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Francisova turbína z r. 1947

Srdce mlýna - transmise Fukar z roku 1780

Mlýn v Přestavlkách - čp. 20
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VELIKONOCE

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘ I BRODÍKU,
v měsíci dubnu nás čekají nejvýznamnější křesťanské svát-
ky roku, kterými je oslava vzkříšení Krista.
Velikonoce jsou tradičním svátkem, avšak svátkem s pohy-
blivým datem. Datum Velikonoc se tak rok od roku mění.
Prostá defi nice říká, že Velikonoce připadají na první ne-
děli po prvním jarním úplňku Měsíce.
To proto, že se termín Velikonoc stanovuje podle lunárního kalendáře. Letos připa-
dají Velikonoce na 21. dubna a příští rok (2020) budou Velikonoce zase o týden 
dříve – 12. dubna. 
– Květná neděle, příjezd Ježíše do Jeruzaléma
– Zelený čtvrtek, poslední večeře Ježíše
– Velký pátek, den umučení Ježíše
– Bílá sobota, den pohřbení Ježíše
– Boží hod velikonoční, den vzkříšení
S těmito křesťanskými svátky nastanou dětem očekávané velikonoční prázdniny. 
Koledníci upletou pomlázku z vrbového proutí, na kterou jim kolednice věší ba-
revné mašle a obdaří je malovaným vajíčkem a sladkostí. V našem kraji se drží 
ještě jedna tradice spočívající v tom, že si kolednice čtrnáct dní před Velikonocemi 
rovněž upletou pomlázku a navštíví chlapce. Kolednice jsou také obdarovány ma-
lovaným vajíčkem a sladkostí.
Tyto tradice se u nás stále dědí a přetrvávají po celé generace.
Jaro je nejkrásnější období roku, vše raší a pučí před očima. Travička se zazelená, 
sluníčko nenechá nikoho zahálet a dodává nám sílu na každý prožitý den.
Chtěla bych Vám popřát krásné prožití Velikonoc v duchu českých lidových zvyků 
a tradic.

ČARODĚJNICE A PRVNÍ MÁJ – LÁSKY ČAS
Noc z 30. dubna na 1. května je spojena s dlouholetou 
tradicí, která sahá až do doby předkřesťanské.
V tuto noc ve městech a vesnicích se lidé pravidelně schá-
zí u zapálených ohňů.
Tradice ohňů a „pálení čarodějnic“ o Filipojakubské 
noci zavedli pohané, kdy věřili, že tato noc je magická 

a že se právě tuto noc slétají čarodějnice a jiní zlí duchové na své obřady.
Zvyky a tradice vycházející především z pohanského svátku později převzalo 
v období inkvizic i křesťanství, které se při „upalování“ zaměřilo zejména na „ča-
rodějnice“. Neměli bychom však zapomenout na to, že původní pohanský svátek 
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Z HISTORIE

MLÝN V PŘESTAVLKÁCH 
ZAPOMENUTÁ TECHNICKÁ PAMÁTKA
Pod hrází v 70. letech zrušeného rybníka a v sousedství autobusové zastávky 
v Přestavlkách stojí bývalý mlýn s pilou. Málokdo ví, že uvnitř je velmi dobře 
zachované zařízení, které pracovalo ještě na počátku 60. let minulého století.
Začátkem března jsme se domluvili se stávajícím majitelem, panem Bohumilem 
Bečičkou, na prohlídce mlýna s možností fotografování a nejen na tom. Pan Bečič-
ka poskytl o nemovitosti celou řadu velmi zajímavých informací s tím, že o mlýnu 
a jeho držení v rodině Bečičkových vzniknou dva či tři články v Brodíku.
V prvním příspěvku se budeme věnovat stručně dějinám mlýna a jeho 
zařízení.
Traduje se, že mlýn v těchto místech založil jakýsi Václav Záruba v roce 1341. 
Tuhle informaci nepovažujeme za věrohodnou. Problém je v tom, že první spoleh-

