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Pan Pavel Votoček

Hosté z Borovnic a nejoplakávanější rakevviz článek na str. 5
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SLOVO STAROSTKY

ŠESTÉ SETKÁNÍ BOROVNIC 2018
V sobotu 23. 6. 2018 nastal den, kdy se opět sešly Borovnice v Borovnici.
Tentokrát jsme navštívili Borovnici v okrese Trutnov. Tato Borovnice není 
od té naší zas tak daleko. Za 2 hodiny jsme byli na místě setkání. Do cíle setkání 
přijel náš autobus jako druhý. Do půl hodiny dorazily další dva autobusy, takže se 
sešlo všech pět Borovnic.

Všichni jsme byli mile přivítáni panem Pavlem Votočkem, který je hlavním 
iniciátorem a organizátorem všech srazů Borovnic od jeho vzniku. 

Po příjezdu bylo pro všechny návštěvníky přichystané malé občerstvení - koláčky, 
káva a čaj. Toto občerstvení připravil klub důchodců, který je v obci velmi akční.
Po posilnění nastalo v kanceláři obecního úřadu předávání dárků starostům.
Následovalo rozdání skleniček s nápisem Borovnice a datem setkání, které byly 
zároveň dárkem pro každého účastníka.

Pavel Votoček měl jako autor knihy „Když se sejdou Borovnice“ sou-
hrnné povídání o jednotlivých setkáních Borovnic. Při této příležitosti ne-
chal knihu pokřtít panem Ladislavem Mičekem. Každý občan si mohl tuto knihu 
zakoupit a odvézt do své Borovnice.

Po křtu následovalo pár slov pana Votočka o vzniku hymny Borovnic a potom 
přišel na řadu slavnostní přípitek na přivítanou. Vzápětí hymna Borovnic 
poprvé zazněla.

Následoval výlet na nejkrásnější vodní dílo v Čechách, přehradu Les Krá-
lovství, kde proběhla komentovaná prohlídka celého díla včetně přilehlé vodní 
elektrárny. Všichni, kdo měl zájem, si mohli projít vnitřek hráze.
Po návratu zpět do Borovnice byla pro zájemce připravena prohlídka kostela 
sv. Víta s ukázkou nejvíce oplakávané rakve, obrazu s vojáky, nově opravených 
varhan a byla tu i možnost vystoupat do zvonice a zazvonit na kostelní zvon.
Poté následoval oběd v restauraci „U Myšáka“: vepřo-knedlo-zelo a jeden 
nápoj zdarma.

Když se všichni posilnili, nastala doba srazu na fotbalovém hřišti, kde 
program pokračoval. I zde bylo zajištěno občerstvení. Jídlo a pití nealko zdarma.
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Následovala ukázka požárního útoku v režii malých a větších dětí, členů SDH Bo-
rovnice. Následně se bohužel obloha zatáhla a studený déšť s větrem nás všechny 
donutil se ukrýt ve stanu. Zde probíhal další, pečlivě připravený program.
Vystoupily dvě mažoretky ve dvou ukázkách připravených sestav. Místostarosta 
Pavel Votoček nám představil pana Miroslava Vobořila, autora hudby hymny Bo-
rovnic, který nás seznámil s tím, jak vznikaly hudba a text k této hymně. 
Pět let předchozích se občané Borovnic vážili a bylo konstatováno, že se český 
občan má velmi dobře.
Na šestém srazu Borovnic došlo ke změně - nastalo měření do výšky. Tak 
uvidíme, jak porosteme.
Ke konci celého programu vystoupil dudák z Borovnice u Českých Budějovic se 
svoji ženou a zazpívali jihočeské písničky.
Navečer začala hrát k tanci i poslechu hudba na přání, kde se všichni dobře bavili 
až do pozdních večerních hodin.

Poděkování v první řadě patří panu Pavlu Votočkovi, který nás celým 
dnem provázel a dík patří i všem pořadatelům celé této velké akce. Orga-
nizačně to zvládli na výbornou i přes nepřízeň počasí, kterému se nedá poručit.

Štafeta byla předána opět k nám do naší Borovnice, která by měla být 
organizátorem srazu všech Borovnic v roce 2019. Tak budeme doufat, že vše dob-
ře dopadne a budeme se těšit na sedmé setkání Borovnic. Tak za rok u nás…

                          Soňa Rojková, starostka obce

NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ Z KOSTELA SV. VÍTA
V sobotu 23. června měli účastníci již šestého se-
tkání Borovnic možnost navštívit kostel sv. Víta. 
Kdo této možnosti využil, rozhodně nelitoval. Pavel 
Votoček, místostarosta obce a organizátor setká-
ní, nás seznámil s několika zajímavostmi, 
jimiž se nenápadný kostel může pochlubit.

