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Nahoře zleva: Kaplička v Borovnici u Č. B. 
– průčelí, závěr. Nově upravená výklenková 
kaplička v Borovnici.

Uprostřed zleva: Interiér kapličky v Borovnici.
Klasicistní výklenková kaplička v poutním 
místě Římov.

Dole: Společná fotografi e zástupců všech
pěti Borovnic.
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PÁTÉ SETKÁNÍ BOROVNIC 2017

V sobotu dne 10. 6. 2017 jsme se vydali už na páté setkání 
do Borovnic, tentokrát do Borovnice u Českých Budějovic. 
Tato Borovnice je od nás nejdále, a to 262 km. 
Hned při výjezdu začalo dost pršet, déšť vydržel až před 
České Budějovice.
Všichni jsme byli mile překvapeni přátelským přivítáním ze 
strany pana Miroslava Troupa, starosty obce. S každým 
z nás si podal ruku a všem předal refl exní náramky s nápi-
sem „Obec Borovnice“. Následovalo malé občerstvení.
Celé setkání se odehrávalo na louce pod stany. Počasí se 
umoudřilo, a bylo nakonec nádherné, letní. 
Na toto setkání přijel náš autobus jako první, během dopoledne následovaly další tři.
Dorazily totiž zájezdy ze zbývajících Borovnic, takže se nedaleko jihočeské me-
tropole vlastně sešlo všech pět Borovnic. Toto setkání bylo dokonce rekordní co 
do počtu účastníků.
Po přivítání proběhlo v kanceláři obecního úřadu předávání dárků starostům.
Následoval oběd – pečené vepřové maso, karlovarský knedlík a zelí.
Po posilnění jsme vyrazili na vybraný výlet do okolí. První autobus s 21 cestujícími 
odjel na zámek Hluboká. Prohlídka novogotického zámku zdobeného v interié-
rech fantastickými řezbami stála opravdu za to. Další dva autobusy se vydaly 
do Českých Budějovic na exkurzi do pivovaru Budvar. Na tento výlet „slyšelo“
nejvíce občanů, protože Češi jsou národem dobrého piva. Čtvrtý autobus 
s 15 lidmi popojel do nedalekého Římova, kde se šlo pěšky po křížové cestě 
(barokní kapličky), následovala prohlídka kostela a 500 let staré lípy.
Po návratu došlo opět na občerstvení, tentokrát ve formě guláše a domácích sla-
ných i sladkých dobrot. Vše bylo k dispozici zdarma, platily se pouze alkoholické 
nápoje. Když se všichni dostatečně občerstvili, uspořádal pan Pavel Votoček z Bo-
rovnice u Trutnova opět tradiční vážení obyvatel našich obcí s cílem dokázat, že 
Borovničákům se daří rok od roku lépe.
Navečer začala hrát k tanci i poslechu živá hudba. Všichni jsme se dobře bavili 
až do pozdních večerních hodin. 
Děkuji všem účastníkům a věřím, že se jim toto páté setkání líbilo. Poděkování 
v první řadě patří pořadatelům z Borovnice u Českých Budějovic. Organizačně to 
zvládli na výbornou.
Štafeta byla předána opět první Borovnici u Trutnova, která je hlavním organizá-
torem setkání všech Borovnic. Hlavním iniciátorem a duší celého projektu je pan 
Pavel Votoček, kterému patří naše velké poděkování.
Budeme se těšit na další, už šesté setkání. Tak za rok v Borovnici u Trutnova…

