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JAN Z BUBNA V LEXIKONU Z R. 1726

Přibližně devadesát let po Bubnově smrti v Ba-
sileji vyšel podrobný lexikon nazvaný Neu-ver-
mehrtes historisch und Geographisches allge-
meines Lexicon. Je tu i heslo věnované Janu z Bubna 
(s. 642-643). Uvádíme jeho reprodukci a překlad. Jde 
o první edici tohoto zajímavého pramene v češtině.

Bubna, (Jan z) byl z předtím zmíněného rodu, ke konci roku 1570 narozen. 
Od mládí bojoval proti Turkům tak dobře, že ho císař Rudolf II povýšil na plukov-
níka. Poté byl jedním z těch, kteří stáli v čele českého povstání, kde byl povýšen 
na generála rotmistra, a stal se nejbližším–nejdůvěryhodnějším rádcem hraběte 
Jindřicha Matyáše z Thurnu. Po pražské bitvě musel z Čech prchnout a císař za-
bral jeho majetek. Sám, k věcem krále ve Švédsku, kde se zdál smířen s novým 
stavem, přišel znovu k pozvednutí zbraní proti císaři, přičemž byl předtím Švédům 
skrze hlášení hraběte Thurna k vévodovi Sedmihradska poslán. Poté se nacházel 
u švédské armády ve Slezsku (a vedl) jakási jednání týkající se hraběte Thurna. 
1633 s vévodou Frýdlandským držen v míru, a byl k švédskému říšskému kancléři 
odbyt (odeslán), kde měl být odměněn po ústním podání/vyřízení. Ale brzy po-
tom, co švédská armáda byla poražena ve Slezsku, uchýlil se do Halle v Sasku, 
kde se ukončil jeho život.

Citace zdroje:
Neu-vermehrtes historisch und Geographisches allgemeines Lexicon, in welchem 
das Leben, die Thaten und andere Merckwürdikeiten deren Patriarchen, Prophe-
ten, Apostel (etc), Basel, Johann Brandmüller, 1726, s. 642-643
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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ OBČANÉ,
jaro už přišlo mezi nás a letošní velikonoční svátky 
byly mimořádně brzo. Dříve ani být nemohou.

V letošním roce byl poprvé Velký pátek na Den Ukři-
žování Krista státním svátkem.
Kolednice a koledníci o dva týdny později s krás-
nými zdobenými pomlázkami vyšlehali chlapce
a dívky pro pevné zdraví, které budou mít po celý 
rok.
Velikonoční svátky jsou tedy za námi a v dubnu nás 
čeká pouť na Homoli.

Se začínajícím jarem Vám přeji hodně zdraví, lásky a radosti.

Soňa Rojková, starostka obce

DESET PŘIKÁZÁNÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ
 1. Mluvte na lidi.
  Není nic hezčího než radostný pozdrav.
 2. Usmívejte se.
  Mračení vyžaduje sedmdesát svalů a úsměv jen čtrnáct.
 3. Říkejte lidem jménem.
  Je to osobní a přátelské.
 4. Buďte nápomocní a přátelští.
  Získáte si úctu a oddanost.
 5. Buďte srdeční.
  Ukažte, že to, co děláte, vám činí radost.
 6. Mějte opravdový zájem o lidi.
  Každý je hodnotný.
 7. Nešetřete chválou a oceňováním.
  Buďte opatrní při kritizování.
 8. Buďte si vědomi pocitů druhých. 
  Nezraňujte je.
 9. Buďte připraveni poskytnout službu.
  V životě se nejvíce počítá to, co uděláme pro druhé.
 10. Nešetřete humorem, trpělivostí a pokorou.
  Budete mnohonásobně odměněni.
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Z HISTORIE

JAN MLADŠÍ VARLICH Z BUBNA NA ZÁVRŠÍ
A BOROVNICI – VÁLEČNÍK A DIPLOMAT (*1570 –†1635)

Jedná se bezesporu o nejvýznamnější historickou postavu se vzta-
hem k obci Borovnici a k několika sousedním vsím. Přeneseme se 
do 16. a 17. století. Ve druhé části článku (ukázka z připravované 
publikace) se zaměříme na vztah Jana z Bubna k Borovnici a nej-
bližšímu okolí. 

