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Pan Bohumil Bečička (na skupinové fotografi i třetí v první řadě zprava)
nás provedl historickým mlýnem čp. 20 v Přestavlkách.
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SLOVO STAROSTKY

POZVÁNKA
na

SEDMÉ SETKÁNÍ BOROVNIC,
které se bude konat 15. června 2019
Vážení občané, tímto Vás srdečně zveme

na slavnostní setkání Borovnic v Borovnici.

Celý program byl zveřejněn v Brodíku č. 5-6/2019.
Tuto akci pořádá obec Borovnice ve spolupráci s SDH Borovnice.

Prosíme Vás o pomoc při organizaci, případně o upečení něčeho slaného
nebo sladkého – koláčů, cukroví, buchet a čehokoliv dobrého.

Vzhledem k tomu, že nás navštíví zástupci čtyř dalších Borovnic,
prosíme občany o pomoc při úklidu ve všech místních částech obce.

Předem děkujeme za pomoc.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

Z loňského setkání v Borovnici u Trutnova Tematická kniha - viz str. 4
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KDYŽ SE SEJDOU BOROVNICE

JAK TO VLASTNĚ ZAČALO ANEB MALÉ OHLÉDNUTÍ
Dne 23. června minulého roku začalo druhé kolo setkávání pěti obcí s názvem 
Borovnice. Setkali jsme se v Borovnici u Trutnova, a byla to společen-
ská akce, jak jinak, velkolepá a nezapomenutelná. Původce těchto setkání, pan
Pavel Votoček, k této příležitosti sepsal a vydal roztomilou publikaci nazvanou 
KDYŽ SE SEJDOU BOROVNICE.

Vzhledem k tomu, že zdaleka ne všichni Borovničáci knížku vlastní, přinášíme 
(s laskavým svolením autora) několik ukázek. Je to četba veselá a rozpustilá, 
vždyť autor oplývá laskavým humorem a obdivuhodnou energií.

UKÁZKA PRVNÍ – JAK TO VLASTNĚ ZAČALO:
„Jednoho dne, datum nevím, jsem do vyhledávače svého počítače vložil slůvko 
Borovnice a nestačil jsem se potom divit – je nás pět. Když jsem tuto informaci 
zpracoval a srovnal si ji v hlavě, napadla mě asi po půl roce geniální myšlenka, 
uspořádat setkání těchto vesnic, nás Borovnic.

Na zastupitelstvu naší obce jsem coby zastupitel pro kulturu přednesl tento záměr 
i ostatním zastupitelům. Byli v šoku, ale nebyli proti, proč to nezkusit, jdeme do toho. 
Navštívím všechny Borovnice, vysvětlím jim svůj nápad a ony … přece rády přijedou.

A tak to vlastně začalo“ (Votoček, P.: Když se sejdou Borovnice, Borovnice, 2018, s. 4).

Pavel Votoček následně absolvoval cesty do zbývajících Borovnic, a nebyly to věru 
cesty krátké. První přišla na řadu právě naše Borovnice…

UKÁZKA DRUHÁ – BOROVNICE – RYCHNOV NAD KNĚŽNOU:
„Jednoho dne jsem zastavil se svým autem před obecním úřadem v Borovnici – 
Rychnov nad Kněžnou a byl jsem tak trochu nesvůj. Důvodem byla skutečnost, že 
na budově bylo sice napsáno Obecní úřad Borovnice, ale vesnice, ve které se tato 
budova nachází, se jmenuje úplně jinak. Tak musím zjistit, jak to je, jen co najdu 
paní starostku.

Šok nastal při samotném představení. Tady se musím malinko přiznat, měl jsem to 
nachystané, a tak moje představení – Votoček z Borovnice – paní starostku lehou-
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lince zmátlo. Neznala ani Votočka a ani nikoho takového ze své Borovnice, ale 
vše bylo velmi rychle vysvětleno a šlo se na věc. Tedy respektive šlo se do budovy 
obecního úřadu a do kanceláře paní starostky. Vysvětlil jsem důvod své návštěvy, 
seznámil jsem ji s tím, že je nás pět vesnic se stejným názvem Borovnice a že bych 
rád uskutečnil setkání těchto vesnic. Proto jsem přijel, abych viděl samotnou Bo-
rovnici, mohl mluvit s představiteli obce, vyslechnout si jejich názor na můj nápad 
a také získat potřebné informace.

Tady musím malinko odbočit, teprve teď, při psaní o tomto setkání, mě napadlo, 
co by se stalo, kdyby paní starostka řekla, že je to pěkná blbost, že děkuje za po-
zvání a že oni nepřijedou. Přiznám se, že jsem vůbec nepočítal s něčím takovým. 
Naštěstí „ne“ nezaznělo, tak se pokračovalo dál“ (tamtéž, s. 5-6).

Borovnice se u nás tedy sejdou podruhé a v plném počtu. První setkání se nám 
vydařilo. Co o tom napsal pan Votoček?