byl oslavou plodnosti a říká se, že popel z ohňů měl napří-
klad magickou sílu na zvýšení úrody.
Častou tradicí bylo skákání přes ohně, které mělo zajistit 
plodnost a stálé mládí.
Lidé také věřili, že v tuto noc vydávají jeskyně své pokla-
dy, a že tedy mohou přijít k velkému majetku.
V tento den se také staví „májky“, je to ozdobený strom (bří-
za) symbolizující plodnost. Principem stavění májky je uchránit 
vrcholový chochol před mladými hochy z okolních vesnic, kteří 
se ji snaží porazit nebo odříznout a dopravit do své vesnice, kde si ji vystaví. V pří-
padě, že se jim to podaří, pak je to pro „okradenou“ vesnici ostuda. 
První máj je však nejenom lásky čas, ale od roku 1890 mezinárodním Svátkem 
práce.
První máj je spjat také s bujarými a monumentálními oslavami v období sociali-
smu. Kdo by si nevzpomínal na mávátka, transparenty, pionýrské kroje, dlouhé 
proslovy a povinné průvody. Účastnily se jich tak všechny podniky, školy a různé 
zájmové organizace. Součástí průvodů se neodmyslitelně staly i alegorické vozy.
Začátkem května také vrcholí studentské slavnosti – tzv. „Majáles“. Měsíc květen 
otevírá dveře přicházejícímu létu.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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livá zmínka o Přestavlkách se vztahuje 
až k roku 1440 a o Borovnici k roku 
1449. Zemské desky prý obsahují zmín-
ku o mlýnu k r. 1558. Jisté je, že mlýn 
tu pracoval v roce 1574. Roku 1651 
na mlýně hospodařil osmadvacetiletý 
Jan Barták s o čtyři roky mladší manžel-
kou Annou. 
Podle Tereziánského katastru, jenž za-
chycuje stav v polovině 18. století, 
mlýn v Přestavlkách patřil vrch-
nosti a měl dvě kola (Tereziánský katastr český, III., Dominikál, Praha, 1970, 
s. 181). Krátce poté usedlost postihl požár – nová mlýnice byla vystavěna v roce 
1772. Dnešní kamenná obytná budova vznikla mnohem později – až 
r. 1856. Rod Bečičků tu začíná hospodařit v roce 1898.
Na internetu jsou velmi dobře zpracované stránky věnované mlýnům a mly-
nářství, našli jsme tu příslušný příspěvek - http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/
detail/3833-mlyn-v-prestavlkach. Uvádí se zde, že se jedná o „patrový zděný mlýn 
trojdílného půdorysu s mlýnicí v třetím dílu“, autor příspěvku dále popsal část za-
řízení. Pokusil se také o architektonické určení stavby: „klasicismus do roku 1850 
a historizující architektura druhé pol. 19. století“.
Vraťme se v čase o měsíc zpět a vydejme se na prohlídku mlýna. Je 4. bře-
zen 2019, krátce po třetí hodině odpolední. Parkujeme u bytelné kamenné budovy 
čp. 20 kryté mohutnou valbovou střechou. Mezi okny v prvním patře jsou nápadné 
dva plasticky vyvedené letopočty – 1856 a 1911. V prvním případě jde 
o rok stavby a druhý letopočet nás informuje o tom, kdy stavba dostala omítku. Také 
okna mají zdobná z roviny zdí do prostoru vystupující ostění. Na „mlynářských 
webových stránkách“ uvedená charakteristika upozorňující na historicky pojaté ar-
chitektonické tvarosloví je tedy na místě.
Pan Bečička odemyká masivní dveře a vstupujeme dovnitř. Je to tu 
doslova plné nejrůznějšího zařízení. Stoupáme po dřevěných schodech do první-
ho patra a fotografujeme. Jako první přichází na řadu železná transmise, která 

přenášela vodní sílu od Francisovy 
turbíny osazené r. 1947 k jednotlivým 
strojům. Turbína tedy těsně po osvobo-
zení z německé okupace nahradila stará 
vodní kola – kdo tenkrát mohl tušit, že 
už za dvacet let bude vše mimo provoz?
Je tady šero, nepotřebný stativ jsme 
zanechali v přízemí, hned u vstupních 
dveří. Musíme použít blesk. Pan Bečička 
nás provází po jednotlivých pracovních 

