
    11 | 2021

MĚSÍČNÍKMĚSÍČNÍK
OBCE BOROVNICEOBCE BOROVNICE

BrodíkBrodík



2

FOTOGRAFIE K HISTORICKÉMU OKÉNKU

Dřevěný pohřební štít Jana z Bubna 
z chrámu v Halle.

Jan z Bubna a město Halle 
- autorka vyobrazení - Iveta Vašátková.

Kniha Jan z Bubna, válečník a diplomat 
a anotace.
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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
začal nám měsíc listopad, který nás přivítal chladným a mrazivým počasím. Příro-
da se připravuje na brzkou zimu.

V měsíci říjnu proběhl ve všech našich obcích sběr nebezpečného 
odpadu, kterého je stále více a více.
Jsou mezi námi občané, kteří vytřídí každou maličkost a pak tu máme skupinu 
občanů, kteří třídit nebudou a vysypou odpad na určené místo a ujedou. Sběr 
nebezpečného odpadu je jenom pro místní občany, a ne pro cizí z okolních 
obcí. Když si občan pořídí nový elektrospotřebič, zaplatí likvidační poplatek tam, 
kde ho koupil, a starý spotřebič tam může odevzdat.
Železo se nechá odevzdat buď hasičům, nebo na obci v Borovnici. Dřevo lze 
zavézt do obecní skály na spálení. Na sklo máme v každé obci čtyři kontejnery. 
Polystyren je třeba rozlámat na kusy a dát do pytle s plastem. To je jenom zlomek 
odpadu, který by se nechal vytřídit.
V letošním roce je rekord v množství ve svozu drobného nebezpečného odpadu, 
nefunkčních elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu. Cena za tento odpad 
se promítne v roce 2022 do ceny za komunální odpad na občana. Už od září 
obec Borovnice dotuje komunální odpad, a to ještě není konec roku. 

Proč se v popelnicích na komunální odpad na-
chází stavební suť, piliny, bioodpad ze zahrad, 
vše zamaskované a zasypané popelem? Suť 
musí každý likvidovat na své náklady, piliny 
a bioodpad zavézt do obecní skály. Někteří 
si stále určují místa černých skládek, a to pod 
Chlumem, kde je nyní vysypané bílé a červené 
zelí s plastem. V obecní skále dodnes někteří 
nedokážou rozlišit kupu dřeva a kupu trávy.
Snaha o zlepšení životního prostředí může začít 
u každého z nás. Pojďme lépe třídit a vše 
se promítne do snížení poplatku za ko-
munální odpad.
Pomozte přispět ke zlepšení životního prostředí.
Děkuji všem, kteří třídí.

Přeji krásné podzimní dny a první advent.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

Dne 8. listopadu si připomeneme, že uběhlo již 400 let od nešťast-
né bitvy na Bílé hoře, kterou skončilo stavovské povstání českých 
nekatolíků proti Habsburkům. Z hodin dějepisu víme, že toto z vo-
jenského hlediska nevelké střetnutí, trvající pouhé dvě hodiny, mělo 
pro české země dalekosáhlé důsledky v podobě emigrace velké 
části české šlechty a nástupu rekatolizace obyvatelstva. Důležitou 
roli v českém stavovském povstání hrál Jan z Bubna, nejvýznam-
nější historická osobnost spjatá s obcí Borovnice. I když na Bílé hoře 
bojoval jeho jezdecký pluk, sám Bubna se jako vojenský velitel 
Prahy v době bitvy s největší pravděpodobností zdržoval ve městě 
a do samotné bitvy nezasáhl. 
Zajímavé jsou jeho životní osudy. Přinášíme tedy resumé z knihy 
Jan z Bubna, válečník a diplomat, která vyšla v roce 2016 a je 
k dispozici v obecní knihovně.

