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VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘ I BRODÍKU,
v kalendáři už máme měsíc březen. Čeká nás jarní 
rovnodennost, a to 20. 3. 2017 v 11:29 hodin. Letoš-
ní zima nás po delší době překvapila velkým přívalem 
sněhu a vysokými mrazy.
Budeme rádi, když se zima už vracet nebude, a bu-
deme se těšit z krásného probouzení a znovuzrození 
přírody, z příchodu slunečných dnů, setby a posléze 
také z bohaté úrody i sklizně. Počasí má velký vliv 
na dobrou úrodu. Při dlouhodobém pozorování roč-
ních dob, slunce, větrů a dešťů se zdá, že se jisté jevy 
každoročně opakují.
Přeji Vám příjemné prožití nacházejících jarních týdnů.

Soňa Rojková, starostka obce

Atmosféru nastávajícího jara 
krásně vyjadřují některá lidová říkadla:

Zimo, zimo, už jdi pryč, Přišlo jaro do vsi,
jaro si už chystá klíč. kde jsi, zimo, kde jsi?
Otevírá jarní bránu, Byla zima mezi náma,
jmenuje se petrklíč.  ale už je za horama.
 Hu, hu, hu, jaro už je tu!

Zakukala žežulička z doubravy: Přišlo, jak by z nebe spadlo, samý květ,
„Přišlo jaro, kdo je se mnou pozdraví? Pospěšte si, chcete-li je uvidět.“

SLOVO STAROSTKY
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Z HISTORIE

BOROVNICE, RÁJEC A PŘESTAVLKY
NA STARÝCH MAPÁCH – I. ČÁST
(Müllerova mapa Čech z roku 1720, I., II. a III. vojenské mapování)

V současné době v naší obci probíhají pozemkové úpravy a v souvislosti 
s nimi vznikají nové katastrální mapy. Jde o mapy velkých měřítek, které po-
skytují zevrubné informace o mapovaném území. Bude to svým způsobem odkaz 
pro příští generace.
V našem příspěvku se budeme věnovat dávným předchůdcům těchto map 
a plánů.
Geografové se snažili co nejpřesněji zachytit českou krajinu už v 18. a hlavně 
v 19. století, kdy se mapování dostalo na vysokou úroveň. Nejznámější kartogra-
fi cké produkty vytvořili vojáci. Pro přesuny vojenských jednotek byla totiž dobrá 
znalost terénu vždy velmi důležitá. Jde tedy o tzv. vojenská mapování. 

