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SMUTNÁ HISTORIE RÁJECKÉHO KAMENNÉHO KŘÍŽE 
S LETOPOČTEM 1714

(Sepsáno podle volného vyprávění Josefa Částka z Rájce v roce 2005)

V Rájci žili dva mladí lidé, Anežka Vrbová a Jeník Sejkora. Tato jména jsou však 
smyšlená. Podle ústního předávání zpráv a podle dědy Vondráčka pocházela Anež-
ka ze stavení Šimberských. Dívka pocházela z majetnějšího stavení, rodiče měli 
dvě kravky, telátko a kozu. Přesto musela chodit na částečnou robotu na panské.

Jednoho dne projížděla krajem kontrola. Na koních jeli tři jezdci, jeden starší a je-
den mladší, a doprovázel je kočí. Projížděli právě od Koldína k Závrši. Na polích 
robotovali lidé a k práci je popoháněl dráb. Tu si jezdci všimli, že se obloha rychle 
zatahuje. V dáli uviděli ves Rájec, a tak klusem zamířili k prvním chalupám. Déšť 
je přesto zastihl, a než se mohli schovat, byli celí promáčení. Na dvoře prvního 
stavení poručili chalupníkovi, aby obstaral koně, a už se hrnuli dovnitř. Anežka 
byla doma. Když uslyšela cizí pánské hlasy, hned se schovala do komory. Páni 
vešli do jediné jizby, která zde byla. Chalupníci museli hned zatopit v kamnech, 
usušit jim oblečení a řádně je pohostit tím, co doma měli. Mladší pán začal slídit 
po chalupě a v komoře objevil krásnou Anežku, jak se tam krčí a schovává. Hned 
ji vtáhl do jizby. Na děvčeti bylo vidět, že se bojí. Tu ten starší usměrnil svého 
kumpána a dívce domlouval, jen ať se ho nebojí, že se jí nic nestane. Když páni 
odcházeli, za odměnu svým hostitelům, za to, že jim poskytli přístřeší a jídlo, da-
rovali památeční peníz se slovy: 
„Budete-li něco potřebovat, obraťte se s tímto penízem na vrchnost“. 

Tato událost se rozkřikla po všech staveních. Závistivé tetky hned komentovaly, že 
takový dar od vrchnosti nepřináší žádné štěstí, a tak ho panímáma ukryla za trám. 
Kdyby jen tušila, co milou Anežku čeká. 

Mladý Jeník Sejkora se nedávno zbavil roboty. Jednoho dne se totiž lesmistrův 
synek (nebo vnuk), který byl velmi bujný, rozeběhl po hladině zamrzlého rybníka 
a led se s ním prolomil. Seběhli se lidé a začali na led pokládat haluze. Po ha-
luzích se vydal zachránit mladíka Jeník Sejkora a podařilo se mu to. Lesmistr si 
nechal Jeníka zavolat a za tuto velkou službu mu nabídl místo kočího. Tím ho 
zbavil roboty a Jeník byl velmi rád. Tuto novinu hned sdělil Anežce a oba si už 
snili krásnou budoucnost. 

Z HISTORIE
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Anežka chodívala v tento čas každé odpoledne ke svým příbuzným po staré 
cestě z Rájce na Kostelecká Horka na přástky. Vracela se vždy k večeru zpátky 
do Rájce. Jednoho večera opět kráčela ztemnělým lesem, kolovrat si nesla v pra-
vé ruce, když tu uslyšela nějaké tajemné mručení a v houští u cesty zahlédla 
temnou huňatou postavu. Velmi se polekala, vzala kolovrat a vší silou praštila 
přibližující se zvíře do hlavy. Postava se zakymácela, sklonila se, ještě jednou 
se vztyčila a skácela se k zemi. Anežka na nic nečekala a utíkala zpátky k pří-
buzným. Celá bez sebe zde vylíčila, co se stalo, a vedla několik lidí na místo, 
kde leželo neznámé zvíře. Na zemi ležela postava přikrytá huňatým kožichem. 
Posvítili si na ni, zvedli kožich a zjistili, že pod ním leží mladý Jeník už bez 
života. Anežka jen vykřikla a padla do bezvědomí. Museli ji odnést domů. Ze 
svého stavu se již neprobrala a po několika dnech zemřela. Jeník si chtěl udělat 
legraci a Anežku jen trochu postrašit. Přitom přišli oba milenci o život. Traduje 
se, že je oba pochovali do hrobů vedle sebe na Homoli, ale nikdo neví, kde tyto 
hroby leží. 

