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Z HISTORIE

DVĚ MÍSTA OPŘEDENÁ POVĚSTMI
Minulý měsíc jsme se vypravili na dvě místa v blízkém okolí Borovnice, k nimž se 
vztahují místní pověsti. Navštívili jsme rybník Taterák a les Zajíčkov.

Rybník Taterák mezi obcemi Skořenice a Koldín není na první pohled ničím zají-
mavý. Zvláštností není ani jeho velikost – s výměrou necelé 2 ha patří mezi opravdu 
malé rybníky. Přesto se k němu váže zajímavý příběh. Vypráví nám ho Emanuel 
Kosina (*1887 †1944), rodák z Koldína a autor dvou knížek o Homoli a okolí:

„Z Hradiště jdeme polní cestou ke dvěma rybníkům. Horní rybník jmenuje se
Taterák. Toto pojmenování zachovalo se prý z dob nájezdů Tatarů, kteří r. 1241 
pronikli až do našeho kraje. Větší boje strhly se u Úpice. Do tohoto rybníka byl prý 
zahnán oddíl Asiatů, a tak zničen. Rybník tento byl pravděpodobně obrovský, neb 
se rozprostíral po celém údolí. Pod dolním rybníkem uvidíte v utěšeném přírodním 
koutku mlýn pana Lásky. Již v nejstarší historii je tento mlýn připomínán jménem 
Čertův mlýn. Dnes si tu s vámi velmi rád pohovoří rozšafný pan otec“ (Kosina, E.: 
Památná Homol a okolí, Choceň, Loutkář, 1937, s. 5-6).

Pověst je to hezká, ale jde o projev lidové fantazie, který má s realitou společného 
pramálo. Tataři (nepřesný název, šlo o Mongoly), kteří v roce 1241 vpadli do střední
Evropy, plenili na Moravě, ale v Čechách ne. Jejich jezdeckým oddílům v dalším 
postupu zabránil pohraniční hvozd, kterým byly Čechy do značné míry chráněny. 
V roce 1242 se nájezdníci vrátili do východoevropských a asijských stepí. Jako sku-
tečný důvod návratu půlmilionové armády, kterou nemohla v tehdejší Evropě žádná 
vojenská moc zastavit, se uvádí smrt jejich chána Odogeje. Do vlastních Čech se 
Mongolové nedostali, některé jejich oddíly však protáhly Moravou – o tom nám
vypráví např. pověsti o štramberských uších, kdy prý obránci městečka Štramberk
prokopali hráz rybníka a mongolské vojsko utopili. Podobnost s vyprávěním Ema-
nuela Kosiny je vskutku nápadná. Také Úpice v podhůří Krkonoš, která tehdy byla 
jen strážní osadou na obchodní stezce do Kladska, má podobný příběh. Tady místní 
měli strhnout most přes rozvodněnou řeku Úpu a nájezdníky utopit.

A musíme bohužel vyvrátit také domněnku, že rybník Taterák byl v době, 
ke které se pověst vztahuje, mnohem větší. Z morfologie krajiny vyplývá, že tu roz-
hodně nemohla být nádrž rozprostírající se po celém údolí, s největší pravděpo-
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dobností tu ve 13. století žádný rybník nebyl. První vojenské mapování z 18. století 
Taterák sice zaznamenalo, ale jako bezejmenný a zcela bezvýznamný. A název? 
Je tu přece pověst…

V lese Zajíčkově, u zaniklé tzv. Staré cesty, nedaleko od křižovatky silnic Pře-
stavlky-Skořenice a Kostelecké Horky-Rájec jsme mezi pokácenými stromy vyfoto-
grafovali smírčí kříž. Dnes, po vykácení lesa, který drobnou památku dlouhá 
léta ukrýval před zraky zvědavců, je kříž viditelný ze silnice. Snad ho před zloději 
ochrání pověst, která říká, že ten, kdo kříž přemístí, do roka zemře…

Sběratel pověstí a znalec historických nápisů, literární historik a fi lolog PhDr. Jan 
Tříška, CSc. (*1922 †2005) napsal: „Kříž v Zajíčkově lese z r. 1714. 
Mezi obcí Rájcem a Horkami Kosteleckými stojí v lese omšelý kříž. Hoch chtěl po-
strašit děvče, když šlo večer z přástky, a zahalil se do kabátu jako medvěd. Děvče 
jej ze strachu praštilo kuželem do hlavy a zabilo. Samo pak brzy skonalo. Kříž 
dal postavit lesmistr, u něhož chlapec sloužil. Stejná pověst se vypravuje i jinde, 
např. u Sudslavě (Kříž na Zemanově poli) nebo ve Voděradech“ (Tříška, J.: Pověsti 
od kladského pomezí a dvou Orlic, Ústí n. O., Oftis, 1993, s. 42). 

