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DĚJINY OBCE BOROVNICE

OBEC BOROVNICE MÁ SVOU KNIHU

Koncem června spatřila světlo světa více než dvěstěstránková publikace 
věnovaná Borovnici, Homoli, Přestavlkám a Rájci.
Pamětní publikace měst a obcí vycházely a vycházejí nejčastěji u příležitosti do-
mnělého či skutečného výročí obce, jindy to bývá probíhající významná událost. 
V případě obce Borovnice tomu tak není. Její místní části, tj. Borovnice, 
Přestavlky i Rájec, vznikly podstatně dříve, než nám napovídají první prokazatelné 
písemné zmínky.
Obec se rozhodla připravit publikaci, která by byla pohledem do dějin a zároveň 
výpovědí o dnešní současnosti. Myšlenka vznikla před dvěma lety - během setkání 
Borovnic.
Vytvořili jsme tedy přehled dějin od pravěkých počátků až do současné doby. 
Základní text byl rozdělen do jedenácti kapitol respektujících hlavní etapy vývoje 
českého státu.
Poslední kapitola je věnována charakteristice obce ve volebních obdobích po roce 
2010 a 2014. Jde tedy o současnost, která se ovšem v momentu vydání knihy již 
stala minulostí…
Značné množství informací jsme zařadili do příloh. Je tu pojednáno 
o vzniku místních jmen Borovnice, Homole, Přestavlky a Rájec. V přílohách čte-
nář najde rozsáhlou mozaiku zajímavostí z dob minulých. Nalezne zde také 
údaje dokumentující vývoj počtu obyvatel a domů, nechybí ani přehled starostů. 
Podařilo se zjistit i jména několika dřívějších rychtářů. Nezapomněli jsme ani 
na památky, z nichž je nejvýznamnější poutní místo na Homoli.
Fotografi cká příloha si klade za úkol seznámit čtenáře mimo jiné s tím, co běž-
ně nezná. Proto tu jsou také snímky archeologických nálezů a reprodukce archiv-
ních pramenů. Díky pečlivě vedeným kronikám Borovnice a Rájce (včetně kroniky 
ochotnického spolku a „obrazové kroniky“ obce) byly k dispozici fotografi e doku-
mentující život během řady dávno uplynulých desetiletí. Protože se naše přítomnost 
stane minulostí a předmětem zájmu následujících generací, zařadili jsme i záběry 
pořízené v současné době.
I když text odpovídá požadavkům kladeným na práci regionálního historika, není 
primárně určen odborníkům zabývajícím se historickou vědou. Knížka byla na-
psána především a hlavně pro občany žijící v současné obci Borov-
nice a také pro jejich příbuzné a známé, jimž se publikace dostane do rukou. 
Během sběru podkladů bylo třeba prostudovat řadu kronik, velké množství archiv-
ních materiálů a literatury. Vzhledem k realizovatelnému rozsahu publikace jsme 
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ale nemohli použít zdaleka vše. Některé prameny se objeví postupně v Brodíku 
(nyní to jsou např. pověsti od prof. Dominika Filipa), zbytek získá v digitální podo-
bě obec pro potřeby budoucího kronikáře/kronikářky. 

Údaje z tiráže: Miček, L.: Dějiny obce Borovnice (Borovnice, Homole, Přestavl-
ky, Rájec), spolupracovali: Myšák J., Rojková S., Vychová V., pro Obec Borovnice 
vydalo nakladatelství: Ladislav Miček – Studio dokument a forma, rok vydání: 
2016, grafi cká úprava: Jan Martinec ml., vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad 
Orlicí, 240 stran, 78 fotografi í, ISBN: 978-80-905537-4-3.

Knihu bude možné zakoupit v sídle obecního úřadu, dále v knihkupectvích v Kos-
telci n. O., v Rychnově n. Kn. (knihkupectví Naděje v Panské ulici) a v Zámeckém 
knihkupectví v Chocni. Prodejní cena: 300,- Kč.

PaedDr. Ladislav Miček

Z HISTORIE

LIDOVÁ VYPRÁVĚNÍ Z OKOLÍ BOROVNICE
V DÍLE DOMINIKA FILIPA

Dnes již zapomenutým spisovatelem je středoškolský profesor Dominik 
Filip (*1879 † 1946). Po tři roky působil jako profesor na reálce v Kostelci nad 
Orlicí, potom se odstěhoval do Prahy, kde v letech 1934 až 1944 redigoval 
časopis Úhor, věnovaný dětské literatuře. Ve své literární tvorbě se věnoval pře-
devším kraji pod Orlickými horami (např. Pohádky ze 
zapomenuté země, 1941). Velký vztah měl ke vsi Jam-
né nad Orlicí, odkud rod Filipů pocházel. Právě zde, 
v otcově kartáčnické dílně, malý chlapec naslouchal 
vyprávěným příběhům a pověstem. Mnohem později, 
jako vysokoškolsky vzdělaný učitel, sbíral lidové pověs-
ti, pečlivě je zapisoval, a mnohé také publikoval.
Právě některé z těchto Dominikem Filipem sebraných 
vzpomínek Vám dnes přinášíme. Byly pod názvem 
Pověsti ze severovýchodních Čech publikovány 
v Národopisném věstníku českoslovanském, 
odborném etnografi ckém časopise (roč. XVII., 1924, 
s. 77–90). U jednotlivých vyprávění jsou uvedeni jejich 
původci.
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JASANY NA HOMOLI
Na jižní straně u kostnice, stojí při hřbitovní zdi dva pěkné jasany. Silnější z nich 
má v objemu čtyři metry. Byly asi vsazeny v době stavby kostela, nebo nedlouho 
potom. Podle zprávy pana nadlesního Knijho z Hájku, bylo tu těch stromů více. 
Ale někdy v letech 1910 dal z nich několik poraziti. Byly vnitř shnilé a budily oba-
vu, že by za větru mohly padnout na kostel nebo pomníky a poškodit je. Poražené 
jasany měly v prsní výšce průměr 1–1,2 m. Bylo z nich mnoho palivového dříví. 
Ročních kruhů měly asi 180, byly tedy asi z r. 1730 (kostel z r. 1696).  