Soňa Rojková, starostka obce
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BOROVNICE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 
– ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY
Během již tradičního setkání Borovnic, které proběhlo 10. června, jsem si prošel 
nevelkou jihočeskou vesnici s úmyslem zjistit, jak je na tom tato Borovnice s památ-
kami. A byla to procházka věru zajímavá. Průvodcem mi byla skromná skládačka 
vydaná Svazkem měst a obcí Pomalší, tj. péčí tamního mikroregionu.
O Borovnici se tu píše: „V horní čás-
ti malé návsi stojí u silnice novogotická 
kaple Panny Marie. Z památek lidové ar-
chitektury stojí za zmínku selské usedlosti 
čp. 1, 10 a 23 (datováno 1877 a 1882) 
a čp. 15 (1903).“ Soupis Umělecké pa-
mátky Čech z r. 1977 vydaný jako re-
prezentativní dílo Ústavem teorie a dějin 
umění ČSAV vesnici zcela ignoruje… Ne-
zbývalo tedy, než se pořádně dívat kolem 
sebe a poptat se pamětníků.
Zmíněná pseudogotická kaple po-
chází z konce 19. století (1898) 
a vznikla prý nákladem zdejšího rodá-
ka, který se stal farářem. Dnes má obec 
problémy s vlastnictvím – vlastníků je 
celá řada a obec se snaží získat větši-
nový podíl, který se dělí na dvanáctiny. 
Přesto kapli ve vzorném stavu udržuje 
právě obec…
Co o kapli napsat? Podobně jako řada obdobných vesnických staveb se hlásí 
ke gotice, osvědčenému vzhledu církevní architektury 2. poloviny 19. století. 
Hojně použité gotické oblouky, vnější opěráky a žebrová klenba 
s konzolami nás nenechávají na pochybách, kde se projektant inspiroval. Je to 
sice hra na minulost starou řadu století, ale výsledek stojí za to.
Selskou usedlost čp. 23 nelze 
považovat za statek. Na to je malá. 
Od pamětníků se podařilo zjistit, 
že zdejší obyvatelé kdysi chova-
li dvě kravky a dvě či tři prasata. 
Šlo tedy o drobného, maximálně 
středního rolníka. Stavení je v Bo-
rovnici nejzachovalejší památkou 
na tzv. jihočeské baroko, které 
v regionu přežívalo až do přelomu 
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19. a 20. století. Návštěvníka zaujmou 
v 90. letech rekonstruovaná vrata 
– barokní motiv Slunce přece známe 
i od nás, z historických vrat mezi stodo-
lami v areálu bývalého panského dvora 
v Přestavlkách. Nápis „Stavba povolena“ 
za oknem nenechává na pochybách, 
že majitel to myslí s obnovou usedlosti 
vážně.
Zbývají dvě výklenkové kapličky hlásící se svým vhledem ke klasicismu, přičemž ta 
u čp. 19 teprve čeká na rekonstrukci. Obě pocházejí z druhé poloviny 19. století.
I v tak malé obci, jakou je Borovnice u Českých Budějovic, lze objevit zajímavé 
architektonické památky…

PaedDr. Ladislav Miček

Z HISTORIE

KOSTEL A SCHODIŠTĚ NA HOMOLI
NA STARÝCH VYOBRAZENÍCH
Květnový čas maturit nás v kostelecké „zemědělce“ postavil mimo jiné před otázku, 
jaký program připravit pro předsedu maturitní komise. Ten do naší školy dorazil 
až z Chrudimi a věděli jsme o něm, že má rád přírodu a památky. Na naší škole 
je dobrým zvykem, že během maturitních zkoušek uspořádáme skromný, maxi-
málně tříhodinový výlet. Kam se ale vypravit? Nakonec jsme se rozhodli pro 
areál na Homoli. Pan předseda den předem dostal knížku, kterou jsme před 
dvěma lety vydali Jindřichu Vanické-
mu. Zaujala ho především historická 
zobrazení Homole. Během návštěvy 
Homole je porovnával s realitou. 
A nutno říci, že vyslovil obdiv obci, 
která se o schodiště stará…
Věnujme se tedy starým vyobra-
zením schodiště a kostelíka. 
Některá znáte, některá patrně ne…
Veduta z r. 1812 (obr. 1) má 1
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k realitě daleko. Schodiště vede až 
k zámku, který rozhodně neodpoví-
dá panskému sídlu v Borovnici. Při 
troše fantazie nalezneme podobnost 
se zámečkem v Přestavlkách. Jedi-
ným identifi kovatelným objektem je 
návrší Chlum vpravo od podivně 
natočeného kostela. Tvůrce veduty 
znal Homol patrně jen z vyprávění.
Také obr. č. 2 jsme zařadili do pub-
likace p. Vanického – jde o pohled 
od Borovnice ze začátku 20. stole-
tí, který už ovšem vznikl technikou černo-
bílé fotografi e.
Pohlednice z r. 1890 (obr. č. 3) má 
blízko k tehdy oblíbeným barevným li-
tografi ím. Je škoda, že barevnou po-
hlednici, které byly v oblibě do začátku 
20. let 20. stol., se nám získat nepoda-
řilo. To ovšem neznamená, že takové 
vyobrazení neexistuje. Vždyť Homol 
byla před I. světovou válkou hoj-
ně navštěvovaným poutním mís-
tem a pohlednice tehdy představovaly 
oblíbený suvenýr. Je pravděpodobné,
že se časem nějaká objeví.
Ledacos se dá zjistit na internetových 
aukcích, dokonce i na německých či ra-
kouských. Obrázky č. 4 a 5 jsou výsled-
kem takového pátrání. V prvním přípa-
dě jde o pohled od paty schodiště 
z doby kol. r. 1925, druhé vyobrazení 
je mladší, jedná se o kolorovanou po-
hlednici, což poznáte v případě, že budete v Brodíku „listovat“ na webu obce 
- http://www.borovnice.info/?s=zpravodaj-brodik&menu=o-obci.
Poslední zobrazení, které přinášíme, (obr. č. 6, snad kol. r. 1925) je také z inter-
netové nabídky starých pohlednic. 