Smutný příběh beletristicky zpracoval E. Kosina v knížce Památná Homol 
(Choceň, Loutkář, 1936, s. 85 – 94). O kříži tu píše: „Toť jediná, skutečná památka 
v onom lese, která se do dnešní doby zachovala. Až půjdete do Zajíčkova lesa, mezi 
obcí Rajcí a Horkami Kosteleckými, zastavte se u tohoto kříže a vzpomeňte…“ (s. 94). 

Zbývá popis smírčího kříže: Rozměry kříže: 100 x 65 x 28 cm. Na obou 
stranách jsou hluboce vyryty další kříže – patriarší a řecký. Smírčí kříž vznikl snad 
v 17. století, snad až roku 1714. Letopočet je totiž na kříži jasně vyznačen, byl 
ale pravděpodobně doplněn později. 

PaedDr. Ladislav Miček ve spolupráci s Vendulou Vytlačilovou a Karolínou Štěpánovou

Rybník Taterák
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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 21. a 28. dubna 2019 
ve 14.30 hodin 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 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

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 1/2019 
konaného dne 12. 2. 2019 v Borovnici

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

Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli pí Petru Koutnou a pí Boženu 

Zálohovou
- měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva s účinností 

od 1. ledna 2019 následovně:
 -  za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 4 058 Kč,
 -  za výkon funkce předsedy výboru nebo komise ve výši 1 516 Kč,
 -  za výkon funkce člena výboru ve výši 758 Kč a za výkon funkce člena zastu-

pitelstva bez dalších funkcí ve výši 379 Kč. Odměny zůstávají ve stejné výši jako 
doposud, pouze jsou z důvodů legislativních změn opětovně odsouhlaseny.

- žádost od POLI Přestavlky a. s.  na prodej pozemku parc.  č. 214/100 o výmě-
ře 607 m2 , parc. č. 214/101 o výměře 57 m2  a parc. č. 214/99 o výměře 
253 m2 , které vznikly na základě geometrického plánu č. 259-208/2018 ze 
dne 25. 10. 2018, potvrzeným na Kat. pracovišti v Rychnově  nad Kněžnou, 
dne 12. 11. 2018, pod čísl. PGP-1408/2018-607, v katastrálním území Rájec.

- prodej pozemku parc.  č. 214/100 o výměře 607 m2 , parc. č. 214/101 o vý-
měře 57 m2  a parc. č. 214/99 o výměře 253 m2 , které vznikly na základě 
geometrického plánu č. 259-208/2018 ze dne 25. 10. 2018, potvrzeným 
na Kat. pracovišti v Rychnově  nad Kněžnou, dne 12. 11. 2018, pod čísl. PGP-
1408/2018-607, v katastrálním území Rájec a to fi rmě POLI Přestavlky a. s. 
Kupní cena je 70 Kč za m2.

- zařazení žádosti obce Borovnice do akce „Seznamu akcí programu MZe 
129 300“, Program 129  302 – Podpora výstavby a technického zhodnocení 
vodovodů pro veřejnou potřebu II.

- podání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova – pro obce“ – PRV 6 - Les 
pro odpočinek, PRV 7 – Podpora lesnických technologií a opracování dřeva.

