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Redakce úvodem...
Vážení občané obce Borovnice,
vítám Vás v dalším měsíci. V měsíci, kdy podle kalendáře už zhruba dva týdny panuje jaro.
Počasí však tomu moc nenasvědčuje a my stále bojujeme se sněhovou nadílkou.
V dubnovém čísle zpravodaje najdete informace z dění v obci, ale i spoustu pozvánek
(jednou z nich je další ročník Setkání harmonikářů na Homoli), dočtete se o úspěchu našich
internetových stránek, shlédnete fotografie z odpoledního posezení pro důchodce v Přestavlkách a další zajímavosti. Došly nám také další příspěvky do soutěže, které uveřejňujeme.
Děkujeme za ně a připomínáme, že ještě stále máte možnost se do soutěže zapojit. Příspěvky jsou
zajímavé, proto neváhejte, a pokud o nějaké pověsti z vašeho okolí víte, sdělte nám ji.
Přeji pěkný měsíc duben.
Barbora Čermáková

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
Uzávěrka květnového vydání zpravodaje Brodík je v pondělí dne 28. dubna. V tento den
redakce uzavře příjem příspěvků, které poté zpracuje a v době 2.5. až 4.5. bude zpravodaj
vytištěn tak, aby v pondělí 5. května mohl být distribuován.

