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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
když na podzim v roce 2014 vzniklo nové slo-
žení zastupitelstva obce Borovnice, ležel před 
zastupiteli mimo jiné úkol řešit stav obecních 
budov. Ta v Borovnici byla v havarijním stavu.
Šlo o bývalý obchod, který byl postaven 
na počátku 70. let. Budova sloužila občanům obce Borovnice až do roku 2000 
jako prodejna se smíšeným zbožím. Od této doby už jenom chátrala. Na nějaký 
čas byla využita panem Nešťákem z Rájce jako sklad a prodej použitého zboží. 
I tato činnost skončila, a nám tedy nezbylo nic jiného, než vymyslet, co bude 
s obecní budovou dál.
Nakonec se prosadila myšlenka vybudovat zde vlastní obecní úřad 
a jít do vlastního.
Tento záměr byl probírán na zastupitelstvu hned z kraje roku 2015 a do konce 
roku se podařilo vybrat dodavatele na „Projekční a administrativní činnost při pří-
pravě projektu stavební úpravy v obci Borovnice“, fi rmu IRBOS s.r.o.
Do léta následujícího roku byl vybrán dodavatel na opravu obecní budovy v Bo-
rovnici č. 5 „Nástavba, přístavba, stavební úpravy a změna v účelu užívání pro-
dejny potravin na Obecní úřad obce Borovnice“. Dodavatelem se stala fi rma 
REMING s. r. o.
V prosinci 2016 bylo k dispozici stavební povolení a opravy mohly být zahájeny.
Tyto práce trvaly celý jeden rok a v prosinci 2017 už máme zkolau-
dováno.
Jako každá stavba i předělání ze starého na nové nebylo jednoduché. Často nás 
překvapila nečekaná událost, s kterou se nepočítalo. Změny v projektu se dělaly 
„za pochodu“ a problémy se řešily, jak se nejlépe dalo. Úprava okolí a drobné 
nedodělky – to vše bude vyřešeno v nadcházejícím roce. 
Toto dílo, které bylo vybudováno pro občany obce Borovnice, bude 
sloužit i další naší generaci.
Už v minulém čísle jsem se zmiňovala o tom, že koncem roku proběhne stěhování 
obecního úřadu z Přestavlk do Borovnice čp. 5.
Tento úkol se podařilo splnit a já bych chtěla všem spoluobčanům oznámit, že od 1. 1.
2018 máme nové sídlo obecního úřadu v Borovnici, kde se budeme 
snažit i v nadcházejícím roce plnit všechnu agendu, která souvisí s chodem úřadu.
V roce 2018 všem přeji hlavně hodně zdraví, lásky, spokojenosti a pohody.  

Soňa Rojová, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

TĚŠNOV, TEŠNOV – TAJEMNÁ TVRZ
Prochází-li turista po lesní cestě ve směru od osady Smetana k Brumbárovu, míjí 
po pravé straně dva rybníky, zvané Malý a Velký Pobočník. V prostoru 
mezi nimi skrývá hustý mladý les tvrziště, tj. místo, kde dříve stávala vodní tvrz 
Těšnov, mezi lidmi známé také pod romantickým názvem U Zpropadenýho 
zámku. 

