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Digitální model reliéfu nejbližšího okolí tvrziště Těšnov.
1)  Rybník Pobočník s rozsáhlou západní hrází, čárkovaně původní rozsah
2)  Zaniklý rybník, čárkovaně původní rozsah
3)  Rybník Dešnov (Malý Pobočník), čárkovaně původní rozsah, šipkou místo vpusti vodního

 příkopu tvrze
4)  Jižní rybník zaniklé kaskády s mlýnem
5)  Bezejmenný rybník s pozůstatky mlýna



3Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2018

Z HISTORIE

TĚŠNOV, TEŠNOV – TAJEMNÁ TVRZ (dokončení)
V lednovém čísle Brodíku jsme se zabývali vodní tvrzí, která stávala nedaleko 
od naší obce. Zbývá pokusit se o odpověď na otázku doby počátku, 
trvání a zániku Těšnova.
Historik a kostelecký rodák František Jan Zoubek (*1832 †1890) kdysi vý-
stižnými slovy vyjádřil, kde žila česká nižší šlechta: „Drobnější šlechta seděla nej-
častěji na tvrzích, které na návrší mezi močály a rybníky byly vystavěny a ohraze-
ny“ (Zoubek, Fr. J.: Živobytí drobné šlechty 16. století, in Památky archaeologické 
a místopisné, VIII., 1868-1869, s. 331). Umístění v krajině platí i pro tvrz Těšnov, 
která však koncem 16. století již neexistovala. Kdy vlastně vznikla? A lze 
vůbec něco zjistit o jejím konci? 
Kronikář Bohuslav Bečička se domníval, že Těšnov tu byl už hluboko ve stře-
dověku (v době Vršovců, tj. někdy v 11. či na samém začátku 12. století). Ovlivněn 
staršími romantickými představami kdysi napsal: „Tyto vládnoucí rody si chránily 
svoje sídla před nepřátelskými nájezdy vysokými dřevěnými sruby, obehnanými ješ-
tě hlubokými příkopy, naplněnými vodou. Takovou jednu rytířskou tvrz … jsme měli 
u nás v lese na Těšnovci u Pobočníka, kde jsou dosud trochu znatelné valy, dnes 
již úplně zalesněné“ (Pamětní kniha obce Rajc-Přestavlky, SOkA Rychnov n. Kn.,
fond AO Rájec, inv. č. 18, kart. č. 271, s. 54-55).
Uveďme zcela odlišný názor, tentokrát od znalce středověkých opevnění. Univer-
zitní profesor František Musil se odvolává na nálezy keramiky a předpo-
kládá, že tvrz vznikla až někdy během 15. století. 
Ani zde jsme si však nemohli být jisti. Archeologové královéhradeckého muzea 
v roce 1990 datovali střepy keramiky nalezené na Těšnově do století čtrnáctého 
(Zpravodaj Krajského muzea východních Čech, 1990, s. 11). Jde-li o důkaz 
existence tvrze v době lucemburské, můžeme se domnívat, že zdejší 
rybníky, které vznikly současně s tvrzí, patří k nejstarším rybničním stav-
bám v regionu. Příkop je totiž dodnes napájený z Malého Pobočníka, o němž 
samozřejmě předpokládáme, že vznikl ve stejné době jako tvrz. Platí to i pro oba 
zbývající rybníky, které zvyšovaly obranyschopnost Těšnova. V době vzniku šlo 
o velice náročné dílo. Otázkou je, jaký význam kromě obranné funkce tehdy 
přičítal neznámý stavebník chovu ryb. Zřejmě šlo o podružnou záležitost, prioritou 
byla bezpečnost tvrze.
K dispozici bohužel nejsou písemné zmínky, takže nemůžeme tvrdit nic 
konkrétního. Co když je ale tvrz ještě starší? Nedalekou ves Krchleby máme přece 
písemně doloženou už k roku 1227, stejně jako město Choceň. Představu, že také 
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Těšnov mohl i s přilehlými rybníky vzniknout již v době první fáze středověké ko-
lonizace zdejší krajiny, tj. někdy v první polovině 13. století, vyvrátil názor pro-
fesionálního archeologa. PhDr. Jan Musil sice působí až v chrudimském 
muzeu, ale pochází z Kostelce nad Orlicí a náš region velmi dobře zná. K otázce 
datace tvrze napsal: 
„Pokud jde o datování počátků tvrze, je to problém. Písemné prameny k tvrzi ne-
máme k dispozici. Pomístní název lesa Těšnov známe až z konce 16. století. Tehdy 
již tvrz jako taková nemohla existovat. Vzhledem k tomu, že jsem neměl k dispo-
zici nalezené zlomky keramiky k bližšímu posouzení, bylo nutno využít podobu 
dispozice a morfologie prostřednictvím analýzy terénu získaného pomocí metody 
leteckého laserového skenování (LIDAR). Veškeré publikované plány a zaměření 
pozůstatků tvrze totiž prozrazují velmi málo, omezují se pouze na vlastní tvrziště 
a sousední rybník, nezachycují tak celý hospodářský komplex tvrze. Pokud se 