Zprávy Obce Borovnice
Z veřejného zasedání zastupitelů
Veřejné zasedání zastupitelů se konalo 27. března v Borovnici. V prvním bodě zastupitelé
schválili audit hospodaření obce za uplynulý rok, který vypracovala účetní paní Sládková.
V druhém bodě se projednávala změna územního plánu obce. Jedná se především o vytvoření bytové zóny v Rájci a kompletní zavodnění Borovnice i celého regionu. Tvorba územního
plánu je dlouhodobá záležitost, a pokud by někdo z občanů chtěl ještě územní plán měnit
(případná výstavba), musí tuto skutečnost co nejdříve nahlásit obci. Zastupitelstvo obce změnu
územního plánu schvaluje.
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Třetí bod jednání byl věnován dotacím DSO Orlice a mikroregionu Brodec. DSO Brodec
žádal o dotace z projektu Revitalizace návsí. Částku, kterou svazky získají, odsouhlasí komise
Královéhradeckého kraje dne 6. dubna. Obec Borovnice by svůj podíl chtěla investovat do opravy
oken v borovnické kapličce a do stavby přístřešku u místního pohostinství v Rájci. DSO Orlice
předpokládá finance investovat do akce „Zahájení cyklosezóny“, která se koná 26. dubna a do
nákupu pódia do „párty stanu“. Pokud by zúčastněné obce odmítly pódium koupit, částka může
být investována například do nákupu komunální techniky. Samotná obec Borovnice pak žádala o
dotace na infrastrukturu nové bytové zóny v Rájci.
Další bod jednání se zabýval veřejnoprávní smlouvou s městem Kostelec nad Orlicí.
Konkrétně se jednalo o služby městské policie v naší obci. Městská policie by v naší obci měla
provádět kontrolní měření, a to především na hlavní silnici vedoucí přes Přestavlky. Řidiči zde
projíždějí někdy i stokilometrovou rychlostí. Obec si od této služby slibuje zpomalení provozu.
Každé měření bude předem nahlášeno starostovi obce, nebo jeho zástupci. Pravidelně každý
měsíc pak proběhne vyhodnocení. Občané se proto musí připravit na to, že zde policie bude
zasahovat. Nebude však zřejmě pokutovat jen rychlou jízdu, ale i další přestupky. Obec mnohokrát
o této službě vyjednávala i se státní policií. Policie ČR má však omezenou kapacitu a nestačí měsíčně
pokrýt všechny úkony, které by měla. Zastupitelstvo celou věc schvaluje.
Pátý bod jednání byl zaměřen na žádosti organizací a občanů. V tomto bodě zastupitelstvo
odsouhlasilo jednorázový příspěvek 2.000,- Kč, o který požádala Organizace včelařů. Dále byla
schválena žádost pana Jana Luňáka z Chocně, který si chce v Rájci odkoupit jednu z nově vznikajících stavebních parcel. Jedná se tak v pořadí již o šestého zájemce, který zde chce stavět rodinný
dům. Dále byla projednávána žádost o přednostní odkoupení části obecního pozemku 69/2
v Borovnici, kterou si podal pan Červinka. Jedná se o pozemek u bytových domů na kraji Borovnice,
na kterém se nachází studna. O pozemek však měl již dříve zájem pan Fiala, který s pozemkem
sousedí a chce ho udržovat. Zastupitelstvo rozhodlo vyhovět panu Fialovi a pozemek mu prodat.
Závěrečným bodem byla diskuze. Dotazy občanů:
Kdy bude opraven chodník v Borovnici?
- Chodník bude opraven v horizontu 3 - 4 let, po dokončení vodovodu v Borovnici. Stavbou by se
chodník znovu poškodil.
Kdy bude zrekonstruována silnice z Kostelce do naší obce?
- S rekonstrukcí se začne již v dubnu. Na opravu je rozpočtováno 62 miliónů Kč.
Proč v Borovnici a Přestavlkách nefunguje rozhlas? Občané ho ale i tak špatně slyší
- Bude zjednána oprava ohlasu. Do domů, kde není rozhlas slyšet, budou instalovány domovní
hlásiče.
Mohla by být opravena silnice k autobusové zastávce v Borovnici?
- Jedná se o státní komunikaci, obec se to pokusí řešit.
V závěru zasedání ještě zastupitelstvo schválilo, že poplatky za správní řízení budou platit
přestupkové komisi osoby, kterých se věc bude týkat. Nikoliv obec, které přestupková komise
poplatky fakturuje.
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Nově vznikající výstavba v Rájci
Se stavbou nových rodinných domů v Rájci by se mohlo začít již v příštím roce. V místě
pod Matějkovými směrem k Přestavlkám vznikne 9 nových stavebních parcel, z toho 6 už má
své zájemce. V současné době probíhá jednání s firmou pro zavedení sítí do dané lokality.
Přivedena sem musí být voda, plyn a odpad. Obec má již zpracovaný návrh geodetů, ze
kterého již zná přesný rozměr parcel. Největší parcela bude mít 1989 m2,nejmenší 1143 m2.
V místě vzniknou i dvě nové komunikace. Jedna mezi rodinnými domy a druhá bude spojovat
hlavní silnici se slepou ulicí u Tmějových. Vybudováním této komunikace vznikne další silniční
okruh v obci. Tímto se spojí i další parcela u Tmějových, která má rovněž již svého zájemce.
Zaměření pozemků je téměř před dokončením. Obec by v tomto roce chtěla připravit všechny
potřebné sítě a vybudovat přístupovou komunikaci ve stavu zpevnění tak, aby se na parcely
dalo zajet. V dalším roce by tak místo mělo být již připraveno pro samotnou stavbu domů.
Teprve po dokončení budou přístupové komunikace vyasfaltovány a vybudovány chodníky.
Na realizaci obec podala projekt a žádala o dotace z Programu obnovy venkova. Cílem bylo
získat 600 tisíc korun. Podle předběžné informace je návrh, že by dotace mohla činit necelých
400 tisíc korun, což je téměř 50 % z celkové částky. Aby nebyl zatížen rozpočet obce, peníze
získané z prodeje parcel budou rovněž použity na budování sítě. Cílem není vydělat na prodeji,
ale zabezpečit obec větším počtem trvale žijících občanů. V nejbližších týdnech proběhne
setkání starosty obce spolu se zájemci o pozemky, na kterém by se všichni měli dohodnout,
kdo si jakou parcelu odkoupí. Pokud se zájemci nebudou schopni dohodnout, vše určí
losování.