Letopočty 
- rok stavby a rok omítnutí budovy

Výtahy na mouku
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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

podlažích a s velkým zaujetím vypráví, 
k čemu které zařízení sloužilo. 
Co jsme tedy vše zaznamenali na pamě-
ťovou kartu: kapsový výtah na obilí 
vedoucí až do druhého patra, zařízení 
na mletí krupice (z roku 1880), do-
mílací stolici od fi rmy Prokop Pardubi-
ce z r. 1947, válcovou stolici Kohout-
-Smíchov z r. 1907, třídílný vysévač 
získaný kdysi ze mlýna Holz-Becher Ná-
chod, prosévač a loupačku, výtahy 

na mouku atd. Jen nevíme, jak to celé mohlo fungovat. Jedna představa tu ale 
je – když mlýn pracoval a poháněla ho turbína využívající šestimetrový spád vody, 
muselo tu být docela hlučno…
Stoupáme do nejvyššího patra. Je třeba neustále dávat pozor na hlavu. Nedove-
deme si představit, jak mohl v tomhle místy opravdu stísněném prostoru někdo celý 
den pracovat. Majitel nás upozorňuje na nejstarší a kupodivu velice zachovalou 
součást zařízení mlýna pocházející z roku 1780 – jde o celodřevěný fukar, dvě 
žejbra na mouku a moučnici. 
Zaujala nás řada dalších věcí – váha na chleba, výtah na pytle s obilím 
a moukou, strojní váha atd. Nalezli jsme tu mlynářské noviny z roku 1908 se 
zprávou o sjezdu mlynářů z Čech a Moravy a také dvě staré rodinné fotografi e, 
jimž bychom se chtěli věnovat v květnovém čísle Brodíka…

PaedDr. Ladislav Miček
foto na 2. straně obálky

Vzadu válcová stolice Kohout 1907
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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
Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli otevřen

První mše se bude konat 21. a 28. dubna 2019 
ve 14.30 hodin a poté každých čtrnáct dní.

Dne 12. 5. 2019 se na Homoli koná tradiční jarní pouť,
při níž budou slouženy mše svaté od 8:00, 10:00 a 14:00 hod. 

SEDMÉ SETKÁNÍ BOROVNIC

Uteklo to jako voda, rok se překulil a štafeta na sedmé celostátní setkání obcí s ná-
zvem Borovnice byla předána k nám. V minulém roce setkání proběhlo v Borovnici 
u Trutnova, kde vše bylo připraveno na jedničku s hvězdičkou.
Letošní setkání je naplánované na 15. červen 2019. Již dnes máme přislíbeno, že 
nás navštíví všechny čtyři Borovnice, moc se na nás těší. Za těch sedm let 
už se trochu známe a vše probíhá v přátelské atmosféře. 
I tentokrát máme připravený pestrý a zábavný program pro všechny, 
kteří se zúčastní tohoto setkání. Na dopoledne je přichystaný výlet do okolí a od-
poledne se bude odehrávat ve stanu před klubovnou SDH zvanou „Bumbálka“. 
Budeme rádi, když se najdou dobrovolníci, kteří přiloží ruku k dílu a pomohou 
nám s organizací již sedmého setkání Borovnic. 
Podrobný časový harmonogram bude zveřejněn v květnovém čísle Brodíku.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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INFORMACE PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) 
a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „vyhláška“).
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 o volbách do Evropského parlamentu lze získat na webo-
vých stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz) a města Kostelce 
nad Orlicí (www.kostelecno.cz) nebo na obecním úřadě v Borovnici.

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 2/2019 
konaného dne 26. 3. 2019 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. Josefa 

Dvořáčka.
– schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 s navýšením v příjmové části 

v částce 142 800 Kč a v navýšení výdajů ve výdajové částce o 118 000 Kč. Sou-
částí rozpočtového opatření č. 1 za rok 2019 je položkový výtisk příjmů a výdajů 
výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn

– stočné 8,50 Kč/m3 od 1. 1. 2019 za odvádění předčištěných odpadních vod 
do kanalizace v obci Borovnice – místní část Rájec – stavební zóna. Cena byla 
stanovena na základě skutečných nákladů na provoz

– dohodu o změně katastrální a obecní hranice mezi k.ú. Rájec a k.ú. Koldín 
v rámci KoPÚ Rájec a změnu obecní hranice mezi obcí Borovnice a obcí Koldín 
na základě zpracované dokumentace společností GEOŠRAFO s.r.o.

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválené dohody

Jaroslav Lédr, ověřovatel, Josef Dvořáček, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka
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INFORMACE O PLÁNOVANÉM 
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘ INY 
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plá-
novaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem měs-
tě: Borovnice, které se bude konat:

Dne 18.04.2019 Od 7:30 Do 10:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci 
„Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazni-
ky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno 
způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to 
z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu dis-
tribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

FARMÁŘSKÉ
TRHY 2019
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široky sorti-
ment 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.