podíváme na digitální model reliéfu získaný pomocí metody laserového leteckého 
skenování, je na první pohled zřejmé, že počátky tvrze spadají do mladšího obdo-
bí než 13. století. Pro 13. století jsou charakterističtější větší terénní úpravy (např. 
vyšší val, hlubší příkop, vyšší pahorek), než jaké známe v pozdějším období. Dále 
se ukazuje, že obranný systém tvrze byl daleko sofi stikovanější, než se dnes jeví. 
Na digitálním modelu reliéfu lze rozpoznat další detaily obranného systému vyu-
žívající další, dnes již zaniklá vodní díla. Severně od tvrziště se nalézá na potoce 
Pobočník další rybník, tvořící soustavu s rybníkem Pobočníkem. U tohoto rybníka 
jsou dochovány v terénu pozůstatky mlýnského náhonu i s relikty mlýna. Dnešní 
rybník Pobočník dosahuje pouze jedné třetiny své původní rozlohy. Mezi rybníkem 
Pobočníkem a tvrzí se však v minulosti rozkládal další rybník, z něhož se docho-
vala pouze hráz, po které pravděpodobně probíhala cesta. Důležitým detailem 
je napájení vodního příkopu z jižního rybníka Dešnov (Malý Pobočník). Konečně 
rybniční soustavu na jižní straně uzavírá další bezejmenný rybník tvořící kaskádu, 
na které se mohl nalézat mlýn. Důležitý detail podporující datování do mladšího 
období představuje napájení rybníků pomocí pravidelného rozvětveného systému 
kanálků. Toto vodní dílo muselo být drahé (projekt i vlastní stavba) a inženýrsky 
náročné. Vzhledem k tomu, že tvrz se dnes nalézá v zalesněném terénu, je nutno 
přistoupit k další metodě analýzy terénu, a to k analýze viditelnosti. Tvrz byla 
patrně tvořena věžovitou stavbou o výšce min 4-6 m. Z takové stavby by bylo 
možno kontrolovat zejména západní břeh Tiché Orlice od Žďáru nad Orlicí až 
po Choceň, tedy přirozenou komunikaci. Severním a jižním směrem měl pán tvr-
ze pod kontrolou pouze výše popisovanou rybniční soustavu, východním směrem 
ve výhledu bránila terénní hrana. Podle mého názoru tato tvrz spíš souvisí s lepším 
uchopením nějakého menšího statku nižším šlechticem, popř. manem (klientem) 
většího pána. Pokud jde o písemné prameny, zaměřil bych se na držbu vsí, které 
jsou ve viditelném území tvrze. Pátrání bych zúžil na období 14. a 15. století, při-
čemž je možné, že se nepřímo osoba stavebníka sama „vyloupne“ (ze soukromé 
korespondence s dr. Musilem). 
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Doktora Musila otázka doby vzniku 
zaujala. O něco později se proto vy-
pravil do královéhradeckého muzea 
prozkoumat středověkou keramiku 
nalezenou na tvrzišti. Z neofi ciální 
zprávy, kterou napsal, vyjímáme: 
„Materiálu je docela dost. V průbě-
hu zpracování mě příjemně překva-
pilo, že se jedná o moje oblíbené 
období. Jeden pytlík má asi 90 vel-
kých zlomků - zkrátka a dobře není 
toho jen avízovaných šest sáčků, ale 
šest krabic, a já zvládl na jednu ná-
vštěvu pouze jedinou. Co jsem zatím 
zjistil? To, co jsem prohlédl, spadá 
do horizontu 2. poloviny 14. - prv-
ní pol. 15. století - tj. plně v souladu 
s tím, co mi vyšlo z analýzy dispozi-
ce. Jsou to dost velké zlomky zásob-
ní i kuchyňské keramiky, běžného 
sortimentu - nic ojedinělého nebo 
výjimečného. Zarážející je velikost 
zlomků, podle mě to někdo v minu-
losti překopal, snad jde o v literatu-
ře zmíněné výkopy z 19. století“ (ze 
soukromé korespondence s dr. Musi-
lem). Potvrdilo se tak datování 
tvrze do 14. a 15. století.
Ing. Jiří Slavík, historik a pracov-
ník památkové péče, který se Těšno-
vem zabýval v 90. letech, tvrziště 
zaměřil a charakterizoval je jako 
velmi dobře zachovalé. Také on 
předpokládal, že tu kdysi bylo 
další osídlení: „Středověká keramika byla ojediněle nalezena i v širším okolí 
tvrziště, a lze tak soudit na existenci zaniklé středověké osady (dosud nelokali-
zované Černé jezero?)“ (Slavík, J.: Těšnov, o. Rychnov n. K., in Zpravodaj Klubu 
Augusta Sedláčka, 1996, č. 2, s. 19-20).
Otázkou, na kterou zatím neumíme odpovědět, je doba zániku Těš-
nova. Nálezy keramiky ze 14. a 15. století prozrazují, že tvrz v té době exis-
tovala, tj. „žila“. Potštejnský urbář z r. 1587 zná jen les Těšnov, tvrz ne. Předpo-
kládáme tedy, že bývalé sídlo nižšího šlechtice v té době již delší dobu nebylo 