Kniha nazvaná Dějiny obce Borovnice je již v tisku. Čtenáři v ní najdou zmínky 
o Janu z Bubna, jenž byl generálem českých stavů, nizozemských stavů, dánským 
generálem jezdectva a nakonec švédským generálním vachmistrem. Na stránkách 
Brodíku se ovšem můžeme tomuto válečníkovi a diplomatovi věnovat podrobněji. 
Zaslouží si to.
Jan Varlich z Bubna upoutal pozornost historiků hlavně tím, že v květnu 1633 pod-
nikl tajnou a velice riskantní diplomatickou misi, během níž navštívil na jičínském 
zámku Albrechta z Valdštejna a jménem Švédského království a české stavovské 
emigrace mu nabídl českou královskou korunu. Podmínkou ovšem bylo, že Vald-
štejn vystoupí proti císaři a zmocní se vlády v Čechách. Bubna jednal s Valdštej-
nem celkem třikrát (r. 1631 a dvakrát r. 1633). Jde tedy o významnou, i když dnes 
poněkud zapomenutou osobnost. 

Heslovitě uvádíme některé okamžiky
z pozoruhodného životního příběhu Jana z Bubna:
1570 – narozen koncem prosince
1594 – začátek vojenské kariéry, válka s Turky (bojiště v Uhrách)
1604 – podplukovník císařské armády; během obrany pevnosti Ostřihom se setkává
            s mladým Albrechtem z Valdštejna
1609 – generální vachmistr českých stavů; aktivně se účastní jednání o Rudolfově 
             Majestátu; Bubna byl jedním ze 47 signatářů tzv. Porovnání mezi stranou
            pod jednou a pod obojí (9. 7. 1609), což byl prováděcí dodatek k Majestátu
1618 – v lednu ovdověl; od konce května generální vachmistr povstaleckého vojska
1619 – je jedním z mála skutečně schopných velitelů stavovské armády, rozho-
            dují však jiní – Colona z Felsu a Matyáš Thurn
1620, listopad – po bitvě na Bílé hoře odchází do emigrace, nejprve do Vratislavi
            a potom do Haagu
1621 – v nepřítomnosti odsouzen ke ztrátě hrdla, cti a majetku
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1622 – pobývá s králem Fridrichem Falckým v holandském Haagu – získává an-
            gažmá v armádě nizozemských generálních stavů
1626–1627 – generálem jízdy spojené armády Haagské koalice a dánské armády
1629–1630 – přechází jako plukovník a později jako generálmajor do švédských
                     služeb
1631 – za vpádu Sasů do Čech z pověření švédského krále na zámku v Kounicích
            poprvé vyjednává s Valdštejnem
1632 – jedná se švédským králem Gustavem Adolfem, jenž ho chce využít hlavně
            jako prostředníka k získání Albrechta z Valdštejna na svou stranu
1633 – v květnu nabízí jménem Švédů a české emigrace Valdštejnovi českou 
        korunu, v září téhož roku nabídku opakuje jako zmocněnec švédského 
            kancléře Oxenstierny
1634 – poslední diplomatická aktivita: marná snaha zachránit Albrechta z Vald-
            štejna, odchod do výslužby, dožívá v německém městě Halle
1635, červen – umírá ve věku 64 let a 6 měsíců v Halle, kde je pohřben

V současné době vrcholí práce na populárně-naučné životopis-
né monografi i věnované Janovi ml. z Bubna, která by měla vyjít 
na podzim tohoto roku. Kniha bude mít název Jan z Bubna – válečník 
a diplomat. Následující text je ukázkou z této připravované publikace. 

