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Kostel a schodiště na Homoli - veduta z r. 1812 
Kostel a schodiště na Homoli - současný stav
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Z HISTORIE

Z MINULOSTI POUTÍ NA HOMOLI
Svátek Narození Panny Marie připadá na 8. září. Pouť na Homoli, která se vzta-
huje k tomuto církevnímu svátku, se letos uskuteční v neděli 17. září. Tradice zdej-
ších poutí vznikla na přelomu 17. a 18. století. 
Kostel P. Marie Bolestné, vybudovaný na Homoli v letech 1692-1696, se 
během 18. století stal vyhledávaným poutním místem. Kamenné zábradlí (mís-
ty jde o balustrádu) schodů bylo postupně vyzdobeno sochami světců, andílků 
a kamenných váz. Dodavatelem se stala tehdy známá a žádaná sochařská dílna 
litomyšlských Hendrichů. Po pravé straně přístupového schodiště vznikl (dnes již 
neexistující) hostinec, poutníky hojně navštěvovaný. 
Koncem 18. století kostelík postihly necitlivé josefínské reformy. V roce 1784 zde 
byly zabaveny zlaté a stříbrné předměty, které potom vrchnostenská kancelář 
v Chocni prodala v dražbě hluboko pod skutečnou cenou. Následujícího roku do-
šlo k zákazu poutí. Jednalo se však o přechodné opatření, které dlouho nepřežilo 
císaře Josefa II. († 20. 2. 1790). Roku 1792, po stoleté činnosti, vrchnost zrušila 
na Homoli školu a přesunula ji na Sudslavu, do sídla fary.
Kolem roku 1800 poutní místo opět ožilo, aby se plné slávy opět dočkalo v násle-
dujícím 19. století.
Velká sláva se odehrála na Homoli v roce 1892. Informuje nás o tom Emanuel 
Kosina: „Roku 1892, ve dnech 8., 9., 10. a 11 září slaveno bylo 200leté výročí 
založení chrámu. Ze širého kraje putovali k památnému místu poutníci a počet 
velkých procesí se denně stupňoval. Přišla procesí často v počtu 500 až 600 
osob. Nával byl tak veliký, že se muselo kázati mimo kostel“ (Kosina, E.: Památná 
Homol…, II., s. 72).
V knize věnované poutním místům v Čechách, která vyšla v roce 1903, o poutích 
na Homoli čteme: „Nyní konají se v chrámě tom, v jehož okolí vznikla i víska, 
služby boží každou druhou neděli, na všecky svátky Mariánské a též velmi často 
o všedních dnech. Pouť slaví se na Homoli třikráte ročně: v pátek po Smrtelné ne-
děli (malá pouť); o třetí neděli po Velikonocích (hlavní pouť) a o svátku Narození 
Panny Marie. Pravidelné poutní průvody přicházejí sem každoročně z měst: Ústí 
nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí a pak ze všech téměř 
okolních farních osad. Celkem do roka lze napočítati víc jak 20 procesí, která 
sem se zbožnou myslí a posvátnou písní na rtech přicházejí“ (Košnář, J.: Poutnická 
místa a památné svatyně v Čechách, Praha, V. Kotrba, 1903, s. 325-326).
V souvislosti s poutí došlo na Homoli také k požáru. K roku 1895 nachá-
zíme v obecní kronice tento zápis: „V tomto roce na Homoli vyhořelo 
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č. p. 1 a 13, Doležal a Rychtařík, když před poutem pekli koláče a neopatrností 
vznikl oheň“ (Pamětní kniha obce Borovnice, 1927-1945, OÚ Borovnice, digitali-
zovaná verze, originál uložen v SOkA Rychnov n. Kn., s. 45).
Učitel Antonín Svoboda, tvůrce obdivuhodné regionální vlastivědy, se před sto lety 
mimo jiné věnoval také zdejšímu nářečí, a došlo také na Homol. Zachytil, jak 
z jeho hlediska dříve, tj. někdy ve 2. polovině 19. století, hovořil zdejší 
lid: „Na Homoli měli krásnej pout. Krámy byly plny cukrovího. A tech ďoučat,
co se tam sešlo, a jak ustrójenejch! Samy herbábí a samej klobouk! Kdák to 
za starejch času na vesnici viděl? Je prauda, dřiu taky nosili herbáuny šaty, ale 
na hlavách měly pěkny šátky a přes ramena lochtušky“ (Svoboda, A.: Rychnovsko 
a Kostelecko, Vlastivědný sborník, Rychnov n. Kn., Učitelská jednota Komenský, 
1921, s. 224).
O mnoho let později, roce 1941, vyšla vlastivědná publikace nazvaná Mezi La-
bem a Orlicí. Nalézáme tu zmínku o poutním místu na Homoli: „Třikrát ročně oží-
vá návštěvami poutníků, kteří přicházejí vzdáti úctu Panně Marii. Vzpomínají zá-
zračných uzdravení, zejména chromého člověka, který po pěti letech byl najednou 
zdráv“ (Dvořák, St.: Mezi Labem a Orlicí, Hradec Králové, Oma, 1941,s. 53). 
S církevním svátkem souvisely lidové veselice. Kronika Rájce a Přestavlk, kterou 
vedl mlynář Bohumil Bečička, nás informuje o tanečních zábavách ve druhé 
polovině 19. století: „Dle starobylého zvyku odbývají se každoročně v osadě 
Rajci dvě taneční zábavy, a sice jedna v masopustě a druhá o posvícení. V osa-
dě Přestavlkách pak čtyři takové zábavy, a sice v masopustě, o pouti homolské 
a hemžské a o posvícení, takže není zapotřebí zvláštních oznamovacích opatření 
činiti“ (Pamětní kniha obce Rajc-Přestavlky, SOkA Rychnov n. Kn., fond AO Rájec, 
inv. č.:18, č. kn.: 2518, kart. č.: 271, s. 68, zápis se vztahuje k roku 1896).