Co se o kruhovém areálu obehnaném příkopem můžeme dočíst 
v literatuře?
August Sedláček, tvůrce monumentálního díla o českých hradech, zámcích 
a tvrzích o zaniklé tvrzi napsal: „V lese Těšnově severně ode vsi Horek ležícím, 
blíže myslivny Smetana řečené, nachází se tvrziště neveliké, posud příkopem jen 
v suchých letech vyschlým obehnané. Že tu tvrz nějaká stála, jest jisto, a že se 
jmenovala jako les, totiž Těšnov, víře velmi podobno; historických zpráv však o té 
tvrzi naprosto nemáme“ (Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, 
II., Praha, Šimáček, 1883, s. 29). 
Dobrým známým Augusta Sedláčka a velkým příznivcem archeologie byl panský 
lesmistr Josef Kný (*1860 †1936). Společně se Sedláčkem kopali na tvrzi 
Dřel v sousedství Homole (o tom viz Brodík 2016, č. 7-8, s. 6; Dějiny obce Bo-
rovnice, s. 107). Lesmistr Kný měl velkou sbírku archeologických nálezů, kterou 
jako správný archeolog-amatér neustále rozšiřoval. Kopal i na Těšnově, vždyť 
okolní lesy spravoval. Objevil železný nožík a jakousi rozbitou hliněnou nádobu. 
Kámen z tvrziště, na němž byly stopy ohně, prý obyvatelé Kosteleckých Horek 
vykopali a použili jako stavební materiál. V bahně příkopu Kný nalezl kmen upra-
vený na lávku. Během kopání byly objeveny také hroty šípů, podkova, ostruha, 
dokonce i kované dveře. V areálu tvrziště byly ještě na začátku 20. století patrné 
zbytky studny o průměru 2 metry (informace o nálezech a studni jsme převzali 
z webu obce Kostelecké Horky, v jejímž katastru se Těšnov nachází: http://www.
obec-kosteleckehorky.cz/). 
Učitel a regionální historik Gotthard Josef Lašek (*1854 †1937) pro okolní 
les užíval místní jméno Tešnov: „V lese Tešnově severně ode vsi Horek ležícím, 
blíže myslivny „Smetana“ řečené, nachází se tvrziště neveliké, posud příkopem 
obehnané. Že tu tvrz nějaká stála, jest jisto, a že se jmenovala jako les, totiž Teš-
nov, víře velmi podobno“ (Lašek, G. J.: Hejtmanství rychnovské, Velké Meziříčí, 
1884, s. 259). 
Ve vlastivědném sborníku vydaném začátkem 20. let minulého století nacházíme 
pokus o vysvětlení místního jména: „Těšnov dostal název od vlastního jmé-
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na Těšen, které jest už r. 1088 dosvěd-
čeno“ (Svoboda, A.: Rychnovsko a Koste-
lecko, s. 116). Místo by tedy neslo název 
po svém držiteli…
V šestém svazku monumentální kolektivní 
práce o českých hradech, zámcích a tvr-
zích čteme: „Kruhové tvrziště je vklíněno 
mezi dva lesní rybníky a je výrazné jak 
svou rozlohou (průměr 50 m), tak svým 
ohraničením. Val je vysoký 2 m a mohut-
ný vodní příkop je i dnes plný vody. Obra-
nu tvrze značně usnadňovalo bažinaté 
okolí, které činilo terén těžce přístupný“ 
(kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy, 
Praha, Svoboda, 1989, s. 492). Najdeme zde i zmínku o tom, že v roce 1868 
byla během budování lesních cest u tvrziště nalezena zlatá spona s vyrytými pís-
meny JGHZ. Ta je prý dnes nezvěstná, stejně jako střepy nádob a železný nůž 
(tamtéž, s. 492). Nabízí se otázka, zda nejde o stejný nůž, který vykopal lesmistr 
Kný. Lesnímu úředníkovi by v té době ovšem bylo teprve osm let…
Archeolog Bohumír Dragoun se Těšnovem zabýval před dvěma desítkami 
let. Podle jeho názoru nebyla písčitá půda ve spojení s vysokou hladinou spodní 
vody vhodná k zemědělské činnosti, a proto se tu ve středověku rozkládal les. 
Dále uvedl, že v roce 1988 zde amatéři z Klubu archeologů při Okresním domě 
dětí a mládeže v Rychnově n. Kn. během povrchových sběrů objevili keramické 
zlomky pocházející z poloviny 15. století, tedy z doby těsně po husitských vál-
kách. Velice zajímavým se jeví tvrzení, že tu byl velký obytný objekt o půdorysu 
cca 14 x 14 metrů, což se jiným autorům zdá příliš odvážné (viz dále). Podle Dra-
gouna šlo v případě Těšnova o srubovou stavbu chráněnou až tři metry vysokým 
valem (Dragoun, B.: Vodní tvrz Těšnov, in Panorama z přírody, historie a součas-
nosti Orlických hor a podhůří, Dobré, Sen, 1996, s. 117-118).
Řadu užitečných informací nám poskytla kniha Hrady, zámky a tvrze okresu 
Rychnov nad Kněžnou autorů Františka Musila a Ladislava Svobody. Nachá-
zíme tu fundovaný popis stavu Těšnova z doby před 20 až 25 lety: 
„Jádrem tvrziště je okrouhlý pahorek o průměru v koruně cca 38 m, obklopený 
dodnes zavodněným příkopem o šířce cca 10 a hloubce 2,5 m. Příkop je spo-
jen s Malým Pobočníkem, který zlepšoval obranyschopnost tvrze na jižní straně, 
a odtud také přitéká do příkopu voda. Podobně jej chránil na severu dnes již zru-
šený rybník Dýmák (jeho místo je dnes nazýváno Suchý rybník). Tvrziště vyčnívá 
2-3 m nad hladinou vody v příkopě. Na plošině je patrná málo zřetelná sníženina, 
jejíž interpretaci při udávaných rozměrech 14 x 14 m jako pozůstatku obytného 
objektu považujeme za příliš odvážnou. Před příkopem obíhá kolem tvrziště val, 
místy vysoký až 2,5 m. Na východní straně byl val snížen při budování lesní cesty, 