Vybrali jsme výňatek z kapitoly nazvané Hledání domova:
V roce 1605 Jan mladší z Bubna koupil od Rudolfa z Stubenbergu za 1600 kop 
míš. dům v Hradci Králové. 
Další, tentokrát skutečně významná koupě, následovala dne 29. srpna 1608. Jan 
z Bubna tehdy zakoupil za 4500 kop gr. č. „tvrz a dvůr řečený Závrší, kdež ně-
kdy ves Dřel sloula v ní krčma výsadní byla, s příslušenstvím, vsi Velkou a Malou 
Skrovnici a Cudslav.“ (Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, 
II. díl, Praha, Šimáček, 1883, s. 33.) 
Součástí dvora Závrší byla zcela nová tvrz, patrně větší obytné stavení obdélníko-
vého půdorysu, dnes již neexistující. Od té doby se Jan Varlich z Bubna honosil 
přídomkem „na Závrší“. Přiznával tehdy 51 osedlých, což ho rozhodně neřadilo 
mezi bohaté šlechtice v Podorlicku, ale stačilo to k životu v dostatku.
Čas k dalšímu rozšíření majetku nastal o devět let později: „Smlouvou roku 1617 
dne 24. května učiněnou koupil tvrz Borovnici s dvorem, rybníkem Větším a Men-
ším, příkopem okolo tvrze, vsí a ves Polom za 12 500 kop míš. Jan mladší z Bubna 
a na Závrší“ (tamtéž, s. 31). Krátce poté zřejmě přikoupil ještě ves Lhotu.
Přesídlil do Borovnice. Od té doby se psal „Jan z Bubna na Závrší a Bo-
rovnici.“
Nastává okamžik, kdy je nutné zmínit se o náboženské orientaci Jana z Bubna. Li-
teratura uvádí, že byl evangelíkem, luteránem. Kostel v Sudslavě, jehož byl patro-
nem, se stal místem luteránských bohoslužeb. V roce 1618 držitel panství pořídil 
nová regesta desátků, které měli farníci odevzdávat knězi. 
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Začátkem téhož roku Jana z Bubna postihla osobní tragédie. Zemřela mu manžel-
ka: „Estera z Bubna, roz. z Nemyšle, zemřela r. 1618, 9 ledna na Borovnici (v le-
tech 36 a nedělích 24) a pochována v Sudslavi“ (tamtéž, s. 31). Byla pohřbena 
za hlavním oltářem tamního kostela. Z manželství vzešly dvě děti – Adam Jaroslav 
a Johanna Kunigunda.
Krátce po této události došlo k velkému zlomu v Bubnově osobním životě. Vše na-
svědčuje tomu, že Jan z Bubna ve svých téměř padesáti letech rezignoval na sna-
hu dožít v rodinném kruhu a jako stavovský generál se vrhl do víru války. Borov-
nický statek totiž někdy v roce 1620 za pro nás nejasných okolností získal majitel 
choceňského panství Rudolf Zeidlic z Šenfeldu. 
Jak velký majetek tehdy Jan mladší Varlich z Bubna vlastně prodal? Šlo celkem 
o 73 osedlých, což by v té době představovalo již slušné živobytí pro příslušníka 
rytířského stavu a vysloužilého císařského plukovníka. Jan z Bubna se ovšem roz-
hodl zcela jinak…

Poznámky: 
1/ Předpokládané vydání knihy - září 2016. Název: Jan z Bubna – válečník 

a diplomat, Studio dokument a forma, ISBN: 978-80-905537-5-0. Publikace 
bude v běžném prodeji. O jejím vydání Vás budeme na stránkách Brodíku 
informovat.

2/ Jedná se o rozpracovaný text, který může oproti zveřejněné ukázce doznat 
stylistických a obsahových změn. 

3/ V publikaci bude poznámkový aparát. Ten jsme z našeho textu vypustili. Pouze 
u citací uvádíme zdroj.

4/ Vysvětlení některých pojmů: generální vachmistr, generál-rotmi-
str – odpovídá to hodnosti generálmajora, v té době šlo o nižší generálskou 
hodnost, míš. – groše míšeňské (měnová jednotka); gr. č. – groše české (mě-
nová jednotka); regesta desátků – přehled (výpis) daňové povinnosti vůči 
kostelu; osedlý – myslí se berní (daňová) jednotka – v podstatě selský grunt 
(tj. sedlák), několik chalupníků se počítalo za jednoho osedlého, ještě menším 
držitelem pozemků byl zahradník. Počet zemědělských usedlostí na panství byl 
tedy podstatně vyšší než udávaný počet tzv. osedlých; borovnický statek – 
pojmem se myslí nevelké panství sestávající z několika vesnic.

Na druhé straně obálky:
Heslo z lexikonu vydaného r. 1726 – je věnováno Janu z Bubna. První 
česká edice tohoto pramene je v Brodíku!
Erb rytířů z Bubna patřil k tzv. mluvícím znamením. Válečný buben ve tvaru kot-
le na modrém štítu začal rod používat v polovině 16. století. Vyobrazení převzato 
z: Mysliveček, M.: Velký erbovník. Encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny 
české, Praha, Fraus, 2005, s. 131

PaedDr. Ladislav Miček
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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 dubnu se budou konat mše
ve dnech 10. a 24. 4. 2016, vždy od 14:30 hod. 