JAN Z BUBNA, VÁLEČNÍK A DIPLOMAT
Jan mladší Varlich z Bubna se narodil koncem roku 1570. Pocházel ze starobylého 
šlechtického rodu. Vojenská služba, kterou si zvolil v mládí, se stala součástí větši-
ny jeho života. Jako důstojník císařské armády bojoval proti Turkům  v Uhrách 
a dosáhl hodnosti plukovníka. V roce 1604 se při obraně pevnosti Ostřihom popr-
vé setkal s mladým Albrechtem z Valdštejna, jehož učil vojenskému řemeslu.
Jako evangelík nesouhlasil se změnami, které v Českém království začátkem 
17. století chtěli uskutečnit císařem protežovaní katolíci. Když se českým nekatolic-
kým stavům podařilo v r. 1609 prosadit liberální náboženský zákon (tzv. Rudolfův 
majestát), byl Jan z Bubna jedním ze tří nejvyšších velitelů stavovské-
ho vojska.
Po tzv. pražské defenestraci (23. května 1618) začala tzv. česká válka, prv-
ní fáze války třicetileté. Jan z Bubna měl sice hodnost generálního vachmistra 
(tj. generálmajora) a patřil mu jezdecký pluk, ale sloužil většinou v pozici subalter-
ního velitele. Pokud mohl jednat samostatně, měl úspěchy - např. obsazení 
opevněného města Bechyně.
V říjnu 1620 provázel krále Fridricha Falckého během jeho cesty k armádě. Tehdy 
působil jako vojenský velitel Prahy. Osobní účast Jana z Bubna v osudné 
bitvě na Bílé hoře (8. listopadu 1620), dřívějšími historiky zdůrazňovaná, se nám 
jeví jako sporná. I když zde bojovaly jeho jezdecké oddíly, zdá se, že velitel 
v době bitvy pobýval v Praze. 
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V listopadu 1620 Bubna doprovázel krále Fridricha Falckého do exilu 
(nejprve do Vratislavi, a nakonec do Haagu). Stal se generálmajorem nizozem-
ských generálních stavů.
Za aktivní účast v boji proti Habsburkům byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti a jeho 
statky ve východních Čechách – Borovnice a Závrší – byly zkonfi skovány.
Roku 1626 se Jan z Bubna podílel na vojenském tažení spojených armád Dánů 
a dalších členů tzv. Haagské koalice do Slezska a Uherska. Jako velitel 
jezdectva se následujícího roku pokusil uniknout z obklíčení mnohem silnější cí-
sařské armády, což se mu bohužel nepodařilo. Vévoda Albrecht z Valdštejna však 
Bubnu a další důstojníky propustil na svobodu.
Když se v roce 1630 zapojilo do války Švédské království, nacházíme Jana z Bub-
na ve švédských službách. Věnoval se také diplomatickým jednáním v zájmu 
české emigrace a Švédska. Byl nejbližším spolupracovníkem uznávaného vůdce 
emigrantů, hraběte Jindřicha Matyáše Thurna. Během saského vpádu do Čech se 
Bubna setkal s Albrechtem z Valdštejna (30. listopadu 1631) a jednal s ním o jeho 
přechodu na švédskou stranu.
Později tato jednání pokračovala. Jan z Bubna Valdštejnovi jménem 
emigrantů a s podporou švédské vlády během noční schůzky v Jičíně 
(z 15. na 16. květen 1633) nabídl českou královskou korunu. 
Již 28. května 1633 napsal švédský kancléř Axel Oxenstierna Bubnovi dopis, 
v němž mu slibuje obnovu českých náboženských a politických svobod včetně 
restituce šlechticů žijících v exilu. 

Kniha Ještě nenadešel čas a anotace.
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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

Generál Bubna opět cestuje za Valdštejnem, tentokrát na bojiště ve Slezsku. 
Setkali se 19. června 1633. Vévoda však švédskou nabídku odmítl s vysvětlením, 
že ještě nenastal čas k jeho přechodu na švédskou stranu.
Po tomto nezdaru se Jan z Bubna vzdal vojenské kariéry. Žil v saském městě 
Halle, kde vlastnil dům. Začátkem roku 1634 intervenoval u kancléře Oxensti-
erny ve Valdštejnův prospěch s tím, že vévoda se konečně rozhodl odpadnout 
od císaře a stát se králem v Čechách. Šlo o jeho poslední diplomatickou aktivitu. 
Získal slib, že pokud vévoda veřejně od císaře odpadne, Švédové mu pomohou. 
Albrecht z Valdštejna a jeho společníci však byli 25. února 1634 v Chebu zavraž-
děni císařskými vojáky, a tím veškeré plány Thurnovy a Bubnovy skupiny exulantů 
na změnu poměrů v českých zemích vzaly zasvé.

Jan z Bubna zemřel v Halle dne 2. června 1635. V tamním dómu se 
zachovala jeho dřevěná pohřební deska…

V roce 2018 vyšel historický román nazvaný Ještě nenadešel čas. V něm je 
rozpracován závěr Bubnova dramatického života – jeho odvážná diplomatická 
mise a poslední jednání s Albrechtem z Valdštejna. Také tuto knihu si lze vypůjčit 
v obecní knihovně.

PaedDr. Ladislav Miček
Fotografi e na 2. straně obálky.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli 
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.

Mše se budou konat 14. a 28. listopadu 2021
ve 14:30 hodin.