Internetové stránky obce obsadily třetí místo
Starosta obce pan Karel Urbanec a pan Petr Kotera se v březnu účastnili slavnostního
vyhlášení výsledků v soutěži „O zlatý erb“ (nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí v Královéhradeckém kraji). Obec Borovnice se do soutěže přihlásila podruhé a
podruhé také obsadila třetí místo v kategorii obcí do 2 tisíc obyvatel. Byl bych rád, kdyby tato
informace u co nejširší veřejnosti vzbudila zájem a svým aktivním přístupem webové stránky
pomohla dále zdokonalovat a rozvíjet. Že se jedná o významný úspěch obce svědčí i fakt, že
hodnotitelská komise přiřadila v některých z ukazatelů našim webovým stránkám nejvyšší
počet bodů ze všech přihlášených soutěžících (za úřední desku a za doporučené informace).
Existence internetových stránek je 2 roky a po oba roky jsme dosáhli takového úspěchu. Velký
dík za tento úspěch patří hlavně webmasterovi panu Petru Koterovi, který stránky nejen
založil, ale stále hledá nové cesty informačních kanálů a pravidelně je aktualizuje, aby tento
dnes moderní nástroj, byl živým a plně informoval naše občany. Hned po vyhlášení výsledků si
starosta obce s panem Koterou zadali úkol soustředit se na hodnotící kritéria komise, kde
naše stránky ztratily body a pokusit se o vylepšení a umístění třeba na stupni nejvyšším.
Karel Urbanec
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Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov by ráda v naší obci vyhlásila Humanitární sbírku.
Jedná se o sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel,
utěrek, záclon, ručníků, látek, domácích potřeb, peří, péřových a vatovaných přikrývek,
polštářů a dek. Obec Borovnice hledá zájemce, který by chtěl pomoci zorganizovat tuto
sbírku v naší obci. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce.

Očkování lišek proti vzteklině pomocí návnad
Z rozhodnutí Státní veterinární správy České republiky bude při příznivém počasí v
době od 8.4 do 12.4.2008 provedena v okrese Rychnov nad Kněžnou vakcinace lišek proti
vzteklině letecky pomocí návnad.
Očkovací látka obsahuje živý atenuovaný vakcinační virus SAD-B 19 umístěný v plastikoaluminiových kapslích hermeticky uzavřených. Kapsle jsou opatřeny nápisem TOLLWUT
VAKZINE, RAGE VACCIN, RABIES VACCINE. Jsou obaleny směsí rybí moučky a tuku, mají kulatý
tvar o průměru 4 x 1,5 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou.
Vakcinační návnady budou kladeny letecky na honební i nehonební pozemky.
Vakcinační virus lze pro zvířata i pro člověka považovat za neškodný. Nelze však
stoprocentně vyloučit určité riziko při kontaktu vakcinačního viru se sliznicí (vetřením rukou
do oka, úst a pod.). Proto Světová zdravotnická organizace doporučuje tato bezpečnostní
opatření:
a) při kontaktu rukou s vakcinační látkou umýt ruce důkladně mýdlem, příp. desinfikovat
jakýmkoli dostupným desinfekčním prostředkem. Jinak nehrozí žádné nebezpečí a není nutné
žádné další opatření.
b) jestliže se vakcinační látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo čerstvým poraněním,
doporučuje se odeslání dotyčné osoby do antirabického centra a provést vakcinaci.
c) po pokousání zvířetem ve vakcinační oblasti zůstávají indikace pro vakcinaci lidí normálně v
platnosti.