Tvrziště podle Fr. Musila a L. Svobody 
1998
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jdoucí po hrázích rybníků kolem tvrziště“ (Musil, Fr. – Svoboda, L.: Hrady, zámky 
a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, Ústí n. O., Grantis, 1998, s. 166). 
Dnes v těsném sousedství tvrziště stojí informační tabule Naučné stezky 
Mezi Orlicemi, kde se uvádí, že okrouhlé opevnění s „dřevnou palisádou“ bylo 
ze tří stran chráněno rybníky, z nichž se dodnes zachoval jen Malý Pobočník.

Nesmíme zapomenout na historické mapy. Tzv. I. vojenské mapování, které 
proběhlo v letech 1764 až 1768, je v případě lokalizace Těšnova značně nepřes-
né. Zachycuje sice okrouhlé tvrziště a je tu dokonce i pojmenování – Teschnowy 
Schl. (Schl. – znamená Schloss, tj zámek). Mnohem lépe se s umístěním tvrziště 
vypořádalo III. vojenské mapování (z let 1876-1880), kde je kromě vodního pří-
kopu znázorněn také vnější val.
O tom, že se rybník napájející příkop tvrze dříve nazýval Malý Těšnov – „Klei-
ne Teschnow“ - nás informuje mapa z roku 1837. Je tu zakresleno tvrziště a kolem 
něho příkop označený nápisem „Schlossgraben“, tedy „Zámecký příkop“ (Lesní 
mapa revíru Přestavlky, 1837, SOA Zámrsk, fond Velkostatek Kostelec nad Orlicí, 
sign. 5, mapa č. 5). 
Místní jméno Těšnov je doloženo už v roce 1587 pro zdejší les. Snad se i tvrz, 
jak soudil už někdy kolem r. 1880 G. J. Lašek, nazývala stejně… O tvrzi však ani 
z této doby nic nevíme. Zdá se, že zanikla mnohem dříve.
Zámecký příkop, zámek… Názvy užívané na starých mapách mohou souvi-
set s místním pojmenováním U Zpropadenýho zámku. Podle pověsti se zdejší 
pán upsal ďáblu. Když uplynula sjednaná lhůta, zámek se i s majitelem propadl 
do země. Pověst tedy dala místu nový název…
Pro ilustraci, jak rychle se mění zalesněný prostor tvrziště, přinášíme dvě 
fotografi e pořízené z cesty od Malého Pobočníka, ovšem v rozmezí pětadva-
ceti let. Na té z roku 1992 je patrná lehce přístupná terénní vyvýšenina. Snímek ze 
srpna 2017 dokumentuje, že dnes se do míst, kde kdysi stávala vodní tvrz, odváží 
jen nadšenec - houbař nebo pro věc zapálený amatérský archeolog.
Dokončení příště.                                                               PaedDr. Ladislav Miček

▲ Stav v srpnu 2017 
◄ Těšnov v r. 1992 (foto L. Miček) 
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ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice 