Poznámka:
Kostelu a poutnímu místu na Homoli se s velkým zaujetím věnoval pan Jindřich Va-
nický z Potštejna. Jeho brožura nazvaná Homol – turistická perla Orlických 

hor byla v roce 2015 
vydána péčí Obce Bo-
rovnice. Publikaci lze 
zakoupit na obecním 
úřadě, stejně jako knihu 
Dějiny obce Borov-
nice.

PaedDr. Ladislav Miček

J i n d ř i c h  Va n i c k ý

HOMOL
TURISTICKÁ PERLA
ORLICKÝCH HOR

Borovnice brozurka_Homol-OBALKA.indd   1 9.6.2015   9:05:01
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TRADICE PŘIPADAJÍCÍ NA ZÁŘÍ A NA PODZIM

Z výukového pásma Ivety Vašátkové Český rok v proměnách a slavnos-
tech, které je určeno pro vlastivědu ve 4. a 5. ročníku základních škol, jsme vy-
brali již předposlední ukázku – tentokrát půjde o krátké povídání věnované pouti 
a posvícení.

POUŤ
Už několikrát jsme si řekli, že život našich předků byl spojen s křesťanstvím. Lidé se 
buď scházeli v kostele, nebo se chodili modlit do menší kapličky. Kostel či kaplička 
stály v každé vsi. Tyto stavby nesou vždy jméno nějakého svatého nebo se jmenují 
podle nějaké pro věřící významné události. Proto se říká například „kostel svaté 
Kateřiny“ nebo „kaple svatého Jana Nepomuckého“. 
V den, kdy měl daný světec svátek nebo v den výročí události, podle které stavba 
dostala jméno, se slavila pouť. Pozvali se příbuzní, napekla se a navařila spousta 
dobrých jídel a všichni se radovali. 
Z trhů, na které přijížděli i různí potulní baviči, zpěváci a loutkáři, se postupně 
vyvinula pouť tak, jak ji známe dnes – se spoustou cukrovinek a atrakcí. 

POSVÍCENÍ
Pokud se postavil nový kostel nebo kaplička, musela být stavba před otevřením 
slavnostně vysvěcena. Den výročí vysvěcení kapličky nebo kostela byl dalším 
veselým časem – posvícením.
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Posvícení, kterému se na Moravě výstižně říká hody, se slavilo v nejrůznějších 
částech roku, nejčastěji v období od konce léta do počátku zimy. Bylo 
bohatou slavností. Obvykle trvalo tři dny, ale někdy i celý týden. Každá rodina si 
zvala příbuzné a hosty, které se snažila co nejštědřeji pohostit. Všude byla spousta 
jídla. Tradiční je posvícenská husa nebo posvícenské koláče.
Čas radovánek a hodování končil v pondělí zlatou, neboli krásnou ho-
dinkou. Celá vesnice i lidé z okolí se sešli v hospodě a všichni dlouho tančili 
a radovali se. 