V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany zdraví člověka a zejména dětí, je třeba
dodržet základní opatření:
Nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi.
V případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastickém obalu uvnitř návnady,
vyhledejte lékaře.
POUČTE SVÉ DĚTI !
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj
Inspektorát Rychnov nad Kněžnou
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DVD o regionu Orlice
V nebližších měsících se připravuje vydání DVD o regionu Orlice, do kterého je zahrnuta
i obec Borovnice, Poutní místo Homol a zdejší cyklostezky. K zakoupení bude v polovině
června na obecním úřadě v Přestavlkách. Cena DVD je 50,- Kč. DVD je v českém jazyce
s anglickými a německými titulky. Film popisuje region Orlice ve smyslu pozvání turistů do
našeho regionu, aby poznali zdejší přírodu a památky.

Společenská kronika
Životní jubilea
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum
93 let
60 let

paní Marie Hudousková z Rájce
pan Ladislav Matějka z Rájce

Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Stěhování
V měsíci březnu se z naší obce odhlásil:
pan Roman Janeček z Přestavlk čp. 19.
Do Rájce čp. 4 se přihlásili:
slečna Lucie Koudelková a pan Robert Mucha.
Novým občanům přejeme, aby se jim v naší obci líbilo.

Poutní místo Homol
Jarní pouť a mše na Homoli
Dne 13. dubna se koná každoroční jarní pouť se mšemi od 8:00, 10:00 a 14:00. Zároveň
zde započne 2. ročník setkání harmonikářů, kde zahrají při mši svaté od 14:00 hodin.
Další mše na Homoli se koná dne 27. dubna od 14:30 hodin.
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Kultura a volný čas
Zajímavé akce v našem okolí
4. - 6.4.
4.4.

Rychnov n.Kn.
Rychnov n.Kn. - divadlo

ŠLITROVO JARO 2008 - XV. ročník
ŽIVOT JE NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ

19:30

Hrají Jiří SUCHÝ, Jitka MOLAVCOVÁ a členové divadla SEMAFOR.

5.4.

Rychnov n.Kn. - SC

VEČER SE SWINGEM

18:30

Koncert několika swingových bigbandů a dixielandů.

12.4.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn

PORTA 2008

13:00

Česká tábornická unie pořádá Podorlické kolo Porty - soutěže
v trampské, folkové, country a bluegrassové hudbě. Host večera:
Pavlína Jíšová a přátelé. Koncert vítězů a hostů začíná v 19:30 hod.

17. - 20.4.

Kostelec n.Orl.

KOSTELECKÁ POUŤ

19:30

Spousta atrakcí pro děti i dospělé, stánky s perníčky, cukrová vata...

18.4.

Rychnov n.Kn. - divadlo

VELKÁ ZEBRA aneb Jak že se to jmenujete

19:30

Hrají Ondřej VETCHÝ, Jaromír DULAVA, Nela BOUDOVÁ, Kateřina
HRACHOVCOVÁ, Petr ČTVRTNÍČEK a další.

19.4.

Doudleby n.Orl.

DOUDLEBSKÁ ŠLÁPOTA
Bližší informace budou upřesněny na plakátech. Info p. Králik.

20.4.

Kostelecké Horky - MD

PTAČÍ FESTIVAL
INEX - SDA Kostelecké Horky zve na komentovanou ranní procházku s průvodcem - ornitologem. Sraz v ranních hodinách v Modrém
domě čp.25 v Kosteleckých Horkách. Podrobnosti budou upřesněny
před akcí nebo k doptání na telefonu 494 547 012. Vstupné 25,- Kč.
Akci podpořilo MŽP.

21.4.

Rychnov n.Kn. - divadlo

LENKA FILIPOVÁ

19:30

Recitál s hosty: Mirek Linhart – elektrické a akustické kytary a Sean
Barry – irská harfa, klávesové nástroje a akordeon.

22.4.

Kostelec n.Orl. - Rabštejn

VÁCLAV NECKÁŘ

19:30

Koncert jedné z legend české pop music se skupinou Bacily.

24.4.

Rychnov n.Kn. - SC

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS

19:30

Jako host na koncertu vystoupí Parade Marche.