Nejprve ale stručná charakteristika kostela: Jedná se o barokní stavbu zbu-
dovanou v letech 1720 až 1722. Jednolodní kostel má na severní straně trojboce 
uzavřený presbytář a sakristii. Hlavnímu oltáři dominuje obraz sv. Víta, zařízení 
kostela se hlásí stejně jako stavba k baroku a k 18. století.

Dveře kostela se tedy předposlední červnovou sobotu otevřely návštěvníkům z Bo-
rovnic, kteří usedli do lavic, aby si vyslechli zajímavé vyprávění pana Voto-
čka o zvláštnostech svatostánku. 
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První zvláštností, které si nikdo nevšiml, je umístění zpovědnice v prostoru 
kněžiště, což je skutečně neobvyklé. 
Druhou zajímavostí, jež na nás čekala, byla rakev nacházející se před lavicemi 
pro věřící. Ne, na pohřeb jsme přece nepřišli… Pan místostarosta nás ale ujistil, že 
jde o ojedinělou záležitost – v té rakvi nikdy žádný mrtvý neležel a ležet nebude. 
Přesto se jedná o nejoplakávanější rakev široko daleko. Jedná se o smut-
nou vzpomínku na II. světovou válku. Drtivá většina obyvatel Borovnice byla totiž 
německé národnosti. Po odtržení Sudet dostali jejich obyvatelé tzv. říšská práva, 
mezi něž patřilo právo bojovat za Německo ve válce. Sudetští Němci byli posíláni 
hlavně na východní frontu, kde měl Wehrmacht největší ztráty. Domů se z mužů, 
kteří narukovali do německé armády, vrátil málokdo. Došlo tedy na symbolické 
pohřby, aby se pozůstalí mohli alespoň formálně rozloučit s padlými vojáky. 
K tomu mnohokrát posloužila rakev, kterou jsme viděli v kostele sv. Víta.

V kněžišti (presbytáři) se nachází obraz, který se 
na první pohled odlišuje od běžné kostelní výzdoby. 
Umělecké dílo znázorňující Pannu Marii na prv-
ní pohled připomíná pravoslavné ikony. Obraz se sem 
patrně dostal z Ruska. Pan Votoček předpokládá, že 
ho někdo z místních přivezl jako válečnou kořist a da-
roval kostelu. Snad to tak opravdu bylo… Zvláštností je 
vyobrazení skupiny carských důstojníků v pravé dolní 
části obrazu. Nabízí se myšlenka, že jde o votivní dílo, 
tj. díkůvzdání Panně Marii za záchranu vojenského od-
dílu v předem ztracené bitvě. 

Za zmínku stojí i snaha obce pořídit na věž kostela nový zvon, který ponese 
název Sv. Vít. V současné době probíhá sbírka. Pavel Votoček k tomu napsal: 

„Každý z nás ať již přispěje na zvon, nebo ne, je zván na sobotu 20. června roku 
2020, kdy z peněz od štědrých dárců bude vysvěcen nový zvon pro náš kostel – 
ZVON SVATÉHO VÍTA, který bude následně umístěn ve věži kostela a kde se i po-
prvé rozezvoní, aby poděkoval všem lidem za jejich dobrotu a laskavost“ (zdroj: 
https://www.kralovedvorsko.cz/architektura/stavby/sbirka-pro-zvon-kostela-sv-
-vita-v-borovnici-aneb-co-nam-zvony.html).
Dva roky po setkání Borovnic tu tedy proběhne další velká slavnost. Kostelu, který 
dostane nový zvon jako náhradu za dva zrekvírované za války, bude 300 let…
Poznámka:
Kromě několika fotografi í dokumentujících naši návštěvu přikládáme fotokopii 
popisu kostela z r. 1909 (Borovnice Velká - Kostel sv. Víta, in Soupis památek, 
31. Politický okres novopacký, 1909, str. 11-12).