Mgr. Iveta Vašátková

A JAK JE TO S POSVÍCENÍM V NAŠICH OBCÍCH?
Zdá se, že svátek už drží jen některé domácnosti. V Borovnici, na Homoli, 
ve Velké a Malé Lhotě posvícení připadá vždy na Dušičky, tj. svátek Památ-
ky zesnulých – 2. listopadu. Svátku se budeme věnovat v listopadovém čísle 
Brodíku.

V Přestavlkách a Rájci se posvícení drží kolem 15. října, většinou jde o třetí 
říjnovou neděli. Svátek se vztahuje ke kostelu sv. Apolináře v Chlenech.

PaedDr. Ladislav Miček
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny
od 7:00 do 19:00 hodin.
Na hřbitov je zakázáno vodit psy. 
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme

KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše
v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli 
v měsíci září vždy od 14:30 hod.

Dne 17. 9. 2017 se na Homoli koná tradiční podzimní pouť,
při níž budou slouženy mše svaté od 8:00, 10:00 a 14:00 hod.

ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice 

Redakční rada: Zastupitelstvo obce Borovnice
Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“

e–mail: brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově obecního úřadu v Přestavlkách.

Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Přestavlky 1, 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
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

INFORMACE PRO OBČANY

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 4/2017
konaného dne 27. 6. 2017 v Přestavlkách

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

Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli pí Olgu Bečičkovou a p. Ja-

roslava Lédra
– upravený rozpočet č. 2 na rok 2017. Součástí změny rozpočtu za rok 2017 č. 2 je po-

ložkový výtisk příjmů a výdajů výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů uvedené 
částky změn. Navýšení příjmů celkem o 58 000  Kč a navýšení výdajů o 192 000  Kč

–  pachtovní smlouvu 20906/2017 na obecní pozemky p. č. 3416 a p. č. 3417 
v k.ú. Borovnice u Potštejna s „pachtýřem“ ZOPOS Přestavlky a. s.

– dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 20902/2017 na obecní pozemky p. č. 3495 
a p. č. 3217 v k.ú. Borovnice u Potštejna s „pachtýřem“ ZOPOS Přestavlky a. s.

– kupní smlouvu na nákup pozemků p. č. 119/1, PK 118/2, PK 120/1, PK 
121/2 v k. ú. Rájec ve výši 15.195,- Kč

– nákup traktorového návěsu za nejnižší nabídnutou cenu 194.750,- Kč bez DPH 
od fi rmy Agroservis Záměl s. r. o.

– kupní smlouvu č.57/2017 na nákup traktorového návěsu s Agroservis Záměl s. 
r. o., ve výši 194.750,- Kč bez DPH

– výměnu sloupů veřejného osvětlení v části obce Rájec ve výši 84.510,- Kč bez 
DPH fi rmou Pavel Zářecký, Lhoty u Potštejna

– žádost p. Chaloupky Aleše, Kostelec n. Orlicí a pí. Chaloupkové Šárky, Potštejn 
o přidělení čísla popisného k budově umístěné na pozemku p. č. 126/49

– soutěž „Běh do homolských schodů“ a souhlasí s příspěvkem věcného sponzor-
ského daru

– uspořádání sbírky ošacení pro Občanské sdružení diakonie Broumov

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv a přípravou smluv k odsouhlase-

ným žádostem
Olga Bečičková, ověřovatel, Jaroslav Lédr, ověřovatel

Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka
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Termín našeho výletu se blíží! Vyrazíme v sobotu dne 16. září 2017.
Odjezdy autobusů: Borovnice: 6.50 hodin
 Přestavlky: 7.00 hodin
 Rájec: 7.10 hodin, vždy na autobusových zastávkách

Čeká nás hodinový zábavný program v Pekle Čertovina, oběd v U rytíře Toulovce 
v Proseči a pak výšlap Toulovcovými Maštalemi - okruh z Vranic, délka 4,5 km. 
Bude to krásné, už jen objednat výletnické počasí. V případě hladkého průběhu 
zbyde i čas na návštěvu jedné z tamějších rozhleden (Toulovcova, Borůvka, Te-
rezka). Plánovaný příjezd do 17 h.
Děti mají výlet hrazen, dospělý doprovod si hradí 
vstup do Pekla, oběd a případný vstup rozhlednu.
Více info na: www.peklocertovina.cz
 www.mastale.cz

Nahlášené nezletilé osoby bez doprovodu rodiče 
odevzdají nejdéle při odjezdu Souhlas zákonné-
ho zástupce. 