Těšnov - podle J. Slavíka 1996

Informační deska naučné stezky
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funkční. Kameny poznamenané ohněm napovídají, že celý objekt zničil požár. 
Okolnosti konce těšnovské tvrze, které byly pravděpodobně dramatické, 
však neznáme…

Poznámky:
Tvrz – středověké sídlo příslušníka drobné šlechty slučující určité možnosti obrany, 
ochrany života a majetku s obytnou funkcí. Tvrz byla menší než hrad a ani staveb-
ně nebyla tak náročná.
Tvrziště – místo, pozemek, kde stávala tvrz.
Palisáda – prvek opevnění sestávající z kůlů svisle zaražených do země a naho-
ře zašpičatělých.
Lesmistr – vedl lesní hospodářství. Nejvyšší lesní úředník na panství.
Středověká kolonizace – osídlování dosud neosídlených území Českého krá-
lovství. Jedná se především o 13. století, kdy se osídlení šířilo do dosud hustě 
zalesněných ploch, kde vznikaly hrady, tvrze, města a vesnice.
Sofi stikovaný – promyšlený, dokonale propracovaný.
Dispozice – umístění objektů v terénu.
Morfologie – zde: tvar terénu.
Man – příslušník služebně nižší šlechty zavázaný přísahou věrnosti svému páno-
vi, jímž kromě panovníka mohl být člen některého významného panského rodu, 
tj. příslušník vysoké šlechty.
Urbář – soupis povinností poddaných na konkrétním panství.

   PaedDr. Ladislav Miček

Rybník Malý Pobočník (srpen 2017)
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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.: 494 547 102, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800

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 1. dubna 2018
a poté každých čtrnáct dní.
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Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhla volba prezidenta České 
republiky I. kolo.
Přinášíme výsledky hlasování v obci Borovnice, kde byl zřízen pouze jeden voleb-
ní okrsek, a to v Borovnici.
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 311
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 180
Počet odevzdaných úředních obálek: 180
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 180

Volební výsledky I. kola
v obci Borovnice Počet hlasů
1.  Mirek Topolánek 10
2. Michal Horáček 12
3. Pavel Fischer 11
4. Jiří Hynek 2
5. Petr Hannig 3

Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 proběhla volba prezidenta České 
republiky II. kolo.
Přinášíme výsledky hlasování v obci Borovnice, kde byl zřízen pouze jeden voleb-
ní okrsek, a to v Borovnici.
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 304
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 195
Počet odevzdaných úředních obálek: 195
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 195

Volební výsledky II. kola
v obci Borovnice Počet hlasů
1. Miloš Zeman 95
2.  Jiří Drahoš 100
Chtěla bych poděkovat celé volební ko-
misi, která se po oba dny v I. i v II. kole 
věnovala volbám v naší obci.

Poděkování patří také Pavlíně Witczako-
vé, která připravila velmi dobré občerst-
vení pro členky volební komise.

Soňa Rojková, 
starostka obce Borovnice

VOLBY 2018 V NAŠÍ OBCI – VOLBA PREZI-
DENTA ČR

6. Vratislav Kulhánek 0
7. Miloš Zeman 55
8. Marek Hilšer 30
9. Jiří Drahoš 57

Volební komise - poprvé v nové společenské místnosti na OÚ
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VÝŠE POPLATKŮ NA ROK 2018

Komunální odpad 600,- Kč/rok  za osobu trvale žijící
 600,- Kč/rok  za rekreační objekt

Poplatek za psa 
a) za prvního psa  ..................................................................100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  .................100,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu  ................................................100,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle 
písm. c) tohoto ustanovení  ...................................................100,- Kč

Výběr poplatků proběhne během měsíce ledna a února
v těchto místech:
Borovnice - obecní úřad vždy v úředních hodinách
Nebo převodem na účet č.ú.: 1240071339/0800
Poplatky musí být uhrazeny do konce února 2018
Poplatek lze rozdělit na dvě části, činí-li celková částka více jak 1000,- Kč
První polovina bude uhrazena do konce února 2018
Druhá polovina bude uhrazena do konce července 2018

Graf zobrazuje vývoj výdajů vynaložených obcí Borovnice na likvidaci netříděné-
ho komunálního odpadu (tj. směsný odpad a objemný odpad).
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. Vam-
berk pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, ne-
funkčních elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná
v pátek 16. 3. 2018. 

