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Pozdrav z Borovnice z r. 1899, škola, větrný mlýn, hostinec

Pozdrav z Borovnice, kol. r. 1910

Borovnice r. 1927, mlýn, škola a kostel, 
pomník obětem I. sv. války

Na titulní stránce zpravodaje naleznete fotografi i 
Mlýnského rybníka v Borovnici, foto: Josef Sychra
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Z HISTORIE

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BOROVNIC 
SE USKUTEČNÍ V PODKRKONOŠÍ
Obec Borovnice (dřívější německý název 
- Groß Borowitz, tj. Velká Borovnice) najde-
me nedaleko Nové Paky, v regionu, jenž je 
známý jako Podzvičinsko (název podle 
vrchu Zvičina, 671 m. n. m.). Vesnice vznik-
la během středověké kolonizace a její název 
souvisí s borovým lesem, jehož část kolonisté 
postupně přeměnili v políčka. Les dal obci, po-
prvé písemně zmíněné v roce 1382, název. 
Už v této době existovaly nedaleko, na říčce 
Zlatnici, zlaté doly. Dolovalo se tu po něko-
lik staletí. 
Dominantou Borovnice je barokní kostel 
sv. Víta postavený v letech 1720 až 1722. 
Jde o jednolodní stavbu s trojboce uzavře-
ným presbytářem se sakristií na severní straně 
a s hranolovou věží v západním průčelí, při-
čemž vnějšek není výrazněji členěn. Vnitřní zařízení kostela pochází převážně z 18. 
století. Hlavní oltář nese obraz sv. Víta, boční oltář zdobí obraz sv. Jana Nepomucké-
ho. Také reliéfně zdobená křtitelnice vznikla v 18. století, tj. jako součást původního 
zařízení svatostánku. 
Více než čtyřicet let starý soupis památek v případě Borovnice uvádí: „Boží muka 
– kamenná hranolová s reliéfem Korunování P. Marie znač. MT 1712, obnoveno r. 
1839, 1911, na návrší nad obcí při silnici k Pecce. Sochy: sv. Jan Nep. před vsí – 
na podstavci s reliéfem P. Marie, z r. 1737, obnov. r. 1875, 1926; sv. Jan Nep. v obci 
– na podstavci s fi gurálním reliéfem z r. 1838; Immaculata v obci – datováno r. 1764; 
kamenný krucifi x před kostelem – na podstavci s fi gur. reliéfy, z r. 1811. Přízemní 
roubená stavení s vyřezávanými lomenicemi – z konce 18. stol. a 1. pol. 19. stol.“ 
(Poche, E. a kol.: Umělecké památky Čech, I., Praha, Academia, 1977, s. 109).
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Na webových stránkách obce (http://www.borovnice.cz) najdeme tuto statistiku 
počtu obyvatel a domů:

Rok: Počet obyvatel: Počet domů:
1880 1275 209 
1900 1250 ---
1910 1210 ---
1929 1155, z toho 36 české národnosti, 