Případné dotazy směřujte na Petru Koutnou,
tel.: 723607440,
email: petra.koutna@centrum.cz

OBECNÍ VÝLET PRO DĚTI

SOUHLASÍM
s účastí svého dítěte

na Obecním výletě pro děti „Peklo 
Čertovina/Toulovcovy mašta-
le“ pořádaného obcí Borovnice dne 
16. 9. 2017. S detaily výletu jsem 
byl/a seznámen/a.

Podpis zákonného zástupce:
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OBECNÍ VÝLET PRO DŮCHODCE

Obec Borovnice připravuje ve spoluprá-
ci se sociální komisí výlet pro důchodce 
obce Borovnice. Vyrazíme ve čtvrtek 
dne 21. září 2017 do Litomyšle 
na květinovou show, kterou každý 
rok již tradičně připravují studentky a stu-
denti Střední školy zahradnické a technic-
ké v Litomyšli.

Navštivte s námi malebné město Litomyšl a nechte se potěšit pohledem na pře-
hlídku tradičních i originálních svatebních kytic, šperků, slavnostně nazdobených 
svatebních tabulí nebo vozidel pro novomanžele. Úžasné prostředí klášterních 
zahrad umocňuje krásu květinových aranžmá.

Pravděpodobný začátek show 16 hod., odjezd plánovaný mezi 14. a 15. hod.
Přesné termíny a detailní program výletu bude zájemcům upřesněn během první 
poloviny září předsedkyní/členkami sociální komise – z důvodu školních prázdnin 
pořadatelské školy v Litomyšli není zatím zcela jasné.

Za sociální komisi Petra Koutná

VYZVEDNUTÍ
LÉKŮ

Z LÉKÁRNY

na lékařský předpis
i volně prodejných

nabízí
Mgr. Lenka Matějková.

Po a St 17:00 – 19:00
Tel. 605 012 835

Přestavlky 24
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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 2017 

v době úředních hodin od 9.00 do 17.00 hod.
V budově obecního úřadu v Přestavlkách.

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

Děkujeme za Vaši pomoc.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
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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 13. 10. 2017. 

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 OSO-
BOU!!!

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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 SAMOSBĚR BRAMBOR 
    ZOPOS Přestavlky a.s. 
 

Samosběr brambor se uskuteční  
7-9.9.2017 a dále do vyprodání 
brambor,denně od 8.00 do 18.00 hod 
v sobotu od 8.00 do 12.00 hod 
 na poli u Vrbice 
Cena: 500,-Kč/q 

 Úhrada: hotově přímo na poli 
 Samosběr je do vlastních pytlů. 
V případě nepříznivého počasí bude 
sběr vyhlášen v náhradním termínu. 

 

   ředitel ZOPOS Přestavlky a.s. 
Ing.Zbyněk Myšák 

 

 

. 
-9.9.2017 a dále do vyprodání 

. 
. 
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2017

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

02.09. MUDr. Podolská Jana Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 783
03.09. MUDr Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17
   494 598 205
09.09. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno
   494 667 628
10.09. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice
   494 322 706
16.09. MUDr Ptačovská Eva Masarykova 729,
  Kostelec nad Orlicí 603 933 466
17.09. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 697
23.09. MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 695
24.09. MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek
   494 381 263
28.09. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 031
30.09. FSmile s.r.o. - MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno
   777 667 353
01.10. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 693
07.10. Freemed s.r.o. - MUDr. Tancurinová Jana
  nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
   736 419 151
08.10. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 542 102
14.10. MDDr. Tomáš Jan Tyršova 515, Opočno
   777 667 353
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FARMÁŘSKÉ
TRHY 2017
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

neděle od 9.00 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:
17. září 
15. říjen   Dušičkové trhy