Jak je na těchto starých mapách zachycena naše obec?
Müllerova mapa Čech z roku 1720 (grafi cké měřítko cca 1:132 000) sice 
nepatří k vojenským kartografi ckým dílům, ale mapa se stala základem pro další, 
podrobnější kartografi cká zpracování. V případě dnešní obce Borovnice je tu za-
kreslen potok Brodec, nacházíme zde i kostel na Homoli. Názvy respektují 
němčinu: Borownitze, Raytze, Przestawlk. Reliéf je vyznačen schematicky, tvůrci 
ještě neznali vrstevnice.
Z Müllerovy mapy vycházelo I. vojenské mapování, které proběhlo v letech 
1764 až 1768, a je známé jako tzv. josefské mapování (podle císaře a krále 
Josefa II.). Vzniklo dílo v měřítku 1 : 28 000 (1 současný centimetr na mapě zná-
zorňuje 280 metrů). Mapovalo se „z koňského sedla“ – důstojníci císařské armády 
projížděli krajinou a „od oka“ zakreslovali vše, co považovali za důležité. Uváží-
me-li použitou primitivní techniku pořizování podkladů, výsledek je obdivuhodný. 
Trigonometrická síť tehdy ještě nebyla použita, což činilo problémy s navazová-
ním jednotlivých mapových listů. Mapy jsou kolorované, pečlivě zpracované, mají 
německý popis a nepopiratelnou výtvarnou hodnotu.
Nacházíme tu názvy: Przestawlk, Borownitz, Raytze, Homole. Na mapě 
jsou zakresleny komunikace, četné rybníky, lesní porosty. V případě Borovnice 
mapa zachycuje dávno zaniklý návesní rybník a velkorysý půdorys hospodářské-
ho dvora.
Tvar reliéfu vyznačovalo šrafování. Barvy kartografové použili podle těchto pravi-
del: modrá označovala vodu, odstíny zelené pastviny a lesy, šedá skály, hnědou 
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barvou byly vyznačeny cesty. Z našeho hlediska je tu zajímavě zakreslena 
Homol i se schodištěm, pozornost si zaslouží také lesnatý dvojitý pahorek 
Dřele. Pro zajímavost – porovnejte si tehdejší komunikace a současný stav…
Podstatně dokonalejší a přesnější je II. vojenské mapování z let 1836 – 1852, 
známé také pod názvem Františkovo (podle císaře a krále Františka I. Habsbur-
ského). Mapa v měřítku 1 : 28 000 je také barevná, má německé popisky, ale je 
v nich i česká diakritika – v případě naší obce zde nacházíme také název Přesta-
wlk. Další místní části současné obce jsou pojmenovány: Borowitz, Raitz, Homol. 
Reliéf je vyznačen schematicky, šrafováním, které je tmavší, vzrůstá-li sklon svahu. 
Na mapě lze bez problémů identifi kovat hlavní a vedlejší komunikace, pole, louky, 
pastviny, lesy, rybníky a vodní toky. V našem případě stojí za pozornost zachyce-
ní lesních komunikací v přestavlckém polesí, je tu uveden místní název 
Doubrawa. Nadmořské výšky jsou vyznačeny ve vídeňských sázích (1 vídeňský 
sáh = 1,896 m).
V Přestavlkách nacházíme zkratku M. H., což znamená Maierhof, tedy panský 
dvůr. Jako další panské dvory jsou vyznačeny Závrší (Zawř M. H.) a „Jung Kol-
din“, ale na označení velkého borovnického dvora geografové zapomněli…
Třetí vojenské mapování proběhlo v letech 1876 až 1880 a dostalo 
název po tehdy panujícím Habsburkovi – Františko-josefské. Výsled-
kem byly podrobné mapy v měřítku 1 : 25 000, přičemž byl použitý metrický sys-
tém. Nadmořské výšky jsou tedy uváděny v metrech. Další novinkou bylo využití 
vrstevnic, i když sklony svahů stále ještě zvýrazňovalo šrafování. 
Pro nás je zajímavé, že vrstevnice (pomyslné čáry na mapě vedené ve stejné 
nadmořské výšce) pomáhal do života uvádět také borovnický rodák Patrik 
Blažek (1842 – 1910), který v letech 1871 až 1876 spolupracoval s tehdy 
nejuznávanějším českým geografem Karlem Kořistkou na vytváření vrstevnicových 
map Čech.
V mapě jsou zakresleny komunikace různých řádů – silnice, cesty, lesní ces-
ty, pěšiny. Důstojníci, kteří pořizovali podklady, nezapomněli ani na prvky, jež by 
mohly procházející vojenské oddíly zdržet v pochodu, omezit či dokonce ohro-
zit – řeky, potoky, rybníky, příkopy ploty a hlavně místa, která byla podmáčená 
a v případě jarního tání zatopená vodou. Proto je kolem modrých toků široký pás 
světle modré barvy.
A popis? Jsou tu místní a pomístní názvy více české než německé: Přestavlky, Bo-
rovnice, Sádka, Homole, ale zůstává i německý název Reitz.

PaedDr. Ladislav Miček

Všechny mapové produkty, o nichž jsme dnes pojednali, lze zhlédnout 
na webových stránkách Laboratoře geoinformatiky Fakulty životního prostředí 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: http://oldmaps.geolab.cz/
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v zimním období otevřeny
od 8:00 do 16:00 hodin.
Na hřbitov je zakázáno vodit psy. 
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme

KOSTEL NA HOMOLI
Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli
je přes zimní období až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat
16. dubna 2017 a poté každých čtrnáct dní.   

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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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

INFORMACE PRO OBČANY

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 1/2017
konaného dne 21. 2. 2017 v Přestavlkách
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body 
programy s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli p. Miloše Tschöpla a p. Luká-

še Bečičku
– rozpočtový výhled na období 2017 – 2020
– podání žádosti o dotaci z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování 

pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ – Královéhradecký kraj. Oprava vrtu 
v Přestavlkách

– kalkulaci stočného, na jejímž základě je stanovena platba pro ČOV v Přestavl-
kách, a to od 1. 1. 2017 na 32,30 Kč/m3

– kupní smlouvu s POLI Přestavlky a. s. na koupi pozemku p. č. 214/55 v k. ú. 
Rájec o výměře 885 m2 za smluvní cenu 45 Kč/m2

– kupní smlouvu s obcí Lhoty u Potštejna na prodej parcely v k. ú. Borovnice u Pot-
štejna p. č. 3378 o výměře 525 m2 za smluvní cenu 35 Kč/m2

– podání žádosti na Městský úřad v Kostelci nad Orlicí, odbor územního plánu – 
stavební úřad, o pořízení územní studie „Obnova areálu poutního místa Homol“

– při probíhajících pozemkových úpravách (zpracovatel GEOŠRAFO, s.r.o.), 
místní a pomístní názvy v k. ú. Rájec

– opravu rozpisu schváleného rozpočtu obce Borovnice na rok 2017. Jedná se 
pouze o změnu v kódování z důvodu novelizace vyhlášky MF č. 323/2002 
Sb. - fi nanční částky se nemění

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlase-

ným žádostem
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– výsledky hospodaření obce za rok 2016
– výsledky zasedání kontrolního výboru
– výsledky zasedání fi nančního výboru

Dne 27. 02. 2017
Miloš Tschöpl, ověřovatel, Lukáš Bečička, ověřovatel

  Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka
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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 7. dubna 2017 

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 zlepšení život-
ního prostředí!
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.