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.

• Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost: 
pondělí 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin,
středa 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin.

• Pro platby je preferován převod na bankovní účet obce.
• Nadále je preferován písemný či telefonický kontakt. Kontakty naleznete 

na webových stránkách obce nebo v obecním zpravodaji.
• Osobní návštěva obecního úřadu je možná pouze při dodržení 

zvýšených hygienických opatřeních, tj. s ochranou dýchacích cest 
respirátorem, po dezinfekci rukou při vstupu do budovy (dezinfekce je k dis-
pozici v zádveří) a dodržování rozestupů 2 metry. Zároveň žádáme, aby 
do budovy obecního úřadu nevstupovaly osoby s respiračními obtížemi.

• Herny stolního tenisu v Borovnici a Rájci je možné využívat 
za podmínky dodržení aktuálně platných vládních nařízení. 

Soňa Rojková, starostka

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

VÝSLEDKY VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÝCH VE DNECH
8. 10. – 9. 10. 2021

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 316
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 196
Počet odevzdaných úředních obálek: 196
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 196

Strana – 01 Strana zelených – počet hlasů 1
Strana – 02 Švýcarská demokracie – počet hlasů 2
Strana – 03 VOLNÝ blok – počet hlasů 2
Strana – 04 Svoboda a přímá demokracie (SPD) – počet hlasů 24
Strana – 05 Česká strana sociálně demokratická – počet hlasů 9
Strana – 08 Trikolora Svobodní Soukromníci – počet hlasů 11
Strana – 10 Hnutí Prameny – počet hlasů 1
Strana – 12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty – počet hlasů 13
Strana – 13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 – počet hlasů 58
Strana – 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ – počet hlasů 14
Strana – 18 Komunistická strana Čech a Moravy – počet hlasů 7
Strana – 20 ANO 2011 – počet hlasů 52
Strana – 21 Otevřeme ČR normálnímu životu – počet hlasů 2

Účast voličů v obci Borovnice byla 62 %.
Tímto bych chtěla poděkovat členkám volební komise za jejich precizní práci v této 
nelehké době.                                            Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce

na veřejné zasedání, které se koná v úterý

dne 9. listopadu 2021 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.

Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena
na úředních deskách týden před zasedáním.

Všichni jste zváni.

PRACOVNÍ DOBA
V OČKOVACÍM CENTRU
PRO OBČANY OKRESU
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
- přízemí dětská ambulance

Pondělí 1. 11. a  8. 11. 2021 od 08:00 do 16:00 hod. jen REGISTROVANÍ.
Každou středu od 13:00 do 16:00 hod. i NEREGISTROVANÍ.
Každý pátek od 08:00 do 12:00 hod. jen REGISTROVANÍ. 

V případě dotazů volejte tel. 722 973 511
nebo e-mail: lunkova.katerina@nemocnicerk.cz

ÚZEMNÍ PLÁN
Vážení spoluobčané,
Obec Borovnice po KoPÚ v k.ú. Borovnice u Potštejna a Rájec přistoupila 
k novému „Územnímu plánu Borovnice“.
Od září do konce roku 2021 můžete zasílat požadavky na nový „Územní 
plán obce Borovnice“.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021

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

07. 11. MDDr. Rýdlová Zuzana  Tyršova 515, Opočno
   777 667 353

13. 11. MUDr. Salamin Akram Kvasinská 129, Solnice
   602 152 873

14. 11. MUDr. Zdena Skřičková Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 695

17. 11. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 031

20. 11.  MUDr. Světlík Filip – FSmile s.r.o. 
  Tyršova 515, Opočno 777 667 353

21. 11.  MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 693

27. 11. MUDr. Tancurinová Jana  nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk
   736 419 151

28. 11. MDDr. Učňová Petra – Petrák stomatologie s.r.o.
  nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
   721 200 244

04. 12. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114

05. 12. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 781

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

12. 12. MDDr. Andělová Jana J. Pitry 448, Opočno
   731 980 112
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VÝMĚNA KOTLŮ
Od září 2022 se nebudou moci využívat 
teplovodní kotle na pevná paliva 1. a 2. 
emisní třídy a kotle bez emisní třídy. Bude 
nutné vyměnit tyto staré teplovodní kotle na pevná 
paliva za kotle s emisní třídou 3 a vyšší. Emisní 
třídu lze nalézt na štítku zdroje nebo v technické 
dokumentaci ke zdroji. Cílem tohoto zákonného opatření je snížit množství plyn-
ných a pevných znečišťujících látek v ovzduší z domácností, rekreačních objektů 
a objektů určených pro podnikání. 

Povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů (kotlů 
na tuhá paliva) provozovaných v rodinných domech, bytech a stav-
bách pro rekreaci, nebo v nemovitostech určených pro podnikání

Jedná se o stacionární zdroje na pevná paliva o celkovém jmeno-
vitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako 
zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Zdroj musíte mít řádně nainstalován v souladu s pokyny výrobce zdroje. 
Pokud je v návodu ke zdroji předepsaná výrobcem akumulační nádrž, musíte mít 
tuto nádrž nainstalovanou.
Spalujte ve zdroji  pouze paliva, která jsou stanovena výrobcem zdroje.
Spalujte ve zdrojích na tuhá paliva, která jsou v suchém stavu (vyšší výhřevnost 
paliva, nižší tvorba sazí a tím i nižší požární riziko).
Nespalujte ve zdroji odpad.
Pravidelně nechejte provést čištění a kontrolu spalinových cest odborně způsobilou 
osobou se živnostenským oprávněním v oboru kominictví. 
Zákonem stanovených případech nechejte provést revizi spalinových cest revizním 
technikem spalinových cest. 
Jednou za tři roky proveďte revizi kotle prostřednictvím fyzické osoby, která byla 
proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené 
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě u spalovacích zdrojů (odborně způ-
sobilá osoba).
Doklad o kontrole stacionárního zdroje odborně způsobilou osobou předložte 
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
V případě kontroly kotle, paliva a dokladů ke kotli zaměstnancem orgánu ochrany 
ovzduší disponujícího pověřením ke kontrole vytvořte podmínky pro kontrolu a po-
skytněte potřebnou součinnost. 

Mgr. Kateřina Dluzaková
odpadové hospodářství, ochrana ovzduší Stavební úřad - životní prostředí
Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38,
517 41 Kostelec nad Orlicí

mobil: 770149061
DS: aj5bhbi, IČO: 00274968

www.kostelecno.cz
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Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upo-
zornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy 
provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povin-
nost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozo-
vání zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU
DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spo-
lehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distri-
buce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest 
a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých 
délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy 
vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné po-
stupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se 
nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte 
provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí 
při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem 
může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontak-
tujte nás na lince 800 850 860.
Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich 
internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost vět-
ví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
■ u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 ■ 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných
  porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 ■ 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů,
  u kterých se nepředpokládá výstup osob
  Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn
  při provádění zásahu je 1 m.
■ u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 ■ vedení bez izolace 7 m
 ■ izolované vedení 2 m
  Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn
  při provádění zásahu je 2 m.
■ u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 ■ vedení bez izolace 12 m
  Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn
  při provádění zásahu je 3 m.
UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat 
růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regu-
lačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou 
být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech 
musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povin-
nost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 
| zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |licence na distribuci elektřiny 
č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | linka 800 850 860
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OBECNÍ BUDOVA V RÁJCI
V září 2021 byla provedena výmě-
na vrat a vikýřových dvířek k hasič-
ské technice SDH Rájec.
- Sekční garážová vrata s po-

honem + sloupek v hodnotě 
46 010 Kč.

- Jednokřídlá dvířka včetně rámu 
v hodnotě 16 335 Kč.

Výměnu vrat a vikýřových dvířek rea-
lizovala fi rma VRATA NOVÁK s.r.o.,
Dlouhá Ves 95, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Stará a nová vrata.

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
Informace pro občany, kteří budou mít novou přípojku na vodu, a to v části 
obce Borovnice a na Homoli.
Obec Borovnice objednala hromadně vodoměrné šachty pro rodinné domy 
s vybavením vnitřní instalace a vodoměru.
Jedná se o vodoměrné šachty Hutira Modulo 1, výškově nastavitelné 115 – 
130 cm, nosnost poklopu 0,5 t. Předpokládaná cena včetně vystrojení cca 
15 000,- Kč s DPH.
Podrobnější informace k vodoměrné šachtě najdete na webových stránkách 
www.hutira-brno.cz



14 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2021

KNIHOVNA BOROVNICE

VÁŽENÍ ČTENÁŘ I A ČTENÁŘKY,
do konce roku se uskuteční obměna knih z výměnného fondu z Kostelce nad Orlicí. 
31. 10. 2021 se nám posunul čas, tak máme delší večery a více času na čtení.

Přijďte do knihovny pro hezkou knihu a popovídat si 
se čtenáři.

Výpůjční dny v listopadu budou vždy v úterý – 
2. 11., 16. 11. a 30. 11. 2021, pokaždé od 15 hodin.