Dne 17. 4. 2016 se na Homoli koná tradiční jarní pouť,
při niž budou slouženy mše svaté od 8:00 – 10:00 a 14:00 hod.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce na veřejné 
zasedání, které se koná v úterý dne 12. dubna 2016 od 18.00 hodin ve spo-
lečenské místnosti SDH Rájec.
Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena na úředních deskách týden 
před zasedáním.

Všichni jste zváni.

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

INFORMACE PRO OBČANY
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Firma Havelka, dodavatel kvalitních pevných paliv, oznamuje, že jarní slevy 
uhlí s dopravou od 40 q (metráků) za polovinu a od 20 q složením 
pásem zdarma jsou zahájeny od 30.března.
Za každých 20 q (metráků) paliva navíc dostanete stírací los Jarní Uhloterie. 
Ve hře je mnoho zajímavých cen, například automatický kotel Rojek, poukazy 
na elektřinu v hodnotě 10 000 Kč od Carbounion nebo uhlí zcela zadarmo.
Každý stírací los vyhrává!
Uhlí objednávejte na bezplatné telefonní lince 800 214 220 nebo na e-shopu 
www.havelka.cz.

SOUHRN USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
obce Borovnice č. 2/2016 ze dne 08. 03. 2016

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

Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem pí Petru Koutnou a ověřovateli zápisu p. Miloše Tschöpla a p. Li-

bora Provazníka
– Dohodu o změně obecní hranice mezi Obcí Borovnice a Obcí Lhoty u Potštejna
– Dohodu o změně obecní a krajské hranice mezi Obcí Borovnice a Obcí Koldín
– změnu katastrální hranice Borovnice u Potštejna a katastrální hranice Rájec 

v obci Borovnice
– Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– žádost o přidělení čísla popisného u novostavby RD na parc. č. 126/47 v k.ú. 

Rájec – Michal Papáček, Skořenice 25, 565 01 Choceň
– žádost o fi nanční podporu pro udržení zahrádkářství – ČZS, Základní organi-

zace Chleny

Zastupitelstvo obce neschválilo:
– žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Ohlášení odstranění stavby“ 

a souhlasu obce k využití pozemku p. č. 377/2 a 7/8 k provádění bouracích 
prací v části tohoto pozemku – EnviConsulting, Ing. Pavel Fajmon

– žádost o odkoupení obecního pozemku č. 69/57 v k.ú. Borovnice u Potštejna, 
Zdeněk a Ivanka Drahošovi, Borovnice 68, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Dne 14. 03. 2016
Ing. Libor Provazník, ověřovatel                        Mgr. Petra Koutná, zapisovatel

Miloš Tschöpl, ověřovatel                                  Soňa Rojková, starostka

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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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 15. dubna 2016

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 fi nančně 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 zlepše-
ní životního prostředí!

Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.

Děkujeme Vám předem za spolupráci.
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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

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. dubna
15. května (trhy a výstava bonsají)
19. června
17. července 
21. srpna (řemeslný jarmark)

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

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

18. září 
16. října (trhy dušičkové)
20. listopadu (trhy svatomartinské)
18. prosince (vánoční jarmark). 
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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

09.04. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, 

  Opočno 777 667 353

10.04. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, 

  Dobruška 494 622 550

16.04. MUDr. Štulík Richard Poliklinika

  Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

17.04. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, 

  Vamberk 736 419 151

23.04. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, 

  Týniště nad Orlicí 494 542 102

24.04. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, 

  Opočno 494 667 154

30.04. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, 

  Dobruška 494 622 114

01.05. MUDr. Vavřičková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88, 

  Týniště nad Orlicí 494 371 782

07.05. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, 

  Týniště nad Orlicí 494 371 781

08.05. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, 

  Vamberk 494 541 757

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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Knihovna v Borovnici po dohodě s návštěvníky mění 
výpůjční dobu.

Od dubna do října bude knihovna otevřena 
každé úterý opět od 16:00 do 18:00 hodin.
Zájemci, kteří se v daný den nemohou dostavit, si mo-
hou knihy kdykoliv domluvit s knihovnicí.
Dále nabízíme velký výběr knih nově přivezených z vý-
měnného fondu městské knihovny v Kostelci nad Orlicí.