- podání žádostí z „IROP – pro obce“ – IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce.
- podání žádostí ve vyhlášených výzvách MMR- Podpora obnovy a rozvoje ven-

kova „Podpora obnovy místních komunikací“.
- žádost o peněžní dar ve výši 10 Kč na obyvatele za rok 2019 pro Místní akční 

skupinu NAD ORLICÍ o. p. s. (MAS).
- Darovací smlouvu s Místní akční skupinou NAD ORLICÍ o. p. s. (MAS) na peněž-

ní dar ve výši 10 Kč na obyvatele za rok 2019.
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OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU KOMPLEXNÍCH 
POZEMKOVÝCH ÚPRAV RÁJEC

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanove-
ním § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 27.2.2019, možno po dobu 30 dnů,
tj. nejpozději do 29.3.2019, nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rájec a části k.ú. Koldín. 
Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č. 202) a na Obecním úřadě 
v Borovnici. Část návrhu týkající se zahrnuté části sousedního katastrálního území
Koldín i na Obecním úřadě v Koldíně. Účastníci řízení mají v této době poslední
možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky.
K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Po uplynutí výše uve-
dené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst. 3 zákona), na kterém 
zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém 
bude rozhodnuto.

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad

Zastupitelstvo obce Borovnice neschválilo:
– prodej části obecního pozemku z parcely č. 383/1 o výměře 35,28 m2  - 

předzahrádky u čísla popisného Borovnice 41, v obci Borovnice, v katastrálním 
území Borovnice u Potštejna.

Návrh usnesení nebyl v bodě 3 přijat nadpoloviční většinou všech členů zastupi-
telstva a z tohoto důvodu usnesení nevzniká.

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv

Petra Koutná, ověřovatel,
Božena Zálohová, ověřovatel,

Ing. Libor Provazník, zapisovatel,
 Soňa Rojková, starostka
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SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝBOR NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY

OTVÍRACÍ HODINY KNIHOVNY

•  Předsedkyní sociálního a kulturního výboru je paní Božena Zálohová.
•  Další čtyři roky budou v sociálním výboru pracovat: v obci Borovnice a Homole

paní Marie Kodytková a Hana Tschöplová,
•  v obci Přestavlky paní Eva Tschöplová a Marcela Ulrychová a v obci Rájec 

paní Marie Kaplanová a Jana Šulcová.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY OBCE BOROVNICE
Obec Borovnice se zapojí do akce Hodina Země 2019.
Jedná se o celosvětovou událost zaměřenou na ochranu životního 
prostředí s důrazem na ochranu klimatu. Letos tato akce proběhne v sobotu
30. března 2019 od 20:30 do 21:30 hodin. Města a vesnice tradičně při 
Hodině Země zhasínají veřejné osvětlení, či osvětlení památek  a veřejných budov.
Symbolickým gestem dávají najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná.
Obec Borovnice se zapojí zhasnutím veřejného osvětlení.

ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
Upozorňuje a vyzývá občany, kteří mají pozemky pod nadzemním elektrickým 
vedením, aby  odstranili a okleštili stromoví a jiné porosty. Jde o to, aby nebyl 
ohrožen spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy, jejímž pro-
vozovatelem je společnost ČEZ Distribuce, a.s. Při provádění těchto prací je nutné 
dodržovat bezpečné vzdálenosti od elektrického zařízení dle platných norem.
Dle příslušných ustanovení energetického zákona, má provozovatel distribuční 
soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci 
odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a 
spolehlivé provozování zařízení distibuční soustavy v případech, kdy tak po před-
chozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.

Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého 
provozu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.

Vážení čtenáři Brodíku,
v měsíci březnu bude otevřeno dvakrát, a to 12. a 26. března, vždy 
od 15.00 hodin. Opět bude připraveno zajímavé promítání. Zváni jsou 
nejen čtenáři, ale i ostatní občané.
Přijďte si popovídat se sousedy a známými.

Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.
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Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. Vam-
berk pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu,
nefunkčních elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná 

v pátek 5. dubna 2019 
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 autobus. zast. 16:30 – 16:50 hod.
 3. Borovnice u ob. úřadu 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. nádo-
by od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejova-
né 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, televi-
zory, 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 zlep-
šení životního prostředí může začít u každého z nás. Pomozte a přispějte 
ke zlepšení životního prostředí!
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.