Těším se na vaši návštěvu.
Knihovnice Helena Jiroušková

VČELAŘI

VÁŽENÍ ČTENÁŘ I BRODÍKU,
po menší odmlce (mnoho práce na podzim) píši opět za včelaře na Chlensku.

Včelařský rok končí v srpnu a od září se počítá nový. Pokud se vrátíme 
k roku předešlému, jednalo se o již druhý rok s nízkým medným výno-
sem. To se promítlo do ceny medů. Na nedostatku medu se největší měrou podí-
lely dva ukazatele. Velký plošný úhyn včelstev (často i 50%) a také studené 
jaro.
Příčin úhynů včelstev je celá řada. S přemnožením roztoče se většina 
včelařů umí vypořádat dnes již celoročním ošetřo-
váním – snižováním jeho výskytu v úlech použitím 
kyseliny mravenčí, gabonovými pásky, fumigací, 
a nakonec aplikací aerosolového spreje za pomo-
ci kompresoru.
Po monitoringu spadu roztoče se někdy musí 
na jaře provést nátěr zavíčkovaného plodu s ná-
slednou fumigací. Tím snižujeme výskyt roztoče 
na míru, jež tolik neškodí rozvoji včelstva.
Další nebezpečí jarních úhynů je nosematóza 
– střevní choroba, kdy včela s přeplněným výkalo-
vým váčkem potřísní plodiště a včelstva z jara uhy-
nou. To se již zpravidla zkušeným včelařům nestá-
vá. Prevencí je včasné podzimní krmení, obnova 
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díla v plodišti za nové, a hlavně su-
cho přes zimu. Pokud je chladno, 
tak vlhko zhoršuje přezimová-
ní včelstev. Včelstva jsou schopna 
přezimovat i v pytli za sice zvýšené 
spotřeby zásob, ale nesmí na ně pr-
šet. Každý živočich totiž má rád tep-
lo a sucho. Pouze ryby přežijí, ale 
v zimě nerostou.
Nedostatek pylu a jeho druhová rozmanitost se také projevují na odolnosti včel-
stva i matek. Bohužel se stále více zjišťuje, že kvalita pylu má souvislost 
s používáním chemie na polích. O tom se stále dosti nemluví a nepíše. 
Včelařím přes 50 let a stále se učím. Za prvé pozorováním v přírodě, ale také 
studováním odborných časopisů.
V Českém včelaři se o tomto problému málo píše. Ve Včelařských pře-
kladech, které čerpají ze zahraničí, se již dočteme více, neboť svět, potažmo 
Evropa, již začíná katastrofální stav v přírodě řešit. V naší republice je bohužel 
na prvním místě ekonomika a životní prostředí je velmi upozaďováno. Pokud se již 
o tom mluví, tak to velmi pokulhává za realizací.
Nejvíce se o tomto problému nadměrné chemizace v přírodě píše v Moder-
ním včelaři, který vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ. Je zde 
celá řada článků, ve kterých se tato problematika probírá. V čísle 1/2021 v člán-
ku „Včela a neonikotinoidy“ uvádí Jaroslav Petr s odkazem na 12 odborných 
zahraničních časopisů dvoustránkový rozbor, kde uvádí mimo jiné i zákaz v EU 
používání neonikotinoidů, neboť již mořené osivo neonikotinoidovým obalem při 
setbě unášené větrem může zasáhnout včelstvo a nebyl výjimkou masový úhyn 
včelstev. Zákaz těchto insekticidů měl v západních státech širokou podporu veřej-
nosti kvůli negativním dopadům na hmyzí opylovače a včelu medonosnou zvláště. 
Výmluvná je bilance ze strany evropských pěstitelů řepky, kteří po zákazu přichá-
zejí o 4 % celkové úrody. Zemědělcům, jejich dodavatelům a odběratelům tak 
vznikly fi nanční škody ve výši 900 mil. eur. Ovšem na včelstvech se to projevu-
je dezorientací a slábnutím paměti (orientace v terénu) a projevuje se to 
úbytkem létavek, a tím i slábnutím včelstev či kolonií čmeláků. 
Chemický průmysl však nespí a vyvíjí nové insekticidy podobné jako ty, které jsme 
zavrhli. Například Flupyradifuron včely přímo nezabíjí, ale jejich nervový systém 
poškozuje natolik, že včelám slábne paměť a ztrácejí orientaci. Tolik z Moderního 
včelaře…
Osobně mám zjištěno, že například na řepku se v současné době používají po-
střiky Decis Dorte a Yoroi, jež jsou v příbalovém letáku pro včely proškrtnuté, čili 
neškodné, ale po rozkliknutí ve snaze zjistit co obsahují, vyjde najevo, že mají 
látku deltamethrin, jež se používala již v zakázaném Proteusu 110. 
Většina včelařů si neuvědomuje, že jejich medné výnosy by mohly být 
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podstatně vyšší, kdyby se včelám neztrácely létavky během jara 
a léta vlivem chemie a nedostávaly se škodlivé látky z postřiků 
do pylu.