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

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

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

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

tel.: 494 547 102, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v zimním období otevřeny
od 8:00 do 16:00 hodin.
Na hřbitov je zakázáno vodit psy. 
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme

KOSTEL NA HOMOLI
Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli 
je přes zimní období až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat 1. dubna 2018
a poté každých čtrnáct dní.
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 8/2017
konaného dne 14. 12. 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 p. Miloše Tschöpla a p. Milo-

slava Jireše
– rozpočet obce Borovnice na rok 2018 s návrhem příjmů 5,153 mil. Kč a ná-

vrhem výdajů 5,153 mil. Kč. Rozpočet obce na rok 2018 je schvalován jako 
vyrovnaný

– střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2022
– obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální-
ho odpadu

– interní směrnici č. 1/2017 obce Borovnice pro časové rozlišení nákladů a vý-
nosů

– dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 07. 2016 – Obec Borovnice, 
Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí a Reming, s. r. o., Soukenická 1176, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou

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

ným žádostem

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– výsledky zasedání kontrolního výboru

Miloš Tschöpl, ověřovatel,
 Miloslav Jireš, ověřovatel

Ing. Libor Provazník, zapisovatel,
 Soňa Rojková, starostka

PEDIKÚRA
Dobrý den, tímto Vám s radostí oznamuji, že na obecním úřadě v Borovnici 
bude pro zájemce k dispozici každý pátek od 8.00 do18.00 hod. pedikúra.
Objednávat se můžete na tel čísle 739 678 995. 
S pozdravem Irena Lédrová
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INFORMACE
PRO VOLBU PREZIDENTA

ČESKÉ REPUBLIKY 

Volby prezidenta České republiky
konané ve dnech

12. a 13. ledna 2018,
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018,

a to v pátek dne 12. ledna 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 13. ledna 2018 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

případné II. kolo, a to v pátek dne 26. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 27. ledna 2018 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

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

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

Informace pro volbu prezidenta České republiky
lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) 

nebo i na zdejším obecním úřadě u paní Rojkové.
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INFORMACE PRO OBČANY
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VÝŠE POPLATKŮ NA ROK 2018

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

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

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

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

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

Graf zobrazuje vývoj výdajů vynaložených obcí Borovnice na likvidaci netříděné-
ho komunálního odpadu (tj. směsný odpad a objemný odpad). Údaje za rok 2017 
nejsou k datu uzávěrky tohoto čísla Brodíku ještě kompletní, ale již teď je možné 
říci, že výdaje za rok 2017 budou ještě vyšší, neboť jen za 11 měsíců roku bylo 
společnosti Ekola zaplaceno za likvidaci směsného komunálního odpadu téměř 
220 tisíc Kč, za likvidaci objemného odpadu se v roce 2017 vydalo 37 510 Kč.
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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

06.01. Bahník Dent s.r.o.  Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
 MUDr. Miřejovská Dagmar  494 323 152

07.01. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno
   494 667 628

13.01. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice
   494 322 706

14.01.  MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
   721 460 150

20.01. MUDr Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17
   494 598 205

21.01. MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 695

27.01.  MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek
   494 381 263

28.01. MUDr. Sudová Simona s.r.o. Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 031

03.02. FSmile s.r.o. Tyršova 515, Opočno
 MUDr. Světlík Filip  777 667 353

04.02. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 693

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

Rok s rokem se sešel, a už tu máme další návštěvu Tří králů. 
Můžete je přivítat v sobotu 6. 1. 2018. Případně i v neděli. 
V loňském roce z důvodu špatného počasí nemohli koledníci 
sbírky zavítat do obce Rájec. Pokud byste měli zájem a chtěli 

byste se zúčastnit sbírky jako koledníci v našich obcích, mů-
žete se přihlásit na obecním úřadě nebo na tel: 603 494 527.

V případě velkých mrazů nelze zajistit sbírku jen jednou skupinkou koledníků. Jde 
především o zdraví dětí a radost ze setkání, aby bylo tříkrálové poselství pravdivé.
Děkujeme vám za přijetí koledníků a přispění do sbírky na pomoc potřebným. Vy-
braná částka a zaměření fi nanční pomoci bude zveřejněno v lednovém Brodíku.