ostatní německé národnosti
---

2007 450 ---
2009 428 208 
2011 416
2012 407 212 bytů, z toho 168 rodinných 

domů a 44 bytových domů

Tamtéž se píše o dějinách obce. Z článku vyjímáme:
„V 15. století patřila osada současně s panstvím Pecka p. Bořitskému z Bořice, 
v 16. století pánům bratřím Litoborským z Chlumu a v r. 1620 p. Kryštofu Haran-
tovi z Polžic a Bezdružic. Později mu byl majetek zkonfi skován a prodán hraběti 
Albrechtu z Valdštejna za 28 000 Fl. a spojen opět s panstvím Pecka. Hrabě Vald-
štejn založil 8. 12. 1627 kartuziánský klášter ve Valdicích u Jičína pro 14 řádových 
mnichů a pro jejich obživu a udržování kláštera jim dal panství Radim, Pecku a k ní 
patřící Borovnici. 
Klášter ve Valdicích byl zrušen císařem Josefem II. dne 13. 1. 1782 a budovy 
přeměněny ve věznici Kartouzy. Statky Radim a Pecka s Borovnicí byly předány cír-
kevním fondům. V r. 1824 získal tyto statky koupí kníže Ferdinand Trautmannsdorf“ 
(http://www.borovnice.cz).
V roce 1757 panství Radim a Pecka a statek Vojice patřily klášteru kartu-
ziánů ve Valdicích. Celkem se jednalo o 23 vesnic a dvůr Podhorní Újezd. 
Soupis poddanského majetku, tzv. rustikál, v Borovnici uvádí tyto řemeslní-
ky: 4 punčocháře, jednoho pekaře, zámečníka a mlynáře na dědičně zakoupe-
ném mlýně o 1 kole na nestálé vodě. Je tu uveden ještě jeden mlynář, ale zmín-
ka o mlýnu chybí. Ostatní obyvatelé se včetně výše uvedených řemeslníků živili 
hlavně předením (Tereziánský katastr český, I., Rustikál, Praha, 1964, s. 179). 
Ke kostelu v Borovnici tehdy vrchnost přiznala 536 duší (Tereziánský 
katastr český, III., Dominikál, Praha, 1970, s. 125). 
Další údaje jsou k dispozici k roku 1854, kdy vyšel úřední přehled krajů a nově 
zřízených okresů (Zevrubný popis rozdělení země království Českého, Praha, C. kr. 
organizační Komise zemská v Čechách, 1854, s. 222). 
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Obec je zde uvedena jako „Borovnice velká“ s rozlohou katastru 1697 jiter a 93 čtve-
rečních sáhů. Žilo zde 1358 obyvatel. O šest let dříve, k r. 1848, uvádí František 
Palacký pro Borovnici 1352 obyvatel, německých i českých, žijících ve 192 domech 
(Palacký, Fr.: Popis Království českého, Praha, J. G. Kalve, 1848, s. 123). Německý 
živel tu výrazně převládal. 
Za I. světové války odešlo z Borovnice na frontu 223 mužů, z nichž 58 válku 
nepřežilo. Pomník, zřízený na jejich památku, byl slavnostně odhalen 18. 7. 1926. 
Vraťme se na webové stránky obce. Je tu i zajímavá pasáž vysvětlující rapidní 
pokles počtu obyvatel po II. světové válce: „Podle “Mnichovského diktátu” 
bylo obsazeno a zabráno hitlerovským Německem české pohraničí území zvané 
Sudety. Tímto dnem začala pro obec temná doba II. sv. války. Války, která byla 
dosud nejkrutější v dějinách světa. Česká menšina obyvatel byla donucena utéci 
do sousedních českých obcí, německé muže čekala fronta. Po dobu okupace byla 
obec pod správou okresu Vrchlabí. Teprve 1. května 1945 ohlásila konec války roz-
houkaná siréna místní továrny. Nikdo již nezjistí, kolik obětí, mezi miliony padlých 
této války, bylo z této obce. Pro většinu obyvatel znamenal konec války i historický 
mezník v jejich životě. Ještě koncem r. 1945 začal odsun Němců z osvobozené 
republiky, tady však proběhl hlavně na jaře r. 1946. Do obce se vraceli jako první 
čeští železničáři, po nich doosídlovaly uvolněné statky i domky mladé české rodiny 
z okolí Hořic, Nové Paky a Smiřic. Začala se psát nová epocha dějin obce, jejichž 
nový pouze český název je: BOROVNICE“ (http://www.borovnice.cz). 
Zbývá přítomnost obce. Webové stránky uvádějí, že v současné době zde pů-
sobí následující spolky: fotbalový klub, spolek Větrák, myslivecké sdružení, klub 
důchodců a SDH Borovnice (založen r. 1881). A turistické zajímavosti? Je 
jich hned několik: větrný mlýn (o jeho znovuzrození se snaží spolek Větrák – více 
na www.vetrak.borovnice.cz), roubené chalupy (zmínka o nich viz výše), boží 
muka, Zlatnice (bývalé zlaté doly a kaple s křížovou cestou), Červený kříž, kostel 
sv. Víta (viz výše), památný strom, kříž z prusko-rakouské války r. 1866. 
Kromě ofi ciálního webu obec provozuje také facebookové stránky, kde jsou 
pravidelně zveřejňovány aktuality ze života Borovnice. Komunita má cca 300 pří-
znivců.

Kontakty na obec: 
Adresa: Obec Borovnice, Borovnice č. 39, 544 77 Borovnice u Staré Paky
 e-mail: obec@borovnice.cz

Starostou je Ing. Josef Bušák, místostarostou a neúnavným iniciátorem setkání 
Borovnic je Pavel Votoček. V sedmičlenném zastupitelstvu dále zasedají: Ondřej 
Lejdar, Hana Votočková, Květa Štilcová, Miroslav Pilař a Karel Novák. Příspěvko-
vou organizací je mateřská škola (www.skolka.borovnice.cz).

