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Slavnostní otevření nového OÚ v Borovnici.
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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
měsíce červenec a srpen utekly jako voda. Máme tu 
září, což znamená, že už skončily prázdniny.
Letošní léto bylo velmi teplé, hlavně pro děti, které si 
prázdnin užily plnými doušky.
Po prázdninách zase hurá do školy, která je povinná 

pro všechny děti. Nejvíce se asi těší prvňáčci v doprovodu svých rodičů nebo pra-

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
slavnostní otevření nového OÚ v Borovnici bylo velmi zdařilé.

Když v roce 1960 byl OÚ z Borovnice čp. 49 přemístěn 
do Přestavlk na zámeček čp. 1, nikdo netušil, že by mohl 
nastat den, kdy se zase sídlo OÚ vrátí do Borovnice čp. 5. 
Tento den nastal 1. 1. 2018, když se na novém OÚ v Borovnici začalo úřadovat.
Rok 2018 bude pro nás významný i tím, že uplynulo 100 let od vzniku Českoslo-
venské republiky a 50 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země. Tyto 
významné události si připomínáme po celý rok.

Myšlenka vybudovat obecní úřad z bývalé prodejny v Borovnici vznikla v roce 
2015. Projekční a administrativní činnost získala fi rma IRBOS s.r.o. z Čestic. Sta-
vební dozor po celou dobu stavby vykonával pan ing. Radek Myšák.

Dodavatelem se stala fi rma REMING s.r.o. z Rychnova n. Kn. Vedoucím celé stav-
by byl pan Petr Kuchař. Jak už jsem se zmínila v lednovém čísle obecního zpravo-
daje, stavba byla zahájena 5. prosince 2016. Rok utekl jako voda a 7. 12. 2017 
proběhla kontrolní prohlídka ze stavebního úřadu. Kolaudační souhlas nového 
OÚ v Borovnici byl vydán k 22. 12. 2017. Nyní mohlo začít rychlé stěhování 
z Přestavlk do nové budovy v Borovnici.

Během dne otevřených dveří byla možnost, abyste si tuto budovu mohli každý pro-
hlédnout a zhlédnout videoprojekci celé této stavby, kterou připravil s komentářem 
pan Ladislav Miček.

Pro všechny bylo přichystané bohaté občerstvení a upomínkový dárek.
Přáli bychom si, aby toto dílo sloužilo i nadále dalším generacím v naší obci.
Tímto bych chtěla poděkovat také těm, kteří se na celé akci podíleli. 
Krásné dny, plné sluníčka v duši, Vám všem přeje 

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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rodičů. Tímto začíná na následujících deset měsíců nový školní rok 2018/2019.
Nejen dětem, ale i rodičům přeji zvládnout každodenní úkoly doma, ve škole, ale 
i mimoškolní aktivity.
V říjnu bude končit jedno volební období a nové začínat. V obci Borovnice byly 
zaregistrovány dvě kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se 
budou konat ve dnech 5. a 6 října 2018. Občané mají možnost volit mezi volební 
stranou „Sdružení nezávislých kandidátů – obec Borovnice“ nebo „Možnost vol-
by“. Všem přeji šťastnou ruku volby pro nadcházející volební období.
Venku už to voní podzimem, ale krásné počasí nás neopouští. Budeme doufat, že 
i václavské léto bude také krásné. Ještě nás čeká hasičská soutěž, výlet pro děti 
a ukončení cyklosezóny.
Krásný zbytek léta a začátek podzimu ve zdraví, klidu a pohodě Vám všem přeje

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

Z HISTORIE

HOMOL 
PROHLÁŠENA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU
Zadáme-li do internetového vyhledávače slova „Homol národní kulturní památ-
ka“, zjistíme, že v letních měsících se na internetu objevila řada článků, které nás 
seznamují s novou, pro obce Borovnice a Lhoty u Potštejna lichotivou skutečností.
Hned v prvním příspěvku (z 3. 7. 2018) čteme: „Poutní místo Homole na Rych-