ZÁVRŠ
Jak se jde k Homoli, je dvůr, kterému se říká Závrš. Patří Kinským. Za doby starší 
byly tam tři statky, ze kterých sedláci utekli, protože je hrabě Záruba pro víru 
pronásledoval. Proto tam říkají Závrš, že jako ti sedláci byli zavrženi*. Také z Bo-
rovnice utekli sedláci pro víru za doby Zárubovy.

E. Fialová, Kostelec, (*1839 † 1921).

* Lidová etymologie; pravděpodobněji Závrš = za vrchem. Verzi tuto zaznamenal 
   již Sedláček, Hrady a zámky II., str. 32-33.

HRADIŠTĚ NA CHLUMU
Nedaleko Homole, na které jest poutnický kostelík, je lesem zarostlá výšina Chlum. 
Vlastně jsou to kopce dva. I místo toto opředl lid bájemi. Ve sklepení jsou tu prý 
nesmírné poklady, které se otvírají, když se čtou pašije.
Severní kopec je vyšší a na tom podle prof. Sedláčka stávala tvrz „Dřel“, která 
byla již ve XIV. stol. zaniklá.
Staří lidé mi vyprávěli, že pamatují, když stávaly dvě části zdí, jen jako pilíře 
(bývalá brána) směrem k Borovnici. Rozvezli to k nějaké stavbě do Borovnice. Nej-
více zpustošil hradisko jakýsi hospodářský správce Gregorica. Dal kámen lámati 
a voziti do Borovnice, aby z něho pálili vápno. Ale zklamal se, byla to jen opuka.
Po dvaceti letech mluvil jsem s těmi lamači a vyprávěli mi, že při tom našli dlouhý, 
starý meč, který se jim v rukou zlomil. Zahodili jej. Odkryli tam dubový trám, 
dost hluboko v zemi. Při kácení jedné paseky na kopci uvázl jeden buk a spadl 
od pařezu do země a musel prý se jen vrch uříznouti, ostatní zůstalo v zemi. Podle 
toho myslím, že by tam mohlo být nějaké sklepení. Kopal jsem tam častěji a odkryl 
jsem základy tvrze. Tvrz „Dřel“ nebyla velká. Spodní část byla asi kamenná, horní 
dřevěná a podle všeho shořela. Našel jsem všude hojně popela a hřeby železné, 
podoby šipky, jako od ohně černé. V místech, kde stály poslední zbytky zdí, býva-
la asi kovárna, bylo tam mnoho škváry.
V hloubce asi půldruhého metru našel jsem staré kachlíky ze 13. stol. Poslal jsem je 
prof. Sedláčkovi, který tehdy popisoval tvrz v Koldíně a viděl jsem je později zase 
na výstavě ve Stromovce. Kromě nich našel jsem zvláštní druh ostruhy a mnoho 
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různých střepin z nádob velmi velkých; pak nárožníky (hřebíky) a zvláštní cihly, 
které měly na největších plochách tří příčné rýhy, aby v nich malta lépe držela. 
Protější kopec je na vrchu rovný a bývala prý tu zahrada, která byla s hradem přes 
ouval dřevěným mostem spojena.

J. Knij, Hájek (*1861)

PENÍZE NA CHLUMU
My jsme bydleli v Podhomoli, patří to k Borovnici. Na Chlumu bývaly sklepy 
a díry. Chodívaly jsme se tam jako děti na veliký pátek modlit; o pašijích se tam 
otvírají poklady.

Anna Tajbrová z Dubí (*1840, bydlela v Podhomolí)

(Poznámka: Pašije jsou biblická vyprávění o utrpení Ježíše Krista. Čtou se během 
bohoslužeb na Květnou neděli a na Velký pátek).

PLANÁ HRUŠKA U HÁJKU
Mezi osadou Hájkem a obcí Malou Skrovnicí, na polích rolníka Vašatého, stávala 
stará a velmi silná plánice. V roce 1866 dotazovali se na ni Prajzi, když Malou 
Skrovnicí táhli. Hrušku tu jsem však nezastihl, byla před mnoha lety skácena.

(Poznámka: Prajzi = Prusové, kteří tudy táhli během prusko-rakouské války).

JALOVEC U MALÉ LHOTY
Vyprávěl mi jeden velmi starý hajný na penzi, že blízko panské hájovny u Malé 
Lhoty, v době, když on tam bydlel, stával silný jalovec. Hajný jej dal skácet 
a na prkna pořezat na nábytek. Jelikož jalovec je jen keř a pomalu roste, byl 
podle toho asi velmi starý.

Ediční poznámka:

Pamětníkem uvedeným pod jménem J. Knij byl lesmistr Josef Kný (zemřel 
r. 1936). Byl velkým příznivcem archeologie. Kopal s historikem a velkým znalcem 
českých hradů, zámků a tvrzí Augustem Sedláčkem na Chlumu ve zříceninách 
tvrze Dřel. Sám prozkoumával okolí Borovnice. Měl sbírku nálezů, která se prý 
dostala do dnes zrušeného muzea v Kostelci nad Orlicí. V rájecké kronice se 
o něm píše: „V Přestavlkách zemřel oblíbený lesmistr Jos. Kný, ve stáří 75 roků. 
Svou rozšafnou povahou získal si mnoho přátel. Lesmistr zajímal se též o arche-
ologii a ve své kanceláři měl rozvěšenou jedinečnou sbírku starožitných střelných 
i sečných zbraní, jako v málokterém muzeu je k vidění“ (Pamětní kniha obce 
Rajec-Přestavlky, SOkA Rychnov n. Kn., fond AO Rájec, inv. č.:18, č. kn.: 2518, 
kart. č.: 271, s. 97).
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

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

KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.