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 prodejny 17:00 – 17:20 hod.
 4. Borovnice u rybníka 17:30 – 17:50 hod.
 5. Homol 18:00 – 18:10 hod.

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
– znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové fi ltry, plast. 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.
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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

10.02. Freemed s.r.o. - 
 MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lützowa 345,
  Vamberk 736 419 151

11.02.  MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí
   494 542 102

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

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

24.02. Poliklinika Týniště nad Orlicí
 MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí  494 371 781

25.02. MUDr Ptačovská Eva Masarykova 729,
  Kostelec nad Orlicí 603 933 466

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

04.03. Bahník Dent s.r.o.
 MUDr. Bahník František Třebízského 799,
  Kostelec nad Orlicí 494 323 152

10.03. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 694
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KNIHOVNA BOROVNICE

Jistě všichni víte, jakou změnou prošel 
obecní úřad a zároveň s tím i naše knihov-
na. Opouštíme domeček, který má 
svou historii. Z vyprávění čtenářek vím, 
že tam kdysi sídlil obecní úřad, kde se ko-
naly i svatební obřady. Ve sklepě dokon-
ce bydlela rodina, jednu dobu tam bylo 
obecní vězení.
Koncem padesátých let se do skromné budovy přestěhovala knihov-
na. Od té doby tam působila nepřetržitě. Vystřídala se zde řada knihovnic. Nej-
déle, dvacet let, tam působila paní Iva Drahošová. V této době bylo v Borov-
nici plno dětí a ona je dovedla přivést do knihovny, vymýšlela pro ně různé hry 
a zábavy. Dodnes na to některé z těchto dětí vzpomínají.
V roce 2002 jsme se s manželem rozhodli, že budeme trávit důchod v Borov-
nici. Byla jsem požádána, jestli bych nevystřídala paní Drahošovou. Jsem velká 
čtenářka, v knihách se trochu vyznám, práci jsem tedy přijala. Vůbec jsem 
netušila, že to bude na dlouhých patnáct let.
Ze začátku do knihovny chodily některé stálé čtenářky, postupem času přicházeli 
noví čtenáři, a hlavně děti. Bylo jich hodně. Práce s dětmi mě velmi těšila, 
dodnes mám schované jejich výtvarné práce.
V letech 2005 a 2006 proběhla velká akce nazvaná Počítače do knihoven. 
Pan Urbanec, tehdejší starosta, ihned zareagoval a do knihovny pořídil rovnou 
dva počítače. Bylo neuvěřitelné, jaký zájem to vyvolalo. Chodily děti, mládež i do-
spělí, nejen z Borovnice, ale také z Přestavlk a Rájce. Někdy se denně vystřídalo 
u počítačů až patnáct zájemců.
V průběhu let jsme uskutečnili různé výlety, zajímavé přednášky, 
kulturní akce. Líbilo se mi, že všichni návštěvníci byli k sobě pozorní, vždy jsme 
dbali na výročí čtenářů. Nepamatuji se na žádný problém nebo nepříjemnost, 
která by se mezi námi nějak projevila.
V knihovně se vystřídalo hodně čtenářů i návštěvníků. Deset starších čtenářek, 
které jsou pravidelnými návštěvnicemi, vytvořilo dobrý kolektiv.

Tady se mi potvrdilo to, že knihovna slouží nejen 
k vypůjčování knih, ale je hlavně místem, kde 
se mohou lidé setkávat, popovídat si a za-
vzpomínat. Krásné bylo vzpomínání na staré časy 
doplněné historickými fotografi emi, hovořilo se o módě, 
vaření, o domácích zvířatech a rostlinách. Nejživější de-
baty byly o politice a televizních programech.
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Ještě mi dovolte, abych Vás seznámila s činností knihovny v roce 
2017. Výsledky jsou stále velmi dobré.
Knihovnu navštívilo 304 uživatelů, kteří si vypůjčili 518 knih.
Všem čtenářům srdečně děkuji za jejich zájem, obecnímu úřadu 
za vstřícnost. Knihovnici jsem dělala velmi ráda, byla to práce prospěšná pro 
lidi. Přeji si, aby tradice knihovny pokračovala v lepších podmínkách, než byly 
v domečku. Určitě se budeme potkávat v nové budově obecního úřadu.
Závěrem mi dovolte, abych oznámila konec své knihovnické činnos-
ti. Vedou mě k tomu dvě okolnosti - věk a stále se zhoršující zdravotní problémy.

Vaše Božena Kaplanová
Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Boženě Kaplanové za dlouholetou a svě-
domitou práci v borovnické knihovně. Do dalšího života jí všichni přejeme hodně 
zdraví, lásky a osobní pohody.
Budeme se těšit na Vaše návštěvy a milá setkání v nové knihovně OÚ Borovnice.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

VÝTĚŽEK A PODĚKOVÁNÍ
Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněž-
nou, proběhla ve 31 obcích, kde bylo do 132 zapečetěných poklad-
niček vybráno 806.492 Kč.