                                 PaedDr. Ladislav Miček
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Popis kostela sv. Víta z r. 1909
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 3/2018 
KONANÉHO DNE 21. 6. 2018 V BOROVNICI
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé 
body programu s tímto výsledkem:

Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli p. Jaroslava Lédra 
a p. Miloše Tschöpla
- na základě návrhu předloženého Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, 
stavebním úřadem – životním prostředím Zprávu o uplatňování územního 
plánu Borovnice (za období 6/2014 – 4/2018) podle § 47 odst. 5) a § 
55 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
- Provozní řád kanalizace pro odvádění předčištěných odpadních vod 
a srážkových vod obce Borovnice – místní část Rájec stavební zóna
- znění Smlouvy o odvádění odpadních předčištěných vod do kanalizace 
v obci Borovnice – místní část Rájec stavební zóna
- cenu stočného 4,25 Kč bez DPH/m3 za odvádění předčištěných odpad-
ních vod do kanalizace v obci Borovnice – místní část Rájec – stavební 
zóna 
- počet členů do nově voleného zastupitelstva obce Borovnice ve volbách 
do zastupitelstva obcí, které se konají 5. a 6. října 2018. Počet členů nově 
voleného zastupitelstva obce Borovnice zůstává stejný jako doposud, a to 
9 členů
- konání sbírky použitého ošacení Občanským sdružením Diakonie Brou-
mov
- Ing. Janu Buriánovou jako kronikářku obce Borovnice

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– aktuální stav rozpočtu k 31. 5. 2018
– výsledky zasedání kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
- starostku obce uzavřením schválených smluv
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VOLBY

OZNÁMENÍ O POČTU VOLEBNÍCH OBVODŮ 
A POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 
85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018, volby do zastupitelstev obcí. 

Za den vyhlášení voleb se považuje 31. května 2018 (§26 odst. 4 zákona).

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018.

Oznámení o počtu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce 
a počtu potřebných podpisů na petici pro nezávislého kandidáta a sdru-
žení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Borovnice 

konané dne 5. a 6. října 2018:

Obec Borovnice má volební okrsek číslo 1 a je v Borovnici na obecním úřadě – spole-
čenská místnost.

Počet členů nově voleného zastupitelstva zůstává – 9
Počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů - 28

Počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta – 20

Informace o volbách do zastupitelstev obcí lze získat na webových stránkách Minister-
stva vnitra ČR (www.mvcr.cz) a města Kostelce nad Orlicí (www.kostelecno.cz) nebo 

na obecním úřadě v Borovnici.

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.
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ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
Doudleby nad Orlicí

oznamuje, že bude z důvodu dovolené

16. 7. 2018 A 20. 7. 2018
ZAVŘENO. 

HURÁ, POJEDEME NA VÝLET!
Září patří v naší obci už tradičně výletům pro děti. Letos se vydáme zařádit 
si do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou, který je největším zábavním parkem 
ve východních Čechách. Kromě atrakcí sportovních a zážitkových můžeme na-
vštívit i ty naučné, jako např. Hmyzákov nebo Dinoprales.

Termín výletu: neděle 15. září 2018

Podrobnější informace v zářijovém čísle Brodíku. Zájemci se prosím 
hlaste už nyní členkám sociální komise nebo na OÚ.

Děti do 10 let mohou jet pouze s doprovodem odpovědné zletilé osoby a sou-
hlasem rodičů, účastníci 10 - 18 let se souhlasem rodičů. 

Souhlasím s účastí svého dítěte ……………………………....  
na akci Obecní výlet – Fajnpark, konané dne 15. září 2018, o které jsem byl/a 
podrobně informován. 

Jsem si vědom/a, že akce se může zúčastnit pouze dítě zdravotně způsobilé.

Má dcera/syn mladší 10 let pojede za doprovodu této 

zodpovědné osoby: ………………………….......

Datum: ………………………….            Podpis rodičů: …………………………….
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INFORMACE PRO OBČANY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat 

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do 
nové budovy obecního úřadu v Borovnici, 

který proběhne 

v sobotu 25. 8. 2018 
od 10.00 do 16.00 hod.

Zahájení a slavnostní přípitek v 10:00 hodin.
Připravili jsme promítání o minulosti a současnosti této budovy, 

samozřejmostí bude dobré občerstvení.

Srdečně Vás zvou zastupitelé obce Borovnice.