novsku s kostelem a výpravným 
schodištěm se k 1. červenci ofi -
ciálně stalo národní kulturní pa-
mátkou. V platnost vešlo dřívější 
rozhodnutí vlády o prohlášení 
místa za národní kulturní památ-
ku. Homole se stala 23. národní 
kulturní památkou v Králové-
hradeckém kraji. ČTK to dnes 
řekla Eva Macková z územního 
pracoviště Národního památko-
vého ústavu (NPÚ) v Josefově. Pohlednice z doby kolem r. 1930
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Kostel patří církvi, obce Borovnice a Lhoty u Potštejna se dělí o hřbitov u kostela 
a kamenné schodiště. 
Poutní místo na Homoli dala v letech 1690 až 1696 vybudovat hraběnka Terezie 
Eleonora z Ugarte. Centrem komplexu je barokní kostel Panny Marie Bolestné, 
který je obklopen malým hřbitovem, kde byly roku 1703 postaveny dvě kaple. 
Kostel byl navržen jako prostá jednolodní stavba se štítovým průčelím natočeným 
netypicky severním směrem, aby dominoval okolní volné krajině. Součástí areálu 
je také kostnice z roku 1778.
Kámen na 112 metrů dlouhé přístupové schodiště ke kostelu pochází z nedale-
kého lomu v Hájku. Sochařskou výzdobu provedli o něco později Hendrichové 
z Litomyšle. Ačkoli byla sochařská výzdoba schodiště poničena, stále si uchovává 
svoji symboliku. Poutníci se cestou vzhůru ke kostelu modlili růženec, počet 153 
schodů odpovídá jednotlivým modlitbám Zdrávas Maria, 16 odpočívadel potom 
počtu modliteb Otče náš.
„Je to vyznamenání pro toto poutní místo, které má velký význam hlavně pro 
Choceňsko. Kostel je dominantou regionu a také schodiště si zasluhuje pozor-
nost,“ řekl dříve ČTK generální vikář královéhradecké diecéze Josef Socha. Obce 
si od zápisu Homole mezi památky slibují větší zájem turistů a také to, že se zchá-
tralou památku podaří opravit. „Doufáme, že si sáhneme na dotaci jak na opra-
vu schodiště, tak ohradní zdi kolem hřbitova,“ řekla starostka Borovnice Soňa 
Rojková“ (https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poutni-misto-homole-na-rychnov-
sku-je-narodni-kulturni-pamatkou/1639313).

Homol dnes 
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Zbývá vysvětlit, co se rozumí pojmem národní kulturní památka. Na webu 
Národního památkového ústavu zjistíme, že: „Kulturní památky, které tvoří nej-
významnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje podle § 4 zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči vláda ČR nařízením za národní kulturní 
památky a stanoví podmínky jejich ochrany. Návrh na vyhlášení připravuje minis-
terstvo kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem“ 
(https://www.npu.cz/narodni-kulturni-pamatky). 
Národními kulturními památkami jsou mimo jiné: Karlův most, Karlštejn či rotunda 
na Řípu. Poutní místo na Homoli je tedy v té nejlepší společnosti…

Poznámka:
Na obecním úřadě v Borovnici lze stále zakoupit brožuru pana Jindřicha Vanic-
kého Homol – turistická perla Orlických hor. Další informace o Homoli 
čtenáři naleznou také v knize Dějiny obce Borovnice, která je rovněž k dostání 
na obecním úřadě. Obě publikace jsou k dispozici také v knihkupectvích v Kos-
telci n. O., v Rychnově n. Kn. (knihkupectví Naděje v Panské ulici) a v Chocni 
(Zámecké knihkupectví).

PaedDr. Ladislav Miček

Homol na internetu
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Zastupitelstvo obce Borovnice
srdečně zve všechny občany obce na veřejné zasedání,

které se bude konat
v úterý dne 11. září 2018 od 18.00 hodin

ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.
Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena na úředních deskách týden 
před zasedáním.                                                        Všichni jste zváni.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

V letošním roce byla JPO obce Lhoty u Potštejna se sídlem ve Lhotách u Potštejna 34
povolána na území obce Borovnice už třikrát. Jednou to bylo v k. ú. Borovnice 
u Potštejna v obci Borovnice – požár autobusové zastávky, podruhé v k. ú. Rájec 
– požár hrabanky v lese pana Kinského a potřetí v k. ú. Borovnice – požár strni-
ště. Ke všem těmto požárům přijela JPO jako první pod vedením velitele Martina 
Růžičky ml. Tímto bych chtěla jménem obce Borovnice hasičům ze Lhot u Potštejna 
poděkovat za rychlý zásah při požárech. 