V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 158.446 Kč (z toho 
Dlouhá Ves 7.505 Kč), Solnice 47.993 Kč, Skuhrov nad Bělou 31.567 Kč, Kvasiny 
39.158 Kč, Borohrádek 30.293 Kč, Vamberk 63.267 Kč, Záměl 22.789 Kč, Vrbi-
ce 10.270 Kč, Častolovice 28.474 Kč, Černíkovice 35.965 Kč, Synkov – Slemeno 
14.081 Kč, Kostelec nad Orlicí 41.473 Kč, Lično 16.988 Kč, Chleny 5.863 Kč, 
Krchleby 4.243 Kč, Javornice 11.997 Kč, Slatina nad Zdobnicí 30.640 Kč, Pěčín 
12.745 Kč, Potštejn 20.994 Kč, Třebešov 11.836 Kč, Byzhradec 8.500 Kč, Polom 
5.932 Kč, Hřibiny – Ledská 8.144 Kč, Voděrady (i Nová Ves, Vyhnanice, Ježko-
vice, Uhřínovice a Vojenice) 26.861 Kč, Lhoty u Potštejna 6.634 Kč, Borovnice 
(i Homole, Přestavlky a Rájec) 12.202 Kč, Rybná nad Zdobnicí 5.626 Kč, Tutleky 
4.664 Kč, Rokytnice v Orlických horách 33.104 Kč, Bartošovice v Orlických ho-
rách (včetně Neratova) 45.360 Kč, Orlické Záhoří 10.383 Kč.

Zveme všechny spoluobčany, kteří si chtějí vybrat knihu, nebo popovídat,
přijďte navštívit novou knihovnu v budově OÚ Borovnice. Těšíme se na Vás. 

Knihovna bude otevřena každé úterý od 14:00 do 16:00 hodin.
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65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, 
která peníze použije podle schváleného záměru na obnovu vybavení ve Stacio-
náři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, 
odlehčovací služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a kombino-
vaným postižením, vybavení chráněného pracoviště v Neratově, rodinám s více 
dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na re-
alizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifi kační kurzy pro 
nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, 
výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum, pomoc při mimořádných situacích

Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní osmnácté 
Tříkrálové sbírky.
Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli fi nančně do Tříkrálové sbírky.
Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se 
podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopra-
vy koledníků a poskytnutého občerstvení, za výbornou spolupráci 
se starosty a úředníky v obcích.
Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během 
sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově. 
Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbír-
ky a za udělená požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební 
doprovod při mši svaté v Rychnově nad Kněžnou.
Přeji vše dobré v roce 2018.

Mgr. Eva Šmídová, 
ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

Poděkování
Děkuji letošním tříkrálovým skupinkám. V Rájci pod vedením paní Petry Koutné 
chodili přát v roli králů Haidi Koutná, Matěj Burián a Rozálie Matějková. V Pře-
stavlkách a v Borovnici navštěvovali naše domovy pod vedením Dany Navrátilo-
vé z Přestavlk Vojtěch Novotný z Vamberka a Pavel Trejtnar z Kostelecké Lhoty. 
Na fotkách jest vidno, jak jim to slušelo. Děkuji všem, kteří jste přijali jejich přání 
a požehnání a přispěli jste do sbírky Charity ČR. Těšíme se na setkání se všemi 
v příštím roce! 

asistentka sbírky: Dana Navrátilová st.
Foto na obálce
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Podle statistických údajů sice vychází, 
že nejstudenější měsíc v roce je leden, 
ale skutečnosti z posledních let nás začí-
nají přesvědčovat, že to bude vycházet 
na měsíc únor. Zatímco v lednu po tra-
dičně blátivých Vánocích má země ještě 
nějakou energii, kterou tlumí promrzání, 
v únoru už ji zpravidla všechnu vydala 
a chladne a chladne.
Může se nám i zdát, že se v přírodě nic 
neděje a ovocné stromy a keře zdán-
livě odpočívají, ale opak je pravdou, pro-
tože se pozvolna připravují na jaro 
a několik teplých lednových dnů je k tomu 
i burcovalo. V rostlinách v tomto obdo-
bí začínají probíhat složité biochemické 
procesy. 
Během února se začínají prodlužovat dny, a pokud nám to příroda umožní a sami 
budeme chtít, můžeme začít provádět některé zahradní práce. Řežeme potřeb-
né rouby z jádrovin (jabloně, hrušně) pro jarní roubování ovocných stromů. 
Pokud jsme z některých důvodů v minulém měsíci nestihli odebrat rouby z pecko-
vin (třešně, švestky), je možné to ještě zkusit co nejdříve poté, když ve vegetaci ješ-
tě na stromě přejdou mrazíkem. Řežeme pouze zdravé jednoleté výhony 
odebírané nejlépe z jižní strany stromu.
Je ovšem třeba připomenout, že tzv. „vlky“ se pro roubování nepoužívají. 
Za vlídného počasí můžeme začít s průklestem korun stromů, zmlazo-
vání tzv. zimního řezu, zejména u vysokých tvarů starších stromů. U těchto vyso-
kokmenů není nutný pravidelný řez každoročně jako u intenzívněji pěstovaných 
nízkokmenů. Tam, kde jsme měli na kmenech stromů lepové pásy pro zachycování 
škodlivého hmyzu, můžeme je již opatrně snímat a samozřejmě ihned spálit, nene-
cháváme je někde jako jiný odpad. 
Pokud se budeme připravovat na novou výsadbu ovocných strom-
ků na jaře, tak alespoň několik potřebných informací k podnožím, aby-
chom měli přehled o jejich významu a růstu k roubovaným odrůdám:

Jabloně
Podnož M-9 patří mezi nejčastěji používané podnože. Je slabě rostoucí, měl-

Keře rybízu
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ce kořenící, špatněji zakotvuje v půdě, 
a proto potřebuje pro zdárný růst podpo-
ru kůlu. Odrůdy naštěpované na této pod-
noži brzy vstupují do plodnosti.
J-TE-E. Tato podnož má podobné vlast-
nosti jako M-9, ze které je vyselektová-
na. Je slaběji vzrůstná, má mělký koře-
nový systém a na trvalém stanovišti více 
podrůstá.
PAJAM-1 a PAJAM-2 jsou v růstu 
o něco málo silnější než M-9 a dobře se 
hodí tam, kde jabloně byly již pěstová-
ny, aniž by to bylo znát na jejich růstu 
a plodnosti. 
M-26 patří mezi středně vzrůstné, má 
mohutnější a pevnější kořenový systém 

než M-9, ale přesto na trvalém stanovišti potřebují oporu. Nemá ale ráda těžké 
podmáčené půdy a sucho. Pak se na podnoži mohou vytvořit „bernoty“ (brada-
vičnaté zduřeliny).
MM-106 je středně vzrůstná, má pevný kořenový systém, nesnáší sucho a také 
zamokřené půdy, ale v horších i drsnějších podmínkách se dobře aklimatizuje.
A-2 je velmi silně vzrůstná podnož. Hodí se pro vysoké kmenné tvary a do hor-
ších půdních podmínek.
Jabloňový semenáč. Jedná se o semenáč planých polokulturních či kulturních 
odrůd. Tyto podnože se vyznačují dobrou vitalitou, silným vzrůstem, pevným ko-
řenovým systémem. Používají se spíše pro vysoké kmenné tvary a pro extenzivní 
pěstování.

Hrušně
Kdouloňovité podnože jsou slabšího vzrůstu a hodí se pro menší kmenové tva-
ry a do malých zahrádek. Vyžadují teplé a úrodné půdy. Nejčastěji jsou značeny 
K-TE-E : -MA : -MC : -B-29.
Hrušňový semenáč je silně rostoucí, hodí se pro vyšší kmenové tvary. Většinou 
se jedná o potomstvo kulturních odrůd, jakými jsou Boscova lahvice, Solnohrad-
ka, Pastornice. Stromy na hrušňovém semenáči rostou bujně, dobře kotví v půdě 
a patří mezi dlouhověké.

Ovoce a zelenina hrají ve výživě člověka významnou, lze říci ne-
zastupitelnou úlohu. Racionální výživu si nelze představit bez dostatečného 
množství a potřebného sortimentu čerstvého i zpracovaného ovoce a zeleniny. 
Jedná se o potraviny, které nelze nahradit jinými. Jsou významným zdro-
jem snadno stravitelných glycidů, organických kyselin, vitamínů, minerálních látek 

Jabloň vyžadující prořezání koruny
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a ostatních prvků, které jsou biologicky pro lidský organismus nepostradatelné.
Když hovoříme o významu ovoce a zeleniny, připomeňme si alespoň okrajově 
jejich fytoncidní aktivitu. Fytocity jsou aktivní látky vytvářené rostlinami. Mají 
zhoubné účinky na různé druhy choroboplodných bakterií a jednobuněčných ži-
vočichů. Vysokou fytoncidní aktivitu mají křen, česnek, cibule, petržel, celer, kopr, 
hořčice a četné další zeleniny.
Proto využijme možnosti ještě v období vegetačního klidu k tomu, abychom mohli 
získávat různé informace (včetně odborných publikací), které nám mohou 
posloužit při vlastním rozhodování o pěstování v našich sadech a zahradách.
Také při pěstování pokojových květin nezapomínejme nyní v zimním 
období na jejich zdravotní stav. Ubývá jim také energie a tím se stávají osla-
benější proti napadání různými škůdci, jakými jsou svilušky, puklice, třásněnky, 
molice a další. Škůdcům se dobře daří zvláště ve vytápěných místnostech, kde se 
více rozmnožují. Proto bychom měli dbát na stav květin a provádět pečlivou kon-
trolu. Platí to hlavně, pokud jsme si koupili nebo od někoho získali nové jedince, 
protože nevíme, zda jejich dřívější pěstování probíhalo v podmínkách zdravého 
stanoviště.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