14. dubna 2019
12. května 2019
16. června 2019
14. července 2019
18. srpna 2019

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

15. září 2019
13. října 2019
10. listopadu 2019
15. prosince 2019
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019

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

06.04. MUDr. Kašparová Dagmar  602 514 715

07.04. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno
   494 621 665

13.04. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov n. K.
   494 515 696

14.04. MDDr. Matějková Denisa Záhumenská 445, České Meziříčí
   734 324 600

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

20.04. MDDr. Motyčka Martin Komenského 44, Rychnov n. K.
   775 224 093

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

22.04. MDDr. Tomáš Petrák - Petrák stomatologie s.r.o.
 nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk  721 200 244

27.04. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov n. K.
   494 534 841

28.04. MUDr. Podolská Jana Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště n. O. 494 371 783

01.05. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov n. K.
   494 515 697

04.05. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno
   494 667 628
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KNIHOVNA BOROVNICE

VÝLET POŘÁDANÝ ČTENÁŘKAMI 
Z KNIHOVNY V BOROVNICI
Kolektiv čtenářek knihovny zve občany na jedno-
denní výlet.
V pátek 31. května 2019 se vypravíme do Nera-
tova a Kamieńczyku. Co nás čeká?

Návštěva kostela na Nanebevzetí Panny Marie. Po-
hnutá historie a působivá atmosféra kostela s pro-
sklenou střechou do Neratova sem stále přivádí mno-

ho poutníků.

Kamieńczyk v Górach Bystrzyckich blízko Miedzylesie. 
Pohostinství nabízí ryby všeho druhu, hlavně čerstvé pstru-
hy v různých úpravách.
Změna programu vyhrazena.

Odjezd autobusu z autobusových zastávek 
v Borovnici 9:00 hodin, v Rájci 9:15 hodin 

a v Přestavlkách 9:30 hodin.

Plánovaný návrat asi v 17:00 hodin.
Doprava je zdarma. Stravu a vstupné si hradí každý sám.

Přihlášky přijímá paní Božena Kaplanová na tel. 494 547 329, 606 874 925, 
možnost i na e-mail: kaplanova.bozena@seznam.cz nebo ve výpůjční dny 
v knihovně. Přihlášky se přijímají do 30. 4. 2019. Rozhodující je počet přihláše-
ných občanů. V případě nízkého zájmu bude zájezd odřeknut a zájemci budou 
o tom včas vyrozuměni.
Těšíme se na vaši účast.

Kolektiv čtenářek z knihovny v Borovnici.

Otevírací hodiny knihovny
Vážení čtenáři Brodíku, 
v měsíci dubnu bude otevřeno dvakrát, a to 9. a 23. dubna, vždy od 15:00 
hodin. Opět bude připraveno zajímavé promítání ze setkání Borovnic. Zváni 
jsou nejen čtenáři, ale i ostatní občané.
Přijďte se mezi nás podívat a popovídat si.

Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Duben je první měsíc, kdy se jaro projevuje napl-
no. Může nás ale také zaskočit nečekanými zvraty 
počasí. Je na to několik pranostik – např.: „Březen, 
za kamna vlezem – duben ještě tam budem“ nebo: 
„Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.“
To, co nás čeká, to se ukáže v letošním dubnu po tak 
střídavých teplotách v březnu. V zahradách 
máme ale již dosti práce. V místech chladnějších 
a vyšších poloh, kde vegetace nastupuje později, je 
tento měsíc vhodný pro intenzivní řezy stromů, 
hlavně jádrovin. Pokud máme bujně rostoucí stromy 
náchylné ke střídavé plodnosti, tak posunutím zim-
ního řezu do období, kdy už jsou stromy narašené, 
snížíme množství nasazených květů a částečně také 
omezíme bujný růst stromů.
Duben je také nejvhodnějším obdobím pro řez broskvoní a meruněk, které 
jsou již v tomto období narašené, případně někde již kvetou. Při krátkém řezu po-
necháme na plodném výhonu 6 až 8 kvalitních květních pupenů. Vedle plodných 
výhonů necháváme krátké náhradní čípky o délce 10 až 15 cm s minimálně třemi 
dobře vyvinutými pupeny. Při dlouhém řezu ponecháváme výhony přirozeně dlou-
hé, nezkracujeme, jen redukujeme jejich počet. U meruněk platí obdobné zásady 
řezu jako u ostatních peckovin.
O škůdcích a chemické ochraně rostlin bylo již psáno v minulém Brodíku. 
Omezíme se tedy jen na připomínku – postřiky je třeba provádět ve vhodném 
termínu s přihlédnutím k průběhu počasí, k venkovní teplotě a také k velikosti na-
padení, abychom zbytečně neplýtvali postřiky, které v případě použití v nevhod-
né době nemají potřebnou účinnost. Jako postřik prováděný v době začínajícího 
opadu korunních plátků květů je nejvhodnější CALYPSO 480 SC (o něm a jeho 
použití podrobněji – viz https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/insekticidy/
insekticid/calypso-480-sc).
V období květu se daří zásah prostředkem HORIZON 250 EW proti monilio-
vé spále peckovin, která způsobuje náhlé prosychání větví především u meruněk 
a višní (odkaz: https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/fungicidy/fungicid/
horizon-250-ew).
Každý zahrádkář a ovocnář samozřejmě využívá své zkušenosti z minulých let, 
které získal na místě, kde působí. Nelze se řídit obecnou šablonou.
V dubnu také vysazujeme nové stromky, které jsme měli založené přes zimu, 