Soňa Rojková,  starostka obce Borovnice

PODĚKOVÁNÍ
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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 září vždy od 14:30 hod.

Dne 16. 9. 2018 se na Homoli koná tradiční podzimní pouť,
při níž budou slouženy mše svaté od 8:00, 10:00 a 14:00 hod.

PĚŠKY NA POUTNÍ MŠI SVATOU

Kam: kostel Bolestné Panny Marie na Homoli  
Kdy: v neděli 16. září 2018
Sraz: před kostelem sv. Jiří v Kostelci
Čas: 09:15 hodin 

pořadatel:
Římskokatolická farnost

Kostelec nad Orlicí



9Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

INFORMACE PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volby do zastupitelstev obcí konané

ve dnech 5. a 6. října 2018
a to 

v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Volební okrsek číslo 1 v Borovnici
na obecním úřadě – společenská místnost.

Okrsek je určený pro voliče bydlící v obecních částech
Borovnice, Přestavlky, Rájec a Homole.

Informace o volbách do zastupitelstev obcí lze získat 
na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz)

a města Kostelce nad Orlicí (www.kostelecno.cz)
nebo na obecním úřadě v Borovnici.

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.
16. září 2018
14. října 2018

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

11. listopadu 2018
16. prosince 2018
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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.

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: …………………………….

Termín výletu: sobota 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. 
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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.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800

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

které se budou provádět v termínech:

 18. 9. 2018   Homol + Borovnice

                   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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Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. 
Vamberk pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, 
nefunkčních elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná 
v pátek 5. října 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 autobusová zastávka 16:30 – 16:50 hod.
3. Borovnice u obecního úřadu 17:00 – 17:20 hod.
4. Borovnice u rybníka 17:30 – 17:50 hod.
5. Homol 18:00 – 18:10 hod.

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
– znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové fi ltry, plast. nádo-
by od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejova-
né hadry, staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika, 
autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, ojeté pneumatiky, autosedačky 
a čalounění, rozbitý nábytek, matrace…
– nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče: ledničky, televi-
zory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty ….

VÁŽENÍ OBČANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD 
NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM.

NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKÁDÁNÍ ODPADU
TŘETÍ OSOBOU!!!

Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou. 
Tato akce Vás časově ani fi nančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může 
pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně Vašich dětí. Snaha o zlep-
šení životního prostředí může začít u každého z nás. Pomozte a přispějte 
ke zlepšení životního prostředí!
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.

Děkujeme Vám předem za spolupráci.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO 
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018

ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje - tel.: 841 155 155

08.09. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266,

  Rychnov nad Kněžnou 494 534 841

09.09. MUDr. Podolská Jana Poliklinika, Mírové nám. 88,

  Týniště nad Orlicí 494 371 783

15.09. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

   494 515 697

16.09. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno

   494 667 628

22.09. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

   494 323 958

23.09. MUDr Ptačovská Eva Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

   603 933 466

28.09. MUDr Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17

   494 598 205

29.09. MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

   494 515 695

30.09. MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek

   494 381 263

06.10. MUDr. Sudová Simona s.r.o. Poliklinika, Mírové nám. 88,

  Týniště nad Orlicí 494 371 031

07.10. FSmile s.r.o.

 - MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno 777 667 353

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
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VČELAŘI