PaedDr. Ladislav Miček
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DÁVNÉ ZLATÉ DOLY NEDALEKO BOROVNICE
Před několika lety jsem sbíral podklady pro historickou detektivku Poslední haltýř. Vzhle-
dem k tomu, že děj se měl odehrávat také v prostředí v té době zaniklých zlatých dolů 
nedaleko Nové Paky, bylo třeba udělat si výlet do míst, o kterých jsem chtěl psát. Jde 
o údolí potoka Zlatnice. Mnohem později jsem (náhodou) zjistil, že o kapličku a křížovou 
cestu se stará SDH Borovnice. Informaci o obnově starobylé kaple P. Marie, křížové cesty 
a celého areálu obec zveřejnila na svých stránkách (http://borovnice.cz/view.php?cis-
loclanku=2013090011).
 O dolování na Zlatnici se mi v souvislosti s přípravou knihy podařilo zjistit něko-
lik zajímavostí, které stojí za pozornost:
 Zlaté doly u vsi Stupná (nedaleko od Borovnice) byly během třicetileté války 
(1618-1648) mimo provoz. Dolovat se tu začalo patrně již ve 13. století, kdy sem pro-
nikla kolonizace. Literatura uvádí, že k rozvoji této činnosti došlo za vlády Lucemburků. 
Následující husitské války zřejmě na čas dolování přerušily.
 Název Stupná patrně souvisí se stoupami, což byla zařízení sloužící k drcení rudy. Ta 
se potom plavila v dřevěných korytech, v nichž se zachytávaly drobné částečky zlata, tzv. 
zlatinky. Vodu dodával potok s příznačným jménem – Zlatnice.
 Těžba se rozvíjela i v 16. století. Zprávy o prodeji zlata ze Stupné pocházejí z let 
1562, 1565 a 1593. 
 Začátkem třicetileté války bylo dolování na Zlatnici přerušeno. Panství Pecka, k němuž 
horní dílo tehdy patřilo, se po popravě majitele jeho části, Kryštofa Haranta z Polžic 
a Bezdružic († 1621), stalo předmětem zájmu místodržícího Karla z Lichtenštejna. Ten r. 
1623 nařídil pražskému obchodníkovi s drahokamy Barthelmu Perffertovi, aby prověřil, 
zda je možné obnovit těžbu.
 Následujícího roku získal panství náležející k hradu Pecka Albrecht z Valdštejna. Zdá 
se, že zpočátku neprojevoval o znovuuvedení důlního díla ve Stupné valný zájem. Pan-
ství věnoval r. 1627 kartuziánům, kterým tehdy začal stavět klášter ve Valdicích. Zprávu 
o stavu „zlatodolu“ si Valdštejn vyžádal až v roce 1633. Píše se v ní: „…Před časy na zla-
tém dolu ve Stupné čtyři tlukárny stávaly, dvě o osmi a dvě o čtyřech stoupách. Na tom místě 
na povrchu nalézá se skoro ve všech kamenech zlato, jest vysokého stupně a jasné žlutosti.“ 
(Semík, M.: Zlaté doly u Stupné, in Novopacko I., 1924. s. 88-98). Na obnovení těžby 
však vévoda neměl už čas. V únoru následujícího roku byl v Chebu zavražděn.
 Po třicetileté válce byl na hradě Pecka stále v činnosti horní úřad. Z té doby se docho-
valy pokyny pro tamního horního mistra. Šachtám se začalo říkat doly Marie Matky 
Boží. V té době se zde nacházelo více než sto kutišť. 
 Dolování pokračovalo i v 18. a 19. století. V roce 1775 si na říčce Zlatnici zřídil 
lázně a hostinec felčar Josef Vonka z Pecky, ale jeho podnik rychle zanikl. Studánka 
nedaleko kapličky P. Marie byla považována za zázračnou. Jde o vývěr štolní 
vody. Po roce 1870 měla ve Stupné dokonce kutiště také společnost rakousko-uherské 
dráhy. Útlum nerentabilní těžby se místní obyvatelé snažili nahradit hledáním polod-
rahokamů (achátů, granátů) a jejich broušením.
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POZVÁNKA NA VI. SETKÁNÍ BOROVNIC
které se bude konat 23. června 2018

v Borovnici okres Trutnov.

Hlaste se na OÚ osobně nebo telefonicky na telefonní číslo 734 559 876-5. 
Za obec Borovnici v okr. Rychnov nad Kněžnou 

Vás zve Soňa Rojková.

Místa dřívějších zlatých dolů jsou dnes pokryta lesním porostem. Kopečky hlušiny, 
které nacházíme na rozloze cca 700 x 250 m, připomínají gigantická mraveniště. 
Šachty jsou zasypány, najdeme tu pouze jeden železnou mříží zabezpečený vstup. 
Na místě samém nás uvítají výstražné tabule. Na první z nich stojí: ZÁKAZ VSTUPU 
– PODDOLOVÁNO! Na druhé desce čteme: DŮLNÍ DÍLO! VSTUP ZAKÁZÁN! 