Jabloň, broskvoň
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případně ty nově zakoupené. Při nové výsadbě dbá-
me na srovnávací řez korunky a začištění kořenu 
zastřiháváním do zdravé části. Nezapomínáme 
na potřebnou zálivku.
Pouštíme se také do přeroubovávání stromků. 
Nejlepší ujímavost připravených zdravých roubů 
bývá při plné míze v době květu stromků. Nejčastě-
ji roubujeme „na kůru“, což ale neznamená, že se 
máme vyhýbat ostatním metodám. Je jich několik. 
Záleží vždy na podnoži, stavu stromku, roubů a také na samotné praxi. Rovněž 
přihnojování hnojivy, ať organickými či průmyslovými má své opodstatnění na za-
čátku vegetačního období, ale o tom již bylo dříve dosti napsáno.
Rád bych připomenul, abychom se při nákupu nových stromků s vidinou 
moderního stylu nevrhali jen na novou výsadbu sloupcovitých odrůd. 
Někteří lidé slyší pouze na toto označení a cokoliv je „sloupcovité“ bez rozmyslu 
rádi koupí v představě něčeho výjimečného, co není třeba ošetřovat a přinese to 
bez námahy spousty úžasných plodů tak, jak je nám v mnoha obrázkových kata-
lozích podsouváno. Je třeba se vždy se vším dobře seznámit, protože všechno se 
všude nehodí a i skladba je rozdílná. Připomínám, že žádné jiné druhy ovoc-
ných plodin kromě sloupcovitých odrůd jabloní neexistují – nejsou 
tedy žádné takové odrůdy třešní, slivoní, broskvoní. Sloupcovitá odrůda jabloně 
roste velmi vzpřímeně a stromku dominuje osa s krátkým plodonosným obrostem. 
I ta se však přirozeně více či méně rozvětvuje, a tak tu a tam proroste střední osy 
konkurenční výhon, který ostatní vzrůsty naruší. Proto po zkušenostech z různých 
oblastí a uznávaných odborníků ovocnářů je třeba zachovávat si svůj styl a dlou-
hodobě osvědčené metody. Nové odrůdy je více než vhodné zkoušet na svém 
teritoriu postupně a pozvolna.
Abychom se nezabývali jen ovocnými dřevinami, přidejme pár slov k okras-
ným rostlinám. Nejrozšířenější jarní cibuloviny, tj. narcisy, tulipány 
a mečíky, jsou také napadány různými parazity či plísněmi. U tulipánů a mečíků 
patří k nejčastějším patogenům napadení houbou. Dochází k tomu zvláště tam, 
kde cibulky zůstávají po několik let na jednom místě. Projevuje se to nejčastěji 
změnou barvy listů, které se mohou postupně i deformovat. Proto doporučujeme 
pravidelné střídání pěstební plochy, pečlivé vytřídění a výsadbu pouze zdravých 
cibulí, případně jejich namoření těsně před výsadbou přípravkem ROVRAL AQUA-
FLO (o něm - https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/fungicidy/fungicid/ro-
vral-aquafl o).
Pokud se u původně jednobarevných květů tulipánů začne měnit barva, je to již 
příznak napadení. Není ani vhodné vysazovat tulipány v blízkosti lilií, které mo-
hou být zdrojem viru. Také u narcisů, které byly dosud považovány za bezproblé-
mové, se začínají objevovat viry. Napadení není sice tak nápadné jako u tulipánů, 
ale deformace je viditelná. Tyto napadené rostliny by měly být likvidovány.