OZNÁMENÍ
Dne 25. února 2018 od 14:00 hod v pohostinství ve Chlenech 
proběhne výroční členská schůze zahrádkářů Chlenska, tj. zahrád-
kářů z celého Mikroregionu Brodec. Členové dostanou písemnou pozvánku. 
Rádi mezi sebou uvítáme i Vás ostatní, kteří máte vlídný vztah k přírodě a uva-
žujete Vy nebo Vaši blízcí o vstupu do naší tvůrčí organizace. V každé obci je 
zástupce zahrádkářské organizace, u něhož lze získat potřebné informace.

Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH
Ve dnech 23. až 25. března 2018 pořádá ZO ČZS Častolovice ve spolupráci 
s ÚS ČZS Rychnov n. Kn. a Městysem Častolovice jarní výstavu v Častolovi-
cích pod názvem „Velikonoce – svátky jara“. Tato výstava již dnes má svoji 
novodobou historii a všem návštěvníkům přibližuje staročeské velikonoční tradice. 
Ukazuje nejen zvyky a krásu tohoto období, ale dává i návody, jak si zpříjemnit 
a zkrášlit příchod jara. Výstava se uskuteční v celém výstavištním areálu, tj. v soko-
lovně v 1. patře a přízemí, zahrádkářské budově a na sokolské zahradě a bude 
otevřena každý den v době od 8.00 hod. do 17.00 hod., v neděli do 16.00 hod. 
Výstavní plocha se rozšíří na více jak 2 500 m². Vystaveny budou jak kraslice 
různě malované a zdobené, tak i všechny věci připomínající velikonoční krásu. 
Každý návštěvník bude moci zhlédnout praktické ukázky zdobení vajíček 
malováním, tepáním, oplétáním a dalšími technikami. V letošním roce bude velmi 
zajímavý soubor staročeských řemesel. Výroba dřevěných hraček, vyřezává-
ní loutek, pletení košíků a pomlázek, malování perníků, paličkování a háčkování, 
ukázky práce na hrnčířském kruhu, keramika v různých provedeních a velikostech, 
fi gurky a předměty ze šustí, pedingu, syselu, rákosu, krouceného papíru a mnoho 
dalšího bude každý na této výstavě vidět. Zdobené kraslice budou ukázány 
v celé šíři a provedení. Překrásné kroje z Podorlicka v aranži jarní rozkvetlé 
zahrady budou příjemným překvapením. Největší křesťanský svátek v roce bude 
zastoupen nejen charakteristickými výjevy, ale i názorninami a přírodními doplň-
ky. Od „Škaredé středy“ až po „Velikonoční pondělí“ budou vyobrazeny křes-
ťanská přísloví a lidové zvyky. Chybět nebude ani široký sortiment 
velikonočních pamlsků a cukroví. Velmi zajímavé bude porovnání pečení 
našich babiček (staročeské velikonoční mazance, beránci, koblihy) s velkopeká-
renskými výrobky. Ukázka velikonočního prostírání s překrásnou velikonoč-
ní gastronomií bude ozdobou prostředního sálu na výstavišti.
Samostatná expozice proutěného zboží 
a keramiky ozdobí hlavní sál výstavy. 
Největším zážitkem nejen pro děti budou jistě 
ukázky některých symbolů Velikonoc, 
mimo jiné i zvířátka zajíci a beránci. Všech-
ny tyto expozice budou skloubeny se zeleným 
trávníkem a jarními kytičkami jak řezanými, 
tak i v květináčích. V letošním roce se každý 
návštěvník seznámí s velikým množ-
stvím květin – tulipánů, narcisů a ostatních 
cibulovin, včetně květin z dovozu z Holandska, 
které budou naaranžovány v celém areálu vý-
staviště. 
Velmi zajímavá bude i soutěž o nejlep-
ší kolekci 3 ks velikonočních kraslic, 
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do které se může každý dva dny před zahájením výstavy přihlásit. Soutěž bude 
vyhodnocena 25. 3. v 15.oo hod. Odevzdávání kraslic lze provést přímo na vý-
stavišti v Častolovicích nejdéle do 22. 3. 2018 12.00 hod.. 
Pro všechny návštěvníky bude připraven rozšířený prodej všeho, co je spo-
jeno s příchodem jara. Protože je to výstava zahrádkářů, nebude chybět ani 
zahrádkářská poradna a prodej květin, cibulovin, okrasných stromků, zele-
ninové sadby, koření a různých pochutin. K dobré náladě jistě přispěje i bohaté 
občerstvení. 