NABÍDKA SLUŽEB KOMINÍKA
Obecní úřad Borovnice přijímá požadavky na revize a čištění komínů, 

které se budou provádět v termínech:

 15. 8. 2018   Homol + Borovnice

16. 8. 2018   Přestavlky, Rájec

od 8:00 hodin – 17:00 hodin

Ceny:

Roční revize(vyhláška č. 34/2016 Sb.)...................250,-Kč

Vymetení komínu ..................................................100,- Kč

Kominictví - Libor Havlena, Rudoltice 187, 
info@kominictvi-havlena.cz
www.kominictvi-havlena.cz
Vodafone:  776 602 108

http://www.skcr.cz/pardubicky-kraj
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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 pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje - tel.: 841 155 155

05.07. Bahník Dent s.r.o.  Třebízského 799, Kostelec n. Orl.  
 -  MUDr. Bahník František  494 323 152
06.07.  JB DENT s.r.o.   Komenského 828, Týniště n. Orl.  
 - MUDr. Beránek Jan  494 371 088
07.07. MDDr. Borůvková Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114
08.07. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby n. Orl.
   494 383 417
14.07. MDDr. Andělová Jana Jana Pitry 448, Opočno
  731 980 112
15.07. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška
  494 623 775
21.07. MDDr. Havlíček Ondřej Záhumenská 445, České Meziříčí
  734 324 600
22.07. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice
  494 322 706
28.07. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.
  494 532 330
29.07. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145
  494 596 174
04.08. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
  602 514 715
05.08. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno
  494 621 665
11.08. MUDr. Majer Rostislav U Stadionu 954, Rychnov n. Kn.
  608 382 600
12.08.  MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek
  494 381 263
18.08.   MDDr. Matějková Denisa Záhumenská 445, České Meziříčí
  734 324 600
19.08. Bahník Dent s.r.o.  Třebízského 799, Kostelec n. Orl.  
 -  MUDr. Miřejovská Dagmar  494 323 152
25.08.  MDDr. Motyčka Martin Komenského 44, Rychnov n. Kn.
  775 224 093
26.08.  MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov n. Kn.
  494 531 955
01.09.  MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov n. Kn.
  494 515 696
02.09.  Petrák stomatologie s.r.o.  nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk  
 - MDDr. Tomáš Petrák  721 200 244
08.09.  MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.
  494 534 841
09.09.  MUDr. Podolská Jana Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
  494 371 783
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OBJÍZDNÉ TRASY směr Vamberk:    
Z I/11 v km 73,973 Čestice na I/36 v úseku 54,342–59,343km Borohrádek, na II/317 v úseku 0-11,2km směr Choceň 

přes  Čermnou nad Orlicí, Plchovice, Bošín na II/316 v úseku 13,9-0km směr Kostelec nad Orlicí přes Skořenice,  

Přestavlky, Krchleby, Svidnici. V Kostelci nad Orlicí napojení na I/11 v km 79,538. 

Pro směr Ústí nad Orlicí: z důvodů hospodárnosti provozu a zkrácení objízdných tras 

pokračovat přes Běstovice do Chocně po II/317 do km 14,1  a dále po II/312 do Českých Libchav na I/14. 

DÉLKA OBJÍZDNÉ TRASY: 

30,1 km: z toho 25,1 km po silnicích II. a III. třídy a 5,0 km po silnicích I. třídy   

OBJÍZDNÉ TRASY směr Hradec Králové:   
Od přejezdu v Častolovicích na I/11 v km 77,4 ve směru Vamberk přes Kostelec nad orlicí a Doudleby nad Orlicí do km 84,111. 

Dále na I/11-I v úseku 1,11-0km, na I/14 v km 158,138-149,173 v úseku Vamberk-Solnice přes Lupenici a Rychnov nad Kněžnou 

(zde v protisměru vedena objízdná trasa Solnice - Kostelec nad Orlicí), na II/321 Solnice-Častolovice v úseku 7.308-0km přes 

Domašína a Libel. 

DÉLKA OBJÍZDNÉ TRASY: 

27,1 km: z toho 9,3 km po silnicích II. a III. třídy a 17,8 km po silnicích I. třídy   
 
OBJÍZDNÉ TRASY pro dopravu BUS A:   
Z I/11 v km 77,041 na II/321 v úseku 0–1,271km Častolovice, na II/318 v úseku 0-8,179km Synkov, Slemeno, na I/14   

v úseku 153,94-158,14km Rychnov/Kn.-Vamberk, na I/11-1 v úseku 0-1,11km, na I/11 v úseku 77,4-84,11km Vamberk-Častolovice  

DÉLKA OBJÍZDNÉ TRASY pro dopravu BUS A:  
27,1 km: z toho 9,45 km po silnicích II. a III. třídy a 9,7 km po silnicích I. třídy  

OBJÍZDNÉ TRASY pro dopravu BUS B   
Z I/14 v km 73,973 Čestice na I/36 v úseku 54,342–59,343km Borohrádek, na II/317 v úseku 0-1,097km, na III/3171  

v úseku 0-7,093km Šachov-Zdelov-Kostelec n. O., na III/3162 v úseku 0-1,512km Kostelec n. O. 