V měsíci červenci a srpnu se budou konat mše
ve dnech 10. 7. a 24. 7. 2016, 14. 8. a 28. 8. 2016
vždy od 14:30 hod.

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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INFORMACE PRO OBČANY

Všichni jste zváni! 

PROGRAM:   9:30 – 10:30  P íjezd ú astník , p ivítání, 
     ob erstvení 

11:00 – 12:00  Mše v místním kostele 
12:30 – 14:00  Ob d 

   14:00 – 18:00    Výlety do blízkého okolí 
       

• Památná hora Blaník, rozhledna - pro fyzicky zdatn jší 
• P ehrada Švihov (Želivka), vodní zdroj pitné vody pro Prahu 

a další obce a m sta 
Rybník Valcha v katastru obce Borovnice, sportovní rybolov, 
ob erstvení 
  

                       od 18:00      Volná zábava 
     Prezentace obcí 
     Vážení hmotností zástupc  obcí 
     Ob erstvení    

Obec  Borovnice ,  
okres  Benešov  
 

Vás srde n  zve 

dne 17. 9. 2016  

na 

setkání Borovnic  
v roce 2016 
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ČTVRTÝ SRAZ BOROVNIC

Naše obec obdržela pozvání na čtvrtý sraz, tentokrát do Borovnice u Benešova 
V sobotu 17. září bude vypraven autobus směr Borovnice u Benešova. Zveme 
všechny občany našich obcí na toto zajímavé setkání. Pravděpodobný odjezd plá-
nujeme přibližně na 6:30 h. Přihlášky směřujte na starostku obce tel. 734 559 876 
nebo na členky sociální komise.
Srdečně zve Zastupitelstvo obce Borovnice

26x Pátek    1x 
za 14 dní      

7x Úterý      

BÍLÉ 4x St eda    

BOROVNICE
DRUH ODPADU ETNOST 

SVOZ  ZA ROK SVOZOVÝ DEN ÍSLO TÝDNE

SM SNÝ KOMUNÁLNÍ 
ODPAD                 

vystaveno od 5:00 do 24:00

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,    
21,23,25,27,29,31,33,35,  
37,39,41,43,45,47,49,51

PLAST a TETRAPACK Termín dle objednání OÚ

PAPÍR 2,10,18,26,30,34,38,42,
6,50

SKLO
8,21,34,47

BAREVNÉ 4x St eda    

BIO Neprovádí se

8,21,34,47

Telefon: 465 461 500

MOBILNÍ SVOZ "N" ODPADU Neprovádí se

NÁDOBY OZNÁ ENÉ DO 31.3.2016

4

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2016 PRO OBEC
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Za jak dlouho se rozloží v lese odpad

OBECNÍ VÝLET 

DĚTI, POJEDEME ZASE NA VÝLET!!!

Kam? Mamutíkův vodní svět a Lesní zážitkový park, Relax a sport 
resort Dolní Morava, v případě zbylého času a energie cestou zpět 
na Zemskou bránu

Kdy? sobota 10. 9. 2016
Mamutíkův vodní svět je přírodní areál, kde je voda základním prvkem k hraní, ex-
perimentování a získáváním zkušeností o přírodě a jejích zákonitostech. Všechny 
části parku jsou interaktivní a návštěvníci tak můžou sami vše regulovat, vyzkoušet, 
uchopit či roztočit. Voda pramení v horní části parku v Potůčcích a dál pokračuje 
do Říček. Vytváří ramena, která jsou regulovatelná stavidýlky nebo roztáčí mlýn-
ské kolo. V areálu narazíte celou řadu zajímavých zařízení a strojů, které můžete 
sami odzkoušet a seznámit se s jejich využitím. Jde o Tyrolský jez, ztracené kolo, 
Elektrárnu, Buchar, Archimédes a Závlahu a další.
Lesní zážitkový park je unikátní park uprostřed lesa s kouzelnými lesními domečky 
v korunách stromů, malými i velkými houpačkami, lanovými žebříky, mosty a zá-
věsnými chodníky. Nebojácné děti se můžou vydat třeba do „Úkrytu v divočině“, 
který jim představí pravidla pro přežití v přírodě. Do nejvyššího domečku se mo-
hou vydat pouze ti nejodvážnější... vede tam totiž lanový most nebo šplhací tunel. 
Stojí to ale za to - z vrcholu totiž vede obří tobogán!



11Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7 – 8/2016

Po zemi a vzduchem vedou spojovací zá-
věsné chodníky, pařezové cesty nebo sys-
tém létajících lián. Malí Tarzani a akroba-
té si tak také přijdou na své. K odpočinku 
po celém dni plném her a zážitků poslou-
ží závěsné sítě a malé i velké houpačky.
Více info: www.dolnimorava.cz/letni-aktivity
Zemská brána – chráněný přírodní výtvor, 
skalnatý úsek Divoké Orlice. Romantické 
údolí, které řeka vyhloubila v rozpuka-
ných rulových skalách, které opravdu působí jako vstupní brána do Čech.
V případě zájmu se hlaste na OÚ nebo členkám sociální komise. Počet míst je omezen!
Děti do 15 let se mohou zúčastnit akce jen za doprovodu dospělé osoby.
Všichni nezletilí účastníci jedoucí bez doprovodu rodiče musí před odjezdem ode-
vzdat „Souhlas s účastí na akci“ s podpisem zákonného zástupce (viz níže, vypl-
něné, odstřižené souhlasy vhazujte do schránky na OÚ nebo Koutným, Rájec 41)
BUĎTE OHLEDUPLNÍ A DEJTE NÁM PROSÍM VĚDĚT, POKUD SE PO NAHLÁŠENÍ 
NEMŮŽETE ZÚČASTNIT. SEZNAM NÁHRÁDNÍKŮ BÝVÁ DLOUHÝ A JE PAK ŠKO-
DA PRÁZDNÝCH MÍST V AUTOBUSE!
Odjezdy: Borovnice 7.00 hod.
 Přestavlky 7.15 hod.
 Rájec 7.30 hod
Podrobnější info na tel. 723/607440 (Petra Koutná) a v zářijovém čísle Brodíku

SOUHLAS S ÚČASTÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE

BEZ DOPROVODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Souhlasím s účastí mého dítěte ………………………………...........………………

na akci konané dne 10. 9. 2016 – Obecní výlet pro děti.