V prosincovém vydání si napíšeme něco o potravinách 
a cukroví s medem.

V dnešní době imunitu medem si vždy posílím,
když si ráno ke snídani chléb s máslem a medem sním.
To posílí mou psychiku, než zakážou návštěvy,
potom budu u včel sedět, to je dobré na nervy.
Na jaře se vše rozvolní, a i včely vyletí,
budou zase nosit nektar a sedati na květy.

Jiří Suchánek, osvětový referent ZO ČSV

ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Ovocnářská sezona v listopadu na zahradách pomalu končí a ovoc-
né stromy se zahalují do barev podzimu. Veškerá úroda je již skli-
zena a uložena. 
Na urychlení sklizně se podíleli i nezvaní hosté-vosy, sršně a také monilióza – 
zvláště u švestek si vybírala svůj podíl. Někde obalené stromy švestkami byly 
příslibem vysoké sklizně, ale také se ukázalo, že v některých lokalitách větší propad 
a nestandardní plody nedávaly dostatek zdravého materiálu k užití. Naproti tomu 
v jiných místech byly větve obaleny vysokým množstvím plodů, až se lámaly větve.
V tomto období se začínají zkracovat dny, a tak ještě dokončujeme práce, které 
jsme nestihli provést, a zvláště využíváme počasí, které je k nám tolerantní. Pokud 
půda není ještě zmrzlá, tak za příznivého počasí můžeme ještě stále vy-
sazovat stromky a keře, broskvoně necháváme na jaro. 
Zakoupené stromky, které jsme nevsadili na trvalé místo řádně založíme a zabez-
pečíme proti okusu zvěří a zalejeme. Při výsadbě keřových rybízů a angreštů výpěs-
tky vysazujeme zhruba o 10 cm hlouběji, než rostly ve školce. Takto provedenou vý-
sadbou podpoříme tvorbu kořenů a keře budou mít následně větší kořenový systém.
Při podzimní sklizni se snažte co nejméně udusat půdu. Od podzimních dešťů 
bývá často podmáčená a přílišné utužení ji nepomůže – zvláště to platí u jílovitých 
půd.
V minulém Brodíku jsem přislíbil více informací o pěstování česneku. Určený 
záhon pro jeho pěstování se zryje 3 až 4 týdny před sázením, aby se půda dosta-
tečně slehla. Česnek je druhým nejdůležitějším druhem z rodů po cibuli kuchyňské. 
Z pěstitelského hlediska je to plodina jednoletá až dvouletá a je plodinou vytrva-
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lou, rozdělenou podle období pěstování buď na jarní, nebo podzimní, paličáky 
a nepaličáky. Jarní česnek – Japo, Lumír, Martin. Ozimý česnek – Anton, Benátčan, 
Bjetin, Blanin, Dukát, Havel, Havran, Ivan, Jovan, Karel IV, Lukan, Mirka, Slavin, 
Staník, Štěpán, Tantal, Tristan, Unikat, Václav, Vekan, Záhorský. 
Při pěstování česneku je třeba vzít v úvahu dlouhou vegetační dobu 
a spojená rizika s jeho pěstováním. Dostatek půdní vlhkosti je žádoucí 
do poloviny června. Potom česneku vyhovuje sušší období. Proto se mu daří na hu-
mózních a dobře provzdušněných půdách. Nevhodné jsou těžké studené půdy 
s vysokou hladinou spodní vody, ale ani v nadměrně vysušených slévavých pů-
dách bez možnosti závlahy se mu nedaří. 
Používáme sadbu zdravou, nenapadenou chorobami a škůdci a mechanicky ne-
poškozenou. Krátce před výsadbou je vhodné česnek namořit proti hou-
bovým chorobám či háďátku – přípravek Rovral, tradičně se také používá 
Sulka. Po namočení sadby je třeba ji nechat oschnout. 
K samotné výsadbě by se nemělo přistoupit dřív, než teplota půdy klesne pod 
8 až 9 °C a hloubka výsadby minimálně 8 cm i níže v závislosti na velikosti sadby. 
Česnek se v osevním postupu zařazuje do druhé trati, i když některé 
zkušenosti ukázaly, že v případě přihnojení vyzrálým hnojem nebo kompostem 
při dobrém zdravotním stavu byl výnos překvapivý. Další informace o ošetřování 
česneku během vegetace budeme zveřejňovat v potřebném období.
Další informace: V neděli dne 24. 10. 2021 zahrádkářská organizace 
Chleny uspořádala regionální výstavu výpěstků ovoce, zeleniny 
a výrobků našich občanů. K tomu byly i vhodně doplněny výtvory našich dětí 