26.4.

Skořenice - RoXet

SPECIAL D

21:00

Hvězda světové taneční hudby Special D živě ve Skořenicích...

28.4.

Rychnov n.Kn. - kino

BLUESBERRY

19:30

Koncert legendární kapely hrající lidové blues, funky i rockovější
skladby.
Regionální turistické a informační centrum Kostelec n.Orl. a CK ALPIN-TOUR Vás zvou na zájezd:

29.5. - 1.6. Kostelec n.Orl. -> Paříž

DISNEYLAND - PAŘÍŽ
Odjezd 29.5. večer, 30.5. prohlídka Paříže, nocleh v hotelu Formule 1
a 31.5. celodenní návštěva parku Disneyland, večer odjezd. Cena
4.590,- Kč, dítě do 11 let 4.490,- Kč. Více informací na tel. 724367861.
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Zájezd pro děti
ZOO PRAHA

Obec Borovnice pořádá v sobotu 19. dubna
zájezd pro děti do ZOO v Praze. Odjezd bude v 7:00
hodin z Borovnice a poté autobus zastaví v Přestavlkách
a Rájci. Předpokládaný návrat je okolo 19:00 hodiny.
Pro děti a mládež je zajištěn oběd a odpolední
svačina. Doprovod dětí si hradí občerstvení a vstupné
sám. Dítě mladší 10ti let, musí mít doprovod staršího
sourozence, nebo jednoho z rodičů (více dospělým
zájemcům bude umožněno jet podle naplnění
autobusu, přednost mají děti). Pokud některé z dětí trpí
nemocí, nad kterou je nutný dohled, nebo užívá léky,
nahlaste tuto skutečnost sociální komisi nebo
obecnímu úřadu.
Na zájezd je možno se přihlásit u starosty obce
Karla Urbance, nebo u sociální komise (Borovnice – paní
Zálohová, Přestavlky – paní Urbancová, Rájec – paní
Kaplanová). Všichni se těší na Vaši účast a věříme, že den
bude plný zážitků.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na

POUTNÍ

SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
NA HOMOLI

které se koná dne 13. dubna 2008
Začínáme ve 14 hod. v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli, kde zahrajeme k bohoslužbě.
Od 15.30 hod. bude program obvyklých setkání pokračovat v pohostinství v Přestavlkách
(obec Borovnice, okr. Rychnov nad Kněžnou - viz mapka na zadní straně)
Za organizátory srdečně zve Karel Urbanec, starosta obce Borovnice.
Více informací najdete na www.cz-art.com, kde je také kalendář harmonikářů
s termíny našich dalších srazů, noty a nahrávky písní a jiné
zajímavosti týkající se dění okolo harmoniky.
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Podhorná
Brumbárov
Záměl

Na topole nad jezerem
seděl Vodník pod večerem:
Sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.
Trasa: cca 23 km
Kostelec nad Orlicí-Palackého náměstí
Podhorná – Suchá Rybná
Svídnice – Brumbárov – Krchleby
Chleny – Přestavlky – Borovnice
Lhoty u Potštejna – Potštejn
Záměl – Doudleby nad Orlicí
Prezentace 8:00-9:00 hodin v RTIC Kostelec nad Orlicí
Slavnostní start v 9:00 hodin na Palackého náměstí
Na trase Vás čekají hastrmani a vodní víly se spoustou soutěží
Závěr akce proběhne na hřišti TJ Velešov v Doudlebách nad Orlicí
Bude připraveno občerstvení a posezení s hudbou – od 14:00 hodin
Prvních 50 účastníků obdrží lékárničku na kolo zdarma.
První cena ve slosování – jízdní kolo!!!!
RTIC, o.p.s. , I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tel: 494 337 261, Email: rtic@muko.cz, Web: www.rtic.kostelecno.cz
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Z dění v obci...
Posezení s důchodci
Každoročně obec Borovnice spolu se sociální komisí pořádá odpolední Posezení
s důchodci. Letos se toto setkání uskutečnilo 15. března v pohostinství v Přestavlkách a
zúčastnilo se ho na 50 návštěvníků. Každý důchodce v obci obdržel osobní pozvánku.