        PaedDr. Ladislav Miček

BOROVNICE, OKRES TRUTNOV - HISTORICKÉ POHLEDNICE
Jak již víte, šesté setkání Borovnic se uskuteční 23. června. 
Na 2. straně obálky předkládáme několik historických 
zobrazení míst, kam se předposlední červnovou sobotu 
vypravíme. Vesměs jde o staré pohlednice. Ty představu-
jí zajímavý historický pramen, jehož prostřednictvím se 
vracíme v čase a poznáváme, jak kdysi vyhlížela místa, 
kde dnes žijeme.

Máte-li k dispozici jakákoli stará vyobrazení naší obce – 
Borovnice, Homole, Přestavlk a Rájce, rádi je využijeme 
v některém z příštích čísel Brodíku. Stačí zaslat sken či 
snímek z digitálního fotoaparátu či mobilu na e-mailo-
vou adresu obecního úřadu – obec@borovnice.info

Z Borovnice, kol. r. 1900, 
větrný mlýn

Tiskárna AG TYP se omlouvá čtenářům Brodíku za chybně uveřejněný 
článek „Letošní setkání Borovnic se uskuteční v Podkrkonoší“ 
v minulém čísle zpravodaje. Vzhledem k vzniklému nedopatření se v tomto 
čísle článek opakuje v jeho plném rozsahu.

Děkujeme za pochopení.
AG TYP tiskárna Kostelec nad Orlicí
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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
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 Borovnici.

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

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

tel.: 493 815 763, 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. 2/2018 
KONANÉHO DNE 17. 5. 2018 V BOROVNICI
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body programu s tímto vý-
sledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli p. Lukáše Bečičku a p. Leoše Matějuse
- závěrečný účet obce Borovnice za rok 2017 s výhradou
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez připomínek
- na základě předložených podkladů účetní závěrku za rok 2017
- žádost o prodej obecního pozemku č. p. 162/1 v k. ú. Borovnice u Potštejna – Lukáš a Lucie 
Bečičkovi, Borovnice 80
- kupní smlouvu na prodej obecního pozemku č. p. 162/1 v k. ú. Borovnice u Potštejna o výměře 
327 m2 za smluvní cenu 8,- Kč/m2 – Lukáš a Lucie Bečičkovi, Borovnice 80
-    cenovou nabídku k projektu „Vodovod v obci Borovnice“ fi rma Ekologický rozvoj 
     a výstavba s.r.o. za 147 015,- Kč včetně DPH.
- uzavření smlouvy č. 120268 k projektu „Vodovod v obci Borovnice“ s fi rmou Ekologický rozvoj 
a výstavba s. r. o., za 147 015,- Kč včetně DPH
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-20059936/VB/1 – ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín zastoupena ENERGOLAND spol. s.r.o., Srnojedy. 
- plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rájec
- žádost p. Aleše Chaloupky, Proškova 599, Kostelec nad Orlicí o přidělení čísla popisného v k. ú. 
Rájec p.č. 126/49
- žádost p. Davida Kotaly, Josefův Důl 36, Jablonec nad Nisou o přidělení čísla popisného v k. ú. 
Rájec p.č. 126/45
- místo pro konání svatebních obřadů na uvedené adrese: Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 
Kostelec nad Orlicí

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- žádost o prodej obecních pozemků v k. ú. Borovnice u Potštejna – Zdeněk Bednář, Borovnice 
62, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
- starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlaseným žádostem
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– výsledky zasedání fi nančního výboru



10 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2018

POZVÁNKA

UPOZORNĚNÍ

Zastupitelstvo obce Borovnice 

srdečně zve všechny občany obce 
na 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, 
které se bude konat 

ve čtvrtek dne 21. června 2018 
 od 18.00 hodin 

ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.

Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena na úředních deskách 
týden před zasedáním.

Všichni jste zváni.

UZAVŘENÍ ÚŘADU 
KOSTELEC NAD ORLICÍ

• z technických důvodů bude od 28.6.2018 do 29.6.2018 
uzavřeno pracoviště registru řidičů

• z technických důvodů bude od 16.7.2018 do 27.7.2018 
uzavřeno pracoviště registru řidičů

• z technických důvodů bude od 4.7.2018 do 20.7.2018 
uzavřeno pracoviště registru vozidel 

Děkujeme za pochopení.
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018

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

09.06. MUDr. Štulík Richard Poliklinika, Rychnov n. Kn.
   494 515 693
10.06. Freemed s.r.o nám. Dr. . Lützowa 345, Vamberk  
 -   MUDr. Tancurinová Jana  736 419 151

16.06. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
   494 542 102
17.06. FSmile s.r.o. Tyršova 515, Opočno  
 -  MDDr. Tomáš Jan  777 667 353

23.06. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114
24.06. Poliklinika Týniště n. Orl. Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.  
 -  MUDr. Veselská Renata  494 371 781

