. Pro zkrácení vzdále-
nosti byly používány polní cesty a meze, oddělující jednotlivá pole a louky. Samozřej-
mostí byla účast na mši svaté. Kostel býval přeplněn, neboť pod vedením kněze, za 
zpěvu poutníků i s předříkávačem, sem přicházela procesí i ze vzdálených farností. 
Některá k uctění P. Marie přinášela na malých nosítkách její sošku.

Nechyběly ani stánky s pouťovým zbožím. Napětí a zvědavost v nás vzbuzoval 
malý kornoutek zvaný “štěstí” za 1 Kčs, obsahující nějakou drobnost. Býval to prstý-
nek, přívěšek, hodinky z korálků... Dle potřeby docházelo k vzájemné výměně tohoto 
zboží. Vůně šťavnatých a dobře vyuzených tenkých párků s hořčicí a krajíčkem 
chleba dráždila chuťové buňky a nebylo možno odolat. K tomu patřil kelímek dobré 
limonády. Odpoledne se v hostinci “Na Trojance” ve Velké Lhotě pořádala pouťová 
taneční zábava. Většina toho zapadla do dějin, zůstávají jen vzpomínky.

Nezapomenutelným dnem letošního roku bude 29. duben. Krásný slunečný 
den, provoněný jarní přírodou, nalákal mnoho účastníků na “Poutní setkání harmo-
nikářů na Homoli”. Třpyt oltářního zlacení protkával květinovou výzdobu převážně 
v bílé barvě a tím vytvářel nádherné prostředí pro konání pouťové bohoslužby. Její 
zvláštností bylo, že Božím chrámem, místo doprovodu varhan, se ze všech stran nesly 
tóny harmonik. Neuvěřitelné, ale překrásné. Zlatým hřebem bylo sólové vystoupení 
paní zpěvačky, jejíž kostým barevně ladil s bílými květy. Její nádherný hlas zazněl 
v podání písně “Ave Maria...”. Všichni účinkující procítěně a s plným nasazením hráli 
a zpívali a tím strhávali ke zpěvu účastníky bohoslužeb.

Vamberecký pan farář vyjádřil potěšení nad bohatou účastí, kterou podle jeho 
slov zde ještě nezažil. Poděkoval všem zúčastněným a pozval na další vystoupení 
harmonikářů do pohostinství v Přestavlkách.

Při sestupu homolských schodů se naskytl překrásný výhled na okolní kraji-
nu. Rozlehlé lány kvetoucí řepky a louky poseté pampeliškami svojí žlutou barvou 
ještě více rozzářily sluneční paprsky. Na obzoru se v jasných rysech objevila i Sněžka 
a znatelné sněžné pole.

Nově upravovaný areál pod homolskými schody zajisté uvítají příchozí, turisté i 
cyklisté, neboť zde naleznou příjemné místečko k odpočinku. Bohužel, v tato místa 
zavítají i vandalové, kteří ničí to, co jiní s úsilím a vynaložením nemalých finančních 
částek vybudovali pro druhé. Měli by se nad ubohostí svého jednání zamyslet a věno-
vat se ušlechtilejším zájmům.

Sál přestavlckého pohostinství, vyzdobený zelení, připomínal březový háječek, 
odkud zaznívala hudba. Vystoupení účinkujících mělo svoje pravidla. Paní zpěvačka 
ve funkci konferenciérky nejprve dle přiděleného pořadí představila účinkující. 
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Každý měl stejně vyměřený čas pro svoje písně, což sledovala jiná slečna. V sou-
činnosti s harmonikami zazněly i jiné hudební nástroje. Své umění předváděli 
jednotlivci, dědeček s vnukem, syn s maminkou...

Skupina z Kunvaldu s širokými klobouky svými písněmi navodila představu 
posezení u táborového ohně za vlahé letní noci. Vystoupení pána s černou buřinkou 
rozproudilo krev v žilách snad každému posluchači. Závěr vystoupení patřil sehrané 
dvojici pánů z Kostelce nad Orlicí s harmonikou a houslemi, kteří v širokém okolí 
přispívají k dobré náladě při různých akcích.

Mohutným potleskem za příjemné chvíle setkání skončilo. V zábavě se pokra-
čovalo. V přeplněném sále se našel i malý prostor pro taneček. Ani vyhlášené sólo pro 
pana starostu nechybělo.

Jako rozená číšnice po celou dobu mezi stoly pobíhala paní s úsměvem na 
rtech a roznášela objednané nápoje. Domnívám se, že po tomto výkonu její ruce i nohy 
několik dnů stávkovaly. V kuchyni i ve výčepu také nezaháleli. Někteří měli hlad, 
jiným po zpěvu vyschlo v hrdle a bylo třeba všechny uspokojit.

V pozdní večerní hodině se začal sál vyprazdňovat a zábava se přesouvala do 
lokálu, kde se několik “skalních” harmonikářů postaralo o veselí a pohodu. Ani po 
půlnoci se nechtělo odejít z milé společnosti.

Poděkování patří hlavním organizátorům - panu starostovi obce a panu Mgr. 
Petru Šimáčkovi a všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu akce i účinkujícím.

Život není jen práce, patří k němu i zábava, změna prostředí, kontakt s lidmi. 
Vysedávání u televize nestačí. Změna je život a to měli pořadatelé na mysli. S uskuteč-
něným záměrem mohou být spokojeni, setkání se vydařilo.

Jitka Jakubcová, přestavlcká rodačka

Stomatologická lékaøská služba první pomoci okresu Rychnov nad Knìžnou 

má ordinaèní hodiny v sobotu, nedìli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
 

2.6. MUDr. Ludmila Malátková Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn. 494 515 696

3.6. MUDr. Eva Nentvichová K. Michla 942, Dobruška 494 623 775

9.6. MUDr. Ivona Plšková Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou 494 534 841

10.6. MUDr. Zdeňka Skřičková Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn. 494 515 695

16.6. MUDr. Věra Pokorná J. Pitry 448, Opočno 494 667 628

17.6. MUDr. Marta Přibylová Komenského 209, Častolovice 494 322 706

23.6. MUDr. Eva Ptačovská Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740

24.6. MUDr. Zdenka Seidlová Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

30.6. MUDr. Jaroslava Pokorná Potštejn 317 494 546 544

1.7. MUDr. Věra Stejskalová Zdrav. středisko, Kout 566, Borohrádek 494 381 263

5.7. MUDr. Hana Vavřičková Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

6.7. MUDr. Lada Světlíková Tyršova 515, Opočno 494 667 553

7.7. MUDr. Alena Smídová Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

8.7. MUDr. Jana Tancurinová Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn. 494 515 697

Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci
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