Děkujeme Vám předem za spolupráci.
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2017

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje

tel.: 841 155 155

04.03.  MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí
   494 371 088

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

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

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

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

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

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

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

01.04. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

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

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

09.04. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 696
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Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých 
věcí do Vaší e-mailové schránky!

Proč?

 Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
 Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své 
 e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
 Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle  
 upozornění na e-mail.
 Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí  
 Vašeho domova.

Kdo může tuto službu využít?

 Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně  
 prostřednictvím SIPO.
 Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu  
 datovou schránku.

Jak na to?

1) Vyplníte
 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
 Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů 
 nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

2) Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně  
 z nemovitých věcí.

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňo-
vací období roku 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným 
k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána 
složenka.



13Brodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2017

DEN PODATELNA POKLADNA
pondělí 27. 3. 2017 8:00 - 17:00 zrušena
úterý 28. 3. 2017 8:00 - 17:00 zrušena
středa 29. 3. 2017 8:00 - 17:00 zrušena
čtvrtek 30. 3. 2017 8:00 - 17:00 zrušena
pátek 31. 3. 2017 8:00 - 17:00 zrušena
sobota 1. 4. 2017 Územní pracoviště uzavřeno
neděle 2. 4. 2017 Územní pracoviště uzavřeno
pondělí 3. 4. 2017 8:00 - 18:00 zrušena
úterý 4. 4. 2017 8:00 - 15:30 zrušena
středa 5. 4. 2017 8:00 - 17:00 zrušena
čtvrtek 6. 4. 2017 8:00 - 15:30 zrušena
pátek 7. 4. 2017 8:00 - 14:00 zrušena
Na Územních pracovištích v Dobrušce a Kostelci nad Orlicí nelze hradit daň v hotovosti.

Platbu daně v hotovosti lze provést pouze na pokladně Územního pracoviště v Rychnově n. Kn.

MIMOŘÁDNÉ ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Územních pracovišť v Dobrušce a Kostelci nad Orlicí

v březnu a dubnu 2017

DEN POKLADNA PODATELNA
pondělí 27. 3. 2017 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00
úterý 28. 3. 2017 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00
středa 29. 3. 2017 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00
čtvrtek 30. 3. 2017 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00
pátek 31. 3. 2017 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00
sobota 1. 4. 2017 Územní pracoviště uzavřeno
neděle 2. 4. 2017 Územní pracoviště uzavřeno
pondělí 3. 4. 2017 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 18:00
úterý 4. 4. 2017 - 8:00 - 15:30
středa 5. 4. 2017 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00
čtvrtek 6. 4. 2017 - 8:00 - 15:30
pátek 7. 4. 2017 - 8:00 - 14:00

Územního pracoviště v Rychnově n. Kn.
v březnu a dubnu 2017



14 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2017

Dodržujte min. bezpečnou    
vzdálenost  550 mm mezi hoř-
lavou látkou a komínovým 
tělesem. Tato mezera musí být 
provětrávaná (obložení z palu-
bek, stropní a stěnové kon-
strukce). 

V případě krbů a udíren je 
nutné dodržet vzdálenost mezi  
povrchem topidla a uskladně-
ným palivem . Ve směru hlav-
ního sálání je tato vzdálenost 
800 mm, v ostatních směrech 
200 mm. 

Dbejte na svou bezpečnost a 
zajistěte u  svých spotřebičů 
na plynná, kapalná nebo pev-
ná paliva pravidelné kontroly a 
čištění spalinové cesty opráv-
něnou osobou v oboru komi-
nictví. Dodržujte vyhláškou * 
stanovené lhůty pro čištění a 
kontrolu spalinové cesty, tzn.: 

Kotle do výkonu 50 kW 

Kontrola spalinové cesty:  

1 X za rok 

Čištění spalinové cesty: 

Jestliže netopíte déle než 6 měsí-
ců (sezónní provoz): 

PEVNÁ PALIVA:  2 x za rok  

PLYNNÁ: 1x za rok 

KAPALNÁ: 1 x za rok 

Při celoročním provozu kotle platí: 

PEVNÁ PALIVA:  3 x za rok  

PLYNNÁ: 1x za rok 

KAPALNÁ PALIVA: 2 x za rok 

V případě pochybností o správ-
nosti vydaného dokladu o kon-
trole/ revizi spalinové cesty lze 
objednatelům služeb v kominic-
tví doporučit, aby si zprávu, kte-
rá jim byla na základě jejich 
objednávky vystavena, porovnali 
s příslušným vzorem uvedeným 
ve vyhlášce* (příloha č.3 a 4).  

Spalujete– li vlhké dřevo, zvyšu-
je se množství usazenin, tedy se 
zvyšuje i riziko vzniku požáru 
komínu. 

Dodržujte předepsaný způsob 
topení výrobcem topidla a použí-
vejte palivo určené k topení ve 
vašem spotřebiči.   

Při výměně spotřebičů paliv za 
výkonnější typ je nutná revize 
spalinové cesty.   