Pohostinství zajistilo příjemné a přátelské prostory, včetně bohatého občerstvení. O doprovodný
program se postaraly děti z MŠ ve Chlenech se svými básničkami pod vedením paní učitelky
Dostálové a ze ZŠ ve Lhotách u Potštejna, které vystoupily se svým předtančením pod vedením

paní učitelky Floriánové. K poslechu a tanci zahrála paní Dana Sokolová z Chocně, kterou velice
vtipně v závěru akce doplnila paní Ludmila Linhartová svou hrou a zpěvem na harmoniku. Starosta
obce by rád poděkoval všem, kteří se na přípravě posezení podíleli, sociální komisi a pohostinství
U Medvěda za zdárný průběh a aktivní účast. Doufáme, že i v příštích letech se setkání bude
opakovat a těšit se z ještě většího počtu návštěvníků.
Karel Urbanec
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Z činnosti SDH
Rej masek
Sbor dobrovolných hasičů z Přestavlk uspořádal dne 16. března v místním pohostinství
U Medvěda dětský karneval. I tato akce se těšila z velkého počtu návštěvníků. Svědčilo o tom
velké množství různých masek, velký počet sourozenců a rodičů dětí. Celé odpoledne moderovala paní Olga Myšáková z Potštejna se svou dcerou, za což jim patří velký dík. Děti si z celého

odpoledne odnesly nejen spoustu zážitků, ale i sladké odměny nebo hračky, které jim byly dárkem
v dovednostních soutěžích. Bohužel zde chyběla mládež, která by se již mohla zapojit do organizace a připravit tak svým mladším kamarádům pestrý program. Všem organizátorům patří velký dík
– SDH Přestavlky a místnímu pohostinství za přípravu akce, výzdobu a zateplení sálu a za
občerstvení.
Karel Urbanec, starosta obce
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Nevím sice kolikátý to byl již ročník dětského karnevalu v Přestavlkách, jistě jich ovšem
bylo již hodně. A jelikož v naší obci a okolí rozhodně není dětí nedostatek, jak můžete vidět na
fotografiích, těší se tato akce stále velkému zájmu. Na předchozí stránce jste se již dozvěděli
podstatné informace o této akci, proto bych chtěl na tomto místě jen doplnit poděkování

za pomoc s realizací akce. SDH Přestavlky tuto akci zabezpečuje po stránce zajištění nákupu cen,
financování nákladů na hudbu, občerstvení účinkujících a provedení výzdoby sálu. Velký dík za
pomoc patří Obci Borovnice, která proplatila nákup výherních cen a sladkostí jako sponzorský dar a
dále všem, kteří přispěli na dobrovolné vstupné, které pokrylo cca 80% ceny za hudební doprovod.
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Největší dík patří samozřejmě p. Myšákové, která je hlavním tvůrcem karnevalu, opět děti celým
programem provázela a vymýšlí pro ně zábavné hry a soutěže. Bez ní by to prostě nešlo a jsme rádi,
že na příští rok opět přislíbila svou účast. Všem kdo pomohli velmi děkujeme.
Největší odměnou pořadatelům i sponzorům jsou pak rozzářené oči dětí při hrách, při
přebírání odměn i to, s jakou chutí se pustili do pojídání koláčů a jak se rozdováděly při závěrečném
odvázání balónků a rozhazování papírových konfet, kterými poté pokryly celou podlahu sálu.
Petr Kotera