Přijďte si vybrat literaturu podle vašich zájmů.
Každý jste srdečně vítán. 

Božena Kaplanová, knihovnice

KNIHONA BOROVNICE

VČELAŘI

PŘÁTELÉ ČTENÁŘI BRODÍKU. 
To, že včela jednoznačně kladně přispívá 
pro rozvoj přírody prohlásil již Albert Einstein 
„ Pokud na zemi zmizí včely, zbývají li-
dem pouze čtyři roky života“. Včelaření 
je činnost, která v žádném případě nepoškozu-
je přírodu a životní prostření na rozdíl od mno-
ha jiných. Včely žily na zeměkouli již dávno 
před lidstvem a stále se dovedly vypořádat s nástrahami přírody. V současné době 
se člověk podílí na jejich ohrožení. Velký podíl má na tom chemie a necitlivé zá-
sahy do přírody.  
Na žádost starostky obce Borovnice, jsem rád přijal nabídku podělit se se souse-
dy, kteří mnoho o včelách nevědí o základní informace ze života včel a případně 
činnosti naší organizace, která se rozkládá v katastrech obcí: Borovnice, Chleny, 
Kostelecké Horka, Krchleby, Velké a Malé Lhoty, Přestavlky, Rájec, Svídnice a Vr-
bice. V současné době má ZO ČSV Chleny 36 řádných členů a dva registrované 
ze sousedních organizací. Našich 440 včelstev se velice podílí na opylení rostlin 
v naší krajině. Hodnota jednoho včelstva pro přírodu je 143x vyšší, než jeho pro-
dukce. Tj. medu, pylu, vosku, případně propolisu, jedu, mateří kašičky a dalších 
produktů. 
Včelstva žijí ve společenstvu, v kterém i zimují a kde každý jedinec zastává svou 
funkci pro celek s nasazením a případně obětováním vlastního života. 
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Toto společenství se skládá z:
Matka – královna 
Matka je nejdůležitějším článkem každého včelstva. Jako 
jediná má vyvinuté pohlavní orgány. Její hlavní úkol 
ve včelstvu je zajištění rychlé reprodukce dělnic a trubců. 
Královna se liší od běžných dělnic tím, že je větší a nemá 
orgán uzpůsobeny ke sběru nektaru. Tím pádem nemá 
ani voskotvorné žlázy či hltanové žlázy. Královna klade 
intenzivně vajíčka a dělnice se o ni musí starat. Potravu 
královny zajišťují dělnice, které ji celý život krmí tzv. mateří 
kašičkou. Královna naklade denně až 1500 vajíček. Vajíč-
ka klade do menších buněk oplozená, čili základ pro včelu dělnici, nebo do ma-
tečních misek pro vývoj nové matky. Neoplozená vajíčka pak do větších - trubčích 
buněk. Délka života královny je až 5 let. 

Dělnice 
Dělnice je nejpočetnější druh včel ve včelstvu. Celé včelstvo 
je na dělnicích závislé, protože nosí a tvoří pro včely ob-
živu. Dělnice jsou samičky, které nemají vyvinuté pohlavní 
orgány, což je hlavní rozdíl oproti královně, která se může 
spářit s trubci. Hlavním posláním dělnic je, jak již bylo 
zmíněno, zajištění potravy pro celé včelstvo. Dále se stara-
jí o plod, královnu, trubce a staví další část nové plástve. 
Délka života dělnic je v létě 4–6 týdnů, v zimě je to 7–9 
měsíců. Jejich funkce v úlu později i venku se mění podle stáří a potřeby včelstva. 

Trubec 
Trubec je včelí sameček. Jediné poslání trubců je oplození 
královny. Trubci žijí jen v létě a jejich počet během léta po-
stupně klesá. Koncem léta jsou pro svoji nepotřebu vyhná-
ni dělnicemi z úlu. Délka života trubců se pohybuje pouze 
mezi 20 až 50 dny. Podílí se spolu s matkou na genetické 
výbavě včel a tím i jejich vlastnostech.  
Ještě se ve včelstvu mohou objevit trubčice, což jsou včely 
mladušky,  které jsou v případě dlouhodobé nepřítomnosti 
matky krmeny mateří kašičkou a jejich zduřelé vaječníky 
kladou pouze jen trubčí – neoplozená vajíčka. Zde musí 
zasáhnout včelař jinak dochází k postupnému zániku včelstva. 
Podobně by to dopadlo s národem, či lidstvem, kdyby ztratilo pracovní sílu. 
V dalším vydání si povíme o vlivu přírody zpětně na včelstva, případně jaké pod-
mínky by včeličkám měl zajistit včelař, aby nestrádaly, případně jaké způsoby 
včelaření se provádí v našich obcích. 