Neukládejte žhavý popel do 
plastových popelnic ani jej neu-
kládejte do blízkosti hořlavých 
látek (uskladněné dřevo, uhlí, 
brikety).  

Komíny a topidla 

Domácnost 

Do obydlí zkolaudovaných 
před rokem 2008 doporučuje-
me zakoupit a instalovat kou-
řový hlásič. Jeho jediným úko-
lem je varovat Vás před nebez-
pečnou situací, která by mohla 
vzniknout během doby, kdy 
právě spíte.  Cenová relace se 
pohybuje mezi 200 - 1500 kč. 
Hodnota Vašeho života je ne-
vyčíslitelná.  

 

Umístěte přístroj poblíž obýva-
cích prostor a ujistěte se, že je 
signál slyšitelný také v ložni-
cích. 

Alespoň 1 x měsíčně vyzkou-
šejte přístroj stisknutím testo-
vacího tlačítka. 

Vytvořte pro rodinu únikový 
plán z domu, pakliže by se 
ozval varovný tón alarmu. 

 

Pořiďte si domů univerzální 
hasicí přístroj s minimální 
hasicí schopností 334A. 

Pravidla požární bezpečnosti  

Komíny a topidla 

Domácnost 

V případě požáru 

Pálení 

Podnikající fyzické 
a právnické osoby 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,  

krajské ředitelství – oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP  
23.1.2017 

„V případě 

vznícení sazí 

v komíně, 

nehaste 

vodou, ale 

suchým 

pískem“ 

* vyhl. č. 34/2016 Sb. , o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

„Doporučujeme 

zakoupit a 

instalovat 

kouřový hlásič“ 
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V případě požáru nepanikařte, 
nepohybujte se ve vzpřímené 
poloze, než otevřete dveře, 
sáhněte na kliku, zda není 
horká. Jestliže je klika horká, 
neotevírejte a pokuste se zvo-
lit jinou trasu. 

Hasiče volejte až budete ven-
ku z budovy. 

Do hořícího objektu se nevra-
cejte! Vyčkejte příjezdu hasičů. 

Každý požár jste povinni bez-
odkladně oznámit územně 
příslušnému operačnímu stře-
disku Hasičského záchranné-
ho sboru na telefonním čísle 
112 nebo 150. 

To platí i v případě, že požár 
sami uhasíte a hodláte škodu 
hlásit pojišťovně.  

 

 

Při nahlášení požáru je třeba 
uvést: 

11 . „Kde“ hoří 

2.  „Co“ hoří 

3.  „Kdo“ volá 

 

 

Pálení rostlinného odpadu jste 
povinni nahlásit územně pří-
slušnému operačnímu středis-
ku Hasičského záchranného 
sboru. Nahlášením pálení 
nedochází k jeho schválení, je 
pouze evidováno Operačním a 
informačním střediskem 
Hasičského záchranného sbo-
ru Královéhradeckého kraje.  

V případě požáru 

Pálení 

(„skříplé“) nebo jinak zdefor-
mované.  

Nepřekračujte povolenou 
proudovou zátěž u prodlužova-
cích přívodů.  

Užívejte elektrické spotřebiče 
pouze v souladu s návodem 
výrobce.  

Zvýšené opatrnosti dbejte při 
nabíjení el. zařízení obsahující 
Li-On baterie. NNikdy nenabíjej-
te Li-Pol baterie bez dozoru. 
Nabíjecí adaptéry před odcho-
dem z domu vyjměte ze zásuv-
ky. 

Zkontrolujte, zda nejsou pří-
vodní vodiče nebo prodlužova-
cí šňůry zatížené kusy nábytku 

Stránka 2 

„Do hořícího 

objektu se 

nevracejte! 

Vyčkejte 

příjezdu 

hasičů“ 

Evidence slouží jen pro možnost 
ověření místa pálení s možným na-
hlášením požáru.  

Pro online nahlášení využijte odkaz: 

http://paleni.hzshk.cz/ 

 

Podnikající fyzické osoby a právnické osoby 

Jestliže podnikáte, jste mini-
málně povinni dodržovat 
ustanovení § 5 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů.  

   

Pokud doposud neplníte povin-
nos  dle výše uvedeného zákona, 
doporučujeme ve vlastním zájmu 
vyhledat a kontaktovat odborně 
způsobilou osobu v oblas  požár-
ní ochrany, která Vám zajis  služ-
by v požární ochraně. 

 
Zpracoval: Kpt. Bc. Marek Kříženecký, leden 2017 
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FARMÁŘSKÉ
TRHY 2017
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

neděle od 9.00 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:
12. března
09. dubna   Velikonoční trhy
14. května   Výstava bonsají
18. června
16. července   Doudlebský plenér

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

20. srpna   Řemeslnický jarmark
17. září
15. říjen   Dušičkové trhy
12. listopadu   Svatomartinské trhy
10. prosince   Vánoční jarmark

KNIHOVNA PŘESTAVLKY

Milé tvořilky a tvořilové,

ráda bych vás pozvala na vyrábění, 
které se uskuteční v místní knihov-
ně v Přestavlkách dne 21. března 
od 16:00 hod. 