Později postavili lidé na místo neštěstí kříž, aby navždy připomínal nešťastnou 
lásku. Kříž musel být nejdříve bez letopočtu. Ten se tam podle znalců objevil až 
později. Zda to je letopočet události, či vztyčení kříže, nikdo neví. 

Ivana Drahošová

ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice 

Redakční rada: Zastupitelstvo obce Borovnice

Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“ – e-mail:
brodik@borovnice.info

Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově Obecního úřadu v Přestavlkách.

Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

tel.: 494 547 102, 734 559 876
www.borovnice.info, e-mail: obec@borovnice.info

č.ú.: 124 007 1339/0800
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KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.

V měsíci září se budou konat mše ve dnech
13. 9. a 27. 9.2015, vždy od 14:30 hod.

Dne 20. 9. 2015 se na Homoli koná tradiční
podzimní pouť, při níž budou slouženy mše svaté
od 8:00 – 10:00 a 14:00 hod.

HŘBITOV - Upozornění pro návštěvníky

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

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

POJÍZDNÁ PEKÁRNA LETOHRAD
Nově od poloviny srpna navštěvuje Přestavlky.

V úterý a v pátek kolem 10.35 hod.
do „uličky k hájovně v Přestavlkách“.

Kromě několika druhů chleba nebo sladkého i slaného pečiva
můžete nakoupit i vakuově balenou uzeninu a základní mléčné výrobky

jako máslo, sýry, jogurty apod.

Přijďte nakoupit!
Petra  Koutná
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 5/2015
KONANÉHO DNE 28. 7. 2015 V PŘESTAVLKÁCH

Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body 
programu s tímto výsledkem:

Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
– Zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli zápisu p. Lukáše Bečičku
 a p. Miloše Tschöpla

– Úpravu rozpočtu na rok 2015 č. 2

– Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby
 pro občany obce Borovnice – Město Kostelec nad Orlicí,
 Palackého náměstí 38

– Sbírku použitého ošacení – Občanské sdružení Diakonie Broumov

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
 – RECPROJEKT s.r.o., Jan Falta, Pardubice – Obec Borovnice, Přestavlky 1 

součástí smlouvy je zřízení služebnosti za jednorázovou úplatu 100 Kč

– Smlouvu o realizaci publikace HOMOL – PaedDr. Ladislav Miček,
 STUDIO DOKUMENT A FORMA, Uhřínovice 43 – Obec Borovnice,
 Přestavlky 1

– Objednávku na realizaci publikace obce Borovnice
 – PaedDr. Ladislav Miček, STUDIO DOKUMENT A FORMA,
 Uhřínovice 43 – Obec Borovnice, Přestavlky1

– Opravu obecní příjezdové cesty u bytovek v Borovnici – fi rmou KSB silniční 
práce spol. s.r.o., Pardubice v předpokládané ceně 96 800 Kč s DPH

– Opravu obecní příjezdové cesty u okálů v Borovnici – fi rmou KSB silniční 
práce spol. s.r.o., Pardubice v předpokládané ceně 121 000 Kč s DPH

– Snížení účtované množství (fa. č. 2500000004, Tomáš Koleš, Přestavlky 49) 
vyprodukovaných odpadních vod o 2 m3

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
-- starostku obce uzavřením schválených smluv 

Lukáš Bečička – ověřovatel, Miloš Tschöpl – ověřovatel,
Ing. Libor Provazník – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka 
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INFORMACE PRO OBČANY

KNIHOVNA V PŘESTAVLKÁCH
Od září bude otevřena každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin.
Těšit se Vás bude knihovnice paní Petra Kotrasová.