DÉLKA OBJÍZDNÉ TRASY pro dopravu BUS B:  
17,16 km: z toho 12,16 km po silnicích II. a III. třídy a 5 km po silnicích I. třídy 

 

 

UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU V ČASTOLOVCÍCH
od 11. 7. 2018 (7.00 hodin) do 16. 7. 2018 (24.0O hodin)

FARMÁŘSKÉ TRHY 2018
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů, 
výrobků a zboží přímo od výrobců, řemeslníků 
a farmářů. Těšit se můžete na pečivo, ovoce 
a zeleninu, mléčné i masné výrobky, koření, 
masti, košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti 
a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.
15. července 2018
19. srpna 2018
16. září 2018

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

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

Vážení přátelé, čtenáři Brodíku,
po delší odmlce si Vás dovolím informovat o něčem ze 
života naší Základní organizace Českého svazu včela-
řů ve Chlenech. Důvodem je stoleté výročí vzniku 
naší organizace a 140 let od založení Kato-
licko-hospodářsko-včelařského spolku Lípa 
založeného v roce 1878 na Chlensku. 

Oslavy proběhnou v sobotu 13. a v neděli dopoledne 14. října 2018 
v pohostinství - sál ve Chlenech. Bližší informace podám v příštím čísle Brodíku.              

O včelaření v našem regionu Brodec jsem již v Brodíku opakovaně psal. Přesto bych se 
vrátil k důležitým informacím. To, že včelaření je stále náročnější, dokazuje každoroční 
úhyn včelstev, jež jsou ale díky úsilí našich včelařů opět doplňována. Dalším důkazem je 
obměna členské základny. Každý rok nám přibude vždy několik včelařů, ale ne všichni 
to se svými včelstvy ustojí. 
Je to o pracovitosti, času na včely, chápání potřeb včelstev, o zkušenostech, jež se zís-
kávají postupně, ale jde i o cit pro přírodu a odhad, co které včelstvo v danou dobu 
potřebuje. A tak po několika letech některý včelař skončí a dá se třeba na rybařinu nebo 
chov jiného zvířectva, jež se ozve, když má hlad. 
Dnes se již nestává, aby včelař vymetl otrávené včely z úlu. Tak silné škodlivé postřiky byly 
většinou zakázány. Dnešní chemie  se projevuje nenápadně a výsledkem je oslabená 
imunita jednotlivce. To bohužel platí nejen o včelách. Toto nebezpečí zaznamenala i EU, 
a tak vydala zákaz tří pesticidů. KLOTHIANID, TRIAMETHOXAM a IMIDAKLOPRID se 
již nebudou smět používat na volné ploše, pouze ve sklenících. Jejich používání na mo-
ření semen bylo zakázáno již v roce 2013. Co se všechno dozvíme v dalších letech, je 
ve hvězdách. Lobby totiž má také své páky a ekonomika často vítězí nad ekologií.                      

Včely mají pro přírodu větší užitek při opylení, než jejich produkty, které 
jsou však také potřebné. Produkce pylu, vosku, propolisu, jedu (používá se v lékař-
ství), mateří kašičky a hlavně medu jdou přínosem pro náš stůl. Med jako potravina, ale 
i lék a ochucovadlo do těsta nemá kvalitní náhradu. 

Náš český med je znám a požadován v celém světě, neboť má pestré složení. 