UKÁZKA TŘETÍ – SETKÁNÍ BOROVNIC – BOROVNICE, RYCH-
NOV NAD KNĚŽNOU (21. ČERVNA 2014):
„Teď už máme u mikrofonu paní starostku, ta nám také řekla o tom, že před týdnem 
vesnicí prošla velká voda a naše setkání bylo tak ohroženo, ale zdejší lidé to nedovoli-
li a ještě s větší vervou se pustili do příprav. A výsledek? Všude čisto a pořádek a nebýt 
paní starostky a její zmínky o velké vodě, my bychom si opravdu ničeho nevšimli.

Tak jsem se dočkal, je to tady, předávání dárků jednotlivým zástupcům vesnic. 
Mimo jiné jsme zde dostali knihu K. Poláčka „Bylo nás pět“.

Tak schválně, kdo si ještě vzpomene, jakou zábavu pro nás nachystali ve zdejší 
Borovnici? Když tuto otázku položím, každému, ale i mně samotnému, se nejdříve 
vybaví ono naprosto kouzelné vystoupení dětí z mateřské školy. Toto nebylo vůbec 
prvním bodem programu, ale každého to chytlo tak nějak u srdíčka a hluboko se 
nám to vrylo do paměti…“ (tamtéž, s. 23).

KŘTILI JSME KNÍŽKU
Jak již bylo řečeno, na loňském setkání Borovnic měli všichni možnost si vzpomín-
kovou knížku zakoupit. Publikaci jsme slavnostně pokřtili, i když se po knížkách 
nemá nic lít, ba ani víno. Na fotkách, které jsou k tomuto článku připojeny, je 
zdokumentováno, jak Borovničtí křtili knížku o Borovnicích a následné společné 
fotografování.

Nezbývá, než panu Pavlu Votočkovi za jeho práci poděkovat a popřát, aby ho 
elán a optimismus nikdy neopustily… 
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P. Votoček vypráví o právě pokřtěné knížce

Pavel Votoček před nastoupenou jednotkou
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Z HISTORIE

VZPOMÍNKY NA PŘÍHODY Z DOBY II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přinášíme několik zajímavých vzpomínek vztahujících se k mlýnu 
a pile v Přestavlkách, které písemně zachytil pan Bohumil Bečička. Jedná se 
o vzpomínky jeho prarodičů a bývalého předsedy JZD v Přestavlkách, pana Dvo-
řáka. Ze záznamu citujeme:

„Ve válce mlýn fungoval a pekl se u nás v pekárně chleba z našeho mlýna. Chleba 
se rozvážel od Kostelce n. O. až do Chocně. V té době patřily lesy a některá pole 
hraběti Kinskému. Kinský si u nás zařídil lepší cestu do mlýna a na dovoz obilí pro 
mlýn. Také u nás řezal dřevo ze svých lesů.

V roce 1944 přišli ruští partyzáni, kteří přebývali v zemljankách v lesích ko-
lem Přestavlk a Číčové. Měli za úkol nahlašovat pohyb německých transportů 
přes Doudleby a přes Čermnou n. O. Partyzánů bylo devět. Každou sobotu 
se u nás ve mlýně koupali a v noci si k nám chodili pro chleba. Velitel dostal 
zápal plic, tak u nás nějaký čas přebýval. Měl na starost vysílačku, kterou 
Němci dvakrát zaměřili a slídili kolem Přestavlk. Jednou jim babička musela 
dát chleba a sádlo.

Protože Němci signál stále v katastru Rájce zaznamenávali, několikrát Přestavlky 
kontrolovali, došlo i na prohlídku mlýna. Byla to česká policie z Hradce Králové 
sloužící německé armádě. Velitel partyzánů, jmenoval se Alexandrov, se schoval 
v horních patrech mlýna.

Velitel Alexandrov měnil místo vysílání, pokaždé vysílal z jiné vesnice. Určití lidé 
v noci nosili na okraj lesa jídlo pro partyzány, což bylo osudným našim příbuz-
ným z Chlen Fr. Podhájeckému a Dvořáčkovi – ten se z koncentračního tábora 
z Terezína už nevrátil, má tam pomníček. Podhájecký byl v koncentráku v Bu-
chenwaldu v Německu. Před koncem války hnali vězně z koncentráku do moře. 
Hrozilo jim utopení. Strýc Podhájecký cestou k moři spadl do kanalizace, a tím 
se zachránil. Po válce, po vystěhování sudeťáků do Německa, dostal polovinu 
domku v Liberci.

Ještě k partyzánům – lidé se už báli nosit jídlo k lesu, aby je někdo neudal, jako se 
stalo Podhájeckému a Dvořáčkovi. Věděli, kdo to asi udal, a panoval strach. Tak 
si partyzáni v noci chodili k nám pro chleba.
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Další problém vytvořila sousedka přes jedno stavení od mlýna. Sebrala v noci 
z otevřeného okna chleba určený pro partyzány. Pekař byl výbušný člověk, a dal 
se s ní do křížku. Sousedka vykřikovala, že budeme viset – Bečičkovi i pekař. 
Krátce na to napsala do Prahy K. H. Frankovi udavačský dopis, který v Chlenech 
poštmistr pozastavil, udiven adresou na SS. Dopis otevřel a po přečtení ho předal 
místnímu strážmistrovi četnictva. Četníci ji zatkli a po výslechu předali na psychia-
trii, kde ji uznali za blázna. Kdyby Němci zjistili, kdo podporuje partyzány, celou 
rodinu by postříleli.