Máte-li k dispozici staré pohledy či fotografi e s motivem Homole, uvítáme, když 
zašlete jejich skeny nebo fotky pořízené digitálním fotoaparátem na e-mailovou 
adresu obce: obec@borovnice.info.
Jednou by mohla vzniknout zajímavá výstava…

2

3
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Poznámka:
Publikaci Jindřicha Vanického nazvanou HOMOL, TURISTICKÁ PERLA ORLIC-
KÝCH HOR lze stále zakoupit na obecním úřadě.

PaedDr. Ladislav Miček

4

5

6

MONOGRAFIE O OBCI BOROVNICE
MÁ MLADŠÍ SESTŘ IČKU
Koncem června vyšla u příležitosti úctyhod-
ného výročí publikace věnovaná Krchle-
bám, jedné z historicky nejdéle dolože-
ných obcí v širokém regionu. Knížka proto 
nese název 790 let obce Krchleby. Ten 
je ovšem uveden pouze na hřbetě více než 
stostránkové publikace, přední strana obál-
ky nese stručnější název. Jde o průřez dě-
jinami obce zpracovaný obdobným způso-
bem, jako tomu bylo v případě Borovnice. 
Vzhledem k velikosti Krchleb jde o malý, 
spíše sběratelský náklad. Publikaci lze zakoupit na obecním úřadě v Krchle-
bách během úředních hodin (pondělí, 17.00-19.00). Několik kusů bude též 
k dispozici na obecním úřadě v Přestavlkách.

PaedDr. Ladislav Miček
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LETNÍ TRADICE

Vrcholící léto je dobou žní, jejichž konec naši předko-
vé každoročně slavili. Připomeňme si tedy zvyky spo-
jené s koncem sklizně obilí.

OBŽÍNKY
Staročeské pořekadlo říká o začátku žní, že svatá 
Markéta hází srp do žita. Žně bývaly svátkem pro 
celou vesnici. Lidé na polích žnuli obilí kosami a srpy, 
vázali je do snopů a při práci si prozpěvovali veselé 
písně. Na sklizni závisel blahobyt v příštím roce.
Už v pohanských dobách lidé děkovali bohům za úro-
du různými obřady. Ty se časem proměnily ve slav-
nost obžínek, nebo také dožínek. Velký význam měl poslední dožínko-
vý snop. Různě se zdobil a domů se vezl s velkou slávou. 
Radování začalo na konci žní tak, že mladá dívka s věncem na hlavě podala 
hospodáři věnec upletený z obilí a barevného kvítí a popřála mu štěstí, zdraví 
a blahobyt v celém příštím roce. 
Obžínky se slavily až týden. Hodně se jedlo, pilo a tančilo. Není divu, práce 
na polích byly u konce.

Mgr. Iveta Vašátková

Dívka s dožínkovým věncem  Dožínkový snop a věneček           Dožínkový snopek

Dožínkový věnec
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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 červenci a srpnu 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

Ve dnech 3. 7., 4. 7. a 7. 7. 2017
bude obecní úřad

z důvodu čerpání dovolené uzavřen. !!
UPOZORNĚNÍ!

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2017 PRO OBEC
BOROVNICE

Z technických důvodů
bude svoz plastu a tetrapacku

v náhradním termínu, a to

1. 7. 2017
Děkujeme za pochopení.

b

Nabídka služeb kominíka
Obecní úřad Borovnice přijímá požadavky na revize
a čištění komínů, které se budou provádět v termínech
15. 8. 2017 Homol + Borovnice
16. 8. 2017 Přestavlky, Rájec
29. 8. 2017 náhradní termín
od 8:00 hodin – 17:00 hodin

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

info@kominictvi-havlena.cz | www.kominictvi-havlena.cz | http://www.skcr.cz/pardubicky-kraj



11Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7 – 8/2017

VÝLET PRO DĚTI

V sobotu dne 16. září 2017 se vydáme na obecní 
výlet pro děti a jejich rodiče.