Děkujeme Vám předem za spolupráci.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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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

09.03.  MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729, Kostelec n. Orl.
   721 460 150

10.03. MDDr. Borůvková Veronika poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114

16.03. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby n. Orl. 
   494 383 417

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

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

24.03.  MDDr. Havlíček Ondřej Záhumenská 445, České Meziříčí
   734 324 600

30.03. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec n. Orl.
   494 323 958

31.03. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.
   494 532 330

06.04. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, 517 54 Vamberk 
   602 514 715
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do 1. dubna 2019 
 

na kterékoliv územní pracovišt  místn  p íslušného finan ního ú adu 
 

 elektronicky, ideáln  prost ednictvím Da ového portálu 
www.daneelektronicky.cz 

 
poštou v listinné podob   

 
 osobn  v podatelnách územních pracoviš  finan ních ú ad  

 
 osobn  p i výjezdech pracovník  Finan ní správy do vybraných obcí  

 
 
 
 
 

Upozorn ní na povinnou elektronickou formu 
podání da ových p iznání: 

 
Má-li da ový subjekt nebo jeho zástupce zp ístupn nu datovou schránku nebo 

zákonem uloženou povinnost mít ú etní uzáv rku ov enou auditorem, je povinen 

podat da ové p iznání pouze elektronicky, a to nejlépe prost ednictvím Da ového 

portálu www.daneelektronicky.cz nebo p es datovou schránku. 
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UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že bude probíhat oprava železniční zastávky 
Kostelec nad Orlicí město a z tohoto důvodu bude ve dnech 13.3. – 
1.4.2019 uzavřen železniční přejezd (lokalita pod Skálou), která vyvo-
lá změnu dopravní obslužnosti (některé ulice budou uzavřeny apod.).  
Autobusová zastávka v blízkosti železničního přejezdu bude v daných 
dnech přemístěna k domu s pečovatelskou službou.

Opravu bude provádět fi rma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s..

FARMÁŘSKÉ
TRHY 2018
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široky sorti-
ment 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. března 2018

14. dubna 2018

12. května 2018

16. června 2018

14. července 2018

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

18. srpna 2018

15. září 2018

13. října 2018

10. listopadu 2018

15. prosince 2018
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MIMO ÁDNÉ ROZŠÍ ENÍ Ú EDNÍCH HODIN
Finan ního ú adu pro Královéhradecký kraj

Územních pracoviš  v Dobrušce a Kostelci nad Orlicí

V B EZNU A DUBNU 2019

© minn 2019

Na Územních pracovištích v Kostelci n. Orl. a Dobrušce byly zrušeny
pokladny, nelze zde hradit da v hotovosti. Platbu dan v hotovosti lze
provést pouze na  Územním pracovišti v Rychnov  n. Kn.