Na samém konci války kluci z Borovnice vyrobili trojzuby a poházeli je z Borov-
nice k Přestavlkům, aby zpomalili odsun Němců. Některá auta píchla kola, tak 
to Němci rychle opravovali a k nám si chodili opravovat kola, protože jsme měli 
lepení a pumpu. Zdrželi se dva dny. Museli jsme jim dát chleba a sádlo. Zůstaly 
po nich 4 helmy a kanystr.

Po skončení války odjeli i partyzáni z lesa a na památku nám nechali dvě pistole 
i s náboji. Dvakrát jsem si z jedné vystřelil. Děda vyběhl, pistole sebral a odvezl 
je do Kostelce na SNB.“
-----------------------------------------
Edice staršího písemného záznamu pana Bohumila Bečičky. Přidali jsme zajímavý 
archivní dokument – seznam koní, o které přišli místní občané na konci války.

       PaedDr. Ladislav Miček
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PAMÁTKY V NAŠÍ OBCI

U příležitosti již sedmého setkání Borovnic, které se uskuteční 15. června v naší 
obci, bychom chtěli čtenáře červnového čísla Brodíku, mezi nimiž budou i milí 
návštěvníci z ostatních Borovnic, stručně seznámit se zdejšími památkami. Sou-
časnou obec Borovnice tvoří čtyři místní části, budeme se jim věnovat postupně. 

BOROVNICE
Zaniklý zámek a špýchar
Stavebníkem barokního zámku v Borovnici byl Jan 
Petr Hoberk z Henersdorfu. Ten roku 1688 prodal 
borovnické panství hraběnce Terezii Eleonoře Ugar-
tové, která o několik let později začala se stavbou 
poutního místa na Homoli. Zámek, jednoduchá 
obdélníková přízemní budova, stál před vjezdem 
do panského dvora, z něhož se dochovala velká 
barokní sýpka. Špýcharu zůstaly oba původní 
štíty s volutovými křídly a půlkruhovými tympanony. Zchátralý zámek, který v po-
sledním období své existence sloužil jako ubytovna, byl zbourán v roce 1972. 

Socha sv. Jana Nepomuckého
Barokní sochařské dílo v areálu autobusové zastávky pochází 
z r. 1714 (uvádí se i 1721). Socha sv. Jana stojí na čtyřbo-
kém soklu, který zdobí erb donátorky a latinský nápis. Kamen-
ná balustráda, tvořená pro baroko tak typickými „kuželkami“, 
dává památce ráz drobné architektury, která dříve stála v za-
táčce u Horního (Návesního) rybníka. V letech 1994–1995 
došlo v rámci celkové rekonstrukce k jejímu přemístění. 

Socha sv. Antonína
Pochází z roku 1744, najdeme ji na rozcestí před místy, kde kdysi stával borovnic-
ký zámek. Pískový sokl s erbem donátora doplňují voluty (závitnice).

Kaplička v Borovnici
Nově upravená kaplička stojí v těsném sousedství zdejší autobusové zastávky. V pro-
sklené nice se nachází socha P. Marie. Po roce 1992 proběhla celková renovace 
objektu. Kaplička, nově vybudovaná čekárna autobusové zastávky a balustrádou 
obehnaná socha sv. Jana tvoří v centru obce svébytný architektonický celek. 
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HOMOLE (HOMOL)
– AREÁL POUTNÍHO KOSTELA P. MARIE BOLESTNÉ
Roku 1692 zahájila majitelka panství Bo-
rovnice, hraběnka Terezie Eleonora 
z Ugartu, výstavbu poutního místa 
„Na Homoli“. Postupně tak vznikl kostel 
Panny Marie Bolestné, kaple, hřbitov 
a dlouhé přístupové schodiště. Stavbu pout-
ního komplexu na Homoli slavnostně svým 
listem z 18. dubna 1693 potvrdil královéhra-
decký biskup Jan Fr. Kryštof z Talenberka.

Nejprve vznikl raně barokní kostel. Jednolodní obdélníkový objekt má trojboce 
uzavřený presbytář, sakristii v přízemí a hranolovou věž na severní straně. Budova 
je zvnějšku bohatě členěná. Návštěvníka zaujme hlavně barokový štít s volutovými 
křídly. Pozoruhodný je i pravoúhlý portál, zdobený uchy a erbem zakladatelky 
poutního místa. 

Ke kostelu vede dlouhé přístupové schodiště o 153 schodech a 16 odpočíva-
dlech. Tento počet schodů a odpočívadel odpovídá katolické věrouce – ve Velkém 
růženci je 153 Zdrávasů a 16 Otčenášů. 

Kamenné zábradlí schodů bylo během 18. století postupně vyzdobeno sochami 
světců, andílků a kamenných váz. Dodavatelem se stala tehdy známá a žádaná 
sochařská dílna litomyšlských Hendrychů.