ze školky Chleny a Lhoty. Bylo to uspo-
řádáno velmi vkusně v předsálí ve chlen-
ském pohostinství. 
Při této příležitosti proběhla členská 
schůze zahrádkářů, na kterou byly 
pozváni starostové a starostky obcí a také 
představitelé místních spolků. Před vlast-
ním programem vystoupily děti z mateř-
ské školy Chleny s kulturní vložkou i s ta-
nečkem. Poděkování patří paní ředitelce 
Březinové a učitelkám pí Eliášové a Kole-
šové, které s nimi toto nacvičily. Rovněž 
bychom chtěli srdečně poděkovat členům, 
kteří tuto výstavu zaranžovali a samozřej-
mě také všem, kteří svými výpěstky a zho-
tovenými ukázkami tuto velmi zdařilou 
výstavu podpořili. 
Srdečné díky a přejeme zdraví.
Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsíci listopadu oslaví
významné životní jubileum

60 let
pan Karel Svoboda

z Přestavlk,

89 let
pan František Řičař

z Borovnice.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

Sociální a kulturní výbor

SŇATEK UZAVŘELI

V měsíci říjnu uzavřeli sňatek

Veronika Dusílková
z Borovnice

a Tomáš Frankota
z Kosteleckých Horek

Novomanželům do dalších let
gratulujeme a přejeme

hodně zdraví,
lásky a spokojenosti.

Sociální a kulturní výbor

POČASÍ U NÁS V NOVÉM

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je v provozu od srpna 2018. Pro případ-
né dotazy jsem zřídil e-mail: pocasirajec@seznam.cz.

ŘÍJEN 2021
teplota max. 23,6°C
teplota min.  -3,3°C

průměrná teplota      9°C

Vítr průměr
Říjen 1,1m/s, nárazy 17m/s a směr JJV

Srážky
Říjen 20,1mm s 5 dny deště
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SÁZÍME STROMY

V neděli 7. listopadu 2021 proběhne druhá výsadba 
ovocných stromů.

Bude se sázet alej v k.ú. Rájec, a to Přestavlky – Chleny.
Zveme občany, kteří mají zájem si vysadit strom. Sraz je 
u FVE elektrárny ve Chlenech.

Začátek v 9:00 hodin ukázkou výsadby stromu. Celkem se má vysadit 95 ks 
ovocných stromů a 2 ks líp.

S sebou si vezměte pracovní rukavice, rýč, kladivo (palici), nůžky na stromy, nůž-
ky na plech, kovové hrabě, teplé oblečení, pohodlné boty a dobrou náladu. 

Budeme si přát, aby vyšlo také krásné počasí, jako tomu bylo při sázení ve Chle-
nech na jaře.
Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

V případě dotazů volejte starostku
Soňu Rojkovou 734 559 876.

Celá akce je pod patronací DSO Brodec.
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POZVÁNKY A INFORMACE

FARMÁŘSKÉ TRHY 2021
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 9.00 do 15.00 hodin

Letošní trhy nabídnou široký sortiment pro-
duktů, výrobků a zboží přímo od výrobců, 
řemeslníků a farmářů.
Těšit se můžete na pečivo, ovoce a zeleni-
nu, mléčné i masné výrobky, koření, masti, 
košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti 
a šikovnosti.

14. listopad (svatomartinské 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. prosinec (vánoční trhy)
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Iva BÍLIKOVÁ 
HOMEOPATICKÉ PORADENSTVÍ 

 
 (+420) 607 690 186 

iva.bilikova@gmail.com 
RÁJEC A OKOLÍ 

 

 

Nabídka palivového dříví
obec Borovnice

Jehličnaté - smrk, borovice 400 Kč/prm (prostorový metr)
Palivové dříví je v délkách 2 - 10 m

Uvedené ceny jsou bez dopravy – dopravu si zajišťuje kupující
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | EMAIL: OBEC@BOROVNICE.INFO

 MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ

Rozsvěcení vánočního stromu
V Borovnici se vánoční strom
u autobusové zastávky
rozsvítí v sobotu
před první adventní nedělí,
tedy 27. listopadu  v 16 hodin.
Jako každoročně zde bude připraven
krátký program a drobné pohoštění.