Rybíz
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INFORMACE Z REGIONU
V neděli dne 24. února 2019 proběhla výroční členská schůze zahrádká-
řů Chlenska, které se zúčastnili všichni starostové a starostky obcí našeho regio-
nu, přišli i zástupci společenských organizací. Naše zasedání obohatila výzdoba 
sestávající z výtvarných prací dětí z mateřské školy v Chlenech. Obzvláště 
povedené bylo kulturní vystoupení sestávající z písniček a básniček za doprovodu 
paní ředitelky a paní učitelky. Rádi bychom jménem celého výboru zahrádkářské 
organizace a účastníků schůze za toto poděkovali. Naše poděkování patří i že-
nám, které napekly dobroty ke kávě a zařídily obsluhu během schůze.
Ve dnech 12. až 14. dubna 2019 se uskuteční již devatenáctá ve-
likonoční zahrádkářská výstava v areálu v Častolovicích. Parkovné 
po celou dobu výstavy je zdarma.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH.
Ve dnech 12.–14. dubna 2019 pořádá ZO ČZS Častolovice ve spolupráci 
s ÚS ČZS Rychnov n. Kn. a Městysem Častolovice  jarní výstavu v Častolovicích 
pod názvem „Velikonoce – svátky jara“, která bude otevřena každý den 
od 09:00 hod. do 17:00 hod., v neděli do 16:00 hod.

19.VELIKONO NÍ
VÝSTAVU

ZO ZS astolovice, Územní sdružení ZS Rychnov n. Kn. a M stys astolovice po ádají 

ve dnech 12.4. – 14.4. 2019
areál výstavišt

Pro návšt vníky bude p ipraveno:
× aranžerie ve stylu staro eských tradic, emesel a zvyklostí, 
× práce na starém hrn í ském kruhu s výrobou hlin ných nádob,
× pali kování „Vamberecké krajky“, vyšívání, há kování,
× ukázka výroby a zdobení krásného patschworku, pletení ozdob,
× malování, tepání a zdobení kraslic, p edm ty z d evité vaty,
× výroba v cí z papíru, foukání sklen ných figurek, broušení skla,
× výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, d eva a dalšího materiálu,
× ukázka zdobení a malování perník  a dalších p edm t , 
× staro eské velikono ní tradice a zvyklosti ve východních echách
× symboly velikono ních svátk , eské kroje ve stylové úprav ,
× ukázka staro eského pe ení našich babi ek s recepty a návody,
× nejen novodobé r zné velikono ní velkopekárenské výrobky, 
× veliká kolekce všech jarních kv tin v bohaté aranžerii se sklem,
× užitková keramika v n kolika provedení a v moderní aranžerií, 
× sout ž o nejlepší kolekci kraslic (3 ks) do které se m že každý 

p ed výstavou p ihlásit, vyhodnocena bude 14. 4. 2019 v 15,00 h..
× po celou dobu výstavy bude p ítomna odborná zahrádká ská poradna 

s ukázkou r zných odborných dokument , rad, pou ek a návod ,
× v prodeji bude vše ve spojitosti s velikono ními a zahrádká skými 

pot ebami, dále kv tiny, zeleninová sadba, ovocné stromky a ke e, 
× poprvé se uskute ní po celou dobu výstavy kulturní doprovodný 

program – vystoupení hudebních skupin a orchestr

v a s t o l o v i c í c h
PÁTEK 12. 4. 2019
09,00 hod. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 hod. Zahájení sout že o nejlepší 
 kolekci kraslic
09,00 hod. Zahájení odborné
 zahrádká ské poradny
09,30 hod. Slavnostní setkání
 vystavovatel
14,00 hod. Hudební vystoupení 
 orchestru BaŠaPa z Holic
17,00 hod. Ukon ení prvního dne výstavy

SOBOTA 13. 4. 2019
09,00 hod. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 hod. Zahájení druhého dne sout že 
 o nejlepší kolekci kraslice
09,00 hod. Zahájení odborné
 zahrádká ské poradny
14,00 hod. Vystoupení hudebního orchestru
 Unibigband z Vamberka 
17,00 hod. Konec druhého dne výstavy