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

12. listopadu   Svatomartinské trhy
10. prosince   Vánoční jarmark

SDH RÁJEC

SDH RÁJEC INFORMUJE
Letošní léto jsme si v Rájci zase pěkně užili. Pokračovali jsme v hasičských trénin-
cích plných nejen sportu, ale i veselí, jezdili po soutěžích – někdy sbírali přede-
vším cenné zkušenosti, jindy k tomu také cenné kovy.☺
Ještě před prázdninami, koncem června, se nám podařilo se sejít a postavit si 
na návsi „stanové městečko“. Bylo to moc fajn - popovídat si, rozdělat oheň 
a opéct buřty, zahrát si společně s dětmi nějaké hry, jak jsme zvyklí, ale prožít 
také společně dobrodružství spaní ve stanech.
Hned první prázdninový víkend družstva dětí a žen vyjela do Čánky u Opočna, 
kde se dětem dobře dařilo a i v tvrdé konkurenci družstev z celého rychnovského 
okresu vystoupaly na 7. příčku z 11.  Ženy obsadily pěkné 2. místo. 
Další zkušenosti jsme sbírali v Kostelecké Lhotě na Vodních hrátkách, kde jsme se 
zúčastnili netradičního hasičského klání a kromě požárního útoku část družstva 
plnila  úkol z raftu na tamější hasičské nádrži. 
V srpnu jsme vyrazili do Olešnice u RK a tentokrát přemluvili i naše muže.☺ Jaká 
byla radost, když se podařilo oběma dospěláckým týmům vystoupat na stupínek 
nejvyšší, a vezli jsme do Rájce dvojnásobné vítězství! Děti slavily místo druhé, 
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Blíží se podzim, tedy ten astronomický, protože skutečný podzim začíná v různých 
místech republiky někdy a někde dříve, jindy a jinde později. Nastává podzimní 
rovnodennost. Počasí je vrtkavé, někdy deštivě, a jindy ještě s poměrně vyso-
kými teplotami.
S podzimem nastupují ranní mlhy, místy překvapí i ranní mrazíky. 
Zvláště po letošních zkušenostech v měsíci srpnu, kdy nám příroda připravila mno-
há překvapení s vysokými teplotami a obratem s prudkými lijáky a duněním hrozi-
vých bouřek, si nemůžeme být jisti ani klidným podzimem.
Teplomilná zelenina začíná strádat. Neúměrné střídání teplot a vlhkostí 
nám připravilo více starostí a práce s pohlídáním různých vznikajících plísní, šíře-
ní houbových chorob, hnilobných bakterií a moniliózy, která letos obzvlášť zlobí.
Některé tyto nebezpečné choroby jsou rozšiřovány nově vznikajícími druhy virů 
a bakterií. O těchto negativech jsme se přesvědčovali nejen u kořenové zeleniny, 
zvláště brukvovité, ale i u okurků také ve sklenících a fóliovnících, kdy ranní teploty 
byly ještě snesitelné, ale ty odpolední dosahovaly na slunci přes 45 °C a více.
Naše zelenina a ovoce není v našich středoevropských oblastech šlechtěna na toto 

a ke dvěma výborným uzeným kýtám za dospělácké výkony přibyl i dlouhý věnec 
buřtů našich dětí. Oslavy byly zasloužené! ☺
Předposlední víkend prázdnin jsme vyrazili ještě s dětmi do Křovic u Dobrušky 
na poslední kolo Ligy hasičské mládeže rychnovského okresu – soutěž v požární 
útok a také nově štafetu 4 x 60 m. Běhání štafet a zdolávání překážek je pro naše 
děti věc zbrusu nová, možná také proto tak lákavá a zajímavá. Na soutěž jsme se 
v oslabené sestavě odjeli poprat se zcela novou disciplínou a také poprvé vyzkou-
šet krátce trénované, pro děti zcela nové technické provedení požárního útoku. 
Na přední místa jsme tentokrát ani nedohlédli, ale přivezli spoustu postřehů, jak se 
dětský hasičský sport dnes dělá. Nejlepším družstvům našeho okresu s dlouholetou 
tradicí a zázemím se v příštích letech budeme snažit přibližovat. Čeká nás spousta 
tvrdé práce, ale cítíme, že máme dobře našlápnuto. 
Touto cestou posíláme znovu velké díky všem, kteří se podíleli na realizaci dět-
ských překážek. Díky našim šikovným a obětavým mužům se rájecká tréninková 
louka pyšní běžeckou lávkou a překážkou v našich oranžovočerných barvách! 
Děkujeme i dalším podporovatelům, fanouškům a v neposlední řadě rodičům dětí, 
kteří v průběhu roku ochotně pomáhali s dopravou dětí na soutěže. Letošní soutěž-
ní rok zdaleka nekončí, proto se těšíme na další společné zážitky!