30.06. MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729, Kostelec n. Orl.
   721 460 150
01.07.  MUDr. Domáňová Iva Poliklinika, Rychnov n. Kn. 
   494 515 694

05.07. Bahník Dent s.r.o.  Třebízského 799, Kostelec n. Orl.  
 -  MUDr. Bahník František  494 323 152

06.07.  JB DENT s.r.o.   Komenského 828, Týniště n. Orl.  
 - MUDr. Beránek Jan  494 371 088

07.07. MDDr. Borůvková Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114
08.07. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby n. Orl.
   494 383 417
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
 V červnovém období podle teplotních změn nám jaro 
pomalu přechází v léto. Denní teploty se zvyšují, dny se až 
do slunovratu prodlužují. I když na teploměrech nám jejich 
stupnice začaly již v květnových dnech ukazovat velké rozdíly 
mezi ránem a průběhem dne, přesto, stejně jako v květnu, tak 
i v červnu, vše před očima bují a roste. 
 V zahradách nezahálíme, neboť je před námi spous-
ta práce. Na stromech ještě vylamujeme zahušťující letorosty 
„vlky“, můžeme vyvazovat delší nezdřevnatělé letorosty, které 
chceme nechat k dalšímu růstu, neboť v tomto období se snad-
no upravují do žádoucí polohy. 
 Při přirozeném fyziologickém propadu plůdků v průběhu tohoto měsíce ještě prová-
díme jejich probírku. V letošním roce toto bude potřebné vzhledem k většímu množství 
tohoto materiálu na stromech, kdy by měly vše vyživit obzvlášť při sušším období. Při 
probírce odebíráme plůdky, které jsou poškozené, málo vyvinuté, nebo ty, 
které rostou v zastíněných částech koruny, a nevidíme v nich zdravý plod. Při probírce 
dávejme ale pozor, abychom při odlamování plůdků neporušili i stopku od jiných zdra-
vých plodonošů; to by mělo za následek jejich zasychání. Provádíme opatrně ručně nebo 
odstříháváme nůžkami. 
 U hrušní není probírka zatím tak běžná jako u jabloní, ale má svůj význam u bohatě 
plodících odrůd nebo odrůd se sklonem ke střídavé plodnosti, ale také, když chceme 
sklízet výběrové plody.
 Zkušenější pěstitelé se již sami na svých zahrádkách přesvědčili, že vedle správné 
agrotechniky je to také regulace probírkou, která rozhoduje nejen o velikosti 
plodů, ale ovlivňuje pozitivně jejich vy-
barvení a chuťové vlastnosti. Z peckovin 
připadá často v úvahu probírka u slivoní, broskví 
i meruněk, kdežto drobné plody třešní a višní se 
běžně z důvodu velké pracnosti neprobírají. Prů-
běžně také odstraňujeme podrůstky a výmladky 
u stromů.
 Během měsíce nám začínají některé 
ranější odrůdy třešní a višní již dozrávat. 
Velké koruny třešní je možné během 
sklizně řezem „sesadit“ na vhodné roz-
větvení. Odřezané větve pak z korun opatrně 
spouštíme a na zemi je máme možnost pohodl-