Na výstavu do Častolovic Vás zvou pořadatelé – zahrádkáři.
Bližší informace na tel. 721 311 719 a na www.zahradkari.com.  

JH

 Bližší informace na telefonu 721311719 a na www.zahradkari.com  

POZVÁNKY A INFORMACE
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FARMÁŘSKÉ
TRHY 2018
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široky sortiment 
produktů, výrobků a zboží přímo
od výrobců, řemeslníků a farmářů.
Těšit se můžete na pečivo, ovoce
a zeleninu, mléčné i masné výrobky, kořeni, masti, košíky a řadu dalších dob-
rot, užitečnosti a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.
18. března 2018
15. dubna 2018
13. května 2018
17. června 2018
15. 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

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

 

PEDIKÚRA
s radostí Vám oznamuji,

že na obecním úřadě v Borovnici
bude pro zájemce k dispozici

každý pátek
od 8.00 do18.00 hod.

pedikúra
Objednávat se můžete

na tel čísle 739 678 995. 
S pozdravem
Irena Lédrová



21Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2018

Nabízíme práci na ekofarmě
Bílý mrak v Šachově
u Borohrádku
POMOCNÍK NA EKOFARMĚ:
Hledáme pracovitou a spolehlivou paní
pro různorodou práci na ekofarmě. 

Náplň práce: Úklid penzionu, pěstování zeleniny, pletí záhonů, sběr ovoce, 
drobné natěračské práce (např. ošetření nábytku).
Uvítáme praxi v zemědělství, zahradnické zkušenosti apod. 

Vzhledem k závazkům vůči ukončenému projektu upřednostňujeme ucha-
zeče do 20 let, osoby starší 50 let, osoby nezaměstnané nebo se základním 
vzděláním a další. Plný pracovní úvazek, možno i na zkrácenou pracovní 
dobu. Plat 80 – 100 Kč/hod dle zkušeností a zapracování.
Nástup možný IHNED.
Bližší informace na tel.: 603 967 880 nebo na e-mailu: r.sus@seznam.cz.

10. března 2018
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PROVOZNÍ DOBA ROZHLEDNY VRBICE
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN – po předchozí domluvě na telefonu
DUBEN víkendy 10 – 17 hod.
KVĚTEN víkendy 10 – 18 hod.
ČERVEN pondělí zavřeno
 úterý - pátek 14 – 18 hod.
 sobota 10 – 18 hod.
 neděle 10 – 18 hod.
ČERVENEC, SRPEN pondělí 13 – 18 hod.
 úterý - pátek 10 – 18 hod.
 sobota 10 – 20 hod.
 neděle 10 – 18 hod.
ZÁŘÍ pondělí zavřeno
 úterý - pátek 14 – 18 hod.
 víkendy 10 – 18 hod.
ŘÍJEN víkendy 13 – 16 hod.
LISTOPAD PROSINEC – po předchozí domluvě na telefonu
V případě nepříznivého počasí je rozhledna uzavřena.
Mimo uvedený čas je možné rozhlednu navštívit po PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
na telefonu telefon: 721 640 484 (minimálně 24 hodin předem). Pokusíme se Vám vyhovět.
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ZŠ a M
Š Sko

enice Vás zve  

na 
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Jedná se o amatérskou meteostanici 
umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 5 v obci Rájec. Meteostanice je 
v provozu od konce roku 2011.

LEDEN 2018

Průměrná teplota za měsíc: 2,5°C
Vlhkost: 88%

Minimální teplota za měsíc: -8,6°C
Vlhkost: 61%

Maximální teplota za měsíc: 13°C 
Vlhkost: 96%

Průměrná rychlost větru: 2m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 45 mm
Sníh za měsíc:  10 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
chladné dny (<10°C) 28 dní 
mrazivé dny (<0°C) 14 dní
přízemní mráz (<0°C) 15 dní
dešťové dny 13 dní

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

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

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

IKRLOVHR18

POČASÍ U NÁS

V měsíci lednu nás náhle opustila

paní Marta Dvořáčková

z Borovnice

sociální komise

ŽIVOTNÍ JUBILEA

ROZLOUČENÍ

V měsíci únoru oslaví
 významné životní jubileum

60 let 
paní Jana Štieberová

z Borovnice

65 let 
pan Jaroslav Matějka

z Rájce
paní Marie Luňáková 

z Rájce

70 let
paní Jaroslava Urbancová

z Přestavlk 

80 let
pan Jiří Kroul

z Borovnice

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

sociální komise
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Tříkrálová sbírka - skupinky koledníků z Rájce a Přestavlk, které procházely naší obcí.
Více na str. 14 dole. 
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Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 25. 2. 2018.

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

Stěhování trezoru do nové budovy OÚ.