SDH Rájec
Fotografi e na vnitřní straně obálky
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abstraktní chování počasí. Proto i nyní hledíme všechny napadené a zahnívající 
produkty včas likvidovat, abychom zmírnili další rozšiřování těchto chorob. Ty se 
mohou během celé vegetace rozšiřovat a jejich mikroby dokážou přežívat v půdě 
i několik let. Takto napadená zelenina by se neměla dávat do kompo-
stu, který by měl být v dalším období zdrojem přihnojování. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat nádorům na kořenech brukvo-
vitých rostlin, které jsou v podzimním období snadno zjistitelné. Takto zdefor-
movaný a poškozený kořenový systém je příznakem nádorovitosti kořenů brukvo-
vitých, kterou způsobuje mimořádně odolný půdní mikroorganismus známý pod 
latinským názvem Plasmodiophora brassicae, česky nádorovka brukvovitá. 
Proti této chorobě není možná chemická ochrana, doporučuje se vápnění půdy 
a po několik let na tomto místě vynechat pěstování brukvovité zeleniny vůbec. 
Taktéž zbytky z těchto rostlin se nemají ani kompostovat, ani vyhazovat mimo 
zahrádku, protože to nebezpečně přispívá k šíření choroby. Někdy je možné si ji 
přinést se sadbou, která nepocházela ze zdravého prostředí.
V letošním roce se na některých stanovištích začalo vyskytovat větší množství 
neviditelných vlnovníků a hálčivců, zvláště na zahradních rostlinách, kde 
postupně páchají značné škody.
Na ořešáku se často mimo vymrznutí objevily i dva druhy – vlnovník vlašský 
a puchýřovitý. Způsobují drobné puchýřovité hálky, často načervenalé barvy. 
Hálčivec lískový způsobuje na lísce zduření pupenů, která bývají již v září 
viditelná. V následujícím roce pak napadené pupeny vůbec nevyraší a zasychají. 
Zásahy chemické ochrany nemají na ořešácích a lískách význam.
Na rybízech, zvláště na černém, se více rozšiřuje vlnovník rybízový. Jedi-
nou ochranou je důsledné odstraňování a následné spalování větví s poškozenými 
pupeny již v předjaří. O tom jsme se již 
zmínili v jarních číslech Brodíku.
V posledním období se daří i do zahrá-
dek vysazovat úrodné maliníky a ostru-
žiníky. Také na těchto rostlinách se již 
vyskytují vlnovníci – maliníkový, os-
tružiníkový.
Tyto příznaky jsou často zaměňovány 
za virové choroby. U nás žádné ošetření 
„postřikem“ proti těmto škůdcům není po-
voleno, avšak v zahraničí se doporučují 
přípravky buď na bázi oleje, nebo po-
lysulfi du vápníku, aplikované na zelené 
plody.
V září začíná sklizeň pozdějších 
odrůd ovoce. Na plodech se také silně 
šíří moniliová hniloba a sazovitost. 
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V této době je částečnou ochranou už 
pouze pečlivé odstraňování napadených 
plodů, zejména spadaných. K šíření hni-
loby přispívají i vosy.
Na hrušních jsou již na listech a vzácně 
i na plodech viditelné příznaky napadení 
rzivostí hrušně (rez hrušňová), která 
je v poslední době čím dál více rozšíře-
na. Hostitelem choroby jsou různé 
druhy tújí a jalovců, a proto vzdále-
nost výsadby hrušní od těchto jedinců se 
doporučuje nejméně 200 metrů.
Jak se v naší oblasti pozdává, tak příliš-
nou radost nad letošní úrodou ovo-
ce asi nemáme. Pokud ho většinou při kvetení nepoškodil mráz, pak velké 
výkyvy teplot, přívaly a někde i krupobití, nám odebraly naděje na dobrou sklizeň 
a kvalitní sortiment našich výpěstků, včetně skořápkového ovoce.
Přesto je třeba i při minimálních sklizních (někde i žádných) dodr-
žovat pravidla ošetřování a průklestu porostů, abychom si pro příště 
připravili vhodný počinek. Jde také o dobrý pocit, že jsme provedli vše potřebné. 
Proto pečlivě zvažme i výběr stanovišť jak pro jednotlivé druhy zeleniny, tak pro 
výsadbu stromů. 