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

věci, které vzít nemůžeme:
 televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
V září a říjnu 2015 v době úředních hodin

od 9.00  do 17.00 hod.
V budově obecního úřadu v Přestavlkách.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaší pomoc.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat

o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
Obec BOROVNICE

místní část Borovnice, Rájec, Přestavlky a Homole - celé obce
dne: 9. 9. 2015 od 7:30 do 18:00 hodin.

děkujeme Vám za pochopení - ČEZ Distribuce a. s.
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ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hodin

05.09. MUDr. Beran Lubomír Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 783

06.09. MUDr. Bahník František Třebízského 799,
  Kostelec nad Orlicí 494 323 152

12.09. MUDr. Čapková Marie Komenského 366,
  Doudleby nad Orlicí 494 383 417

13.09. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika
  Rychnov nad Kněžnou 494 515 694

19.09. MUDr. Dvořáková Soňa Komenského ul. 44,
  Rychnov nad Kněžnou 775 224 093

20.09. MDDr. Faltisová Kristýna Záhumenská 445,
  České Meziříčí 734 324 600

26.09. MUDr. Loukota Jan Komenského 127,
  Opočno 494 621 665

27.09. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166,
  Rychnov nad Kněžnou 494 539 225

28.09. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259,
  Kostelec nad Orlicí 494 323 958

03.10. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232,
  Rychnov nad Kněžnou 494 532 330

04.10. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

10.10. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk 602 514 715

11.10. MUDr. Handl Jindřich Panská 24,
  Rychnov nad Kněžnou 494 531 955

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. Vamberk
pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních 
elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu,
který se koná v pátek 16. října 2015 

Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích
v jednotlivých částech naší obce v těchto časech: 

1. Rájec náves u hospody 16:00 – 16:20 hod.
2. Přestavlky autobusová zastávka 16:30 – 16:50 hod.
3. Borovnice u prodejny 17:00 – 17:20 hod.
4. Borovnice u rybníka 17:30 – 17:50 hod.
5. Homol 18:00 – 18:10 hod.

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:

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

 VÁŽENÍ OBČANÉ,
 NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM.
 NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU
 TŘETÍ OSOBOU !!!

Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou.
Tato akce Vás časově ani finančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může
pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně Vašich dětí.
Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás.
Pomozte a přispějte ke zlepšení životního prostředí!

Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.
Děkujeme Vám předem za spolupráci.
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POČASÍ U NÁS

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu 
rodinného domu č. p. 5 v obci Rájec.
Meteostanice je v provozu od konce roku 2011.

Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,

popřípadně při osobní návštěvě u mě doma.

Od 1. 2. 2015 běží počasí na těchto nových stránkách
www.pocasirajec.cz

www.facebook.com/PocasiRajec
www.in-pocasi.cz

http://www.wunderground.com     IKRLOVHR18

ČERVENEC 2015

Průměrná teplota za měsíc: 21,3°C
Vlhkost: 64%

Minimální teplota za měsíc: 4,7°C
Vlhkost: 26%

Maximální teplota za měsíc: 36,1°C 
Vlhkost: 94%

Průměrná rychlost větru: 1,6 m/s
  (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr: 42 mm
Měrka: 52,6 mm

Letní dny (>25°C) 19 dní

Horké dny (>30°C) 12 dny

Dešťové dny 6 dní

SRPEN 2015

Průměrná teplota za měsíc: 22,9°C
Vlhkost: 63%

Minimální teplota za měsíc: 7,6°C
Vlhkost: 25%

Maximální teplota za měsíc: 37,0°C 
Vlhkost: 96%

Průměrná rychlost větru: 1,7 m/s
  (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr: 63 mm
Měrka: 73,3 mm

Letní dny (>25°C) 22 dní

Horké dny (>30°C) 16 dny

Tropická noc  (>20°C) 5 dny

Dešťové dny 6 dní
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SŇATEK UZAVŘELI

V MĚSÍCI SRPNU
UZAVŘELI SŇATEK
NA HRADĚ POTŠTEJNĚ

Lucie Habrová
 &
Jiří Kaplan
z Rájce 

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V MĚSÍCI ZÁŘÍ
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

70 let paní Ludmila Linhartová  
  z Homole

60 let pan Dalibor Štieber  
  z Borovnice

Přejeme všechno nejlepší,
hlavně pevné zdraví

a hodně štěstí.

Omlouváme se za chybnou 
informaci v minulém čísle:

Pan Václav Prudič z Borovnice 
oslavil v srpnu 80 let.          

sociální komise

NARODILI SE

V MĚSÍCI SRPNU
SE NARODIL

manželům Urbancovým
syn Bohuslav  

Rodičům gratulujeme a celé rodině 
přejeme hodně zdraví a šťastné

společné chvíle.
sociální komise

Novomanželům gratulujeme
a přejeme mnoho štěstí na společné 

cestě životem.