Máme více druhů medu a v základě je dělíme na: 
Med tmavý. Vzniká výměšky mšic, červců  a brvnatek.  Je aromatický s řadou minerá-
lů, ale hůře stravitelný.  Protože je vzácnější, je více vyhledáván. Pro svou chuť je vhodný 
do medocukrového pečiva. 
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Med světlý - květový. Vzniká zahuštěním 
nektaru a obsahuje v sobě pylová zrna. Je stravi-
telnější a vhodný pro děti a diabetiky. Má sklon 
k rychlejšímu tuhnutí (krystalizuje) a potom se 
hůře roztírá. Pokud si s ním včelař dá práci, může 
z něho dobře vzniknout med pastovaný, jenž si 
zachová všechny jeho vlastnosti, je roztíratelný 
a přitom neteče. 
Med smíšený. Je zpravidla směsí výše uvede-
ných medů. Často to je směs medovicového, li-
pového a dalších, jako z malin, ostružin a jiných 
kvetoucích rostlin. 
Druhové medy. Vznikají většinou u monokul-
tur a mají specifi ckou chuť. Může to být slunečnicový, pohankový, případně akátový 
(na jižní Moravě a je průsvitný a nekrystalizuje.). Sám jsem kdysi měl z jetele „druhá seč 
na semeno“. Byl hnědočervený a měl lahodnou chuť. 
Úsměv u mne vyvolal nápis „Med lesní – borovicový“. Každé včelstvo létá jiným směrem, 
a proto má i jiné složení medu. Záruka druhu je jen u druhového, kdy je včelstvo u mono-
kultury a vzdáleno od jiných zdrojů snůšky. 

Využití medu v domácnosti je cesta ke zdraví. Kde je to možné, lze jím nahradit cukr, 
jenž zakyseluje organizmus a našemu zdraví ve větší míře neprospívá. Třeba lze med 
použít na kynuté knedlíky, žahour, na kyselé podušené zelí, do limonád z různých květů  
apod. Velmi užitečné je pití čisté pramenité vody, do které se přes noc vloží lžíce květo-
vého medu a aromatické byliny. Používáme mátu, meduňku, šantu citronovou, případně 
šalvěj apod. Ráno, po rozpuštění, se přidá citron, pro ty pohodlné jablečný ocet. Vznikne 
zásaditý nápoj, který při dlouhodobějším používání odstraní kyselinu močovou. Pastova-
ný med neteče dětem z chleba, a pokud se jej naučí jíst ke snídani, není nic zdravějšího.

Ještě bych uvedl následující: obyčejná voda je po určitou dobu umístěna do medníku 
včelstva, kde na ni působí včelí vibrace a záření. Je dokázáno, že se u ozářené vody 
změní index lomu světla a také chuť. Konzumace této vody působí příznivě u cukrovkářů 
na pokles GTT až o 2/3 při půlročním užíváním. Tato voda také pomáhá při stresu, ner-
vozitě, uklidňuje při bolesti hlavy, zmírňuje zažívací potíže a zácpu, upraví menstruační 
nepravidelnost a také ničí zánět močových cest.  

Tolik zatím z naší včelařiny, kde je činnost bezbřehá, a pokud nemáte alergii na  včelí  
žihadlo,  nebuďte prosím alergičtí ani na včelaře. V dalším vydání probereme podrobněji 
něco o naší organizaci a stoletém výročí.

Jiří Suchánek
předseda ZO ČSV Chleny 

osvětový referent OV ČSV RK
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
 Tak nám dle slunovratu nastalo již léto, i když letní teploty přicházely již dříve. V čer-
venci sortiment sklizeného ovoce zahrnuje téměř všechny pěstované 
druhy, snad kromě zimolezů, které jsme již sklidili a druhů, jež dozrávají v celém spektru 
odrůd až později. 
 