DEN PODATELNA

pond lí 25. 3. 2019   8:00 - 17:00

úterý 26. 3. 2019   8:00 - 17:00

st eda 27. 3. 2019   8:00 - 17:00

tvrtek 28. 3. 2019   8:00 - 17:00

pátek 29. 3. 2019   8:00 - 17:00

sobota 30. 3. 2019   Územní pracovišt  uzav eno

ned le 31. 3. 2019   Územní pracovišt  uzav eno

pond lí 1. 4. 2019   8:00 - 18:00

úterý 2. 4. 2019   8:00 - 15:30

st eda 3. 4. 2019   8:00 - 17:00

tvrtek 4. 4. 2019   8:00 - 15:30

pátek 5. 4. 2019   8:00 - 14:00

© minn 2019
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Březen – za kamna vlezem – tak 
zní staré přísloví, jemuž za léta po-
zorování dáváme za pravdu. I když 
v předloňském roce bylo jaro o mnoho 
teplejší, zato loňský konec února a za-
čátek března nám potvrdil, že je třeba 
ještě s mrazíky počítat. Také někte-
ré dny z druhé a třetí únorové dekády 
se ukázaly jako tepelně nadprůměrné, 
a to pro samotnou vegetaci nepřináší 
potřebné klima, které bylo v naší oblasti po staletí ustáleno. Uvidíme, čím nás 
příroda překvapí letos. 
Bude-li nám přát počasí, budeme moci zahrady již pomalu připravovat 
na nadcházející sezonu. Můžeme ošetřit mrazové desky a pukliny 
na kmenech a větvích stromů. Poškozená a odumřelá pletiva ze stromů odříz-
neme, oškrabeme a ošetříme štěpařským voskem nebo balzámem k tomu určeným.
V puklinách kmenů a větví se zpravidla ve formě vajíček usídluje řada růz-
ných druhů mšic, svilušek, mer (mery jabloňové, mery hrušňové) a píďalek. Ve formě
zápředků mohou v trhlinách kůry pře-
zimovat housenky některých obalečů
a podkopníčků, též několik druhů puklic. 
V pupenech dřevin přezimují i různí 
vlnovníci – ty je možné zasáhnout jen 
v době rozevírání pupenů.
Je proto logické, že se s těmito škůdci 
ovocnáři snaží vypořádat ji v době, 
kdy ještě nezpůsobují takové škody.  
V současné době je k ošetření proti 
přezimujícím škůdcům povolen pouze
přípravek EKOL, který obsahuje 
z větší části rostlinné oleje. Jeho účinnost 
spočívá v tom, že olej ucpává dýchací 
otvory na povrchu těl škůdců, a tím způ-
sobuje jejich úhyn. Znamená to však, 
že postřik musí být dokonalý, 
aby se projevila požadovaná účinnost.
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Důležité je však vědět, že ošetření těmi-
to přípravky se již neprovádí v zimním 
období, ale v předjaří, či na začátku 
jara, kdy stromy raší, nebo jsou ve fázi 
zeleného až růžového poupěte, ale nej-
později před rozkvětem. Teplota ovzduší 
při aplikaci by neměla být pod 10 °C,
spíše výše. Čím později před květem 
přípravek použijeme, tím lepší bývá cel-
ková účinnost. V tuto dobu můžeme již 
použít klasické insekticidy. 
Ošetření by se však nemělo provádět 
automaticky na všech stromech, ale jen 
tam, kde je to zapotřebí – u za-
hrádkářů to bývá většinou podle výskytu 
škůdců v předcházejícím roce. 
Také je nutno zmínit potřebu postřiku 
u broskví proti kadeřavosti. Proti 
této chorobě není jiná účinná ochrana 
než chemická. Na stromech by již ne-
měly zůstávat plody mumifi kované moniliovou hnilobou. Teplejší březen je vhod-
ným obdobím pro výskyt velmi drobných roztočů vlnovníků. Na hrušních se také 
projevuje napadení hálčivcem hruškovým, které se čím dál více projevuje krabo-
vatěním listů, zelenými a později hnědými, rezatými puchýři, zvláště v blízkém 
okolí jalovců a konifer. Nejškodlivějším u rybízů bývá vlnovník rybízový, který 
proměňuje pupeny v pupenové hálky, které jsou prolezlé právě těmito neviditelný-
mi a nebezpečnými roztoči. Toto se projevuje ponejvíce na černém rybízu. Toto 
nutno likvidovat (případně celé větvičky) spálením.
Připravujeme novou výsadbu stromků a keřů. Před vlastní výsadbou 
zkontrolujeme jejich zdravotní stav, aby nebyly zaschlé. Ukončujeme zimní řez 
peckovin a můžeme již postupně na řezu jádrovin a přitom respektujeme pěstitel-
ský tvar oné odrůdy. 
Je vhodná doba na přihnojení vyzrálým kompostem i strojenými hno-
jivy. Ošetřujeme rostliny jahodníku, přičemž je třeba důkladně odstranit zaschlé 
a nemocné listy, které bývají přenašeči různých chorob a škůdců. Tento materiál 
raději spalujeme, abychom zamezili jejich dalšímu rozšiřování. 
Rostliny, které jsou povytažené mrazem, zatlačujeme zpět do země a dbáme, aby-
chom nepoškodili tzv. středová srdéčka, rovněž přihnojíme a dobře prolijeme vo-
dou. Pokud nakupujeme novou sadbu, přesvědčíme se o jejich kvalitě a také 
sortimentu, který se do našeho prostředí hodí.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE
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BESEDA: JAK SE DĚLÁ KNIHA?
U knížek, které se nám podařilo vydat, se sejdeme už 
počtvrté. Ne, nepůjde o křest nového titulu. Březen je 
měsícem knihy, a proto si budeme povídat o knížkách. 
Z názvu besedy je zřejmé, že to nebude jen o autor-
ském nápadu, sběru podkladů nebo o vlastní tvorbě 
textu a korekturách. Finální zpracování připravované 
knížky je věcí grafi ka a tiskárny, což je v Kostelci díky 
tiskárně AG TYP záležitostí nadmíru pohodovou. Řeč 
bude i o tajemném kódu ISBN a o celostátní distribuci.
Nezapomeneme ani na to, jak jsme na zámku v Doudlebách nad Orlicí spřádali 
„válečné plány“ na realizaci dvou knih o dnes již zapomenutém českém šlechtici, 
který v 17. století málem změnil české dějiny.
Beseda bude malou rekapitulací za autorskou a nakladatelskou činností. A nejen 
to. Prozradíme, co se připravuje na příští rok… 