12 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2015

PODĚKOVÁNÍ

Paní
Jaroslava Skalická
děkuje občanům obce Borovnice
za účast a květinové dary
při posledním rozloučení
pana
JUDr. Karla Skalického
ve smuteční obřadní síni
pardubického krematoria.

ROZLOUČENÍ

V MĚSÍCI SRPNU
NÁS NÁHLE OPUSTILA

paní

Miloslava Dostálová
z Rájce

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

sociální komise

A

POZVÁNKY A INFORMACE
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KŘEST KNÍŽKY
JINDŘICHA VANICKÉHO

V úterý 18. srpna proběhla ve společenské místnosti SDH 
v Borovnici zajímavá beseda spojená s křtem knížky.
O co šlo? Jak jistě víte, pan Jindřich Vanický
z Potštejna vydal před dvaceti lety publikaci nazvanou 
Homol – turistická perla Orlických hor. Náklad
je již delší dobu beznadějně rozebrán. 
Letos spatřilo světlo světa druhé, přepracované 
a doplněné vydání. Publikace má zcela novou fotodo-
kumentaci a slovníček méně známých pojmů. Také vlastní 
text doznal velkých změn. 
Pan Vanický vyprávěl s humorem jemu vlastním o tom, jak to bylo s prvním vydá-
ním „Homole“, co zažil na úřadech a během realizace publikace. Další povídání 
se stočilo k okolnostem současného vydání. 
Následovalo promítání prezentace, kterou připravil PaedDr. Ladislav Miček.
Ta se týkala starých map zobrazujících Borovnici a dávných archivních dokumentů.
Došlo i na urbář z roku 1696, tedy zásadní pramen z doby, kdy vznikl poutní 
kostelík na Homoli. Vyprávění se ale netýkalo jen poddanských povinností zdej-
šího obyvatelstva na sklonku 17. století. V urbáři je zmínka o tom, že v r. 1696 
stál v naší vesnici panský větrný mlýn. Kde to přesně bylo, zůstává bohužel 
otevřenou otázkou. 
Besedy se aktivně zúčastnil i prof. PhDr. František Musil, CSc. – vysokoškolský
učitel a jeden z největších znalců hradů, zámků a tvrzí na území ČR. Řeč samozřejmě
přišla na zaniklou borovnickou tvrz a místo, kde stála. 
Závěr vydařeného večera patřil křtu knížky o Homoli. Připraveným 
šampaňským ji pokřtili pan Jindřich Vanický a Ladislav Miček. A proč jsme křtili
až na závěr, když tento bod programu se měl odehrát ještě před prezentací? 
Odpověď je jednoduchá: přichystané víno jsme omylem uložili do mrazáku,
kde beznadějně zmrzlo. Paní starostka musela sehnat jinou láhev… 

Knížku lze zakoupit na těchto místech:
Obecní úřad v Borovnici, kostel na Homoli, rozhledna Vrbice,
Zámecké knihkupectví v Chocni, knihkupectví Naděje v Rychnově nad Kněžnou, 
knihkupectví v Kostelci nad Orlicí, informační centrum v Kostelci nad Orlicí.

PaedDr. Ladislav Miček

J i n d ř i c h  Va n i c k ý

HOMOL
TURISTICKÁ PERLA
ORLICKÝCH HOR

Borovnice brozurka_Homol-OBALKA.indd   1 9.6.2015   9:05:01

Foto na první vnitřní straně obálky.
Na fotografi i zleva: Prof. PhDr. František Musil, CSc.,
 pan Jindřich Vanický - autor knížky, PaedDr. Ladislav Miček
 a úplně vpravo v akci s lahví „šampáňa“ paní Soňa Rojková.
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ZPRÁVA Z BOROVNICKÉ KNIHOVNY