Den otevřených vrat
SDH Přestavlky má v plánu (dle počasí) v sobotu dne 3. května od 14:00 hod. udělat
slavnostní schůzi s přijetím nových členů do sboru v prostoru nové hasičské zbrojnice a jejím okolí.
Od 15:00 hod. má následovat předvedení nové hasičské zbrojnice a vybavení sboru s pohoštěním při hudbě pod názvem “Den otevřených vrat”, na který chceme všechny obyvatele
Přestavlk srdečně pozvat. Více dle předpovědi počasí, což se dozvíte koncem dubna z letáčků.
Výbor SDH Přestavlky

Důležité informace pro členy SDH Přestavlky
Členům SDH Přestavlky chci jen krátce připomenout, že první nácvik na okrskovou soutěž
se koná v neděli 6. dubna od 13:00 hod. a děti a mládež mají s sebou přinést svou výstroj kvůli
inventuře a zapsání velikostí, aby následně a i v dalších letech mohla být v případě potřeby výstroj
vyměněna za větší velikosti. Soutěžící se mohou těšit na zbrusu nové savice včetně koše, nové lehčí
hadice s lepšími koncovkami i nové proudnice. Další nácviky se budou konat po celý duben
pravidelně každou neděli od 13:00 hod.
Členské schůze (tj. valné hromady) se budou od nyní konat pravidelně každou první
sobotu v měsíci od 18:00 hod., tedy teď to bude již tuto sobotu 5. dubna, ještě před prvním
nácvikem na soutěž. Projednávat se bude nejen příprava na soutěž a brigáda, ale hlavně příprava
na tradiční pálení čarodějnic. Do budoucna tedy již nebudou roznášeny pozvánky a každý člen,
který chce být činný a užitečný svému okolí a dovolí mu to jeho pracovní vytížení, by měl na první
sobotu v měsíci vždy pamatovat. Toto pravidlo se netýká dětí a mládeže, kterým v případě potřeby
jejich účasti na schůzi budou pozvánky doručeny, stejně jako všem členům sboru vždy na slavnostní
Výroční valnou hromadu na přelomu roku.
V pátek 11. dubna od 16:00 hod. bude brigáda na konečném úklidu a předání staré hasičské
zbrojnice obci, použití dřeva z návsi a jeho úprava do hranice pro pálení čarodějnic a odvoz zbytku
dřeva pod střechu, jelikož zde by úplně ztrouchnivělo, dále úklidu a provedení inventury v nové
zbrojnici, přidělání mříží na dveře do skladu a úpravě nového přívěsu, který byl také nově
zakoupen, pro umístění stříkačky, hadic a dalšího vybavení k okamžitému použití v případě požáru
či podobné události. Jelikož je toho na jedno odpoledne opravdu hodně, předpokládá se účast více
členů sboru, kteří si jednotlivé činnosti rozdělí. Podrobnosti budou prodiskutovány na schůzi
dne 5. dubna.
Ještě jednou připomínám, že informace o schůzích SDH Přestavlky včetně úplných zápisů
najdete nyní nově na internetových stránkách obce www.borovnice.info v sekci Dění v obci, kde je
vstup do prezentace sboru, nebo přímo na adrese webu sboru http://sdh-prestavlky.wz.cz.
Petr Kotera, starosta SDH Přestavlky
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Od našich dopisovatelů
Soutěž o nejdelší pletenou žilku

Zasílám fotografie z Vrbice, kde se za vytrvalého chumelení hodnotila nejdelší pletená
velikonoční žilka. Na prvním místě se umístil Jakub Říčař z Přestavlk. Žilka, kterou sám upletl
z proutků, měřila neuvěřitelných 11,7 metru. Práce na ní trvala asi šest hodin. Příští rok chce Jakub
tento svůj rekord překonat.
Pavel Králik

Socha Panny Marie v Přestavlkách

(Příspěvek do soutěže č.3)