Kulturní dům Rabštejn v Kostelci nad Orlicí
27. března 2019 od 18.00 hod.
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30 2019

.

!

                                                                                                                                      

KDY A KDE:  6. 4. 2019 - OD 11.00 HOD.
   VE SRUBU V BRUMBÁROVĚ

NABÍDKA:  VŠECHNY TRADIČNÍ
   ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY



20 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 03/2019

info@loupeznici.eu www.curlingjicin.cz CC Loupežníci Jičín z.s.

V. ročník turnaje obcí Královehradeckého kraje 
v curlingu 2019.

Kdy: sobota 6. dubna 2019

Kde: zimní stadión Jičín, cca od 8.00 – 19.00 (bude upřesněno rozpisem)

Počet družstev: max. 30

Tým: 4 – 6 lidí (možnost smíšených družstev)

Startovné: 1000,- Kč / tým

Ceny: prvních deset týmů získá ceny, vítěz získá putovní pohár

Přihlášky: e-mailem na info@curlingjicin.cz s uvedením názvu obce a 
jmenného seznamu hráčů

Startovné: úhradu prosíme převodem na BÚ, číslo účtu 277607139/0300
s uvedením názvu obce do popisu platby

V Jičíně 15. února 2019

/tým

a jmenného seznamu hráčů
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POČASÍ U NÁS

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je  v provozu od srpna 2018.

PŘ ÍPRAVA NA SOUTĚŽNÍ SEZONU
PRO RÁJECKÉ HASIČE JIŽ ZAČALA
Děti z Rájce se začaly intenzivně připravovat na nadcházející sezonu už od ledna 
a každý pátek se sjíždějí na dvě hodiny do tělocvičny v Mostku. Jako zpestření tré-
ninků jsme na začátku února s radostí přijali přátelské pozvání od mladých hasičů 
z Kvasin na halovou soutěž v „požárním útoku na sucho“, rozbalování a motání 
hadic, uzlování a v odborných znalostech.
Na rozdíl od ofi ciálních soutěží během roku, byly děti namíchané do jednotlivých 
družstev s dětmi z ostatních sborů a postupně plnily zmíněné disciplíny. Bylo pří-
jemné vidět, jak se děti – jinak soupeři – navzájem povzbuzují a radují z výkonů 
svých spolubojovníků nehledě na sbor, z kterého přijely.
2. března děti čeká již první soutěž zařazená do ligy hasičské mládeže okresu
Rychnov nad Kněžnou - uzlová štafeta – do které nastoupíme už v plné síle
15 našich mladých hasičů.

Vedoucí mladých hasičů
SDH Rájec

2015 2016 2017 2018 2019

Min °C -9,4 -3,5 -7,3 meteostanice -11

Max °C 9,1 14,7 13,5 mimo 14,9

Ø °C 1,8 4,5 1,9 provoz 2,1

Vysoký Nízký Průměrný

Rychlost větru 38,8 km/h - 4 km/h

Závan větru 55,7 km/h - -

Směr větru - - jižní

Tlak 1038,8 hPa 987,7 hPa -

Vysoký Nízký Průměrný

Teplota 14,9 °C -11°C 2,1°C

Rosný bod 5,6°C -13,7°C -1°C

Vlhkost vzduchu 99% 29% 83,9%

Srážky 32,8 mm - -

Shrnutí 1. února 2019 - 28. února 2019 

Porovnání teploty v únoru za předešlé roky
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Příprava na soutěžní sezonu SDH Rájec
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.