Datum a podpis zákonného zástupce: ………………………….......………………..
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FARMÁŘSKÉ
TRHY 2016
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

neděle od 10.00 do 15.00 hodin

Letošní trhy nabídnou široky sortiment 
produktů, výrobků a zboží přímo
od výrobců, řemeslníků a farmářů.
Těšit se můžete na pečivo, ovoce
a zeleninu, mléčné i masné výrobky, kořeni, masti, košíky a řadu dalších dob-
rot, užitečnosti a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.

17. července 
21. srpna (řemeslný jarmark)
18. září 

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme
i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.

e-mail: info@zamek-doudleby.cz, web: www.zamek-doudleby.cz

16. října (trhy dušičkové)
20. listopadu (trhy svatomartinské)
18. prosince (vánoční jarmark). 
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OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
V ČASTOLOVICÍCH OD 6. 8. 2016 DO 14. 8. 2016

www.borovnice.info
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OBČANSKÁ PORADNA
POMÁHÁ TAKÉ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Stali jste se obětí trestného činu? Můžete být zraněným účast-
níkem autonehody nebo se stát terčem zájmu zlodějů. Může 
ovšem dojít i k závažnějším činům, kdy vám ublíží osoba blíz-
ká a nemusí jít jen o urážky nebo facky. 
Většinou ani nepomyslíte na to, že byste se s podobnou situa-
cí někdy setkali a řešili ji. Ale co když se to stane? Co můžete 
dělat? Jak postupovat a jak se s celou situací vyrovnat? 
Obraťte se nás, na Občanskou poradnu Náchod - kontaktní místo 
Kostelec nad Orlicí. V rámci projektu „Šance jít dál“ jsme rozšířili stávající 
rozsah poradenství lidem, kteří  se stali oběťmi  nějaké trestné činnosti. Nabízíme 
pomoc a partnerství v řešení krizové  situace, emoční podporu, dostatek času 
a bezpečný prostor pro vyslechnutí celého příběhu. V případě potřeby zajistíme 
psychologickou pomoc, poradíme co dál, vysvětlíme postupy institucí a poskytne-
me na ně kontakty (zdravotnická zařízení, policie, soud) nebo tam klienty přímo 
doprovodíme.
Naše poradna je bezplatná, diskrétní a nestranná. Můžete jí využít i jako ano-
nymní klienti.
Naše adresa: Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí, telefon: 734 370 960,
e-mail: opnachod@ops.cz.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

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

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

03. 7. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

05. 7. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
     494 515 694

06. 7. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno
     494 621 665

09. 7. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
     494 515 696

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155

10. 7. MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
     494 323 152

16. 7. MDDr. Motyčka Martin Komenského 44,
   Rychnov nad Kněžnou 775 224 093

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

23. 7. MDDr. Olivíková Petra Záhumenská 445, České Meziříčí
     734 324 600

24. 7. MDDr. Pavlová Simona Zdrav. středisko 
   Rokytnice v Orlických horách
     494 595 292

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

31. 7. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88,
   Týniště nad Orlicí 494 371 031

06. 8. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
     494 515 697

07. 8. MDDr. Andělová Jana J. Pitry 448, Opočno 731 980 112

13. 8. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice
     494 322 706

14. 8. MUDr. Ptačovská Eva Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
     603 933 466

20. 8. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

21. 8. MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
     494 515 695

27. 8. MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek
     494 381 263

28. 8. MUDr. Podolská Jana Poliklinika, Mírové nám. 88,
   Týniště nad Orlicí 494 371 783
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VOCHTÁNKA PROGRAM ČERVENEC A SRPEN 

www.kempwestern.cz/akce
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UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY LESŮ – KŮROVEC 

Městský úřad Kostelec nad Orlicí upozorňuje v sou-
vislosti s předpokládanou gradací kůrovců (lýkožrout 
smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý a další 
druhy lýkožroutů na smrku) vlastníky lesů na povinnos-
ti v ochraně lesa vyplývající z lesního zákona. 
• Vlastník lesa je povinen provádět tako-

vá opatření, aby se předcházelo a zabrá-
nilo působení škodlivých činitelů na les, 
zejména preventivně bránit vývoji, šíření 
a přemnožení škodlivých organismů

• Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese 
tak, aby jeho činností nebyly ohroženy 
lesy sousedních vlastníků

• Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou 
tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů

• Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců 
vzniklé do 31. března musí být zpracovány nebo asanovány nej-
později do 31. května