Vážení občané celé naší obce Borovnice,
já, jako starý občan této obce, mám stále na paměti, že Vám
všem musím něco sdělit. V Přestavlkách u hlavní silnice k odbočce k lesu
stál betonový sloupek a na něm byla připevněna dřevěná skříňka a v ní
byla socha Panny Marie. O tuto sochu se starali věřící sousedé. Kolem
této sochy stál zelený plůtek se zelenou brankou. Jistě také nevíte, že
měsíc březen je zasvěcený Panně Marii. Naši staří předkové měli velikou
úctu k naší přímluvkyni za nás hříšné, které se u svého syna pana Ježíše
Krista stále přimlouvá. Každý měsíc květen byla tato socha ověnčena
květinami. Také se zde konaly pokojnosti. Bohužel při nové rozšířené
silnici musela se socha odstranit. Ale kam? Všude by prý zabrala na
zahrádce místo (půdu). Takto by dopadla naše Panna Marie. Naše velká
ctitelka. Já jsem se to dozvěděl, tak jsem šel k panu starostovi, který
tenkrát zde byl pan Tměj z Rájce. Řekl jsem mu, že tu sochu ať postaví na
naši zahrádku před domkem č. 8 u obecní silnice. On s radostí mně
poděkoval a druhý den mé přání bylo splněno. Socha je zajištěna
plechem proti krádeži. Škoda, že ještě socha nebyla v Brodíku.
Jindřich Sejkora starší, Přestavlky
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Osobnosti v Rájci a okolí

(Příspěvek do soutěže č.4)

U nás doma (v Rájci) se vyprávělo, že na Závrši pobýval před odchodem do ciziny Jan Amos
Komenský. Majitelem dvora byl v té době Jan ml. z Bubna. Jeho rod byl příbuzný s rodem Zárubů
z Hustířan. Záruba byl velký vlastenec a horlivý český bratr.
Přes Rájec asi také jezdil hodně historik August Sedláček, autor mnoha dílů Hradů a zámků.
V Koldíně v zámečku se narodila a žila jeho první žena Ernestina Hlavatá.
Další pověst týkající se Rájce říká, že sošky do místní kapličky vyřezával Šimberský z čp.12
(u Kršků), měl jednu ruku a měl prý takovou sílu, že když uhodil do stolu, urazil kus rohu. Sošky však
byly z kapličky ukradeny a nahrazeny sádrovými. I ty však kolem roku 1990 zmizely.
Věra Serbousková, Hradec Králové

Další informace
Rozpis služeb stomatologické služby
Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
5.4.
6.4.
12.4.
13.4.
19.4.
20.4.
26.4.
27.4.
1.5.
3.5.
4.5.
8.5.
10.5.
11.5.
17.5.
18.5.
24.5.
25.5.
31.5.

MUDr. Richard Štulík
MUDr. Ladislava Šťastná
MUDr. Jana Tancurinová
MUDr. Libuše Tomanová
MUDr. Věra Tůmová
MUDr. Simona Sudová
MUDr. Renata Veselská
MUDr. Marie Vyčítalová
MUDr. Jiří Zdeňka
MUDr. František Bahník
MUDr. Růžena Benešová
MUDr. Jan Beránek
MUDr. Lucie Beránková
MUDr. Marie Čapková
MUDr. Iva Domáňová
MUDr. Helena Dušková
MUDr. Marie Havlová
MUDr. Lenka Hlavsová
MUDr. Jindřich Handl
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Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn.
Zdrav. středisko Rokytnice v Orl. horách
Dr. Lützowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Dr. Lützowa 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec n.Orl.
Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn.
Záhumenská 445, České Meziříčí
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 515 693
494 595 292
494 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 031
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 371 783
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 539 225
494 323 958
494 531 955
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Za fotografii děkujeme p. Jankové z Koldína.

Zase jedna zajímavá starší fotografie Homole se schodištěm...
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Rájec 15, Kostelec nad Orlicí 517 41, tel.: 604 909 180, e-mail: brodik@centrum.cz
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