Tentokrát vyrazíme do říše pekelné, která je jen 
jedna, v Čertovině u Hlinska! O peklu se nedá 
vyprávět, to se musí zažít, proto volejte na OÚ, nebo 
kontaktujte členky sociální komise a rezervujte si mís-
ta v autobuse.

Děti do 15 let v doprovodu rodičů, do 18 let pouze se souhlasem zákonných 
zástupců.
Začátek programu v Pekle v 9 hod., časy odjezdů autobusů budou upřesněny 
v zářijovém čísle Brodíku.
Po prohlídce Pekla nás čeká oběd a také výšlap Toulovcovými maštalemi, 
přírodní rezervací bohatou na pískovcové skalní stěny. Návrat z výletu v odpoled-
ních/podvečerních hodinách.

Více na: http://www.peklocertovina.cz/
 https://www.mastale.cz/cs/prirodni-pamatky

SOUHLASÍM
s účastí svého dítěte

na akci Obecní výlet – Peklo Čertovi-
na dne 16. září 2017, o kterém jsem 
byl informován.

Podpis zákonného zástupce:
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OPRAVA BETONOVÝCH ZDÍ V PŘESTAVLKÁCH

HLEDÁM NOVÉHO PÁNÍČKA

Jak jste si jistě všimli, od loňského pod-
zimu probíhá v Přestavlkách rekonstrukce 
zpevnění koryta potoka Brodec. Jedná 
se o opravu stávajících betonových zdí 
a dlažby, které byly narušeny povodněmi 
v roce 2014. Délka opravovaného úseku 
představuje cca 100 m. 
Zhotovitelem je fi rma EICHINGER, s.r.o., 
která zakázku řádně vysoutěžila. Opravy 
v hodnotě 978 026,- Kč (bez DPH) byly 
ukončeny během června, kolaudace pro-
běhla 26. 6. 2017. 
Pro Vaši informaci - správcem toku Brodec je státní podnik Lesy České republiky, s. p.,
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové.

Soňa Rojková

Krásný
dlouhosrstý jezevčík,
plný elánu,
přišel o paničku,
a tak doufá,
že najde nového páníčka.
Pes, věk cca 6 let.

Info na tel: 608 138 848
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VAROVÁNÍ

V katastrálním území obce Borovnice, v lokalitě pod Chlumem, byl v polovině červ-
na nalezen uhynulý exemplář dravce luňáka červeného. Po provedené pitvě byla 
zjištěna otrava zakázaným pesticidem Karbofuranem. Následně byla nalezena 
i otrávená návnada. Celou záležitost šetří Policie ČR.
Upozorňujeme proto občany, aby si pečlivě hlídali své děti a zvířata, se kterými 
se pohybují ve volné přírodě. Otrávené návnady mohou být nebezpečné i pro 
člověka. Případné podezřelé nálezy uhynulých živočichů nahlaste na Policii ČR. 

Karbofuran se používal v zemědělství jako insekticidní pří-
pravek k tlumení škůdců na velké škále plodin, např. na ku-
kuřici, řepě, slunečnici, bramborách, řepce. Přípravky byly 
klasifi kovány jako vysoce toxické. V Evropské unii je aplikace 
karbofuranu zakázána od roku 2008, není dovoleno jej nejen 
používat a prodávat, ale ani skladovat. V zemědělských druž-
stvech i mezi lidmi je ale stále značné množství zásob, za jejichž uchovávání hrozí 
postihy. Tyto zásoby používají traviči pro nelegální pokládání návnad.
ZDROJ: HTTP://WWW.KARBOFURAN.CZ/INDEX.PHP?M

Ing. Libor Provazník

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:
16. července   Doudlebský plenér
20. srpna   Řemeslnický jarmark
17. září

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

15. říjen   Dušičkové trhy
12. listopadu   Svatomartinské trhy
10. prosince   Vánoční jarmark
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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

01.07.  MUDr. Benešová Růžena  Tyršova 464, Dobruška
   494 622 040

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

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

06.07. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika
  Rychnov n. Kněž. 494 515 694