Orgán státní správy lesů upozorňuje vlastníky lesů na jejich povinnost hospodařit 
v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který doporučí obranná 
opatření a postup ochrany lesa proti škodlivým činitelům.
Neplněním zákonných povinností, především nedodržení přednostního zpracová-
ní těžby nahodilé se vlastník lesa vystavuje riziku možného postihu podle lesního 
zákona, či podle zákona o české inspekci životního prostředí.
Lýkožrout smrkový je cca 4,5 mm dlouhý hnědý brouk. Většinou napadá po-
rosty staré více než 60 let. Na kmen (přednostně těsně pod korunou) nejprve 
nalétá sameček, který v kůře hlodá tzv. snubní komůrku, do které láká samičky. 
Ty po oplodnění ze snubní komůrky hlodají kolmo vzhůru nebo dolů tzv. matečné 
chodby, zpravidla 6 – 12 cm dlouhé. Po obou stranách matečné chodby pak sa-
mičky kladou vajíčka a z nich vylíhlé larvy hlodají přibližně kolmo na matečnou 
chodbu tzv. chodby larvální, které se rozšiřují podle toho, jak larvy postupně ros-
tou. Na konci larvální chodby se pak kuklí. Tímto postupem vzniká charakteristický 
požerek lýkožrouta smrkového. Po vylíhnutí pak noví brouci mohou pokračovat 
v tzv. úživném žíru a vytvářet pak změť chodeb zakončených tzv. výletovým otvo-
rem. Celý tento cyklus trvá podle počasí cca 6 – 10 týdnů a právě v tomto období 
je proto nutné napadené stromy nalézt a kůrovce asanovat. Zpravidla má dvě 
pokolení ročně, ale za příznivého počasí může mít až tři generace.
Lýkožrout lesklý je cca 2 mm dlouhý leskle hnědý brouk. Přednostně napadá 
mladší porosty do 40 let. U starších porostů často doprovází lýkožrouta smrkového 
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a napadá zejména vrcholky se slabší kůrou a větve. Ze snubní komůrky, která opět 
nebývá vidět, hlodá všemi směry zpravidla 5 i více samiček kratší (cca 3 – 4 cm) 
matečné chodby. Spolu s larválními chodbami tak opět vzniká charakteristický 
požerek.

Preventivní či obranná opatření při ochraně smrkových porostů
Lapák – pokácený zdravý strom, který se odvětví a přikryje větvemi.

Lapák kůrovce nezahubí, slouží pouze k jeho odchytu. Po jeho napadení je nutné 
jej vhodně asanovat. Ve stadiu larev je možné lapák mechanicky odkornit. Případně 
jej lze ošetřit chemickými přípravky nebo včasným odvozem ke zpracování na pilu.

Lapač – odchytové zařízení, do kterého 
se musí zavěsit odparník s feromonem, 
který kůrovce do lapače láká. Účinnost 
feromonu je cca 8 týdnu (během sezony 
je potřeba feromon obnovovat).

Odchycené kůrovce je nutné z lapače 
pravidelně vybírat a zahubit.
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ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ SKOŘENICE 

Prázdniny se nezadržitelně přiblížily, všichni 
ze školy ve Skořenicích se těšíme na zasloužený relax a regeneraci. 
Před přistáním na samém konci školního roku nás však čekala kupa práce a úkolů, 
abychom si mohli užít léta s čistým svědomím… Co jsme tedy za poslední týdny 
v naší škole stihli? 
V květnu se nám povedla moc pěkná besídka pro naše maminky na sále obecní 
hospody. 
Táborník, jeden z několika kroužků, se vydal na výlet do Pasíček, Brány do pravě-
ku, kde si děti vyhrabaly třeba svého vlastního dinosaura!!! 
Užili jsme si dopravní hřiště a náš tradiční barevný týden. To jsme se každý den 
oblékli do předem určené barvy a bylo parádní sledovat různost odstínů, které 
obzvlášť vynikly na společných fotografi ích. 
Druháčci v květnu také zvládli předvést hravě naučnou formou celé škole svůj 
celoroční projekt na téma „živel oheň“ a páťáci, naši nejstarší, byli velice úspěšní 
ve srovnávacích testech z matematiky, českého a anglického jazyka. Patří jim veli-
ká gratulace za celkové nejlepší umístění mezi zúčastněnými školami – jejich „spo-
lubojovníky“ byli žáci ze ZŠ Libchavy, ZŠ Brandýs n. Orl., ZŠ Rokytnice v O.h. 
a ZŠ Dolní Dobrouč. 
V červnu jsme se vydali na třídní výlety. Prvňáci námořníci navštívili Toulovco-
vy maštale, druháčci indiáni hledali poklad pod homolskými schody, 
třeťáci a čtvrťáci vzduchoplavci poznávali krásy Litomyšle a páťáci badatelé zase 
město Brno. Na celoškolní výlet jsme vycestovali na dva dny do Liberce do ZOO 
a IQ parku. 
Kromě toho jsme zvládli i několik třídních projektových dní - čínský den, výlet na Ja-
dran, detektivní den, cestu do Pravěku, Army den a jiné. Ano, a kromě tohoto stylu 
učení jsme ještě stíhali to více tradiční, ve školních lavicích :) 
Druháčci také podnikli sotva pár dní před vysvědčením přenocování ve škole 
a úplným závěrem snažení nás všech byla školní akademie, kde jsme se také 
rozloučili s páťáky a přivítali nové prvňáčky. 
Těch bude v novém školním roce 11! V přípravné třídě předškoláčků se nám dětí 
sejde dokonce 17! Těší mě, že se ve školních chodbách budu potkávat s dalšími 
dětmi z naší obce Borovnice, přesněji z Rájce a Přestavlk. 
Teď už jsou slovní hodnocení a vysvědčení rozdaná, celoroční práce dětí zhodno-
cená, zásluhy pochválené a nedostatkům formy nápravy doporučené. Tak sláva 
a hurá na prázdniny!!! Příjemné léto všem!!! 

Petra Koutná, ZŠ Skořenice

ŠKOLY
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ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ LHOTY U POTŠTEJNA 

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám poskytla několik informací o naší škole, 
která je tvořena dvěma součástmi, a to školou mateřskou a školou základní. 