Jiří Suchánek, předseda ZO ČSV Chleny
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POČASÍ U NÁS SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

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

BŘEZEN 2016

Průměrná teplota za měsíc: 4,2°C
Vlhkost: 83%

Minimální teplota za měsíc: -4,1°C
Vlhkost: 52%

Maximální teplota za měsíc: 18,8°C 
Vlhkost: 96%

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

Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr: 42 mm
Měrka: 60,2 mm
Sněhová pokrývka dní: 4 dny
Výška sněhu za obdoby max.: 12 cm

Chladné dny (<10°C) 23 dní

Mrazivé dny (<0°C) 13 dní

Přízemní mráz (<0°C) 20 dní

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

ZLATÁ SVATBA 

ROZLOUČENÍ

Oznamujeme Vám,
že rodáci z Přestavlk

Vladislav a Anna
Smolovi

dne 26. 3.2016 ve společenské míst-
nosti „Zámečku“ Přestavlky oslavili 
„Zlatou svatbu“.
Obec Borovnice přeje k vzácnému ju-
bileu a zároveň děkuje za dlouholetou 
práci a za všechno, čím obohatili blíz-
ké i celou naši společnost.
Do dalších společných let přeje hodně 
zdraví, lásky a vzájemného porozu-
mění také rodina Smolova a Witcza-
kova.
Poděkování patří také starostce obce a 
členkám sociální komise, které příjem-
ný obřad připravily.

Děkuji Vladimír a Pavlína

V měsíci březnu nás náhle opustila 

paní
Božena Myšáková
z Borovnice.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

sociální komise
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

V MĚSÍCI DUBNU
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

87 let paní
  Marie Vávrová
  z Borovnice

60 let paní
  Helena Jiroušková
  z Borovnice

Přejeme hlavně hodně zdraví
a pohody. 

sociální komise

POZVÁNKY A INFORMACE

SDH Vrbice a K Vrbice
si Vás dovolují pozvat na tradi ní

OTVÍRÁNÍ

za átek od 14.00 hodin.
V NED LI 8. 5. 2016

VRBICKÉ STUDÁNKY

V úvodu vystoupí s programem d ti z MŠ CHLENY
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CURLING PODRUHÉ
Sobota 26. března patřila na jičínském zimním stadionu opět curlingu. Jičínští 
Loupežníci, členové tamního Curling Clubu, pořádali již IV. ročník Turnaje obcí 
„O pohár hejtmana Královéhradeckého kraje“. Za Borovnici jsme se vydali letos 
podruhé, abychom zkusili vylepšit naše loňské jedenácté místo. S nulovým tré-
ninkem a technikou okoukanou ze záznamů olympijských utkání jsme nastoupili 
ke 4 zápasům. Jeden po druhém střídavě s protihráči jsme každý odhodil 2 téměř 
dvacetikilové žulové kameny tak, abychom je na konci dráhy umístili co nejblíže 
středu cílových kruhů, ideálně blíž než soupeř ☺. To se nám dařilo někdy více, 
někdy méně, nakonec po sečtení bodů jsme poslední utkání sehráli o 9. místo. 
Toto utkání jsme sice závěrečným rozstřelem vyhráli, pořadatelům se však vloudila 
chybička při opisování závěrečného skóre a při vyhlašování výsledků nám předali 
diplom s desítkou. Na výsledkové listině je již ale vše opraveno a Borovnici tedy 
ve IV. ročníku Turnaje obcí v curlingu náleží 9. místo.

Celkové pořadí:
Borovnice 9
Šárovcova Lhota 10
Újezd pod Troskami 11
Rohoznice 12
Jeřice 13
Markvartice 14
Kocbeře 15
Nová Paka II. 16

Valdice 17
Pecka 18
Sobotka 19
Holín 20
Dolany 21
Butoves 22

Březina I. 1
Nová Paka I. 2
Vojice 3
Březina II. 4
Libotov 5
Podhorní Újezd 6
Dvorce 7
Údrnice 8
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Koledníci a kolednice Rájec Otevírání cyklosezony

Curling
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