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

09.07. MUDr. Handl Jindřich Panská 24,
  Rychnov n. Kněž. 494 531 955

15.07. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166,
  Rychnov n. Kněž. 494 539 225

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

22.07. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232,
  Rychnov n. Kněž. 494 532 330

23.07. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

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

30.07. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno
   494 621 665
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Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji

Informace pro dospělé i děti na celém území kraje

tel.: 841 155 155

05.08. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika
  Rychnov n. Kněž. 494 515 696

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

12.08. MDDr. Motyčka Martin Komenského 44,
  Rychnov n. Kněž. 775 224 093

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

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

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

26.08. MDDr. Petrák Tomáš Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
   494 541 757

27.08. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266,
  Rychnov n. Kněž. 494 534 841

02.09. MUDr. Podolská Jana Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 783

03.09. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika
  Rychnov n. Kněž. 494 515 697

09.09. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno
   494 667 628

10.09. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice
   494 322 706
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Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

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

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

Hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
televize, počítače a jinou elektroniku,

matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
V měsíci červeneci až říjnu 2017 

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

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

Děkujeme za Vaši pomoc.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
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SDH PŘESTAVLKY

DĚTSKÝ DEN V PŘESTAVLKÁCH
Jako každý rok, tak i letos jsme se pokusili společnými si-
lami uspořádat další Dětský den. Pro děti byly přichystané 
úkoly, hry, občerstvení a odměny za splněné disciplíny. 
Celkem se sešlo 14 dětí, z čehož jsme byli velmi rádi, kaž-
dý rok počet zúčastněných dětí stoupá. Jen počasí se nám 
moc nevydařilo, ale i přes menší dešťové přeháňky se děti vyřádily, a my s nimi.
Doufáme, že i příští rok se nám povede udělat tak pěkný Dětský den.