Letos nás ovšem průběh počasí překvapil. Předpovědi světových vědeckých odborníků 
i věštkyň z dob před tisíci lety se asi potvrzují a oteplování planety zapříčiňují v celém 
světě nepředvídatelné skutečnosti. 
 Proto i my na svých užitkových plochách budeme čelit extrémním nárazům 
počasí a přitom stále hledat nové metody použitelné pro naši činnost související 
s intenzivním hospodařením na polích, v zahradách a sadech, ale i pro naše pěstitelské 
záliby.
 Již v polovině poslední dekády června jsme si uží-
vali sklizně jahod, ranějších ostružin, malin, 
borůvek i rybízu. Obzvláště v našich podmínkách 
byla nadúroda třešní. Kvanta tohoto ovoce ale při-
šla vniveč, protože nebylo sil ani možnosti vše očesat 
a zpracovat.
 O úpravě stromů třešní jsem se zmínil v minulém Bro-
díku. I na slivoních, jabloních, hrušních a také na ořešá-
cích se prozatím zdá, že i po užitečném propadu plůd-
ků by tohoto materiálu mohlo na stromech ke sklizni být 
ještě dost. Záleží ovšem na dalším vývoji počasí a zvláš-
tě na výši přirozené vodní zálivky i dešťové vody.
 U odrůd jabloní citlivých k hořké pihovosti (což každý zná ze svého pozorování) 
ošetřujeme opakovaným postřikem hnojiva obsahujícího vápník přijímaný listy i plody 
(chlorid vápenatý, ledek amonný s vápencem). Nejvýhodnější je nakoupit tekuté hno-
jivo již k tomuto účelu vyráběné. 
 O ovoce se s námi budou asi také chtít rozdělit škůdci – např. obaleči druhé ge-
nerace. Je-li to signalizováno, ošetřujeme stromy postřikem. Chystáme lapáky na vosy 
a ostatní škodlivý hmyz. U bobulovin hlídáme zdravotní stav listů.
 U málo odolných druhů jádrovin a peckovin se po náletech vos a sršní může 
objevovat monilióza. U jabloní a hrušní je čas pozdně letního řezu. Po po-
lovině měsíce se mnohé pupeny na stromech „rozmýšlejí“, jestli zůstanou listovými 
nebo se přemění na květní. Prosvětlením koruny řezem se jich k tvorbě pupenů 
s květy „odhodlá“ více. U broskvoní se v tuto dobu také řeže, zkracují se letorosty. 
V pozdější dekádě srpna se zpravidla ukončuje řez peckovin.



17Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7 – 8/2018

Po sklizni rybízu a angreštu je možno je prořezávat, prosvětlovat i sestřihem. 
Rybízy a angrešty v této době můžeme i roubovat na meruzalku. Je možné i křížit 
(na rozmnožení) ostružiníky, popínavé maliníky, lísky, keřové rybízy, angrešty, kanadské 
i další borůvky. Lze též „řízkovat“ bobuloviny, protože ze srpnových řízků (letos i z čer-
vencových) do příštího roku narostou velmi pěkné keře.
 Srpen bývá také vhodnou dobou pro očkování jádrovin i peckovin, ale i do-
bou, kdy je možné roubovat třešně a višně, buď na kůru, nebo kopulací. Přirostlé 
rouby z tohoto zásahu na jaře častěji raší (oproti roubovaným až v předjaří) a mohou 
vytvořit do konce sezony solidní stromek. 
U jahod, které již odplodily, můžeme listy seříznout až u srdéčka a pořádně zalít, 
přihnojit, vyplít, okopat.
V srpnovém období přichází zpravidla stálejší počasí. Bude-li tomu tak i letos, 
poznáme později… V nížinách je ještě tepleji ve dne i v noci, ve vyšších polohách se 
koncem měsíce začínají noci stávat chladnějšími. Vyskytují se hojně silné rosy, rána býva-
jí mlhavá. Rostliny zůstávají delší dobu ovlhčené. To nahrává výskytu houbových chorob.
Hlídáme také zdravotní stav zeleniny, u rajčat a brambor napadení plísní, padlí na mrkvi 
i petrželi, houbové choroby na listech celeru a libečku, plíseň okurkovou, housenky motý-
lů u košťálovin, mandelinku na bramborách – je toho opravdu hodně. V případě napa-
dení zvolíme zeleninu s krátkou vegetační dobou. Lze ještě vysazovat kedlubny (gigant 
pozdní), čínské a pekingské zelí.
Pravidelně také sklízíme bylinky. Vhodné je sklízet na počátku kvetení, kdy je v rost-
linách nejvyšší obsah aromatických látek. Můžeme přihnojovat kombinovanými hnojivy 
na list nebo zálivkou. 
Vylamujeme zálistky rajčat a dbáme na přivazování jejich lodyh k opěr-
kám. Mnozí zahrádkáři mají také zkušenosti s přípravou rostlinných hnojivých zákvasů. 
Nejčastěji se toto přírodní hnojivo připravuje z kopřiv nebo kostivalu. Také se velmi dobře 
osvědčilo kvašené hnojivo z kuřin, či jiného trusu. Jen je třeba dbát na řádné vykvašení 
a pak se tyto zákvasy musí ředit s vodou a zvažovat, které rostliny tímto zavlažíme.
Se symptomy chorob a škůdců ještě nějaký čas budeme bojovat. Také bychom měli být 
obezřetní ke střídání plodin. I když jsme byli na některých záhonech s něčím úspěšní, ne-
měli bychom se po čase dostat do určitých potíží. Půda se bude jednostranně vyčerpávat, 
rostliny na ní postupně přestanou dobře růst a plodit díky tzv. půdní únavě, další příčinou 
poklesu úrodnosti je hromadění chorob a škůdců.
Různé rostliny mají různé nároky na živiny, organickou hmotu v půdě. Proto 
naši předchůdci užitkovou část zahrady již dávno rozdělili na tři části, tzv. první, druhou 
a třetí trať. V té první se pěstují rostliny náročné na živiny, ve druhé středně náročné 
a ve třetí nenáročné. Toto bychom měli ve své činnosti zohledňovat a naše pěstované 
kultury se nám potom budou obměňovat slušnými a zdravými výsledky.
    Za Český zahrádkářský svaz
     František BřečťanPoznámka:
Podrobněji o tzv. tratích a nárocích rostlin na živiny – viz např. 
https://priroda-zahrada.cz/clanky/zahrada/pestovani-zeleniny-naroky-na-ziviny-stridani-plodin/
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POZVÁNKY A INFORMACE