Schodiště i s kostelem působí monumentálním dojmem, příznačným pro barokní 
církevní stavby. Ke komplexu patří postranní kaple sv. Jana Nepomuckého, 
Nanebevzetí P. Marie (obě z r. 1703) a kostnice (z r. 1778), rovněž se podo-
bající kapli. Literatura uvádí, že vlastní kostel je 22 m dlouhý, 12 metrů široký a věž 
je vysoká 58 m. Oba původní zvony, ulité v Mladé Boleslavi r. 1693, byly bohužel 
za I. světové války zrekvírovány. Dne 7. října 1740 postihla poutní místo katastrofa. 
Vichřice, jež poničila celé okolí, převrátila věž i se zvony. Musela být tedy nově 
postavena. Roku 1864 zničil požár způsobený bleskem střechu kostelní věže.

Kostel obklopuje hřbitov, uzavřený na oválném půdorysu zdí. Na zadní brance 
hřbitova objevíme klečící sochy svatého Jana Nepomuckého a sv. Václava
z doby kolem roku 1750.  

Poutnímu místu věnoval ve 30. letech minulého století choceňský spisovate
Emanuel Kosina beletristické dílko nazvané Památná Homol – tragický 
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příběh z doby pobělohorské. Začátkem 90. let byla provedena rekonstrukce 
vstupních bran do areálu. Nastala etapa postupných oprav a restaurátorských 
prací. Na druhé straně se Homol bohužel opakovaně stala terčem nájezdů nene-
chavců, kteří ukradli řadu kamenných váz a soch. Svou bezohledností způsobili 
nenahraditelné škody.

Kostel na vrcholku kopce a k němu vedoucí kamenné barokní schodiště, které 
nemá obdoby v širokém okolí, je dnes cílem mnoha výletů. Zvídavý návštěv-
ník se zde může ponořit do několika legend a záhadných a tajemných příběhů, 
které místo zvané Homol obestírají.

Škola na Homoli
Dřevěná škola, založená r. 1682 hraběnkou z Ugartu, sloužila okolním sedmi ves-
nicím prý celých 100 let. Výuka byla potom přeložena do Sudslavy, sídla fary. Bý-
valá školní budova, dnes ovšem zcela přestavěná, stojí nedaleko kostela dodnes.

PŘESTAVLKY
Zámek
První zmínka o vsi Přestavlkách se vztahu-
je k roku 1440. Roubená tvrz pocházející
z 15. století byla dvakrát zcela přestavěna. 
Nejprve kolem roku 1560 na renesanční 
zámeček a o sto let později raně barok-
ně. Trámy v přízemí byly nahrazeny zdivem 
a valenou klenbou, patro zůstalo dřevěné,
ale pod omítkami. Po roce 1800 došlo 
ke klasicistní úpravě objektu – střecha dosta-
la konečný tvar.  Postupně tak vznikl dnešní jednopatrový zámek s mansardovou 
střechou, kterou doplňuje ozdobná věžička s cibulovitou bání krytou šindelem. 
V důsledku majetkových přesunů ztratily ve druhé polovině 18. století Přestavlky
charakter panského sídla, zámek potom sloužil vrchnostenským úředníkům.
Donedávna tu sídlil obecní úřad.

V sousedství zámku se rozkládá dvůr s barokní sýpkou pocházející z první 
poloviny 18. století. Špýchar je patrový, má podobnou mansardovou střechu jako 
zámek, s nímž tvoří architektonický celek. 

Vstup do hospodářského dvora zkrášlila dřevěná empírová brána, umístěná 
mezi dvě stodoly, později předělaná na vrata. Ta jsou tu dodnes, označená jako 
kulturní památka. Mají dvě boční branky a dvoukřídlá vrata uprostřed. Vše překrý-
vá sdružený portál tvořený půlkruhy. 
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Mlýn čp. 20
Pod hrází v 70. letech zrušeného rybníka stojí býva-
lý mlýn s pilou. Uvnitř je velmi dobře zachované 
zařízení. Mlýn tu prokazatelně pracoval už v roce 
1574. Podle Tereziánského katastru, jenž zachycuje 
stav v polovině 18. století, mlýn v Přestavlkách patřil 
vrchnosti a měl dvě kola. Krátce poté usedlost postihl 
požár – nová mlýnice byla vystavěna v roce 1772. 
Dnešní kamenná obytná budova vznikla mnohem 
později – až r. 1856. Nejstarší a přitom velice za-
chovalou součást zařízení mlýna pocházející z roku 
1780 představují celodřevěný fukar, dvě žejbra 
na mouku a moučnice. 

Socha sv. Jana Nepomuckého
Pochází z roku 1742 a je v literatuře označována jako již rokoková. Jedná se 
o jemnou a do posledního detailu dovedenou sochařskou práci. Postava svět-
ce oděná do propracovaného roucha se tyčí nad skupinou čtyř andílků. Cenné 
umělecké dílo se nachází proti bývalému vstupu do dvora, tj. naproti dřevěným 
empírovým vratům, o nichž byla řeč výše. 