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, ČTENÁŘI BRODÍKU,
omlouvám se za mylnou informaci k termínu pro včelařskou výstavu 
ve Chlenech v minulém vydání Brodíku. Z několika důvodů byl termín posunut o tý-
den, a tak výstava ke stoletému výročí vzniku naší včelařské organizace 
a 140 let od založení Katolicko-hospodářsko-včelařského spolku 
Lípa ve Chlenech se bude konat na sále pohostinství ve Chlenech v so-
botu 20. října od 9 do 17 hodin a v neděli 21. října od 9 do 12 hodin.
Budou zde mimo exponáty z oboru včelařiny i další ukázky z historie našich ves-
nic, kdy již za Rakousko-Uherska po parcelaci pozemků byl zájem se vzdělávat, 
a tak do spolku Lípa (založen 1878) dojížděli odborníci z Prahy, aby poučili 
rolníky, jak obdělávat půdu, sázet a ošetřovat stromky a zacházet se včelstvy. 
Tento spolek, založený jako jeden z prvních v celé zemi, sdružoval rolníky ze 
širokého okolí a v zápisech můžeme nalézt i jména rolníků z Tutlek, Doudleb nad 
Orlicí a Skrovnice. Tehdy nebylo tolik literatury, a tak chyběly zkušenosti a mnoh-
dy chyběly i prostředky pro obdělávání půdy. 
Naše vesnice však byly daleko lidnatější, než je tomu dnes, a obživa národa byla 
prioritou. Těžká každodenní namáhavá práce byla v létě samozřejmostí a kvalitní 
výpěstky a zemědělské produkty lidé často nosili do trhů v Rychnově, Chocni atd. 
Doma se pak šetřilo i na jídle, maso bylo jen o nedělích, někdy jen pro hospodáře. 
Bohužel bylo málo v povědomí, že škodí tabák a velké množství alkoholu,  často 
po domácku vyráběného. Husa byla „prasetem chudých“ a byly jich často plné 
návsi. Husy byly označené barevně na hlavě, aby se poznalo, komu patří. V zimě 
se pak dralo peří a vyráběla košťata, hrábě a žebřinové vozy s loukotěmi.
Pokud někoho bolel zub, tak stačilo navštívit místního kováře, jenž měl kleště. 
Na pokraji každé vsi byla pazderna, kde se sdíral len (pazdeří), neboť prach 
z pazdeří byl vysoce hořlavý, a tak bylo omezeno nebezpečí vyhoření celé vesni-
ce. Později, když se již len nezpracovával, pazderna sloužila jako ubytování pro 

nemajetné, často tam žilo i několik rodin. 
Dnes již není řada řemesel, která se v té 
době provozovala, známa. 
Včelařině se tehdy věnovaly oso-
by, jež nebyly tolik vytíženy v ze-
mědělství. Proto mezi nimi najdeme 
faráře, učitele a hospodáře na výměnku. 
Včelstva se nekrmila cukrem a dílo (plásty 
s medem) se vyřezávalo na jaře, pokud 
včelkám něco zbylo. Později se přešlo  
na rozebíratelné dílo a začaly se použí-
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ZAHRÁDKÁŘI

vat primitivní medomety. Rozmanitost pylové snůšky byla daleko větší, 
neboť byla i větší rozmanitost pěstovaných plodin. O inkarnátu - jeteli růžáku si 
dnes již můžeme nechat jen zdát. Původní místní včela tmavá, měla úplně jiné 
vlastnosti než dnes chovaná včela kraňská. Byla bodavější a nereagovala tolik 
na snůškové výkyvy během jara a léta. Úly byly málo prostorné a málo se zakr-
movalo na zimu, a tudíž byly i nižší medné výnosy. Dalo by se říci, že v tom byla 
symbióza s výnosy na polích. Dnes je zcela jiná doba, informace probíhají vše-
možnými způsoby a je umění se zorientovat v tom, co je správné a co zavádějící. 
Bohužel nám někdy chybí ten selský rozum našich předků.
Na říjnové výstavě  budou k vidění ukázky z jiných na Chlensku čin-
ných organizací, a tak při letošní nadměrné úrodě se pochlubí zajisté i chlenští 
zahrádkáři a další organizace z okolí. Kdo bude mít v sobotu 20. října zájem, 
může zajet  po 12. hodině na křápancové hody, jež se uskuteční v Brumbá-
rově, a tak navštívit dvě zajímavá místa.