Protože se pomalu blíží Veliko-
noce, vyrobíme si něco na tyto 
krásné svátky jara. 
Uděláme si krásné zápichy do květiná-
čů, k tomu velikonoční kuřátka a sa-
mozřejmě nesmí chybět ani zdobení 
vajíček různými technikami. Sebou si 
vezměte pouze dobrou náladu. Už se 
na Vás moc těším.

 S pozdravem Petra Kotrasová
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VČELAŘI

Vážení přátelé, čtenáři Brodíku,

již jsem napsal mnoho o včelách, jejich ošetřování a včelaření. V posledním pří-
spěvku si něco řekneme o naší základní organizaci a její historii.
V době pozemkové reformy po zrušení poddanství (r. 1848) dostala řada osvobo-
zených rolníků pozemky za třetinovou cenu. Tito lidé neměli téměř žádné zkuše-
nosti s chovem hospodářských zvířat a s agrotechnikou.
Proto byl na Chlensku založen Katolicko-hopodářsko-včelařský spolek 
Lípa. Zde se scházeli hospodáři ze širokého okolí za účelem výměny zkušeností 
a byly pořádány přednášky a s různými tématy zaměřenými na vzdělání vesnické-
ho obyvatelstva. V tu dobu bylo v Čechách 10 takových spolků.
Zakladateli ve Chlenech byli: páter Karel Syrový z Chlen, Jan Šabata sta-
rosta Vrbice a později okresní starosta a zemský poslanec, Josef Bednář - starosta 
Chlen, Jan Šimberský - starosta v Rájci a Jan Stehlík - starosta Kosteleckých Horek. 
Na přednášky jezdili přednášející až z Prahy a učili sedláky jak se starat o zví-
řata, pole a také o včely. Dojížděli sem rolníci ze širokého okolí. Mimo Chlen, 
Vrbice, Svídnice, Skrchleb, Borovnice, Lhot pod Homolí, Rájce, Kosteleckých Ho-
rek i ze Skrovnice, Vamberka, Tutlek, Dubí, Kostelce nad Orlicí, Doudleb, Jedliny, 
Synkova a z i Volyně a Prahy. Tato činnost trvala do roku 1914, kdy většina rolníků 
musela odejít do první světové války.
V roce 1918 byl ustanoven Včelařský spolek pro Chleny a okolí, do něhož 
vstoupilo 20 včelařů. Předsedou byl Stanislav Syrový - farář v Přestavlkách, místo-
předsedou zasl. řídící František Štěpán, jednatel Josef Portman - farář ve Chlenech.  
Ve výboru dále byli: Václav Michalec, Josef Dostál, Josef Kysela a Karel Starý. 
Od roku 1934 převzal jednatelství Josef Voborník, a tudíž jsou od něho další i zá-
pisy v kronice. V tu dobu byl zakoupen vařák na vosk a včelaři se zabývali chovem 
matek. Téměř každý rok bylo zakoupeno a rozděleno semeno švédského jetele, 
svazenky a hořčice. Předsedou byl od roku 1937 Josef Podhájecký. V roce 1939 
přistoupilo do spolku 7 včelařů z Borovnice, kteří byli dosud hlášeni na Sudslavě. 
Spolek měl již 33 členů. 
V roce 1940 měl spolek už 40 členů. Již tehdy se řešily značné úhyny včelstev. 
V roce 1955 měl spolek přes 50 členů a 315 vyzimovaných včelstev. Zápisy 
v kronice prováděl přítel Antonín Peterka. Zemřeli funkcionáři Josef Portman, Josef  
Podhájecký, Václav Michalec – všichni z Chlen. 
V roce 1956 se stal předsedou Josef Voborník, jednatelem byl Antonín Peterka, 
pokladníkem byl František Myšák. Začalo se léčit přípravkem BEF na roztočíka 
v plicích včel a bylo odsouhlaseno povinné odebírání časopisu Včelař. V roce 
1957 mělo 46 členů 290 včelstev a na plán 502 kg medu bylo dodáno pouze 
265 kg. V tu dobu se rozděloval cukr v množství 7 kg na včelstvo. 
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V roce 1965 zůstává předsedou Jos. Vo-