RÁJEC 
První písemná zmínka o vsi Rájci pochází z r. 1339. Středověká tvrz, o jejíž 
existenci se spekuluje, nezanechala žádnou hmatatelnou stopu.

Zvonička s křížem  
Na jejím místě stál původně kříž, který byl zastřešen nejprve dřevěnou, později 
kamennou stavbou, zvoničkou. Barokní kříž, zdobený v patě dvěma volutami, 
doplňují čtyři hlavy andílků. Každá z jejich tváří je originálem, žádná se neopa-
kuje. Na soklu vidíme letopočet 1747. Zvonička byla r. 1890 opravena. Tehdy 
také vznikla kovová ohrádka. Další rekonstrukce proběhla přesně o 100 let poz-
ději. Došlo i na renovaci kříže a oplocení.

Smírčí kříž v lese Zajíčkově
Památku najdeme u tzv. Staré cesty, tj. nedaleko od křižovatky 
silnic Přestavlky-Skořenice a Kostelecké Horky-Rájec. Rozměry 
kříže: 100 x 65 x 28 cm. Na obou stranách jsou hluboce vyry-
ty další kříže – patriarší a řecký. Smírčí kříž vznikl snad v 17. 
století, snad až roku 1714. Letopočet je totiž na kříži jasně vy-
značen, byl ale nejspíš doplněn později. O okolnostech vzniku 
památky koluje několik odlišných příběhů. 

Fukar z roku 1780



13Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2019

RYBNÍKY V BOROVNICI A V RÁJCI – TECHNICKÉ PAMÁTKY
Rybníky jsou také památkami. Dokládají
technický um našich předků a dokumen-
tují jejich vztah k přírodě. Rybníky tvoří 
nedílnou součást české krajiny, zkrášlují 
ji. Za pozornost stojí Horní (Návesní, 
Větší) rybník, přimykající k bývalému 
panskému dvoru. U rybníka původně 
stávala socha sv. Jana Nepomuckého. 
Dnes se ovšem nachází jinde, vedle
autobusové zastávky.

Rájecký (Pěnivý) rybník je zajímavý především z přírodovědného hlediska. Jedná se 
o chráněnou lokalitu, klasifi kovanou jako významný krajinný prvek (VKP) s výskytem orchide-
jí a další teplomilné květeny. Rybník je též hnízdištěm několika druhů vodního ptactva.
----------------------------------
V těsném sousedství poutního místa na Homoli najdeme zalesněný vrch Chlum 
(katastrální území Koldín). V lesním porostu jsou ukryty nepatrné zbytky bývalé 
tvrze Dřel, postavené pravděpodobně koncem 14. století. O prvním známém 
majiteli tvrze a stejnojmenné, dnes již neexistující, vesnice je zmínka v roce 1442. 
Byl jím Vilém z Orle, který později sloužil králi Jiřímu z Poděbrad. Ještě začátkem 
20. století lidé nazývali místo, kde tvrz stávala, pomístním jménem „Na hradě“. 
       

PaedDr. Ladislav Miček

Socha
sv. Antonína
v Borovnici

Zvonička
v Borovnici

Socha sv. Jana 
Nepomuckého 
v Přestavlkách

Zvonička
v Rájci
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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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INFORMACE PRO OBČANY

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 

VOLBY 2019 V NAŠÍ OBCI
Ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu.
Z obce Borovnice, kde byl zřízen jeden volební okrsek, přinášíme tyto výsledky:

Touto cestou bych chtěla poděkovat celé volební komisi, která se vzorně sta-
rala o průběh voleb v naší obci.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019

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

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

09.06. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška  
   494 622 114

15.06. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
   494 371 781

16.06. MDDr. Tomáš Jan Tyršova 515, Opočno  
   777 667 353

22.06. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec n.Orl.
   494 323 152

23.06. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště n.Orl.  
   494 371 088

29.06. MDDr. Borůvková Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114

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

05.07. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika, Rychnov n. Kn.  
   494 515 694
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KNIHOVNA BOROVNICE

Otevírací hodiny knihovny
Vážení čtenáři Brodíku, v měsíci červnu bude otevřeno 18. června, 
od 15:00 hodin. Opět bude připraveno zajímavé promítání z prohlídky
mlýna v Přestavlkách a výletu pořádaného čtenářkami z knihovny v Borovnici. 
Zváni jsou nejen čtenáři, ale i ostatní občané.

Přijďte se mezi nás podívat a popovídat si.

Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.

PODĚKOVÁNÍ PANÍ BOŽENĚ KAPLANOVÉ
Jménem obce Borovnice bych chtě-
la poděkovat za uspořádaný výlet 
pořádaný čtenářkami knihovny v Bo-
rovnici. Tento výlet byl velmi zdařilý 
a vše proběhlo v klidné atmosféře, 
už jenom počasí bylo krásné, jako 
stvořené pro cestování. Po příjezdu 
do Neratova jsme došli do krásně 
opraveného kostela, kde nás paní 
Adámková seznámila s historií a sou-
časností kostela a obce Neratova. Poté následovalo prohlédnutí starého hřbitova, 
zahradnictví a občerstvení v hospůdce. Při cestě do Kamienczyku jsme přibrzdili 
u Zemské brány a načerpávali energii šuměním Divoké Orlice a krásu zeleného údolí. 
Po této cestě už každému vyhládlo a těšil se v Kamienczyku na pstruha, který byl v na-
bídce na 5 způsobů. Po posilnění následovala prohlídka celého areálu a společné 
foto. Na zpáteční cestě pan řidič ještě byl tak hodný, že zajel s autobusem na hráz 
Pastvinské přehrady. Po krátké procházce po hrázi už následovala cesta domů.
Tímto bych chtěla poděkovat také panu Zářeckému, řidiči autobusu, který byl velmi 
ochotný a vstřícný.