13Brodík – měsíčník obce Borovnice –6/2018

ně očesat. Spojíme dvě práce v jednu – sklidíme úrodu a zároveň prosvětlíme a snížíme 
strom a upravíme korunu na požadovaný tvar. U mladých a slabě rostoucích stromů 
omezíme doplňkový letní řez na minimum. Šetříme tak listovou plochu stromu pro tolik 
potřebnou fotosyntézu. 
 V období déletrvajícího sucha je třeba rostliny vydatně zavlažovat. Do zá-
vlahové vody je možné rozmíchat rychle působící hnojivo k doplnění potřebných živin. 
Dle dlouhodobých zkušeností, kdo má tu možnost namočené a vyzrálé kuřiny mísit se 
závlahovou vodou, pozná také jejich vynikající schopnost posílit růst stromků, zeleniny 
i ostatních rostlin. Při hnojení ale dbáme na to, abychom některým prvkem, zvláště dusí-
kem, nepřehnojili.
U vinné révy vylamujeme „fazochy“. Keř se tak prosvětlí a provzdušní.
 Sledujeme také výskyt chorob a škůdců. U chorob zasahujeme hlavně proti 
padlí, plísním a strupovitosti. Ze škůdců převážně regulujeme výskyt mšic, vlnatky, sviluš-
ky, vrtule třešňové a obaleče jablečného. První ohniska mšic včas likvidujeme, 
neboť mravenci je mohou rychle roznášet po celém stromě a okolí. Obaleč jablečný, 
původce obávané červivosti, je v našich podmínkách bezesporu nejzávažnějším škůd-
cem jablek. Způsobů ochrany proti němu existuje celá řada (např. chemická ochrana, 
biologická ochrana, feromonové lapáky, seškrabávání borky apod.). Většina z nich je 
ale pro drobné zahrádkáře obtížněji použitelná, a když by se dala použít, je tu otázka, 
ve kterou dobu ošetření provést, aby bylo účinné.
 Jedním z tradičních, ale málo používaných, je způsob levné ochrany proti 
obaleči jablečnému. Stačí z vlnité papírové lepenky (nejlépe z jedné strany hladké 
a z druhé vlnkovaté) nařezat pruhy asi 20 cm široké (i širší) a dlouhé tak, aby obepnuly 
celý obvod kmene. Nařezané pruhy se přiloží nejlépe 30 – 40 cm nad zem, vlnkovanou 
stranou ke kmeni a uprostřed se pevně přiváží provázkem. Toto opatření je nejlépe prová-
dět v poslední dekádě června, případně začátkem července (dle počasí), kdy housenky 
opouštějí plody, spouštějí se k zemi a zpětně vylézají na kmeny, aby zde našly vhodný 
úkryt. A ten právě naleznou v rýhách přivázané lepenky. Zde se usadí v zámotcích k pře-
zimování. Pásy odstraníme nejdříve po sklizni ovoce a zlikvidujeme je nejlépe spálením.
 Při ochraně chemickými prostředky proti strupovitosti, padlí atd. je vhodné sorti-
ment postřikových látek střídat. O různých napadeních chorobami a škůdci jsem 
informoval v předcházejících číslech Brodíku. Letos chci jen upozornit na větší výskyty 
padlí, bílé skvrnitosti listů a na vlnatku krvavou. Ta začíná vytvářet větší kolonie pokryté 
nápadnými bílými voskovými vlákny na zdřevnatělých částech větví u jabloní. Tito škůdci 
přednostně obsazují neošetřená poraněná místa. Proti vlnatce nejlépe fungovaly příprav-
ky Calypso a Mospilan, proti padlí a bílé skvrnitosti Ortiva a Champion.
 Letos se také vlivem velkých výkyvů teplotních podmínek a vlhkosti někde na česne-
ku projevilo jeho napadení plísní, rzivostí. Začínaly žloutnout spodní listy a napa-
dení postupně zachvacovalo celou rostlinu. Postřik Ortiva už v mnohých případech byl 
opožděn či neúčinný, a proto tam, kde se tato napadení vyskytla, bylo nutno rostliny ihned 
vytrhat a zlikvidovat (ne ovšem do kompostu), aby se tato choroba nešířila do okolí. Může 
jít o nebezpečnou „bílou hnilobu“.
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FARMÁŘSKÉ TRHY 2018
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů, 
výrobků a zboží přímo od výrobců, řemeslníků 
a farmářů. Těšit se můžete na pečivo, ovoce 
a zeleninu, mléčné i masné výrobky, koření, 
masti, košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti 
a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.

17. června 2018
15. července 2018
19. srpna 2018

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

16. září 2018
14. října 2018
11. listopadu 2018
16. prosince 2018

 Na zeleninových záhonech můžeme pokračovat s vý-
sevem pozdní mrkve, fazolů, salátové řepy, okurek, dýní, tykví.
 U rajčat je již běžné, že pravidelně vylamujeme zálistky 
a vyvazujeme je k opoře. Velkou pozornost věnujeme včasné zá-
livce a taktéž je možno do závlahové vody přidávat hnojivo, jak 
již bylo zmíněno. Časté přihnojení vyžaduje zejména košťálová 
zelenina.
 Ve sklenících a fóliovnících je třeba také pravidelně kon-
trolovat a případně hubit svilušky, molice, třásněnky (opakovaně 
používáme přípravek Vertimec 1,8 EC).
 
Ještě malá zmínka o tom, že na mandelinku bramborovou jsou 
již delší dobu některé přípravky neúčinné, protože mandelinky 
začínají být vůči některým skupinám piretoidů odolnější. Proto 
při jejich používání dodržujeme zásadu, že jeden druh příprav-
ku lze aplikovat nejvýše dvakrát po sobě. Přípravky Agron, Delta, Decis, Karate, Zeon, 
Sumuraj jsou na mandelinku již neúčinné. V zahrádkách při menším výskytu tohoto škůdce 
raději doporučuji ruční sběr brouků a larev.
     Za Český zahrádkářský svaz
     František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE

DĚTSKÝ DEN 
V PŘESTAVLKÁCH
Jako každý rok, tak i letos jsme si 
dovolili připravit ke Dni dětí 
zábavné odpoledne.