Před šedesáti lety se začala psát novodobá 
historie Českého zahrádkářského svazu, kdy 
členy tohoto svazu bylo více než 400 tisíc Čechů. 
Oslavy tohoto významného jubilea vyvrcholí 
ve dnech 5. až 8. října na olomouckém vý-
stavišti Flora. 
V našich oblastech se začalo s ustavováním těchto 
spolků před padesáti lety. Před dvaceti lety se 
zástupci našich obcí rozhodli o sloučení za-
hrádkářských spolků do jednoho uskupení 
se střediskem v Chlenech.
K připomenutí „kulatého“ výročí organizujeme 
místní výstavu v rámci mikroregionu Brodec, 
a to na sobotu 7. října 2017. Na své si během 
konání výstavy mohou přijít i ti nejmenší, pro které bude připraveno zajímavé 
překvapení. Chtěli bychom, aby výstava měla zajímavý obsah i pro rodinnou 
vycházku několika generací.
Dovolujeme si Vás všechny oslovit a na výstavu Vás tímto zveme.
Dále se obracíme na všechny, kdo by mohli svými výpěstky a výtvory rukodělných 
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prací podpořit naši výstavu a věnovat nebo zapůjčit tovary, protože se jedná 
o akci zaměřenou na zveřejnění různých sortimentů v našem mikroregionu. Pře-
dem děkujeme.
Koordinátorkou této akce je ing. Markéta Kameníková ze Chlen, 
se kterou je možné domlouvat potřebné. Také lze využít jednotlivých zástupců 
z místních obcí.

Na závěr připomínáme, že tradiční výstava Zahrada východních Čech 
v Častolovicích proběhne ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2017.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečtan
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POZVÁNKY A INFORMACE
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Sobota 
30. 9. 2017 

- přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,
vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,

- ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
- přehlídka staročeských a stále dobrých odrůd jablek,
- expozice hroznového vína, paprik, ořechů, kolekce bylinek, 
- současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
- výstava chryzantém, jiřin a jiřinek, begonií, fial, gladiolů,

pokojových květin, lilií, květin z dovozu z Holandska, 
- ukázky chovatelů, včelařů, kaktusářů, ornitologů,
- po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
- tradiční soutěž v aranžování ovoce, zeleniny a květin,
- výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
- ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky, 
- stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, okrasných dřevin 

a cibulovin, květin, keramiky a odborné literatury, bonsají,
ovoce a zeleniny, léčiv a čajů, pracovního ošacení,  

- doprovodný kulturní a odborný program a dobré občerstvení,
- možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka,
- zámek v Častolovicích bude otevřen, parkování zdarma

SOBOTA 30. 9. 2017
09,00 hod. Zahájení třetího dne výstavy.
09,30 hod. Vystoupení hudební skupiny 
13,30 hod. Koncert orchestru z Vamberka 
13,30 hod. Beseda o bylinkách Ing. J. Pirner
15,00 hod. Ukázka aranžování květin         
17,00 hod. Konec třetího dne výstavy

NEDĚLE 1. 10. 2017  
09,00 hod. Zahájení čtvrtého dne výstavy
09,30 hod. Zasedání Územní rady ČZS RK   
10,00 hod. Vystoupení skupiny Špunti          
13,00 hod. Koncert skupiny Špunti     
14,00 hod. Módní přehlídka RETRO Slatina
15,00 hod. Ukončení soutěže v aranžování
16,00 hod. Celkové ukončení výstavy

ČTVRTEK 28. 9. 2017
09,00 hod. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 hod. Zahájení soutěže v aranžování
09,30 hod. Vystoupení hudební skupiny 
10,00 hod. Slavnostní zahájení výstavy
12,00 hod. Zasedání Krajské koordinační rady ČZS
14,00 hod. Hudební vystoupení K-BAND
17,00 hod. Ukončení prvního dne výstavy

PÁTEK 29. 9. 2017
09,00 hod.  Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 hod. Soutěž v aranžování ovoce, zeleniny a květin,
09,30 hod. Vystoupení hudební skupiny 
13,30 hod. Vystoupení hudebního orchestru BAŠAPA z Holic  
14,30 hod. Přednáška a beseda 
 „Jak pěstovat zdravé ovoce – švestky“ J. Matejsek
17,00 hod. Konec druhého dne výstavy

ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2017 v Častolovicích

ZO ČZS Častolovice,  Územní sdružení  ČZS Rychnov n.Kn.  a  městys  Častolovice
pořádají  19.  výstavu ovoce,  zeleniny a  květin

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH

ČECH VÝSTAVUVÝSTAVUVÝSTAVU
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO: PROGRAM:PROGRAM:

Bližší informace na telefonu 721 311 719
a na www.zahradkari.com

R adost  –  Krása – Užitek 
areál  sokolské zahrady,  sokolovna a  zahrádkářská budova
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Jedná se o amatérskou meteostanici 
umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 5 v obci Rájec. Meteostanice je 
v provozu od konce roku 2011.

ČERVEN 2017

Průměrná teplota za měsíc: 18,2°C
Vlhkost: 69,1%
Minimální teplota za měsíc: 6°C
Vlhkost: 27%
Maximální teplota za měsíc: 31,5°C 
Vlhkost: 95%
Průměrná rychlost větru: 1,7 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 83,8 mm
Sníh za měsíc:  0 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
chladné dny (<10°C) 0 dní 
mrazivé dny (<0°C) 0 dní
přízemní mráz (<0°C) 0 dní
letní dny (>25°C) 14 dní
horké dny (>30°C) 3 dny
tropické noci (i>=20°C) 0 dní
dešťové dny 11 dní

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

ČERVENEC 2017

Průměrná teplota za měsíc: 19,2°C
Vlhkost: 76%
Minimální teplota za měsíc: 6,6°C
Vlhkost: 40%
Maximální teplota za měsíc: 32,1°C 
Vlhkost: 96%
Průměrná rychlost větru: 1,4 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 101 mm
Sníh za měsíc:  0 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
chladné dny (<10°C) 0 dní 
mrazivé dny (<0°C) 0 dní
přízemní mráz (<0°C) 0 dní
letní dny (>25°C) 14 dní
horké dny (>30°C) 2 dny
tropické noci (i>=20°C) 0 dní
dešťové dny 17 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

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
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEASŇATEK
UZAVŘELI

V měsíci září oslaví
významné životní jubileum

60 let
pan Jiří Kroul

z Přestavlk.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

sociální komise

 V měsíci srpnu sňatek uzavřeli
pan Jaromír Hlavsa 

a paní Helena Vrbová
z Borovnice.

Novomanželům gratulujeme
a přejeme mnoho štěstí!

sociální komise

Nabídka služeb kominíka

Obecní úřad Borovnice
přijímá požadavky na revize
a čištění komínů,
které se budou provádět

náhradní termín 14. 9. 2017

Ceny: Roční revize(vyhláška č. 34/2016 Sb.)........250,- Kč
 Vymetení komínu.......................................100,- Kč

Kominictví - Libor Havlena, Rudoltice 187, 
Vodafone: 776 358 665, 776 602 108

info@kominictvi-havlena.cz | www.kominictvi-havlena.cz | http://www.skcr.cz/pardubicky-kraj
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Fotografi e k článku
SDH RÁJEC INFORMUJE
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Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

Setkání koňských sil
pod Homolskými schody

9. ročník
Kdy: V sobotu 23. 9. 2017 od 9:00

Kde: Ve Lhotách u Potštejna
Kdo: Pořádají přátelé koní ve spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna

Program:
Dětský parkur s vodičem

Formanská jízda
Slavnostní nástup

Ovladatelnost v kládě
Svoz slámy

Dostih chladnokrevníků
Běh do homolských schodů

Obec Lhoty u Potštejna, Obec Borovnice, Pila Ing. Jindřich Husák, Prodejna krmiv Běstovice, TTV Hlaváček, 
MVDr. Minařík Richard, Vinotéka u Župů Vamberk, Kadeřnictví M. Kounová, Interbyt V. Koun,Prodej sudového piva 
a alkoholu Miloš Šimek, Jiří Horáček soukromý zemědělec, ZOPOS Přestavlky - Chlenská uzenina, Tomáš Lédr 
chovatel plemenných býků, Plastová okna Desenský,Petr Balous - soukromý zemědělec,ZD Mostek, KPM STAV s.r.o 
Praha - Mrázek, Farma Tichý a spol.,Alfa VSS czech s.r.o, Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna

Doprovodný program:
Soutěže pro děti

Trampolína
Jízda na koních

Vstupné: Dobrovolné