Děkuji za krásný výlet všem, kteří se na tom mají nějaký podíl a také za velkou 
účast občanů.

Budeme doufat, že tento výlet nebyl poslední a budeme se moci těšit na další.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
 V měsíci červnu jaro někdy zvolna, jindy rych-
leji přechází do léta. Obvykle se střídá srážkově 
sušší období s deštivými dny. Kalendářní jaro bude 
u konce po dvou dekádách měsíce. Po letošním 
chladném květnu, který nám přinesl všemi očeká-
vanou zálivku z oblak, ale také příchod „ledových 
mužů“, kteří svojí přítomností mnohde zasáhli 
do rozbujelé vegetace v sadech i zahradách a za-
nechali neblahé stopy.

Přesto se zahrádkáři již těší na první úrodu jahod, malin, třešní a viš-
ní i první kuličky červeného rybízu. Také k tomu někde již přibydou první 
plody nejranějších meruněk. Ale jak se postupně přesvědčujeme na mnoha stano-
vištích, nebude taková radost z nadějí na narůstající úrodu, protože nejen u pec-
kovin, ale i jádrovin se zdá velký propad, i když stromy byly někde obaleny velký-
mi chomáči květů. Také se říkávalo, že příliš velké množství květů neskýtá záruku 
dobré sklizně. Někdy je to tím, že stromy po vysoké úrodě v předcházejícím roce 
odpočívají, někde k tomu zvlášť přispívá ten podchlazený čas právě v nevhodné 
době pro opylování. 

U ovocných stromů kontrolujeme jejich vzrůst a zdravotní stav. Pokud 
se ještě na některých stromech objevují nově vyrůstající „vlky“, tyto likvidujeme, 
nejlépe vylamujeme nebo vytrháváme, a tím zamezíme dalšímu vytváření vzrůstů. 
U zmlazených a přehoustlých korun stromů bychom na tento zásah měli být dů-
slednější. Vyvazujeme nezdřevnatělé delší letorosty, neboť v tomto období se snad-
no upravují do požadované polohy.

Časně letním doplňkovým řezem můžeme prosvětlit zahuštěné koruny bro-
skvoní, přičemž každý pěstitel jistě vystihl vhodnou dobu pro postřik proti ka-
deřavosti. Tento řez by měl doplňovat základní jarní řez. V oblastech, kterým se 
přece jen mrazíky vyhnuly, a množství plůdků je proto vysoké, provádíme jejich 
probírku, ale ta by měla následovat po jejich přirozeném fyziologickém propadu. 
Z větví zásadně odebíráme plůdky nevyvinuté, poškozené a plody ve shlucích 
jednotíme. 

V současné době se ale spíše ukazuje, že ve většině stanovišť nebude tato činnost 
potřebná z důvodů, které jsem zmínil. Doplňkový letní řez raději vůbec neprovádí-



19Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2019

me u mladých a slabě rostoucích stromů a kontrolujeme ujmutí roubů, jaký je jejich 
stav a zde se dobře ujímají. 

I když je měsíc červen již ve znamení péče o již založené porosty, můžeme 
ještě vysévat na pokračování mrkev i ostatní zeleninu. Porosty mrkve, 
petržele, pastiňáku a další udržujeme v bezplevelném stavu okopáváním a v pří-
padě sucha je nutná závlaha.

Okopávání česneku bychom měli několikrát opakovat, abychom zamezili 
tvorbě povrchního škraloupu, který zamezuje přístupu vzduchu do půdního pro-
storu. Pro pozdní výsevy mrkví jsou vhodné i mrkve typu Chantenay – např. 
Chamare, Royal Chantenay 2. Jejich kořeny jsou robustnější, kratší a široké, mají 
trojúhelníkový tvar s tupě špičatým zakončením.

Ještě poznámka k celeru. V minulém čísle Brodíku jsem upřesnil provádění 
jeho výsadby, aby nebylo utopeno srdéčko. Jakmile zakoření a začne růst, může-
me úměrně přihnojit dusíkem. Pokud se nám pravidelně projevuje problém s výsky-
tem septoriové skvrnitosti celeru, provedeme první preventivní ošetření již koncem 
června a opakujeme po 14 dnech. Povolený přípravek je Champion 50 WG 
(o něm viz https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/fungicidy/fungicid/cham-
pion-50-wg) , nebo můžeme ještě před prvními příznaky použít přípravek Ortiva 
(viz https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/fungicidy/fungicid/ortiva). 