Naše mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 děti ve věku zpravidla 
od 3 do 6ti let. Malebné prostředí venkovské přírody nám umožňuje seznamovat 
se prostřednictvím vycházek s nejbližším okolím a jeho krásami. Součástí areálu 
školy je zahrada, kde máme svůj záhonek, o který pečujeme. Na hřišti je prostor 
pro sportovní vyžití. Máme zde pískoviště, dětské hrací prvky a dřevěný domeček, 
který je určen nejen k hrám, ale i jako úschovna venkovních hraček.  
V letošním roce jsme navštívili Kostelecké Horky, kde jsme se seznámili např. s ruční 
výrobou másla, pletením košíků; zámek v Kostelci nad Orlicí; Horákův buk; zámek 
Potštejn; plavecký bazén v Ústí nad Orlicí, kde jsme se v deseti lekcích seznamovali 
s vodou a učili plavat. Ve školce si nejenom hrajeme, ale také malujeme, stříháme, 
hodně zpíváme a tancujeme, pravidelně cvičíme, učíme se základy anglického 
jazyka, připravujeme se na vstup do školy, kterou také několikrát do roka navště-
vujeme. V rámci posvícení jsme si sami upekli koláče. Několikrát do roka za námi 
přijíždí divadelníci a hudebníci, takže zhlédneme několik pohádek či koncertů. I vy 
se s námi můžete setkat na různých veřejných vystoupeních, např. vítání nových 
občánků, vystoupení pro důchodce či rozsvěcení vánočních stromečků aj.

Základní školu navštěvují v letošním roce 92 žáci, kteří se vzdělávají 
od 1. do 9. ročníku. Součástí školy je i školní družina a školní jídelna. Žákům je 
poskytován po celý den pitný režim. V areálu školy se nachází několik hřišť pro 
sportovní vyžití a záhonky pro výuku pěstitelství. K tradičním a oblíbeným akcím 
patří plavecký výcvik žáků I. stupně a lyžařský výcvik žáků II. stupně. 
V letošním školním roce se nám podařilo uspět ve dvou velkých projektech. Vy-
bavili jsme školní knihovnu 410 novými tituly knih. Deset žáků školy se podívalo 
zcela zdarma na týden do Anglie. Poznali nejenom Londýn a jeho historické pa-
mátky, ale i výuku v anglické škole. Druhá výzva nám pomohla vybavit moderním 
nářadím v hodnotě 164 000 Kč naše dílny, neboť na naší škole se učí technické 
činnosti. 
V rámci školních poznávacích aktivit jsme navštívili např. Loutkářské muzeum Chru-
dim, Archeopark ve Všestarech, Městskou knihovnu v Kostelci nad Orlicí, Adrš-
pašské skály či Orlické hory. Jsme zapojeni v několika výchovně vzdělávacích 
projektech - Příběhy bezpráví, Planeta Země 3000. 
Snažíme se o úspěchy na poli sportovním. I když naše malá škola nemá oproti 
těm velkým školám moc šancí na vítězství, podařilo se nám několikrát úspěšně 
zabodovat. Nejvíce si ceníme úspěchů našich stolních tenistů. Nejenom že zvítě-
zili v okresním a krajském kole, ale letos poprvé postoupili do republikového 
fi nále, kde reprezentovali Královéhradecký kraj. Obsadili úžasné 2. místo. 
V rámci rozvoje kulturní vzdělanosti nás navštívila kapela Memfi s s česko-ang-
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lickým koncertem; p. Andrš, se kterým bubnovala celá škola; několikrát do roka 
k nám přijíždí Divadélko pro školy z Hradce Králové se svými pohádkami a hrami. 
Snažíme se podporovat i některé dobročinné projekty např. Nadační fond 
SIDUS (péče o velmi nemocné děti), CPK – CHRPA (hiporehabilitace), PESOS 
(péče o opuštěné psy).
Aktivit, které naše základní a mateřská škola provozuje je mnohem více. Snažila 
jsem se vás informovat o těch nejzákladnějších. Bližší informace o nás můžete 
získat v našem školním časopisu Lhotecké školní listy, návštěvou naší krásné školy 
a na webových stránkách www.zslhoty.estranky.cz, kde si můžete prohlédnout 
i spousty fotografi í z naší činnosti.

Děkuji Vám za čas strávený nad těmito řádky a přeji krásné léto.
Dagmar Bachmanová, ředitelka ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna

DĚTSKÝ DEN V PŘESTAVLKÁCH

Dne 5. června se v Přestavl-
kách konal Dětský den 
aneb honba za pokla-
dem. Děti šly po stopách 
Strážce lesa a po cestě 
musely zdolat různé úkoly. 
Na konci cesty je čekal sám 
Strážce lesa a za malý „po-
platek“, ve formě splnění 
posledního úkolu, je obda-
roval dárečkem a sladkost-
mi. Malí bojovníci se pak 
přesunuli do místní hasičské 
zbrojnice, kde pro ně i je-
jich rodiče bylo připraveno 
občerstvení.
Kromě počasí, které nám 
moc nepřálo, se dětem dob-
rodružná cesta za pokla-
dem povedla a my jsme rádi 
za tak velkou účast. 
Snad na příští rok objedná-
me lepší počasí a už teď se 
na Vás těšíme.

Iveta Bečičková

Další foto na obálce.
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VČELAŘI