Sraz je 10. června od 14:00 hod. 
v Přestavlkách na place u zastávky. 

Pro děti budou nachystané úkoly, které 
po splnění odměníme. 

Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno.

Těšíme se na Vás.
Iveta Bečičková

ČČK VRBICE

zve všechny děti a dospělé
na

POHÁDKOVOU VRBICI
pátek 29. 6. 2018 v 18.30 hodin.
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Případný kontakt:
Jiří Kalousek – velitel – tel. 736 212 758            email: jirkahondakalousek@seznam.cz
Michal Musil – strojník- el. 603 972 884                  e-mail: musilis@seznam.cz
Miroslav Vrba – místostarosta- 736 221 285   e-mail: Vrbmir@seznam.cz

    SDH Písečná u Žamberka 
      si Vás dovoluje pozvat na oslavu 

 80 LET 
OD ZAKOUPENÍ MOTOROVÉ STŘÍKAČKY STRATÍLEK

- součástí oslav bude i rekonstrukce dálkové dopravy vody do svahu, převýšení 45 m
- hadicové vedení bude připraveno v délce 300 m
- malá výstava hasičské techniky
- slovem bude provázet p. Petr Motl z Vysokého Mýta
- dále je pozván i pan Stratílek

Občerstvení zajištěno.

Prosím potvrďte účast. 
Těší se pořadatelé
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  PRÁCE VE VINOHRADU 

NABÍZÍM SEZONNÍ BRIGÁDU VE VINOHRADU V RÁJCI
Jedná se zatím hlavně o okopávání příkmenného pásu, 

tzn. okolo sazenic.

V období DUBEN - cca ŘÍJEN. 

Odměna 100 Kč/hod. 

V případě zájmu mne kontaktujte na:

mobil: 774 693 407   
mail: lucka.kodouskova@centrum.cz

OBECNÍ HOSPODA SKOŘENICE
pro Vás v nadcházejících 
letních měsících chystá…

… hovězí steaky, burgery, kýtu, žebírka, 
uzený bůček, kolena a další dobroty. 

Vezmete li za vděk spíš něco lehčího, těšte 
se na pstruhy, lososa, tuňáka nebo makrely.

Plánuje se také vegetariánská sobota, kdy pro Vás bude připraven nakládaný 
hermelín, camembert pikant nebo hříbky. 
Pro aktuální informace sledujte facebook Obecní hospoda Skořenice a infotabule u hospody.

Přijďte, těšíme se na Vás!

KVĚTINOVÝ DEN 
ANEB PROTI RAKOVINĚ BOJUJEME I V RÁJCI

Děkujeme místním mladým hasičům za podílení se na sbírce organizo-
vané Ligou proti rakovině a rájeckým občanům za štědré fi nanční dary. 
V tomto roce, pro nás premiérovém, bylo vybráno 1660,- Kč. 
Na tak malou vesnici je to jistě částka uznáníhodná.
 Moc děkujeme a příští rok se zase těšíme.

Za SDH Rájec, Petra Koutná

íkkmemennnnéhéhoo pápápápápápápp susususu,, ,,,

ENNNNN..N.N.
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KEMP WESTERN VOCHTÁNKA POTŠTEJN - PROGRAM



20 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2018

 

 Haně Kaplanové  

z Rájce 

a Petrovi Šaldovi

dcera Vanessa
Moc gratulujeme a přejeme mnoho 

zdraví 
a rodinného štěstí.

sociální komise

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červnu oslaví

významné životní jubileum 

75 let
paní Helena Černá  

z Borovnice.

70 let
paní Božena Bezdíčková  

z Borovnice.

80 let
paní Božena Pánová 

z Přestavlk.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

sociální komise

V měsíci květnu nás náhle opustil
pan Jiří Kroul

z Borovnice.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast

sociální komise

NAROZENÍ DÍTĚTE

ROZLOUČENÍ

V měsíci květnu se narodila 

Jedná se o amatérskou meteostani-
ci umístěnou na objektu rodinného 
domu č. p. 5 v obci Rájec. Meteo-
stanice je v provozu od konce roku 
2011. Meteostanice je mimo provoz.
HODNOTY Z OKOLNÍCH 
STANIC KVĚTEN 2018

Vysoké Mýto
Maximální teplota 31,1°C
Minimální teplota  7,1°C
Průměrná teplota  18,4°C
Srážky celkem  46,2mm

Kostelec nad Orlicí
Maximální teplota 30,6°C
Minimální teplota 4,6°C
Průměrná teplota  17,6°C
Srážky celkem 38,1mm

Vrbice
Maximální teplota 31,1°C
Minimální teplota 8,3°C
Průměrná teplota  17,5°C 
Srážky celkem 49,8mm