Také budeme postupně, jak budou dorůstat saláty, kedlubny a další raná zelenina, 
přihnojovat další sadbu, aby mohlo po sklizené kultuře nastat střídání kul-
turou následující (např. brokolice, další kedlubny, giganty, ledové a letní saláty, 
květáky, zelí, kapusta, pór, tuřín, fazole, červená řepa atd.).

Pokud máme již vhodně naklíčenou sadbu dýní a hokaydo, je možné ji vysadit. 
Počítejte však s tím, že se lodyhy těchto plodin velmi rozrůstají, a proto je vhodné 
vybrat takové místo, aby neutiskovaly vzrůst ostatní zeleniny. U vysazovaných raj-
čat je třeba opakovaně vyštipovat mladé zálisky (návod na vyštipování najdete na: 
https://www.zahrada-centrum.cz/clanky/nahled/240-jak-spravne-vylamovat-za-
listky-rajcat). 

Také u okrasných květin dbáme o jejich zdravotní stav, aby nám příjemně 
zpestřily okolí. U velkoplochých tulipánů a hyacintů se vyplatí po jejich odkvětu 
a zatažení listů vyndat cibule z půdy a uskladnit je na suchém a dobře větratelném 
místě. U tzv. „skalkových“ či drobnokvětých druhů a odrůd cibulovin není obvykle 
každoroční vyndávání cibulek z půdy potřeba. Také dbáme, aby naše královny 
květin, růže, měly dostatečný přísun živin, zvláště v období, kdy začínají kvést. 
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FARMÁŘSKÉ TRHY 2019
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.

16. června 2019
14. července 2019
18. srpna 2019

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

Během června se začínají objevovat typické 
letní choroby a škůdci, jako je padlí, 
černá skvrnitost či mšice, roztoči apod. Proto 
zvažujeme použití chemické ochrany, ale jen 
přípravků k tomu nezbytně potřebných a také 
předepsaných dávkách. 

U některých vyšších trvalek kvetoucích až 
na podzim můžeme již v červnu částečným 
sestřihem trsů prodloužit budoucí dobu 
kvetení a omezit rozvalování trsů. Postupujeme tak, že krajní výhony trsů zkrátíme 
zhruba o polovinu, vnitřní výhony ponecháváme nesestřihnuté.

O postupujícím zájmu o pěstování různých druhů bylinek byla zmínka 
v minulém zpravodaji, jen připomínám, že se také více zveřejňují informace o kvě-
tinkách, které nejen zdobí, ale jsou i vhodnými doplňky k předkládané stravě 
k různým pokrmům, specialitám, či cukrovinkám a jsou jedlé. To také již vidíváme 
v některých televizních pořadech o gastronomii a prostírání. Tak pokud se s tímto 
také setkáte, tak příjemné zažití…
     Za Český zahrádkářský svaz
     František Břečťan

15. září 2019
13. října 2019
10. listopadu 2019
15. prosince 2019
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POZVÁNKY A INFORMACE

Program: MŠ Chlenyg y
Kostelce n.O.

va s hudbou
-

dílny
ních

Bohatá tombola a a 
- -

- v
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1. turnus: 22. 7. - 26. 7. 2019

2. turnus: 29. 7. - 2. 8. 2019

3. turnus: 5. 8. - 9. 8. 2019

7:00 17:00

www.tekacko.cz

www.tekacko.cz
facebook.com/tekacko
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 Evě Horákové 

a Petru Kroulovi

z Borovnice

syn Patrik

Moc gratulujeme a přejeme mnoho 
zdraví 

a rodinného štěstí.
sociální komise

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červnu oslaví

významné životní jubileum 

81 let
paní Božena Pánová 

z Přestavlk

75 let
paní Marta Hejzlarová   

z Borovnice

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

sociální komise

NAROZENÍ DÍTĚTE

V měsíci květnu se narodil 

POČASÍ U NÁS

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

Shrnutí 1. května 2019 - 30. května 2019 

maximální minimální průměr

teplota 24°C -2°C -2°C

rosný bod 17°C -3°C -3°C

vlhkost 99% 34% 34%

srážky 104,13mm

maximální minimální průměr

rychlost větru -2°C -2°C -2°C

náraz větru -3°C -3°C -3°C

směr větru 34% 34% 34%

Přízemní mráz Mrazivé dny Chladné dny Letní dny Horké dny Tropické noci

(<0°C) (<0°C) (<10°C) (<25°C) (<30°C) (i<=20°C)

5 2 25 1 0 0
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
OKRSKU Č. 18 SE SÍDLEM LHOTY U POTŠTEJNA
V sobotu dne 11. května 2019 se usku-
tečnila okrsková soutěž družstev 
SDH v obci Polom u příležitosti 
125. výročí založení SDH v Po-
lomi. Na této akci soutěžila družstva 
dětí, žen a mužů. První tři družstva žen 
a pět družstev mužů s nejlepšími výsled-
ky pak soutěžilo o pohár starosty obce 
Polom. 

Putovní pohár žen získalo družstvo 
z Rájce, putovní pohár mužů také vybo-
jovalo družstvo z Rájce.