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A ČTENÁŘI BRODÍKU,

v prázdninovém čísle Brodíku pojedná-
me o vzniku nejdůležitějšího živočicha 
ve včelstvu. Je to matka. Vzniká ze stej-
ného vajíčka jako včela, pouze je, na roz-
díl od včely, krmena neředěnou (mateří) 
kašičkou a vajíčko je kladeno ne do buň-
ky, ale do misky, kde vzniká matečník.
Vývoj od vajíčka do vylíhnutí je u matky 
kratší a trvá 18 dní, zatímco včela se 
líhne za 21 dní. V době, kdy je včelstvo 
na vrcholu svého rozvoje, mají včely roz-
množovací pud a dělí společenstvo na více skupin, jimž říkáme roje. V každém 
roji, aby mohl přežít, musí být přítomna matka. Někdy je matek i více, ale ve fi -
nále zpravidla zůstává jen jedna. Matka je nositelem genetických vlastností včel 
a trubců. U trubců 100 procent, neboť vznikají z neoplozených vajíček, u včel 
50 procent a dalších 50 je po trubcích, se kterými se spářila. Při nekontrolova-
ném rozmnožování se ve včelstvu nachází větší množství matečníků. Před jejich 
otevřením vylétá stará matka s doprovodem a částí zásob, čemuž se říká prvoroj. 
Pokud včelař nezasáhne, vylétají další již neoplozené matky a tak vznikají poroje. 
Usadí se někde na strom případně do již vyhlédnuté dutiny ve stromě či zdi, nebo 
do prázdného úlu. Zde si vystaví nové plásty. Je to dáno od přírody a včelstva se 
tak zbavují starého díla a tím i řady chorob. 
Pokud včelař umožní včelstvům dost prostoru, tak se včelstvo zpravidla nerojí a po-
tom je nutné obnovu matek provádět uměle. Někdy se dělá odříznutí plástů v mís-
tech s vajíčky. Po odebrání matky si zde včely samy narazí matečníky a vypěstují 
nové matky. Toto je rychlá, ale ne moc vhodná metoda. 
Nejběžnější je přeložení malých larviček do připravených misek, kde je včely krmí 
a dostaví matečníky. Materiál se může brát i od inseminované (uměle oplodněné 
matky), která z tohoto důvodu není tolik výkonná, ale má zaručené potřebné vlast-
nosti i po trubcích, jako nebodavost, nerojivost, nerozbíhavost, dobrý čistící pud 
a podobně. Před vylíhnutím se matečníky zaklíckují, a tím se předejde tomu, aby 
první matka, která se vylíhne, usmrtila žihadlem mladší sestry.
Do včelstva, se matka dává hodinu po odstranění staré, zpravidla v klícce zaděla-
né cukrovým těstem, a včely ji po několika hodinách vysvobodí. Také se přidávají 
do oplodňáčku (malá bedýnka s menším množstvím včel a zásob), nebo do pleme-
náče (o dvou až čtyřech plástech běžné včelařovy míry). Matka později provede 
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orientační prolet a potom navštíví trubčí shromaždiště, kde dojde k jejímu oploze-
ní. Pro rychlý rozvoj kladení potřebuje dostatek včel, jenž ji vytvoří podmínky pro 
další rozvoj včelstva za přínosu pylu, nektaru a vody. 
Pokud matka splňuje nároky včelaře, nechává se dva produkční roky. Později jde 
výkon včelstva dolů a důvodem je menší výkonnost matky. Pouze inseminovaná 
matka, od které chceme kvalitní materiál a ne výnosy, se může nechat déle, ale 
její kvalita se hodnotí podle výsledků jejích dcer.
Za 50 let mého včelaření došlo k mnoha změnám v teorii poznávání života včel, 
a přesto nevíme vše. Dříve se tvrdilo, že se matka páří jen s jedním -  nevýkonněj-
ším trubcem. I teorie, že včelstvo není schopno přenést vajíčko do medníku, je také 
zdá se překonána. Znám starého včelaře, chovatele matek, který říká, že tmavost, 
nebo světlost matky, je podle toho, kde je umístěn matečník. Je to možné, neboť 
se již ví, že krátkověkost a dlouhověkost včel je regulována teplotou v buňkách, 
a tak vznikají po slunovratu včely, jež žijí ve snůšce jen dva tři týdny, ale i včely 
přežívající přes zimu až do jara.
Když jsem jako mladý začínal včelařit, tak se bez kuřavky do včelstva nemohlo, 
a i tak to byl boj o med. Dnes se díky plemennému materiálu nemusí téměř za-
kuřovat, a pokud hledám ve včelstvu matku v plné síle, tak nekouřím a pomalu 
rozeberu plásty. Tam kde se nacházejí vajíčka, zpravidla matka bývá. Kupované 
matky jsou značeny barevnými čísly a i včelař může na hrudníku značit barvou 
podle roku. Letos se označuje bílou, a ta je velmi dobře vidět.
V dalším článku se budeme věnovat přípravě včelstva na zimu.

Jiří Suchánek, předseda ZO ČSV Chleny

ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE

Červenec je měsícem sklizně veškerého bobulového ovoce. Hned po sklizni jahod 
odstraňujeme šlahouny jahodníku, aby se rostliny nevysilovaly a byla zajištěna 
dobrá úroda v příštím roce.
Dvouletý, případně tříletý porost jahodníku je třeba zrušit a sazenice na novou 
výsadbu odebírat pouze z jednoletých porostů. Po sklizni jahod při výskytu fi alové 
skvrnitosti doporučujeme ošetřit postřikem „Dithane“, proti roztočníku jahodovému 
použijeme „Sumithion“.
Po sklizni bobulovin se provádí ošetření keřů a stromků. U angreštů likvidujte 
americké padlí ostříháním napadaných větviček a následným sežehnutím pro-
světlete korunky a ošetřete fungicidem „Rubigan, Baycor, Karathane“ apod. 
Červený a černý rybíz po sklizni postříkejte proti antraknóze přípravky „Ditha-
ne, Novozir“ a vlnovníku rybízovému, který zejména postihuje černý rybíz, 
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což se již na jaře projevuje zvětšenými 
pupeny, které nerozkvetou.
Je třeba důkladně pohlídat zdravotní stav 
cibule, rajčat, brambor a podle potřeby 
proti plísním je postříkat přípravky „Kupri-
kol, Novozir, Ridomil, Dithane, Champi-
on“ apod.
Pokud nať cibule začne koncem měsíce 
poléhat, je možné začít sklízet, přičemž 
cibule pěstovaná z přímého výsevu se 
sklízí později. U česneku mohou být nej-
častější příčinou zasychání listů různé 
stresové faktory, jako je přílišné sucho 
a na to zase přemokření, výrazné až ex-
trémní výkyvy teplot. Na tyto poruchy jsou 
jednotlivé odrůdy rozdílně citlivé, zvláště 
u vysokého obsahu dusíku v půdě. 
Současně je ale třeba počítat s tím, že ob-
dobně jako např. u brambor i u česneku 
u původně bezvirozních rostlin postupně 
dochází k reinfekci virózami a sadbu je 
třeba po určité době obměňovat. V někte-
rých lokalitách se stává závažnou choro-
bou rzivost česneku s typickými žlutými, 
později tmavými vystouplými kupkami 
výtrusů na všech nadzemních částech, 
především na listech. Při nedostatečném 
střídání pozemků, nebo při použití nekva-
litní sadby se často projevuje fusariová 
hniloba česneku. Napadené rostliny vel-
mi žloutnou, zasychají a odumírají. Ještě 
nebezpečnější je bílá (sklerociová) hnilo-
ba česneku. Napadené podzemní části rostlin jsou pokryty bílým hustým myceliem 
a velkým množstvím drobných černých sklerocií. Rostliny velmi rychle odumírají. 
V tomto případě je nutno porost ihned likvidovat, také počítat, že by odstup mezi 
jednotlivými hostitelskými rostlinami měl být minimálně osmiletý (lépe deset i více 
let) a mokření stroužků je prakticky neúčinné.
Ve sklenících, někdy i mimo výskytu plísně jsou okurky, papriky a rajčata napadá-
ny velmi zákeřným miniaturním pavoučkem, sviluškou chmelovou. Ta splétá na ko-
nečcích stvolů pavučinky. V tomto případě použijeme postřik „Vertimec, Dithane“, 
proti molici skleníkové je účinný „Mospilan“.