borník, za jednatele byl zvolen Karel Ji-
ruška z Vrbice, pokladníkem se stal Alois 
Malátek a funkci hospodáře zastával 
Jan Kaplan.  
Předsedou se v roce 1972 stává Václav 
Bednář ze Svídnice, který ještě řídil slav-
nostní výstavu a schůzi 100 let vče-
lařství ve Chlenech a po jeho úmrtí 
v roce 1978 nastupuje na místo předsedy 
Ladislav Plocek. V tu dobu se mění velká 
část výboru a jako pokladník je zvolen 
Josef Jiruška ze Lhot. 
Byl založen včelařský kroužek při 
škole ve Lhotách u Potštejna a byly 
pořádány včelařské plesy na sále ve Chle-
nech, kde se nedostávalo medocukrové-
ho pečiva vyrobeného manželkami včelařů. Každý rok se uskutečňovaly odborné 
zájezdy a přednášky. 
V roce 1981 se v sousedním okrese objevil výskyt roztoče a od té doby se 
s touto nejnebezpečnější chorobou trvale bojuje. 
V roce 1987 je zvolen předsedou Jiří Černý z Borovnice a zdravotním referentem 
se stává Miloslav Luňák z Rájce. Zakoupeny byly kompresory s vyvíječi areosolu 
na léčení roztoče. V roce 1998 proběhla slavnostní schůze u příležitos-
ti 120 let organizovaného včelaření ve Chlenech. V roce 2005 po 40 
letech jednatelství, končí v této funkci Karel Jiruška a místo jednatele přebírá Jiří 
Suchánek. V roce 2012 končí jako zdravotní referent Miloslav Luňák a na funkci 
zdravotního referenta nastupuje Jiří Suchánek. Jednatele přebírá Petr Dubský.  
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Po posledních volbách, které se uskutečnily v roce 2015, pracuje 
výbor ZO v následujícím složení: předseda Jiří Suchánek, místopředseda La-
dislav Plocek, jednatel ing. Petr Dubský, pokladník Josef Jiruška, zdravotní referent 
Adolf Papáček. Důvěrníci: Kostelecké Horka - Libuše Chládková, Přestavlky-Rájec 
- Adolf Papáček, Lhoty u Potštejna - Josef Jiruška, Vrbice - Karel Jiruška, Svídnice-
-Suchá Rybná - Miroslav Suchánek, Krchleby - Jiří Suchánek, Borovnice - Jiří Černý, 
Chleny - Jiří Fridrich, Jaroslav Šeda, Ladislav Plocek. Revizní komise: předseda Jiří 
Černý, členové: Jiří Fridrich, Jaromír Starý.
Za mých téměř 50 let včelaření nám z výboru odešla řada včelařů jež se podíleli 
na chodu organizace. Důvodem byl zdravotní stav, případně úmrtí.
Těm, kteří žijí - patří poděkování: Miloslav Luňák - Rájec, Bohumír Frankota - Kos-
telecké Horky. Ze zemřelých to jsou: Václav Bednář, Jan Kaplan, Jaroslav Krška, 
Jiří Tměj,  Ferstr. Příkladem mi byli staří  včelaři. Již nežijí, ale předali nám mnoho 
zkušeností: Josef Jiruška st., Stanislav Barvínek, Alois Jiroušek, Jaroslav Suchánek, 
Václav Bednář. 
Výbor vždy pracoval kolektivně a úkoly plnili všichni členové. V současné době má 
organizace 36 členů a 330 včelstev. Co do velikosti se  řadíme ke středně velkým 
(ve srovnání s 18 organizacemi které v okrese Rychnov jsou).
Máme i dobrou spolupráci s některými obecními úřady, jež si uvědomují těžkou 
situaci, která ve včelařství v posledních letech je. Hlavně začíná scházet druhová 
skladba pylu, což se projevuje na odolnosti - imunitě včelstev proti nemocem.
Děkuji starostce Borovnice Soně Rojkové, že mi umožnila seznámit touto cestou 
občany s životem včel a naší organizace a na úpravě textů se podílel i PaedDr. La-
dislav Miček. 
Končím prohlášením Albeta Einstejna: „Pokud na zeměkouli zahynou vče-
ly, zbývají lidstvu čtyři roky života.“