Za Farní Charitu Rychnova nad Kněžnou: ředitelka Eva Šmídová

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Měsíc leden bývá nejchladnějším měsí-
cem v roce. Většina živočichů i rostlin je 
v útlumu. Nastala vhodná doba pro 
kácení dřevin, které je třeba likvidovat, 
stejně tak jako nebezpečné či provozu 
bránící a narušené větve.
Neprořezáváme ale choulostivé 
dřeviny, jakými jsou třešně včetně sakur 
nebo břízy. Zvažujeme též nutnost řezu 
javorů. Ukončili jsme řez roubů pecko-
vin (snad kromě broskvoní). Začínáme 
s řezem roubů jádrovin a řízků 
drobného ovoce. Můžeme též začít 
se zmlazováním keřů rybízů.
Plánujeme výsevy a výsadbu, abychom 
co nejlépe využili záhony a jednotlivá 
stanoviště. Nesmíme přitom zapomínat 
na požadavky jednotlivých ovocných dřevin, které je třeba pro úspěšný výsledek 
pěstování respektovat.
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Proto alespoň stručný návod:

Jabloně patří k nejméně náročným 
ovocným dřevinám, jsou velmi plastické. 
Jejich tvar může být od nízkého zákrsku 
až po vysokokmen. Půdy jim vyhovují 
středně těžké, s dobrou zásobou živin. 
Nesnášejí půdy studené, jílovité nebo 
příliš výsušné, nedaří se jim v mrazivých 
kotlinných či větrných polohách.

Hrušně jsou na stanoviště náročnější. Vyžadují středně teplé slunečné polohy. 
Úspěšně rostou v mírných svazích. V místech s akumulací studeného vzduchu špat-
ně odkvétají a mohou namrzat ve dřevě. Dávají přednost půdám sušším. V posled-
ních obdobích trpí rzivostí a vlnovníkem hruškovým, zvláště v blízkosti rostoucích 
jílovců a konifer (blíže než 200 m).

Slivoně jsou z pomologického hlediska velmi variabilní. Pěstují se prakticky 
ve všech pěstitelských tvarech. Švestky nejsou tolik náročné, vyžadují však živ-
nou zem, dostatečně zásobenou vodou a vápníkem. Zimní mrazy snášejí dobře, 
ale některé, zvláště domácí odrůdy, trpí čím dál více šarkou. 

Třešně jsou náročnější na výběr lokality. Vyžadují otevřené a teplejší polohy, 
nejlépe na mírných svazích s jižní orientací, kde může proudit vzduch. Nesnášejí 
mrazivé kotliny. Vhodnější jsou lehčí půdy, dostatečně vápenaté a s propustnou 
spodinou. Vysoká hladina spodní vody třešním škodí, mohou trpět klejotokem.

Višně patří mezi nejméně náročné peckoviny. Bez větších problémů rostou na ná-
větrných polohách. Na stinných místech méně kvetou. Nesnášejí těžké a podmá-
čené půdy s vysokou hladinou spodní vody. Vyhovují jim půdy hlinitopísčité. Višně 
dobře odolávají pozdním jarním mrazíkům.

Meruňky patří mezi náročné teplomilné peckoviny. Vyžadují chráněné polohy 
s jižní nebo jihozápadní orientací. Mají rády teplo a nesnášejí otevřené větrné 
plochy s častým pohybem studeného vzduchu. V mrazivých kotlinách dochází 
k namrzání květních pupenů. Meruňky vyžadují teplé, výživné a hluboké půdy 
s dostatečným obsahem humusu.

Rybíz je nenáročný keř. Červený a bílý je méně náročný než rybíz černý. Půdy 
vyžaduje hluboké, propustné a vlhké, slabě kyselé a s dostatkem živin. Na větr-
ných dochází ke špatnějšímu opylování. Na výsušných polohách může docházet 
k úpalu a v jeho důsledku k předčasnému zasychání listů.
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Angrešt se nejčastěji pěstuje ve stromkové formě, Pro svůj zdárný růst potřebu-
je otevřená stanoviště s pravidelnou výměnou vzduchu. Nesnáší mrazivé kotliny. 
Dobře roste ve slunných, ale dobře vodou zásobených místech. Angrešt bývá 
v porovnání s rybízem mnohem náročnější na půdu. V chudých a jalových půdách 
ztrácí listy i plody.