Doprovodný program:
NED LE 14. 4. 2019
09,00 hod. Zahájení t etího dne výstavy
09,00 hod. Zahájení t etího dne sout že 
 o nejlepší kolekci kraslic 
09,00 hod. Zahájeni odborné 
 zahrádká ské poradny
10,00 hod. Hudební skupina „Špunt“ 
13,00 hod. Hudební skupina „Špunt“ 
15,00 hod. Ukon ení sout že 
 o nejlepší kolekci kraslic
16,00 hod. Celkové ukon ení výstavy

Vstupné:
žáci do 15 let, ZT a ZTP 30 K   
d chodci 50 K , dosp lí 80 K ,
rodinné 170 K  2 dosp. + 1-4 d ti
Parkovné po celou dobu výstavy zdarma
Bližší informace na www.zahradkari.com
a na tel. 721 311 719

VELIKONOCE
SVÁTKY JARA
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Tato výstava již dnes má 
svoji novodobou historii 
a všem návštěvníkům při-
bližuje  velikonoční tradi-
ce a staročeská řemesla. 
Výstava se uskuteční v ce-
lém výstavním areálu, tj. 
v sokolovně v 1. patře 
a přízemí, v zahrádkář-
ské budově a na celé 
sokolské zahradě. Vysta-
veny budou jak  kraslice 
různě malované a zdo-
bené, tak i všechny věci 
připomínající velikonoční 
krásu. Každý návštěvník bude moci zhlédnout praktické ukázky zdobení vají-
ček malováním, tepáním, oplétáním a dalšími technikami. V letošním roce bude 
k vidění velmi zajímavý soubor staročeských řemesel. Výroba dřevěných hraček, 
vyřezávání loutek, pletení košíků a pomlázek, malování perníků, paličkování 
a háčkování, ukázky práce na hrnčířském kruhu, keramika v různých provedeních 
a velikostech, fi gurky a předměty ze šustí, z pedigu, sisalu, rákosu, krouceného 
papíru a mnoho dalšího bude každý na této výstavě ke spatření. Překrásné kroje 
z Podorlicka v aranžerii jarní rozkvetlé zahrady budou příjemným překvapením. 
Největší křesťanský svátek v roce bude zastoupen nejen charakteristickými výjevy, 
ale i názorninami a živými symboly - zajíci a beránky.
Všechny tyto expozice budou skloubeny se zeleným trávníkem, jarními květinami 
a s tekoucí vodou. V letošním roce se  každý návštěvník seznámí s velikým množ-
stvím květin – tulipánů, narcisů a ostatních cibulovin, včetně květin z dovozu z Ho-
landska, které budou naaranžovány v celém areálu výstaviště. 
Velmi zajímavá bude i soutěž o nejlepší kolekci 3 ks velikonočních kraslic, do které 
se může každý dva dny před zahájením výstavy přihlásit. Soutěž bude vyhodno-
cena 14. 4. v 15:00 hod. Odevzdávání kraslic lze  provést přímo na výstavišti 
v Častolovicích nejdéle do 11. 4. 2019 12:00 hod. Pro všechny návštěvníky bude 
připraven rozšířený prodej všeho, co je spojeno s příchodem jara. Protože je to 
výstava zahrádkářů, nebude chybět ani zahrádkářská poradna a prodej květin, ci-
bulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby, koření a různých pochutin. K dobré 
náladě jistě přispěje poprvé uskutečněný doprovodný hudební program a bohaté 
občerstvení. Parkovné bude zdarma. 
Na výstavu do Častolovic Vás zvou pořadatelé – zahrádkáři. 
Bližší informace na tel. 721 311 719.

Josef Helmich
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POZVÁNKY A INFORMACE
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DOVOLUJEME SI VÁS SRDEČNĚ POZVAT
KE HLÉDNUTÍ TRADIČNÍ VÝSTAVY

VÝSTAVA PROBĚHNE V SÁLE
OBECNÍHO DOMU VE VRBICI

19.4. - 21.4.2019
PÁTEK - NEDĚLE
13.00 - 17.00 hod.

VELIKONOČNÍ

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2019

(NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

Připraven je doprovodný program spojený se soutě í
o nejdelší, nejkratší a nejzdobnější pomlázku - přineste
s sebou. Výherci obdr í ceny.

ž

ž

Organizátorem akce je Obecní úřad Vrbice.

21. 4. 2019 od 14.00 hod.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA NAROZENÍ

V měsíci dubnu oslaví 
významné životní jubileum

75 let 
pan Miroslav Tlapák z Rájce.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

sociální komise

V měsíci březnu se narodila 
manželům

Lucii a Jiřímu Kaplanovým
z Rájce 

dcera Zora,

manželům
Markétě a Michalu Omiĺákovým

z Rájce
syn Šimon.