Jiří Suchánek, předseda ZO ČSV Chleny

ZAHRÁDKÁŘI

Rady pro zahrádkáře

Březen – je to měsíc plný očekávání nadcházejícího jara, kdy již začínají 
rašit některé ovocné dřeviny. Je to ale také doba, kdy se ještě může naplno vrátit 
zimní počasí. Známá lidová pranostika nám přece napovídá: „březen, na kamna 
vlezem.“
Velké rozdíly v teplotách samozřejmě způsobuje nadmořská výška konkrétního sta-
noviště. Pokud nám počasí přeje, mnoho neotálíme, neboť v ovocnářské zahradě, 
a nejen v ní, nás čeká spousta práce.
Během března se již vysazují nové stromky a keře založené na pod-
zim. Kontrolujeme výšku zasazení stromku a provádíme srovnávací řez. 
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U maliníku odstraňujeme loňské odplozené 
výhony a ponecháváme silné jednoleté výhony. 
Ty můžeme asi o ¼ až ⅓ zkrátit. Podpoříme tím 
lepší rozvětvení a bohatší kvetení. U beztrnného 
ostružiníku platí řez obdobný. 
O ošetřování rybízu a angreštu bylo psá-
no v minulých číslech zpravodaje, tak tedy jen 
krátká připomínka: U stromkové výsadby by 
měla koruna být vždy vzdušná a přístupná i pro 
samotnou sklizeň. Proto ostříháváme všechny za-
hušťující výhony a ponechané výhony zkrátíme 
na 5 až 10 pupenů. Omezíme tak napadení no-
vých letorostů hnědým padlím angreštu. 
Rovněž u keřových rybízů a josty (což je 
kříženec černého rybízu a srstky angreštu) je 
třeba dodržet zásadu, že dřevo starší 4 až 5 let 
je výhodnější odstranit – pozbývá totiž plodnos-
ti a je snáze napadnutelné škůdci. Pečlivě kon-
trolujeme zdravotní stav keřů. Zvětšené pu-
peny naplněné vlnovníkem rybízovým, 
který je na zahradě nejškodlivější, odstraňu-
jeme a pálíme. Tento roztoč proměňuje pupe-
ny zejména černého rybízu v pupenové hálky. 
V nich přezimují roztoči. Uvnitř pupenů sají desítky roztočů. Zasychající pupeny 
roztoči opouštějí, krátkou dobu se pohybují volně po listech, kde sají a posléze 
zalézají do nových pupenů, tam pokračují v sání a dále se rozmnožují. Za tep-
lých dnů se roztoči přichytá-
vají i na hmyz, který je lá-
kán květy, a nechávají se tak 
přenášet na další hostitelské 
rostliny.
Účinné chemické látky proti 
roztočům se pro svou toxicitu 
přestaly vyrábět, a proto je 
na zahradách nejlepší me-
todou napadené pupeny 
vylamovat a pálit. Při 
masivním napadení je vhod-
né zvážit likvidaci celého 
keře. Ten potom nahradíme 
keřem novým.
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Výskyt vlnovníků a hálčivců na rostlinách lze omezit pouze na za-
čátku vegetace. Poznámka: vlnovníci a hálčivci patří k mikroskopicky drobným 
roztočům s délkou těla dosahující přibližně dvou desetin milimetru.
U jahodníku odstraňujeme zaschlé a nemocné listy. Rostliny, které mráz vytáhl 
ze země, je třeba znovu zatlačit zpět. Po vyčištění rostlin je přihnojíme vyzrálým 
kompostem. Dáváme přitom pozor, abychom nepoškodili středová srdéčka.
Přezimující stádia škůdců je třeba hubit cílenými postřiky. Nelze však 
používat běžné insekticidy, které se osvědčily ve vegetačním období. Na přezi-
mující stádia hmyzu a roztočů jsou neúčinné. V současnosti, tj. brzy na jaře, kdy 
teploty dosahují kolem + 10 °C, ošetřujeme stromy tzv. jarními postřiky. Účinnou 
látkou je mimo jiné rostlinný olej. Olejová složka totiž larvy udusí. Přípravky se 
aplikují nejdéle na začátku rašení, nejpozději do stádia tzv. myšího ouška.
V tomto období, tj. při stálejších teplotách, máme poslední možnost ošetřit bro-
skvoně proti nejnebezpečnější chorobě (v našich podmínkách) – tj. proti ka-
deřavosti broskvoní, kterou způsobuje určitá houba. Vhodné jsou postřiky 
na bázi mědi. Stromy ale musí být postřikovou jíchou dokonale pokryty – v pří-
padě nevhodné aplikace se nemoc projeví až v květnu, kdy již účinná ochrana 
neexistuje.
Blíží se nám tedy období častějšího používání chemických přípravků. 
K tomu je ale třeba, aby všichni, kdo s tím mají co do činění, byli odborně informo-
vání a aby nedocházelo k poškozování užitečných živočichů, hlavně 
včel.
Považuje se za ideální, když je zahrádkář současně i včelařem 
a opačně, nebo alespoň aby všichni byli ve svých zálibách i profesi natolik 
vzdělaní a ohleduplní ke svému okolí, aby nedocházelo ke zbytečným škodám. 
Jednou z nejpoužívanějších skupin přípravků na ochranu rostlin jsou přípravky 
proti hmyzu, ale to neznamená, že všechny insekticidy jsou pro včely jednoznač-
ně škodlivé. Zkušení zahrádkáři i včelaři vědí, 
že tzv. chemická ochrana a chov včel se 
nemusí vylučovat.
Proto bychom velice rádi z pohledu zahrádká-
řů vytvářeli takové vzájemně blízké vztahy, což 
by bylo užitečným přínosem pro všechny naše 
členy, organizace, celou společnost a naše 
životní prostředí. Budeme se snažit a usilovat 
i o to, abychom ve svých aktivitách nacházeli 
společné myšlenky a zájmy včetně kulturních 
a vzdělávacích možností v našem regionu.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE

Dne 19. 3. 2017 se uskuteční cestopisné povídání
o cestě kolem světa - začátek v 17:00 hodin,

slovem a obrazem nás bude provázet Petr Dubský ze Svídnice.

Na 1. 4. 2017 připravujeme jarní vepřové hody.
Akce se uskuteční od 11:00 hodin, rovněž ve srubu v Brumbárově.

Josef Myšák, starosta obce Krchleby.