Iveta Bečičková, SDH Přestavlky
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE – NA PRÁZDNINY
Léto se již rozjíždí naplno, nastává nejteplejší měsíc v roce, 
červenec. Dny jsou dlouhé a noci krátké a teplé, i když se 
během srpna začínají prodlužovat.
Dozrávají první teplomilné peckoviny. Pokračuje-
me ve sklizni odrůd třešní a višní, i když nám tuto práci 
v některých oblastech „ušetřily“ dubnové mrazíky. Ty roz-
hodly o výnosu tohoto ovoce a nepříznivě zasáhly do ve-
getace.
Přesto i v tomto období máme možnost uskutečnit pravi-
delný řez těchto dřevin. Posklizňové období peckovin 
je vhodné k řezu třešní, višní, meruněk – v případě 
potřeby lze provést jejich výrazné zmlazení. Zvláště u třeš-
ní můžeme prostřednictvím řezu snížit starší a příliš vzrostlé 
koruny. Letní řez je možné v teplejších polohách provádět 
až do poloviny srpna. U bujněji rostoucích odrůd jabloní 
(Jonagold, Bohemia, Rubín apod.) je vhodné spojit letní 
řez s průklestem.
K zamezení výskytu fyziologické hořkosti (skvrnitosti) 
u odrůd jablek k tomu citlivých se v létě pokračuje s postři-
kem plodů chloridem vápenatým (přípravek Kalkosol 25).
Sklízíme též dozrávající bobulové ovoce – rybíz, an-
grešt, zahradní borůvky, maliny. U rybízu je možné sklizeň 
spojit s pravidelným letním řezem, kdy z keřů odstraňujeme nejstarší, poškozené či 
nemocné větve. Odplozené výhony maliníku odřezáváme těsně u země. 
U mladých stromků broskvoní (a nejen u nich) včas odstraňujeme obrost vyrůs-
tající z kmínků. 
Dokončujeme sklizeň pozdních 
odrůd jahodníku. Pokud chceme ja-
hodníkový porost zachovat, celý ho očis-
tíme od starých listů. Do budoucna tak 
omezíme výskyt listových chorob. Během 
čištění zároveň odstraňujeme nežádou-
cí odnože. Odnože prvního a druhého 
řádu vyrostlé na šlahounech, tj. první dvě 
rostliny vyrostlé nejblíže rostliny mateční, 
můžeme použít pro další pěstová-
ní. Jejich matečnice ale musí být zdravé.
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Pokud bychom jahodník vysazovali během letních měsíců, 
je pro jeho ujmutí důležitá pravidelná závlaha. Máme-li 
pochybnosti o zdravotním stavu odnoží, raději u prověře-
ných dodavatelů zakoupíme kvalitní sadbu, a s výsadbou 
počkáme až na podzim.
Stejně jako v předcházejících měsících, pokračujeme bě-
hem července a srpna v regulaci výskytu škodlivých 
organismů na ovocných dřevinách a na zelenině. 
Od začátku školních prázdnin ošetřujeme rajčata 
proti plísni. Ochranu zahajujeme ještě před výskytem 
prvních skvrn na rostlinách. Zvlášť nebezpečné je napade-
ní stonku, které obvykle vede k rychlému odumření rostliny. Také již v tomto období 
je nutné chránit okurky proti plísni dýňovitých, která byla dříve nazývána plísní 
okurek. Přípravky aplikujeme preventivně a v intervalu 10 dnů.
Začátkem července je také třeba ošetřit cibuli proti plísni česnekovitých. 
Z celé řady fungicidů, které přicházejí v úvahu, zmiňuji např. přípravky Novozir, 
Ortiva, Dithane, Ridomil Gold.
Důsledně dbáme na zdravotní stav a ochranu angreštů proti padlí. V tomto 
období, a to nejen v krytých prostorách, ale i venku, je nutné u plodové i brukvo-
vité zeleniny pravidelně kontrolovat výskyt svilušky chmelové, plodomorky, molice 
skleníkové a vlaštovčí, třásněnky zahradní, dřepčíků i všech druhů mšic. Jde hlav-
ně o papriky a o mladé výhonky větviček v případě dřevin.
Důsledně dbáme také na zdravotní stav brambor, ne-
boť jak plísně, tak i ostatní škůdci (např. mandelinka) nám 
mohou tyto porosty postupně zlikvidovat. 
O mšicích připojuji více informací. Mšice patří k nej-
častěji se vyskytujícímu hmyzu na všech námi pěstovaných 
rostlinách. Každý druh mšic v průběhu sezony vytváří 
různé morfologicky odlišné typy, což komplikuje jejich ur-
čení. Rozmnožování je přizpůsobeno tomu, aby se mšice 
za vhodných podmínek dokázaly co možná nejrychleji namnožit. Vývoj jedné 
generace může trvat podle teplot pouhých 15 dní, přičemž některé druhy mohou 
ve volné přírodě mít během roku až 20 generací.
Během ročního období mšice mění své hostitele v závislosti na možnostech 
získávání potravy. Většina druhů raději saje na měkkých mladých částech rostlin, 
a proto mšice migrují mezi rostlinami. Proto musíme důsledně sledovat vý-
skyt mšic a včas aplikovat doporučené insekticidy (Mospilan, Pirimor, 
Calypso). Postřiky by se měly dle potřeby opakovat a měnit, protože některé 
druhy mšic již získaly velkou odolnost (rezistenci). Proto je třeba přípravky střídat.
Koncem července nastává u dřevin období tzv. druhé mízy. Tuto dobu mů-
žeme ke štěpování ovocných dřevin. Červenec a srpen jsou nejteplejší měsíce, 
a proto nepodceňujeme doplňkovou zálivku.
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INFORMACE Z NAŠEHO REGIONU
Základní organizace zahrádkářského svazu 
Chleny, která sjednocuje zahrádkáře a příznivce z okol-
ních obcí, připravuje výstavu výpěstků, plodů, různých vý-
robků z přírodních materiálů i domácích výrobků a prací 
u příležitosti 50. výročí založení spolku.
Termín výstavy jsme předběžně určili na 7. říjen 
2017. Akce proběhne v chlenském sále, případně 
i v jeho bezprostředním zázemí. Předem tedy dáváme 
na vědomí, že se bude jednat o výstavu otevřenou pro 
reprezentaci všech svazů, organizací a aktivních členů, 
kteří se prostřednictvím svých výpěstků, výrobků a umu bu-
dou chtít akce zúčastnit a podpořit naši snahu. Obrátíme se na obecní zastupitel-
stva se žádostí o záštitu a pomoc. A protože by se akce měla týkat celého našeho 
mikroregionu, spoléháme na vstřícnost všech, kdo v tomto regionu žijí a vytvářejí 
pro jeho rozvoj příjemné prostředí.

Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

SŇATEK
UZAVŘELI

V měsíci červenci oslaví
významné životní jubileum

70 let
paní Zdeňka Vaňková

z Rájce.