Všem hasičům, kteří se zúčastnili této soutěže, patří srdečný dík, stejně jako orga-
nizátorům za jejich dobře odvedenou přípravu a nasazení. Dík náleží i všem, kdo 
se starali o občerstvení a rovněž sponzorům, vedení a zastupitelům obce Polom.

Škoda jen, že chyběla účast z obce Chleny. Pozoruhodnou atrakcí byla přítom-
nost vysokozdvižného jeřábu, který zájemce vyzvedával v bezpečnostní kleci až 
do výše 70 metrů, odkud byl úžasný rozhled do velkých dálek. 

Pro rok 2020 bude okrsková soutěž připravována ve Lhotách u Potštejna.

František Břečťan, starosta okrsku
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Výsledky a umístění v jednotlivých kategoriích jsou následující:
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OKRESNÍ KOLO MLADÝCH HASIČŮ
O víkendu 24. - 27. května proběhlo Okresní kolo HRY PLAMEN v Pohoří u Opoč-
na s celkovou účastí 443 soutěžících dětí. V kategorii mladších bylo přihlášeno
18 družstev a v kategorii starších družstev 26. O děti se starali celý víkend vedou-
cí, na soutěžích rozhodčí a na přípravě technická četa. K počtu dětí lze tedy přidat 
ještě cca 150 dospělých, což je kolem 600 hasičů, kteří se sjeli na tzv. třídenku.

Rájec měl poprvé zastoupení v obou kategoriích. Pro mladší to nebyla už žádná 
premiéra, tu si odbyli loni v Přepychách. Tam obsadili 18. místo s celkovým souč-
tem umístění z šesti disciplín 109. Letos to bylo už výborné 9. místo se součtem 
58!!! Tedy veliké zlepšení. Je vidět, že děti už to mají „v rukách“ a je třeba praco-
vat jen na rychlosti. Dětská družstva jsou velice vyrovnaná. Samozřejmě ti nejlepší 
s velkými členskými základnami jsou nedostižně na předních místech, 7. až 9. mís-
to dělil vždy jen jediný bod!

Pro starší to premiéra byla, nepodařilo se jim „smazat“ velké manko z podzimního 
braňáku, ale páté místo v požárním útoku v konkurenci 26 družstev jasně vypoví-
dá o tom, že se s nimi pracovat dá, a příští rok můžou poskočit stejně jako letos 
jejich mladší kamarádi. Při své premiéře si vybojovali velice slušné 14. místo!

Všichni zúčastnění si zaslouží obrovskou pochvalu za skvělé chování během celé 
soutěže, velké nasazení ve všech disciplínách a tím vším velké poděkování za vý-
bornou reprezentaci našeho sboru a celé obce.

Desítky dalších fotek nejen z této soutěže naleznete v našem hasičském albu na
https://hasicirajecrk.rajce.idnes.cz/

Vedoucí mladých hasičů SDH Rájec



27Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2019



28 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2019

Vydává Obec Borovnice v nákladu 350 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 23. 6. 2019.

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

SEDMÉ SETKÁNÍ BOROVNIC 
 

Sobota 15. června 2019 – Borovnice okr. Rychnov nad Kněžnou 
 

8:30 – 9:00 hod.  - Příjezd účastníků k OÚ Borovnice, občerstvení (snídaně) 

9:00 hod.  - Slavnostní zahájení celé akce  

10:00 hod.   - Odjezd do Doudleb nad Orlicí – zámek, sýpka a park 

     (dva autobusy)       

10:00 hod. - Odjezd do Potštejna – výstup hrad nebo procházka na Voch- 

   tánku kolem Divoké Orlice, ochutnávka piva CLOCK 

   (dva autobusy) 

12:30 – 14:00 hod. - Oběd na OÚ v Borovnici 

14:00 hod.  - Program u společenské místnosti SDH Borovnice 

14:15 hod.   - Ukázka na motorce – Erik Provazník 

14:30 hod.  - Mažoretky – děti ZŠ Skořenice 

14:45 hod.  - Taneček – děti MŠ Lhoty u Potštejna 

15:00 hod.  - Ukázka hry Plamen - dětí SDH Rájec 

15:30 hod.  - Ukázka hasičské techniky – JPO Lhoty u Potštejna 

16:00 hod.  - Taneček – děti MŠ Lhoty u Potštejna 

16:15 hod.  - Ukázka činnosti policejního psovoda (služební kynologie) 

16:30 hod.  - Ukázka na motorce – Erik Provazník 

16:45 hod.  - Návštěva poutního místa Homole – s průvodcem 

17:00 hod.   - Volná zábava s hudbou a bohaté občerstvení 

 

------------------------------------------------ 

 

K tanci a poslechu bude hrát živá hudba, která bude proložena překvapením. 

Pro děti je připraven nafukovací skákací hrad, malování na obličej, nafukování 

balonků, jízda na motorce, upomínkové předměty ČP a Besipu. 

Během akce bude pořízen audiovizuální záznam s využitím dronu. 

 

Přijďte se pobavit a prožít příjemný den s dobrou náladou! Těšíme se na Vás! 