SDH KRCHLEBY ZVE DO SRUBU V BRUMBÁROVĚ
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zve čtenáře a příznivce

na sobotu 11. března 2017

(ve 14.00 hodin) do knihovny,

na seznámení

s elektronickou knížkou

a vyprávění o Austrálii doplněné fotografi emi.

Všichni jste srdečně vítáni.
Božena Kaplanová, knihovnice

KNIHOVNA BOROVNICE
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SDH RÁJEC INFORMUJE

SJEZD NA ČEMKOLIV 
Nedělní odpoledne 19. února patřilo v Rájci po ně-
kolika letech chudých na sněhovou nadílku akci na-
zvané Sjezd na čemkoliv. 
Možná právě kvůli několikaleté přestávce se sešla 
letos jen hrstka strojů, což ale neubralo na dobré 
náladě všech zúčastněných. 
Ti odvážnější se mohli spustit z kopce na propraco-
vaných strojích a „konzervativnější“ vzali zavděk 
klasickými „pojezdy“ jakými jsou boby nebo sáně. 
Letošní zima přála zimním radovánkám a my se 
v Rájci často scházeli na společných „bobovač-
kách“, při hokeji nebo na honičkách na bruslích 
a užívali si ladovské zimy, co se dalo. 
Poslední dny se nám ale výrazně hlásí jaro a sně-
huláci, iglú nebo rájecký „Cross country ski resort“, 
jak jsme si místně nazvali námi vyšlápnutou síť běž-
kařských stop, jsou minulostí. Vykukující sněženky 
nebo čemeřice nám ale dělají také radost a už se 
těšíme, co nám jarní měsíce přichystají za zábavu.

Hezké předjaří a ještě hezčí jaro plné síly přeje
za SDH Rájec Petra Koutná
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Jedná se o amatérskou meteostanici 
umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 5 v obci Rájec. Meteostanice je 
v provozu od konce roku 2011.

ÚNOR 2017

Průměrná teplota za měsíc: 1,9°C
Vlhkost: 81%
Minimální teplota za měsíc: -7,3°C
Vlhkost: 45%
Maximální teplota za měsíc: 13,5°C 
Vlhkost: 95%
Průměrná rychlost větru: 1,6 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 15 mm
Sníh za měsíc:  5 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
Chladné dny (<10°C) 22 dní 
Mrazivé dny (<0°C) 19 dní
přízemní mráz (<0°C) 21 dní
dešťové dny 0 dní

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

popř. při osobní návštěvě u mě doma.
www.facebook.com/PocasiRajec

www.in-počasí.cz
http://www.wunderground.com

IKRLOVHR18

POČASÍ U NÁSSPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NAROZENÍ
DÍTĚTE

JUBILANTI

V měsíci únoru se narodila
manželům

Jiřímu a Lucií Kaplanovým
z Rájce dcera Helenka,

a manželům
Tomášovi a Veronice

Tschöplovým
z Borovnice syn Vojtíšek.

Moc gratulujeme 
a přejeme mnoho zdraví 

a rodinného štěstí.
sociální komise

V měsíci březnu oslaví
významné životní jubileum

70 let
pan Vojtěch Švehlák

z Přestavlk.

Přejeme hlavně hodně zdraví
a pohody.

sociální komise
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ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 
A CHOVÁNÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
V sobotu dne 18. února jsme společně s horeckými hasiči uspořádali přednášku, 
na které jsme si připomněli, jak se chovat v situacích, při kterých se někdo v na-
šem okolí dostane do situace, kdy je nutné mu poskytnout první pomoc a přivolat 
záchranáře, a jak se vůbec v takovýchto případech chovat.
Přednášela paní Alena Šmídová DiS, profesionální záchranářka ze záchranné 
služby Rychnov nad Kněžnou.
Není zde možné shrnout veškeré důležité informace, které během více než dvou 
hodin zazněly, ale jako u spousty jiných věcí se i přístup k poskytování první po-
moci časem mění, a řekl bych i zjednodušuje, takže opravdu není třeba mít obavy 
z toho, že bychom mohli něco zkazit a nebát se volat rychlou záchrannou službu, 
odkud nás operátor bude navádět jak postupovat a pokud to bude nutné, zůstane 
s námi na telefonu a asistovat nám při poskytování první pomoci až do příjezdu 
záchranky přímo k nám.
Přednáška slavila úspěch, sešlo se na padesát lidí ve věku 6 až 72 let! A už teď 
můžeme oznámit, že na podzim bude určitě pokračování.

Na závěr snad ještě pár důležitých telefonních čísel.
155 – Záchranka
841 155 155 – Zdravotnické informační centrum
                        – pro konzultaci méně závažných situací,
                           pomoc při zjištění zdravotní pohotovosti
224 915 402, 224 919 293 – toxikologie Praha
1210 – Horská služba
150 – Hasiči
158 – Policie

Miloš Koutný – SDH Rájec

PRVNÍ POMOC A KRIZOVÉ SITUACE
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