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 NÁS
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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Letošní okrsková soutěž okrsku č. 18 se konala 12. 5. 2018 na Vrbici. 
Po loňském debutu rájeckých žen a dětí, kdy se celkem dařilo, jsme byli všichni 
natěšení a trénovali jsme s dostatečným předstihem, abychom si po zimní pauze 
veškerou techniku zase pořádně osahali. Na Vrbici jsme vyrazili v poměrně silné 
sestavě – 1 družstvo mladších žáků, 1 družstvo žen a 2 družstva mužů. Muži jeli 
obhajovat loňské vítězství, ženy se vypravily s cílem své loňské umístění vylepšit. Děti 
letos startovaly v jiné kategorii a z větší části i v jiné sestavě než loni, zapojila se 
i pětiletá droboť. Tréninky si děti užívaly, a tak jsme do nich vkládali velké naděje 
a očekávání. Ta byla beze zbytku splněna a naši nejmenší skvělým časem 21,80 
vybojovali své první vítězství, které je velmi namotivovalo do další práce.  Dařilo se 
ale i zbytku výpravy. Ženy se umístily v okrskové soutěži na 3. místě, muži vybojovali 
2. a 3 místo po součtu obou disciplín, tedy štafety a požárního útoku. Za zmínku jistě 
stojí, že muži „A“ měli s časem 27,16 nejrychlejší požární útok.

Družstvo žen i obě družstva mužů postoupila díky svému umístění v okrskové soutěži 
do soutěže doprovodné, a to o pohár starostky.  Ženy se vybičovaly k výbornému 
výkonu a časem 24,65 pohár starostky vybojovaly. Muži „A“ s časem 25,30 obsa-
dili druhé místo. S našimi výkony můžeme být tedy jistě spokojení a nezbývá než 
poděkovat našim trenérům a fanouškům, kteří nám k nim velmi pomáhají. 

Myslím, že vrbickou soutěž jsme si všichni moc užili, atmosféra byla skvělá, občerst-
vení výborné a večerní zábava byla třešničkou na dortu vydařeného dne. 

Děkujeme!
SDH Rájec

ženy Rájec na startu

(Výslednou listinu naleznete na další stránce.)
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kategorie - MUŽI
celkové 
pořadí

sbor štafeta
čas - poř.

útok
čas. - poř.

celkový výsledek

1. Vrbice „A“ 74 - 1. 27,39 - 2. 101,39 - 1.
2. Rájec „B“ 79 - 2. 27,50 - 3. 106,50 - 2.
3. Rájec „A“ 80 - 3. 27,16 - 1. 107,16 - 3.
4. Krchleby 85 - 4. 32,11 - 7. 117,11 - 4.
5. Vrbice „B“ 92 - 7. 28,52 - 4. 120,52 - 5.
6. Kost. Horky 90 - 6. 31,12 - 6. 121,12 - 6.
7. Lhoty u P. „A“ 88 - 5. 33,57 - 9. 121,57 - 7.
8. Svídnice 90 - 6. 35,09 - 10. 125,09 - 8.
9. Polom 94 - 9. 35,17 - 11. 129,17 - 9.

10. Přestavlky 97 - 10. 32,38 - 8. 129,38 - 10.
11. Lhoty u P. „B“ 99 - 11. 31,08 - 5. 130,08 - 11.
12. Borovnice 93 - 8. 43,16 - 12. 136,16 - 12.

kategorie - MLADŠÍ DĚTI
pořadí sbor čas

1. Rájec 21,80
2. Vrbice 34,13

kategorie - STARŠÍ DĚTI
1. Lhoty u P. 31,56
2. Krchleby 42,42
3. Vrbice 43,46

kategorie - ŽENY
1. Vrbice „A“ 27,71
2. Lhoty u P. 28,36
3. Rájec „B“ 29,74
4. Vrbice „C“ 34,69
5. Vrbice „B“ 38,54
6. Kost. Horky 40,62

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTKY

kategorie - ženy
1. Rájec „B“ - 24,65
2. Lhoty u P. - 25,46

3. Vrbice „A“ - 29,02
kategorie - muži

1. Vrbice „A“ - 23,74
2. Rájec „A“ - 25,30
3. Krchleby - 30,94

Rájec „B“ - neplatný pokus
Vrbice „B“ - neplatný pokus

 Putovní pohár okrsku získala družstva - za ženy - VRBICE
 - za muže - VRBICE

VÝSLEDNÁ LISTINA 
OKRSKOVÉ SOUTĚŽE
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SDH Borovnice

Děti Rájec trénink
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Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 27. 6. 2018.

Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

SDH Rájec - děti

SDH Rájec - ženy