Srdečně Vás zvou hasiči z Borovnice.
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JUDr. Iva BÍLIKOVÁ 
P eklady Tlumo ení Výuka 

italština – angli tina – francouzština 
n m ina – špan lština 

 
                                                                                      tel.:              (+420) 607 690 186 
                                                                                      e-mail: iva.bilikova@gmail.com 
                                                                                      web:           www.ib-lingvista.cz 

                                                                                              RÁJEC A OKOLÍ  
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SSrdečně vás zveme na přestavlcké 
rozsvícení  vánočního stromu 

Přijměte pozvání a přijďte strávit společně 
předvánoční čas u hezkých písniček a punče. 

Jako každý rok i letos zahájíme advent rozsvícením 
stromu v Přestavlkách na autobusové zastávce. 

V neděli 28. istopadu v 17.00 hod. 

Těšíme se na vás. 

3. Charitativni´ koncert s Dashou a Pajky Pajk
17:00  /  chrám sv. Jirí

Charitativní koncert se uskuteční v chrámu sv. Jiří. Vystoupí zpěvačka Dasha s Pajky Pajk a Sbor ZUŠ F. I. Tůmy 
Kostelec nad Orlicí. Večerem bude provázet herečka Klicperova divadla Hradec Králové paní Lenka Loubalová-Peřinová.

Koncert je věnován Nadačnímu fondu SPOLU NA DRAKA.

Koncert bude též promítán na velkoplošnou LED projekci v Jiráskově parku. Vstup na tuto akci bude
zcela zdarma a výtěžek ze sbírkových kasiček bude věnován výše uvedené nadaci.

ˇ

ˇRoztáhnete sva´ křídla v Kostelci

.

ˇ

28. 11. 2021   |   Kostelec nad Orlicí

Mesto Kostelec nad Orlicí vás zve naˇ

15. Vánočni´ uličku
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Dne 30. 10. se uskutečnilo Borovnické světýlkování. Za účasti dětí i dospě-
lých s lucerničkami a lampiony jsme se vydali od dolního rybníka směrem k místní 
hasičské zbrojnici a klubovně. Zde byla připravená strašidelná stezka. Odvážné 
děti prošly stezku samy, ty menší v doprovodu rodičů. Na konci čekala na každé-
ho odměna a občerstvení.
Zúčastněným i všem, kteří se podíleli na přípravách, moc děkujeme a těšíme se 
na další ročník.

 SDH Borovnice, fotografi e na 4. straně obálky.

SDH BOROVNICE

SDH RÁJEC

MLADÍ HASIČ I SDH RÁJEC
Některé děti soutěží za Rájec už od obnovení dětského kolektivu, tedy od roku 
2016. Za ty roky se udělala spousta práce, obstaralo se téměř všechno, co ke své 
činnosti potřebují, a samozřejmě i samotné děti za tu dobu udělaly velký pokrok 
a již několikrát o sobě daly vědět svými výsledky.
Proto jsme už loni chtěli děti za jejich práci odměnit. Bohužel se to ale kvůli velkým 
omezením nepodařilo. Tedy až letos jsme se rozhodli pro akci, kterou si měly hlav-
ně užít. Některým výlet bohužel překazila nemoc, některé možná odradil pozdní 
termín, vidina špatného počasí … vše ale nakonec vyšlo, myslíme, skvěle. Autobus 
nás dovezl na Dolní Moravu, kde si děti mohly vyzkoušet místní atrakce, kterým se 
ne zbytečně říká adrenalinové.☺
Po více než hodině na stezce v lanovém centru, kde se děti pohybovaly po pře-
kážkách mezi stromy, místy až 5m nad zemí, si zkusily opravdu výživné atrakce 
na adrenalinové věži. Houpačku s úvodním, téměř volným pádem z výšky 13 m, 
„krok do neznáma“ z výšky více než 8 m, nebo jen tak lezení po horolezecké stěně 
do stejné výšky.
Na závěr si všichni užili dvě jízdy na nejdelší bobové dráze v České republice, 
a projeli si úžasnou, místy opravdu dech beroucí, 3 km dlouhou dráhu plnou os-
trých zatáček, na které dosahovali až 50 km rychlosti!
Snad byl tento zážitek pro děti tou správnou odměnou a chceme velice poděkovat 
Královéhradeckému kraji, díky jehož podpoře mohla být tato akce uskutečněna 
a pokryla podstatnou část nákladů.

    DĚKUJEME!
Za kolektiv mladých hasičů SDH Rájec

Miloš Koutný, fotografi e na 3. straně obálky.
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE
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