V Borovnické knihovně jsme během prázdnin při malém 
občerstvení přehrávali DVD s krásnými fotografi emi Jiří-
ho Vacka ze III. setkání Borovnic ze dne 4.7.2015. Komentovali jsme pořízené 
fotografi e a návštěvníky zajímal náš pohled na některé prožité události. 
Přivítání na setkání se nám velmi líbilo. Nejprve byli všichni účastníci dekorováni 
místními děvčaty stuhou v modré barvě se zlatým nápisem „III. setkání Borovnic“. 
Celá prohlídka obce byla perfektně organizovaná. Mohli jsme chodit samostatně 
nebo ve skupinách podle vysvětlujících ukazatelů. Velmi nás zaujal dům v pseu-
dogotickém slohu postavený v roce 1861. Původně měl sloužit klášteru. Ovšem 
podnikatel zbankrotoval. Neunesl svoji těžkou situaci a zastřelil se. Budova byla 
vydražena.
V obci žije většina lidí hlásicích se k evangelické víře. Dominantu vesnice tvoří 
krásný kostel. Velmi zajímavá je skutečnost, že z kostela na hřbitov se chodí přes 
márnici. Celý areál kostela a hřbitova působil jako park.
Uprostřed vesnice stojí Tříkrálový kámen a k němu se váže pověst, která praví: 
„Po hrozné krvavé válce, kdy voda v řece Svratce zčervenala, tři králové na ni 
usedli, poobědvali a uzavřeli mír!“
Byli jsme zvědavi na zrekonstruovanou pazdernu. Malá dřevěná chaloupka svítila 
novotou a ještě se na ní pracovalo. Pan majitel se smyslem pro humor naléval 
zájemcům kořaličku, ale pouze v kozím chlívku. Další jeho žert byla psí bouda 
s padací mříží opatřena nápisem past na slimáky.
Když jsme procházeli vesnicí, která byla čistá a upravená, zaujala nás pěkná 
květinová výzdoba oken a zahrádek. Také potěší na plotě zavěšené různobarevné 
porcelánové hrnečky.
O společenské dění v obci se stará hasičský sbor. Má vybudovanou základnu pro 
různé akce na pěkném místě v lese a říkají tomu „Výletiště“. Po skončení prohlídky 
vesnice jsme se sešli, kde jinde než na Výletišti. Tam se jedlo, pilo, zhlédli jsme 
zábavný program a samozřejmě tancovali.
Moc se nám v Borovnici líbilo. Až pojedeme za vnučkou do Tasova (u Třebíče), 
povede naše cesta z Poličky do Jimramova, přes naši známou Borovnici.

Božena a Břetislav Kaplanovi
z Borovnice

Foto
na zadní straně obálky.
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MOPEĎÁCI BOROVNICE

Už mnoho dní před poslední sobotou prázdnin se ozývaly 
po Borovnici známé zvuky Stadionů, pařezů a jednorychlost-
ních babet. To jsou každoroční přípravy na Spanilou jízdu 
těchto strojů, která se konala 29. srpna 2015. Na startu se 
sjelo 38 krásných malých veteránů.
Krátce po 13. hodině se kolona vydala na projížďku po okol-
ních vesnicích. Celková délka projížďky byla cca.25 km. Po návratu se teprve 
začalo soutěžit. Do soutěží se zapsalo 25 jezdců. Celkové vítězství si po několi-
káté užíval Jirka Černý mladší, druhý v pořadí Roman Adámek (Junek Team), třetí 
Přemek Valach ze Skrovnice.
Už se těšíme na další tentokrát už 11. ročník Spanilé jízdy, která 
se bude konat 27. srpna 2016. Na tu bychom Vás chtěli srdečně 
pozvat.

SDH Borovnice

III. ROČNÍK PŘESTAVLCKÉ
TRAKTORIÁDY

Něco málo z letošní traktoriády. 

Sbor dobrovolných hasičů pořádal tradičně další
ročník přestavlcké traktoriády. Ta se konala 22. srpna
za bohaté účasti jak závodníků tak i návštěvníků. 
Pro závodníky byla připravena záludná dráha, která potrápila nejeden traktůrek.
Závodníci absolvovali závod na čas a sprint.
Překvapením pro pořadatele byla účast 86 letého závodníka, kterému patří velký 
obdiv. Pro návštěvníky bylo letos připraveno přetahování s traktorem, kde jsme 
mohli sledovat, jak lidská síla přemáhá sílu moderní techniky. Pro všechny zúčast-
něné bylo připraveno bohaté občerstvení a pro děti zábava v podobě skákacího 
hradu. Letošní ročník považujeme za ten vydařenější a už teď přemýšlíme, jak 
příští rok tratoriádu okořeníme.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří nám vyšli vstříc a ochotně nám v tento 
den pomohli. Velké díky také patří fi rmě Zopos a.s. a zvláště fi rmě Agroservis 
Záměl, která se nemalou mírou podílela na přípravě celé akce. 
Jménem hudební skupiny Plazma rock bychom chtěli připojit omluvu za nevydaře-
nou večerní zábavu. 
Věříme, že akce všechny účastníky potěšila a že i příští rok v tomto malém počtu 
najdeme dost sil, abychom akci úspěšně zopakovali.