V měsíci srpnu oslaví
významné životní jubileum

82 let
pan Václav Prudič z Borovnice.

Přejeme hodně zdraví a pohody.
sociální komise

V měsíci červnu uzavřeli sňatek
Martina Potůčková 

z Přestavlk 5 a
Alois Slanina

Nebeská Rybná 104.

Novomanželům gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí!

sociální komise
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POZVÁNKY A INFORMACE

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM Z PŘESTAVLK

S maminkou jsem byla dne 4. června na dětském dnu, který pořádali hasiči z Pře-
stavlk. Musím je moc pochválit za připravené pohoštění a nápadité úkoly, které 
jsme plnili - například hrabání sena, přišívání knofl íků, natírání plotu, šroubování 
šroubků do dřeva, vytváření dekorací z těsta.
Dále jsme si proběhli „opičí dráhu“, kluci si zahráli fotbálek. Za splnění všech 
úkolů a her každý dostal velkou koblihu jako medaili a dáreček, z kterého jsme 
měli všichni radost. Chlapci našli v balíčku stříkací pistolky na vodu, plavací kruhy 
a sladkosti. Děvčata se těšila z náramků, bublifuků a také ze sladkostí.
Na nás všech byla vidět dobrá nálada, kterou nám nepokazilo ani počasí, i když 
trošku zlobilo. Děkujeme Vám, za pěkné nedělní odpoledne.  

Zdenička z Přestavlk
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KALENDÁŘ VOCHTÁNKA
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PODORLICKÝ SKANZEN KRŇOVICE
SETKÁNÍ S VETERÁNY
V PODORLICKÉM SKANZENU 2017
Podorlický skanzen Krňovice
Třebechovice pod Orebem,
Krňovice 33  

Termín: 8. 7. 2017 v 10:00 hod. (sobota) 
Vstupné: 40 Kč, 70 Kč, 180 Kč

Tradiční a oblíbené setkání majitelů ve-
teránů v Podorlickému skanzenu – akce 
je veřejnosti přístupná. Přijďte na výsta-
vu historických motocyklů, automobilů 
a dalších strojů.

Výstava se koná do 14. hod. Poté se 
vozidla rozjíždí domů. Areál skanzenu 
je nadále otevřen do 17. hod.

Máte-li sami auto-moto veterána - neváhejte jej vzít s sebou (nutná telefonická 
rezervace na tel: 725 838 039).

MLYNÁŘSKÉ DNY 2017
Podorlický skanzen Krňovice
Třebechovice pod Orebem,
Krňovice 33 

Termín: 19. 8. 2017 (sobota)
          až 20. 8. 2017
Vstupné: 40 Kč, 70 Kč, 180 Kč

Přijďte se podívat, jak se dříve mlelo 
a šrotovalo obilí. V provozu bude vod-
ní mlýn i válcová stolice na mačkání 
vloček.
Program bude doplněný o další činnosti 
při zpracování obilí - od mlácení po pečení chleba, který si budete moci ještě 
teplý odnést. Při dobré úrodě budou k dispozici i čerstvě namačkané vločky. 
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OKRESNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
DOBRUŠKA 2017
V návaznosti na vítězství v okrskovém kole se družstvo mužů z Rájce zúčastnilo 
okresního kola v požárním sportu v kategorii nad 35 let. Navázali jsme na úspě-
chy z předchozích let, a již po několikáté v řadě jsme nejlepším časem požárního 
útoku dne obsadili 1. místo. Soutěžní družstvo doprovodila i početná skupina ma-
lých i velkých fanoušků a všichni jsme si společně užili pěkné sportovní dopoledne.

Ing. Miloš Koutný

SDH RÁJEC

Obecní hospoda Skořenice
Vás zve

KAŽDÝ PÁTEK SPECIALITY NA GRILU 17:00 - 21:30 HOD (DO VYPRODÁNÍ)

Těšíme se na Vaši návštěvu

17.7. – ŠPÍZY
21.7. – TORTILLY (KUŘ., ZELENINA)
28.7. – HOVĚZÍ STEAKY + FLANK
14.8. – VEPŘOVÁ ŽEBRA SPEC.

11.8. – KUŘECÍ + VEPŘOVÝ STEAK
18.8. – LOSOS + TUŇÁK
25.8. – KÝTA NA GRILU (OD 15:00)
11.9. – HAMBÁČE
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Hasiči z Rájce

Noc kostelů na Homoli Dětský den
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