Za ZO ČSV Chleny, 
Jiří Suchánek, předseda

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Skončilo období dovolených a prázdnin, které si letos jistě většina mladé populace 
dokázala příjemně zpestřit, a zase nastává další etapa. Pozvolna se blíží podzim, 
tedy ten astronomický. Skutečný podzim začíná v různých místech naší republiky 
také zcela různě. S podzimem nastupují ranní mlhy a ke konci měsíce se někde 
objevují též první mrazíky.
Po letošním mimořádně tropickém počasí v měsíci červenci a srpnu se přesvědču-
jeme o zrychlené vegetaci, v průměru o 2 až 3 týdny. Toto příliš suché období 
způsobilo zemědělcům, ovocnářům a zahrádkářům mnoho starostí s udržením ve-
getačního cyklu alespoň s ucházejícím výsledkem určitých produktů. V mnohých 
případech bylo i velké úsilí nedostatečné, zvláště když našemu snažení chyběla 
tolik potřebná vláha. Výpěstky a plodiny proto začaly strádat. V ovocných za-
hradách jsme svědky velikých propadů ovoce, v mnoha případech jde 
i o kvalitu. U domácích českých švestek se projevuje zvýšený výskyt „šárky“. Takto 
poškozené a seschlé plody nelze vhodným způsobem zpracovat.
 Hovoříme-li o mimořádně narušeném klimatu v našich stávajících podmínkách, 
je třeba také poukázat na to, že se s těmito tropickými vlivy, na které není naše 
vegetace navyklá, do našich oblastí postupně dostávají i noví škůdci, paraziti 
a také choroby, na které jsme nebyli zvyklí, a navíc nejsme fundovaně připra-
veni na boj s nimi. 
Kromě nově se rodících zmutovaných generací škůdců se objevují i ti noví. O ně-
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kterých již víme, a je proto třeba 
na ně naše pěstitele upozornit. 
Vrtule rakytníková škodí pře-
devším na plodinách kmenového 
základu a jejich čeledí. Octomil-
ka japonská se začala vyskyto-
vat v některých oblastech na třeš-
ních a napadá i angrešty a maliny, 
u kterých pak vznikají deformace 
plodů. Mutka švestková, pou-
hým okem neviditelná larvička, kte-
rá navrtává pecky plodů, se ukrývá v jádrech a tem se rozmnožuje pro další vege-
tační období. Abychom nedávali množnost dalšího rozšiřování těchto negativců, 
je třeba spadlé a narušené ovoce zpod stromů řádně vyhrabat, nedávat 
je do běžného kompostu, ale zlikvidovat v uzavíratelných nádobách a nejlépe 
ve vhodnou dobu spálit. Proto také včas vyřezáváme odplozené a škůdci napade-
né pruty maliníku, ostružníku a také ty, které jsou napadeny rzí. U jahod, i u těch 
stáleplodících, zvláště dbáme na likvidaci uschlých či napadených listů či celých 
sazenic. U remontantních jahodníků vyštipujeme nově se tvořící květenství, aby se 
rostliny neoslabovaly. Je nutné vysazovat ověřenou a osvědčenou zdravou sadbu.
Zaměříme se také na místa, kde se nám objevovali hryzci a podzemní myši, 
které za sebou zanechaly mnoho chodbiček, a tím i podrytých sazenic. Tyto saze-
nice rovněž včas odstraňujeme.
V tomto období se můžeme seznamovat s vysazováním keřů rybízu a an-
greštu, přičemž bychom neměli šetřit energií během přípravy výsadbových jamek 
a na kvalitním substrátu. Platí to pro všechny druhy kultur, které hodláme na podzim 
zasadit. Po výsadbě dbáme na pravidelnou zálivku, zvláště v letošním suchém ob-
dobí. Stávající výsadby můžeme navíc přihnojit draselnými a fosforečnými hnojivy.

Z výzkumných studií se ukazuje, že je vhodné se 
zčásti vracet k historickým odrůdám, které 
se v našich podmínkách osvědčovaly po mnohá de-
setiletí. Vykazují vyšší odolnost proti škůdcům, a na-
víc mají hlubší a rozsáhlejší kořenový systém.
Protože půda se slehává, nezapomínáme na její 
prokypřování. Podpoříme tím vzlínavost a lepší vyu-
žití závlahy, voda jen neodteče po povrchu.
S napětím očekáváme, co nám měsíc září ještě při-
praví. Raději budeme počítat s neočekáva-
nými změnami počasí a s dřívějším nástu-
pem podzimu.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan



17Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2018

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Chleny pořádá 
v sobotu dne 8. září 2018

zájezd do zemědělského komplexu – ovoc-
nářství Dolany a jeho okolí (Kuks apod.). 
Zájemci o tento zájezd mají možnost přihlásit 
se v jednotlivých obcích u svých zástupců za-
hrádkářského svazu nebo přímo u Jaroslava 
Petráňka ve Lhotách u Potštejna.