Moc gratulujeme a přejeme mnoho 
zdraví a rodinného štěstí.

sociální komise

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

POČASÍ U NÁS

Jedná se o amatérskou meteostanici 
umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteosta-
nice je v provozu od srpna 2018.

Vysoký Nízký Průměrný

Rychlost větru 55,0 km/h 0,0 km/h 5,3 km/h

Závan větru 96,0 km/h 55,0 km/h 6,6 km/h

Směr větru - - SV

Tlak 1030,82 hPa 991,87 hPa -

Vysoký Nízký Průměrný

Teplota 19°C -3°C 5°C

Rosný bod 10°C -5°C 2°C

Vlhkost vzduchu 99% 24% 79%

Srážky 51,3 mm - -

Shrnutí 1. března 2019 - 31. března 2019 
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MDŽ
U příležitosti oslav Mezinárodního dne žen uspořádali ráječtí hasiči již tradiční 
posezení pro všechny ženy z Rájce. Akce se konala 9. 3. v hasičské klubovně. 
O program se postaraly místní děti, které zazpívaly písničky, přednesly básničky 
s tématy jara a maminek, zahrály na fl étnu a zatančily. Celé vystoupení se jim veli-
ce povedlo a nám všem tím zpestřily příjemné posezení. Po představení nám hasiči 
pustili sestříhané video z hasičských soutěží dětí, žen a mužů z loňského roku, 
které bylo také povedené. Za hezky strávené odpoledne s pohoštěním a za kytičku 
bych chtěla poděkovat našim hasičům i vystupujícím dětem.

Za rájecké ženy Jitka Zaňková

PODĚKOVÁNÍ PANÍ VLASTĚ LIBOTOVSKÉ
Jménem obce Borovnice, bych chtěla poděkovat za uspořádání přednášky, 
která navázala na dnes již méně připomínaný svátek MDŽ.
Přivítání proběhlo s přípitkem šampusu a vynikajícím malým občerstvením. 
Povídání probíhalo v rodinné atmosféře.
O čem to bylo? O životě, studiu, píli a pracovním nasazení za dob totality. 
Jak sama paní Libotovská říká, nebylo to vůbec jednoduché podnikání. Před-
nášku proto zpestřila zajímavými pracovními a životními historkami. Nechy-
běly ani babské kosmetické rady na tělo a na duši. Proběhla také tombola 
o tři kosmetické dárky. Došlo i na autogramiádu knihy „Cesta ke kráse“, 
kterou paní Libotovská napsala. 
Na rozloučenou každý dostal malý kosmetický dárek. Přednášející s potěše-
ním konstatovala, že i na tak malé vesnici byla dosti velká účast. Poděkování 
patří také paní Janě Buriánové a Jaroslavě Skalické, které se organizačně 
na této akci podílely. 
Tento příjemný zážitek se budeme snažit zase někdy zopakovat.

Soňa Rojková, 
starostka obce Borovnice

PODĚKOVÁNÍ 
Dovoluji si touto cestou poděkovat členům rájeckého hasičského sboru 
za všímavost, rychlý zásah a pomoc při požáru u mého domu v Rájci č. 4. 
Svým rychlým jednáním zabránili rozšíření požáru a větším škodám na mém 
majetku. 
Děkuji vám!                                                                      Miroslav Tlapák
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Nová autobusová zastávka v Borovnici

Rájecké děti na MDŽ v Rájci
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Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

O T E V Í R Á N ÍO T E V Í R Á N Í
 C Y K L O S E Z O N Y  C Y K L O S E Z O N Y 

2 0 1 92 0 1 9
I v letošním roce vás zveme ke společnému přivítání jara na kolech,

koloběžkách a jim příbuzných dopravních prostředcích.

14. ročník Otevírání cyklosezony připadne na 27. dubna.

Účastníky čeká cca 25 km dlouhá trasa vedoucí naším 

regionem, tentokrát s cílem v obci Chleny.

Registrace probíhá tradičně od 8:00 do 9:00 hodin 

v informačním centru, odstartováno bude v 9:00 hodin.

Pro všechny účastníky v cíli je zajištěn bohatý program 

a v závěru celé akce proběhne losování o zajímavé ceny.

Bližší informace k otevírání cyklosezony 2019 najdete 

na www.rtic.cz a www.borovnice.info