SDH Přestavlky
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Sbor dobrovolných hasičů Kostelecké Horky

si vás dovoluje pozvat na

XV. ROČNÍK SOUTĚŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTEV
V KLASICKÉM POŽÁRNÍM ÚTOKU

O HORECKÝ POHÁR
v sobotu 5. září 2015 od 10.30 hodin

v prostoru hřiště

v Kosteleckých Horkách.

OBECNÍ VÝLET DO MIRAKULA
 
Výlet se uskuteční v sobotu 19. září 2015.

Odjezd autobusu z autobusových zastávek:

Rájec 7.00 hodin, Borovnice 7.10 hodin, Přestavlky 7.20 hodin
(délka trvání cesty asi 2 hod.), plánovaný návrat okolo 19. hod.
Park Mirakulum je 10 hektarů zábavy pro celou rodinu. Čím více kamarádů, i těch 
dospělých, si s sebou vezmete, tím větší legrace a naučených dovedností a získa-
ných zkušeností!

Co dále je dobré mít s sebou?
Bude se hodit baterka nebo čelovka pro prozkoumávání podzemních chodeb 
a katakomb. Doporučujeme obléci sebe i děti spíše sportovně, plavky a ručník 
s sebou. Pro děti pravděpodobně upotřebíte i náhradní oblečení - po 2 hodinách 
zábavy v parku děti čisté rozhodně nezůstanou! Bude se vám hodit i deka a jiné 
věci pro piknikování. V parku je několik stravovacích provozoven různého typu, 
ale klidně si doneste i vlastní jídlo a pití. Všechny děti mají oběd v areálu zajištěn. 

Na co se můžete v parku těšit?
Oáza a vodní svět: kaskády, trysky, brouzdaliště, fontánky, hráze a vodní hry…
Nadzemí i v podzemí: z výšky bezmála 5 metrů až do podzemních chodeb. Tak 
by se dal popsat zážitek, který vás čeká na těchto atrakcích.
Minizoo, bludiště a podzemní bludiště, lanové centrum, velká trampolína a obří 
houpačky, les her, pískoviště, tvůrčí dílničky a další...
 
V případě zájmu se hlaste členkám sociální komise nebo volejte na OÚ.
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MEMORIÁL BOHUMILA BEČIČKY
V sobotu 1. srpna od 8 hodin se za velmi krásného počasí
na volejbalových kurtech v Přestavlkách uskutečnil již 17. ročník 
volejbalového turnaje – MEMORIÁL BOHUMILA BEČIČKY. 

Po celodenním zápolení turnaj skončil s tímto pořadím:

1. P.R.D. Přestavlky
2. Brutus Častolovice
3. Choceň

Turnaj se opět vydařil, početné publikum zhlédlo napínavá utkání, trošku kaňkou 
byla neúčast některého z potomků pana Bečičky a také to , že na závěr turnaje 
došlo pivo ….
Nejlepším hráčem byl přestavlcký Honza Holubec.
(ještě pro nezasvěcené: P.R.D. – není nic hanlivého, značí Přátelé Rudolfa Dittricha.
R.D. – bývalý přestavlcký občan a volejbalový buditel)

Nezbývá než poděkovat všem pořadatelům za pomoc s organizací a těšit se
na 18. ročník.

JŘ

4. Chleny 
5. Vodníci Záměl
6. Junioři Chleny

SAMOSBĚR BRAMBOR
ZOPOS Přestavlky a. s.

Samosběr brambor se uskuteční
10. – 12. 9. 2015

a dále do vyprodání brambor, denně od 8.00 hod. do 18.00 hod.

na poli u Suché Rybné.

Cena: bude stanovena před sklizní
Úhrada: hotově přímo na poli

Samosběr je do vlastních pytlů.

V případě nepříznivého počasí bude sběr vyhlášen v náhradním termínu.

Ředitel ZOPOS Přestavlky a. s.
Ing. Zbyněk Myšák
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Mopedi Borovnice

Traktoriáda Přestavlky
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Květinová výzdoba knihovny v Borovnici