Základní organizace ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou 
a městys Častolovice pořádají 20. zahrádkářskou výstavu s názvem

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Se uskuteční ve dnech 4. – 7. 10. 2018 ve výstavním areálu v Častolovicích a bude 
otevřena každý den v době 09,00 hod. – 17,00 hod., v neděli do 16,00 hod.
Výstava bude uskutečněna v celém zahrádkářském domě, v sokolovně v přízemí, 
v 1. patře a ve vestibulech, na venkovní ploše v párty stanu, třech velkých hangárech, 
třech velkých stanech a na otevřené ploše zahrady.

Pro návštěvníky bude připraveno – vystaveno:
• jablka perspektivní z ovocnářských a šlechtitelských ústavů, jablka od velkopěstitelů 

i drobných zahrádkářů, staré odrůdy i současně pěstované, hrušky, peckoviny, oře-
chy, hroznové víno, melouny, 

• ze zeleniny bude několik druhů paprik, rajčat, cibulí, česneku, brambor, listové a ko-
řenové zeleniny,

• z květin budou vystaveny jiřiny a jiřinky, chryzantémy, africké fi alky, begonie, lilie, 
květiny okrasné listem, pro aranžerii řezané květiny z dovozu z Holandska v kombi-
naci s vodou a aranžérskými prvky,

• specializované fi rmy, organizace a jednotlivci budou vystavovat keramiku, broušené 
sklo, kaktusy, bonsaje, okrasné stromky, veliké množství bylinek, pekárenské výrobky 
a domácí pečivo, skleníky, dřevěný nábytek, zahradní technika a nářadí, moštáren-
ské a pivovarnické výrobky, tropické rostliny,

• odborná poradna, soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce, odborný dopro-
vodný program,

• samostatné kompozice z činnosti včelařů, drobných chovatelů, sběratelů hub, mysliv-
ců a ornitologů,

• hudební a kulturní doprovodný program po celou dobu výstavy s příjemným poseze-
ním a odpočinkem,

• široký stánkový prodej všeho co potřebuje zahrádkář, bohaté občerstvení po celou 
dobu výstavy, 

Vstupné:
děti 6-15 let 30 Kč, důchodci a studenti 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodinné 170 Kč (2 dospělí 
1-4 děti), parkovné po celou dobu výstavy je zdarma.

Bližší info na tel. 721311719
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SPANILÁ JÍZDA MOPEDŮ 2018

Blíží se konec prázdnin a s ním i je-
jich ukončení, které už po několik 
let v Borovnici probíhá ve znamení 
„Spanilé jízdy mopedů“. Na přípra-
vu stroje je celý rok, ale jak už to 
bývá, poslední týden to vypukne.
Počasí o prázdninách bylo stále příznivé, až na sobotu 1. září 2018, kdy měl 
probíhat 13. ročník, se počasí nechtělo umoudřit. V 13:30 hodin přestalo pršet, 
tak hurá, jedeme na projížďku po krásách našich malebných vesniček. Na startu se 
sešlo 20 krásných veteránů. Ty stroje snad už ani nevěřily, že se někam pojede…
Po zahřátí motorů se vyrazilo na trať a každý jezdec se těšil, jak si jízdu uži-
je. Za hodinu už bylo slyšet zvuky prvních motorek vracejících se na základnu. 
Po krátkém odpočinku se začalo soutěžit v několika disciplínách. Jak vše dopadlo, 
prozrazuje výsledková listina.
Děkujeme členům SDH Borovnice za uspořádání a zorganizování celé akce a také 
sponzorům, kteří Spanilou jízdu mopedů 2018 podpořili. Budeme se těšit na další 
ročník, tentokrát už 14., který se bude konat 31. srpna 2019. Všichni jste srdečně 
zváni.