PROGRAM KEMP WESTERN
VOCHTÁNKA POTŠTEJN
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV VYHLAŠUJE

Sbírku použitého ošacení
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů, nábytek, 

jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,

znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
V měsíci červenci až říjnu 2018 

v době úředních hodin od 9.00  do 17.00 hod.

V budově obecního úřadu v Borovnici

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

DĚKUJEME ZA VAŠÍ POMOC.

te

otí,

Věc

ky

ace, 
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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 Bo-

rovnici.

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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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsíci srpnu oslaví
významné životní jubileum 

65 let
pan Jan Jiroušek  

z Borovnice.

65 let
pan Jindřich Sejkora   

z Přestavlk.

83 let
pan Václav Prudič 

z Borovnice.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

sociální komise

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

Meteostanice je mimo provoz.

HODNOTY Z OKOLNÍCH STANIC
ČERVEN 2018

Vysoké Mýto
Maximální teplota  31,3°C
Minimální teplota   10,8°C
Průměrná teplota  20,1°C 
Srážky celkem  32,3mm

Kostelec nad Orlicí
Maximální teplota 31,1°C 
Minimální teplota 6,8°C
Průměrná teplota  18,8°C
Srážky celkem 69,1mm

Vrbice
Maximální teplota 30,3°C
Minimální teplota 7,3°C
Průměrná teplota  18,6°C
Srážky celkem 56,6mm

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

Počet trvale žijících 
v obci Borovnice 

dosáhl dne 11. 6. 2018 
počtu 
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OKRESNÍ KOLO PŘEPYCHY
 Poslední květnový víkend se mladí hasiči z Rájce zúčastnili svého premiérové-
ho okresního kola ve hře Plamen pořádaného tentokrát v Přepychách.

Na přípravy nebylo moc času, zúčastnit se jsme se rozhodli až po úspěších 
na jejich vůbec prvních soutěžích v Kostelecké Lhotě a okrskové soutěži na Vr-
bici. Na nacvičení celkem pěti disciplín jsme měli pouhé dva týdny, ale i tak se 
odjíždělo s nadšením, protože na děti čekalo mimo jiné i třídenní stanování.

Soutěže se zúčastnilo celkem 40 družstev (19 mladších, 21 starších) z celého 
rychnovského okresu. Program byl opravdu nabitý, soutěžilo se od sobotního 
rána do nedělního odpoledne pod oblohou bez jediného mráčku.

Naše družstvo 10 dětí ve věkovém průměru necelých 8 let si zaslouží za repre-
zentaci Rájce obrovskou pochvalu. Děti absolvovaly a dokončily všech 5 disci-
plín s obrovským nasazením a vysloužily si uznání i od rozhodčích okresního 
sdružení hasičů za jejich obrovskou bojovnost při jejich první účasti na takovéto 
velké akci.

Ve zbytku roku se těšíme na další soutěže a do příští sezony nebudeme vstupovat 
už jako úplní nováčci, ale zkušení mladí hasiči.

Za SDH Rájec
Miloš Koutný 
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Vážení rodi e,

dovolujeme si Vás a Vaše miminko 

pozvat na 

Slavnostní vítání občánků,
které se uskute ní v ned li dne 

26. srpna 2018 ve 14.00 hodin 
ve spole enské místnosti 

obecního ú adu v Borovnici.

Obec Borovnice, sociální komise

hodin26

rovnice, sociální