Za český zahrádkářský svaz František Břečťan
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ROZLOUČENÍ

V měsíci červnu nás náhle opustila

paní
Marie Sládková 
z Přestavlk

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

sociální komise

V měsíci srpnu oslaví
významné životní jubileum:

81 let
pan Václav Prudič
z Borovnice 

60 let
pan Zdeněk Vávra
z Borovnice 

Přejeme hlavně hodně zdraví
a pohody.

sociální komise

JUBILANTI

POZVÁNKY A INFORMACE

Nabídka služeb kominíka
Obecní úřad Borovnice přijímá požadavky na revize a čištění komínů,
které se budou provádět v termínech

17. 8. 2016 Homol + Borovnice
18. 8. 2016 Přestavlky
24. 8. 2016 Rájec

Ceny: Roční revize (vyhláška č. 34/2016 Sb.) ................... 250,- Kč
 Vymetení komínu ..................................................... 100,- Kč

Kominictví - Libor Havlena, Rudoltice 187, 
Vodafone: 776 358 665, 776 602 108

http://www.skcr.cz/pardubicky-kraj | info@kominictvi-havlena.cz | www.kominictvi-havlena.cz
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PEKLO I SAPÍKŮV PEKELNÝ ŠENK
NAJDETE NA JEDNOM MÍSTĚ

Najdete nás u obce Čertovina, nedaleko Hlinska – stačí vyjet z Hlinska na vý-
chod po R34 směrem na Poličku a po zhruba dvou kilometrech, za obcí Čer-
tovina, uvidíte po pravé straně ukazatele do lesa.
Pojedete-li od Poličky, směřujte na Hlinsko také po silnici 34 a po 26 kilome-
trech,za obcí Krouna sledujte po levé straně ukazatele do lesa. Pokračujte 
po cestě lesem až narazíte na Peklo!
Adresa:
Peklo Čertovina
Medkovy kopce 35
Hlinsko v Čechách 539 01

Peklofon:
+420 468 005 005,
+420 720 959 474
E-mail: info@peklocertovina.cz
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PRD Přestavlky pořádají 18.ročník turnaje ve volejbalu

místo konání: Přestavlky - hřiště „U Zámečku“
datum: sobota 6. srpna 2016 od 8.oo hod

občerstvení zajištěno

M
EMORIÁL BOHUMILA BEČIČKY
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PRAHA

BRNO

OLOMOUC

HRADEC KRÁLOVÉ

PARDUBICE
CHRUDIM

LITOMYŠL

SVITAVY
POLIČKA

HLINSKO

SKUTEČ
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PASÍČKA – BRÁNA DO PRAVĚKU

PASÍČKA – BRÁNA DO PRAVĚKU

WWW.GEOPARKZH.CZ

WWW.BRANADOPRAVEKU.CZ

Otevírací doba
duben – červen:
sobota, neděle 10.00-16.00 hodin
červenec – srpen:
denně 10.00-16.00 hodin
září – říjen:
sobota, neděle 10.00-16.00 hodin

V jiné dny na základě telefonické domluvy
na čísle 603 535 994, 777 678 777
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ZPRÁVY Z RÁJCE 

V sobotu 4. června se hasiči z Rájce vydali i se svým fanklubem do Křovic 
u Dobrušky, aby obhájili prvenství v kategorii mužů nad 35 let. 
I letos byli ve formě, proto opět dosáhli na nejvyšší vítězný stupeň a obohatili tak 
svoji sbírku pohárů o další blýskající se kousek. K vítězství gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších úspěchů! 

V neděli 5. června místní mamin-
ky ve spolupráci s hasiči po-
řádaly dětský den. Zpočátku jim 
počasí nepřálo, proto se bohužel 
nekonala tolik očekávaná divadelní 
pohádka v podání ochotníků z Pot-
štejna. Nicméně k večeru se přece 
jen vyčasilo, děti se sešly a proběhlo 
několik soutěží. Soutěžící si vyzkou-
šeli jaké to je na chůdách, zdolávali 
opičí dráhu, házeli kroužky na kolíky nebo se přetahovali lanem... Opekly se buřty 
a baštily se domácí pečené dobroty. Také proto byla nálada veselá, děti spokoje-
né a vyřáděné. Děkujeme zúčastněným a pomocníkům a těšíme se na další akci! 

Petra Koutná
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Dětský den v Přestavlkách

Dětský den v Přestavlkách

SDH Rájec Výlet dětí ze Skořenic
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