Maliník je vytrvalý polokeř, který se pěstuje v jednoletém nebo dvouletém cyklu. 
Je nenáročný, potřebuje spíše slunná stanoviště. Ve stínu bývají plody méně chut-
né. Maliník vyžaduje vlhkou hlinitou a dostatečně humózní zem.

Ostružiník – většinou se jedná o vzrůstné keře s dlouhými výhony. Dobře roste 
a nejlépe rodí na osluněném stanovišti. Snáší i mírný polostín. Vyžaduje dobré 
kypré hlinité půdy s dostatkem humusu a přiměřenou vlhkostí, ne však podmáčené.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

POZVÁNKY A INFORMACE

FARMÁŘSKÉ
TRHY 2018
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

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

Jednou za měsíc vždy v neděli.
18. března 2018
15. dubna 2018
13. května 2018
17. června 2018
15. července 2018
Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.

e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

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

Vás zve na 
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

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

PROSINEC 2017

Průměrná teplota za měsíc: 1,8°C
Vlhkost: 88%

Minimální teplota za měsíc: -6,4°C
Vlhkost: 61%

Maximální teplota za měsíc: 10,9°C 
Vlhkost: 96%

Průměrná rychlost větru: nefunkční
 čidlo

Srážky celkem za měsíc: 36,3 mm
Sníh za měsíc:  6 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
chladné dny (<10°C) 28 dní 
mrazivé dny (<0°C) 22 dní
dešťové dny 10 dní

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

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

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

IKRLOVHR18

POČASÍ U NÁS

NAROZENÍ
DÍTĚTE

V měsíci prosinci se narodila

manželům Kateřině a Pavlovi

Těšínským

z Homole

dcera Sofi e.
Moc gratulujeme a přejeme

mnoho zdraví a rodinného štěstí.
sociální komise

ROK 2017

Průměrná teplota za rok: 9,8°C
Minimální teplota za rok: -24,3°C
Maximální teplota za rok: 34,1°C
Chladné dny (<10°C) 131 dní
Mrazivé dny (<0°C) 90 dní
Dešťové dny 110 dní
Letní dny (>25°C) 54 dní
Horké dny (>30°C) 12 dní
Tropické noci (i>=20°C) 2 dny
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BALONKY

VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ
S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI 2017
V sobotu 9. prosince jsme se počtvrté sešli v altánu pod ho-
molskými schody, abychom poslali Ježíškovi po růžovém 
balonku naše vánoční přání nebo tip, čím by nás mohl 
o Vánocích obdarovat. Za poměrně velké zimy a větru se 
sešlo přes 8 desítek účastníků, z nichž každý měl možnost 
napsat si na lísteček své vánoční přání, nešlo o výsadu 
pouze pro děti. Všichni společně jsme pak z homolských schodů poslali naše ba-
lonky s přáníčky po větru vzhůru k nebi a doufali, že doletí, aby naše přání mohla 
být splněna. Na zahřátí se podával čaj a připraveno bylo i malé občerstvení 
ve formě vánočního cukroví, abychom se tak ještě více naladili na nadcházející 
vánoční svátky. 
Přestože tento ročník již nebyl součástí celorepublikové akce a nešlo o překonání 
rekordu v počtu vypuštěných balonků, sešlo se nás hodně a my vám všem za váš 
zájem děkujeme. Pevně věříme, že akce splnila svůj účel, a jak dětská, tak dospě-
lácká přání byla o uplynulých Vánocích vyplněna a všichni se tak u vánočního stro-
mečku mohli radovat. Poděkování patří i členkám sociální komice a paní starostce 
za přípravu občerstvení. 
Vše dobré v novém roce 2018 vám přeje sociální komise.

Jana Buriánová
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