Miloš Tschöpl, SDH Borovnice
foto na obálce

1 Aleš Souček 18.70 4.80 45.60 0.00 65.00 69.10

2 Přemysl Valach 18.70 4.90 43.00 2.60 62.40 69.20

3 Petr Junek 21.30 4.90 45.10 4.50 60.50 75.80

4 Roman Adámek ml. 23.40 5.30 40.80 9.80 55.20 79.30

5 František Junek 21.90 4.60 46.20 9.40 55.60 82.10

6 Jiří Černý st. 19.40 4.40 47.60 12.50 52.50 83.90

7 Jiří Černý ml. 18.40 5.60 46.20 18.80 46.20 89.00

8 Luboš Doubek 23.00 5.00 50.20 20.50 44.50 98.70

9 Miroslav Rychtařík 25.80 4.70 48.80 20.20 44.80 99.50

10 Milan Vanický 22.00 5.20 51.30 22.90 42.10 101.40

11 Petr Novotný 27.60 4.90 48.60 20.60 44.40 101.70

12 Oldřich Zářecký 27.00 4.60 47.40 24.80 40.20 103.80

13 Aleš Vích 31.30 6.00 48.40 20.90 44.10 106.60

14 Ladislav Mráz 22.90 5.30 53.30 25.60 39.40 107.10

15 Roman Adámek st. 24.70 5.50 46.40 31.70 33.30 108.30

16 Lukáš Bečička 24.00 4.50 55.80 24.10 40.90 108.40

17 Miloš Tschopl 28.00 5.00 51.20 27.20 37.80 111.40

18 Ladislav Bečička 24.40 4.70 50.50 38.30 26.70 117.90
19 Jaroslav Syrový Odstoupil pro poruchu mopedu

Celkový čas

Spanilá jízda mopedů -  13. ročník
Borovnice  1. září 2018

Pořadí Jméno Příjmení Jízda 
zručnosti Sprint Rychlostní 

zkouška
Pomalá jízda 
( Penalizace )

Pomalá jízda 
( Čas )

1 Tomáš Dvořák 21.90 5.50 69.00 0.00 130.10 96.40

Spanilá jízda mopedů -  13. ročník - čtyřkolka
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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 NOVÉM

Jedná se o amatérskou meteo-
stanici umístěnou na objektu rodin-
ného domu č. p. 48 v obci Rájec. 
Nová meteostanice je  v provozu 
od srpna 2018.

1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Vysoký Nízký Průměrný

Teplota 34,6°C 5,9°C 21,3°C
Rosný bod 25°C 1,6°C 12,8°C
Vlhkost 
vzduchu 99% 21% 61,7%

Srážky 33mm - -
Rychlost 
větru

53,6
km/h - 3,7

km/h
Závan 
větru

76,3
km/h - -

Směr větru - - Jižní

POZVÁNKY A INFORMACE

SOBOTA 6. 10. 2018
ve dnech 4. – 7. října 2018 v Častolovicích

ZO ČZS Častolovice,  Územní sdružení  ČZS Rychnov n.Kn.  a  městys  Častolovice pořádají  20.  výstavu 
ovoce,  zeleniny a  květin

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH

ČECH 20.20. VÝSTAVUVÝSTAVU20. VÝSTAVU
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO: PROGRAM:PROGRAM:

R adost  –  Krása – Užitek 
areál  sokolské zahrady,  sokolovna a  zahrádkářská budova
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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 září 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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    ve spolupráci s                   

Yvetou Broulíkovou 
Vás zvou za burčákem do 

Mutěnic 

42.ROČNÍK 
TRADIČNÍHO BURČÁkOVÉHO 

POCHODU 
Burčákový pochod je prestižní, poměrně 
vyhledávaná akce, které se můžete 
zúčastnit jen a pouze 1 x za rok. 
Burčák je nápoj plný zdraví. Obsahuje 
obrovské množství přínosných látek, 
vitamínů, enzymů, ovocných cukrů… Pití 
burčáku je tedy pro Vaše zdraví!!! Pokud 
pití burčáku spojíte s turistickou akcí, 
máte zdraví 2 x. Není od věci, 
rezervovat si místa  včas.   
 

TERMÍN: 13. 10. 2018  
 
ODJEZD: v 6:00 h z náměstí v Chocni 

     v 6:30 Nové Hrady (ostatní nástupní na trase Litomyšl – Brno, dle dohody) 
  
 
CENA: 370,- Kč 
 
PROGRAM: 9:00 – 17:00 hod. putování osadou vinných sklepů z Milotic přes Dubňany 
až do Mutěnic po různých trasách od 4 do 14 km. Během pochodu ochutnáte burčák 
nebo skvělá vína od místních vinařů. Dále vás pohostí specialitami, které jinde 
nenajdete.  
  

Do 23.9.2018 je nutné zaplatit místenku 370,- Kč za osobu. 
 
Kontakt: Jaromír Voříšek – 603 832 186, mail: jvtransit@tiscali.cz 
 
Úhradu proveďte složením finanční částky na účet: 4114487329/0800. V platbě 
uveďte: VS 186, KS 0, SS telefonní číslo plátce. Do zprávy pro příjemce uveďte 
všechna jména platících účastníků. 

                AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
                   CESTOVNÍ AGENTURA 
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                AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  

                         CESTOVNÍ AGENTURA                         pořádá 
 

Celodenní nákupní 
zájezd do Primarku 

Nákupy jsou tady. Pojeďte s námi 
nakoupit si do Primarku u Vídně. 
Tentokrát do nového nákupního centra 
„SCS SHOPPING CITY SÜD“. Pokud 
hledáte obuv, šaty, svetříky, kabáty, 
kalhoty, sukně, košile, kravaty, 
obleky, opasky, dětské oblečení, 

doplňky, domácí textil, župany, či mnoho dalšího, pak jste v Primarku na 
správné adrese! V tomto centru najdete ještě dalších 258 obchodů 
různých značek.Např. Peek & Cloppenburg, Benetton, C&A, Desigual, 
Esprit, Mango, s.Oliver, Veromoda, Orsay, Tom Tailor atd. Naleznete 
zde také supermarket Merkur s širokou nabídkou kvalitních potravin ale 
i drogerie a mnoho dalšího.Při zpáteční cestě se na chvilku zastavíme ve 
FREEPORTU OUTLETU na Hatích.  

 
 
TERMÍN: 17.listopadu 2018 
ODJEZD: v 5:00 h. Choceň – náměstí. Ostatní nástupní místa dle dohody. 
CENA: 570,- Kč/osobu (cena zahrnuje dopravu, nezahrnuje případné pojištění)   
Kontakt: Jaromír Voříšek – 603 832 186 mail: jvtransit@tiscali.cz 
 
Závaznou přihlášku proveďte složením finanční částky do 2.11.2018 na účet: 
4114487329/0800. V platbě uveďte: VS 187, KS 0, SS telef.číslo plátce. Do zprávy pro 
příjemce uveďte všechna jména platících účastníků.    
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

SŇATEK UZAVŘELI

NOVÍ OBČÁNCI

ROZLOUČENÍ

V měsíci září oslaví
významné životní jubileum 

80 let 
pan Miloslav Luňák z Rájce,

60 let 
paní Iva Voráčková z Přestavlk,

60 let
pan Karel Voráček z Přestavlk.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

sociální komise

V měsíci srpnu nás opustil

Pan Antonis Georgiou
z Homole.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

sociální komise

V měsíci srpnu uzavřeli sňatek

Michal Tschöpl z Přestavlk 43
 a Klára Tuzová z Prachovic.

Hana Kaplanová z Rájce 5
 a Petr Šalda

z Rychnova nad Kněžnou. 

Novomanželům gratulujeme
a přejeme hodně štěstí!

sociální komise

Dne 26. srpna 2018 byli do naší 
obce přivítáni noví občánci:

Jiří Černý z Přestavlk

Tobiáš Chaloupka z Přestavlk

Ella Janečková z Přestavlk

Ameli Kotalová z Rájce

Těší nás, že také letos
přibylo tolik dětí

a novým občánkům
a jejich rodinám přejeme

především zdraví
a hodně společně strávených

šťastných chvil.
za sociální komisi Petra Koutná

foto na obálce
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Spanilá jízda mopedů
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