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BOROVNICE, HOMOLE, RÁJEC A PŘESTAVLKY V OTTOVĚ SLOVNÍKU NAUČNÉM
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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
rok utekl jako voda a venku už to voní krásně jarem. Příroda se probouzí zpěvem 
ptáčků. Letos vychází první jarní den na 20. březen.

Březen je také Měsícem knihy, který historicky sahá do roku 1955, kdy tehdejší 
propagátoři literatury použili tuto akci jako nástroj osvěty. Snahou bylo, aby se 
knihy dostaly do všech domovů a do povědomí co největšího počtu lidí. Po sa-
metové revoluci přišla i řada změn a jednou z nich bylo, že Měsíc knihy přestal 
být ministerstvem řízenou akcí a zanikl.

V současné době se ke knihám přidal internet. Čtení však zůstává důležitým 
zdrojem informací a pomáhá dětem rozvíjet slovní zásobu, jazykový cit a fan-
tazii. Nakladatelství a knihkupectví přicházejí s novými tituly a čtenářů snad 
nebude ubývat. Každá vytištěná kniha má své kouzlo a vůni tisku. 

V březnu také nesmíme zapomenout popřát všem ženám a převážně maminkám 
k svátku MDŽ. 

V této těžké době všem přeji hlavně hodně zdraví, lásky a optimismu. Doufejme, 
že se brzy vrátíme do doby bez zákazů a nařizování a že se nebudeme bát vyjít 
ven na ulici bez roušek a respirátorů.

Prožijte krásné první jarní dny se sluníčkem a naslouchejte přírodě.

František Hrubín: Co je knížka?

Co je knížka? Je to živá
bílá listů hromádka,
v ní si všechno hraje, zpívá,
ptáci, děti, zvířátka. 

A svět dětem vždycky znova
do té hromádky se schová.
List obrátit stačí však
a rázem nám před oči
kousek světa vyskočí,
tu květ, slunce nebo pták.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

BOROVNICE, HOMOLE, RÁJEC A PŘESTAVLKY
V OTTOVĚ SLOVNÍKU NAUČNÉM
Obrovská encyklopedie, ojedinělá svého druhu, je největší tištěnou encyklope-
dií, jaká kdy v naší zemi vyšla. Ve Wikipedii se o ní dočteme: „Pod názvem 
Ottův slovník naučný vyšlo v letech 1888-1909 27 řádných svazků a jeden 
svazek doplňkový.

Dle různých odhadů svazky obsahují 140 000 až 186 000 hesel na 27 789 stra-
nách s 4 888 ilustracemi a 479 zvláštními přílohami. Redakce slovníku se skládala 
z 56 lidí a tvorby se účastnilo dalších 1 086 odborníků“.

Pro mě osobně je Ottův slovník naučný skvělou pomůckou – lze v něm najít zá-
kladní informace o kterékoli obci a o mnoha místech v Čechách a na Moravě 
z doby vzniku této monumentální encyklopedie. Při bádání o minulosti obcí tu 
objevíme statistické údaje a v řadě případů také stručné dějiny daného sídla. 
Nejinak tomu bylo během přípravy knihy Dějiny obce Borovnice, která vyšla 
před pěti lety. Čas nezastavíme…

Ottova encyklopedie neměla na konci 19. a začátkem 20. století 
v Evropě srovnatelného konkurenta s výjimkou obrovského anglického 
díla Encyclopædia Britannica. Je to důkaz vysoké vzdělanostní a vědecké úrov-
ně české společnosti té doby.

Jak již bylo naznačeno, také o Borovnici, Homoli, Přestavlkách tu najdeme mnoho 
zajímavého. Proč ale něco zprostředkovaně popisovat? Lépe bude, když si čtenáři 
Brodíka sami prohlédnou, co se v Ottově slovníku naučném o jejich obci píše. 
Přinášíme proto skeny („fotokopie“) týkající se všech místních částí dnešní obce 
Borovnice.

Omezme se tedy jen na několik zajímavostí: 

Naší Borovnici bylo ve čtvrtém svazku na str. 410 věnováno nejvíce 
místa ze všech pěti Borovnic. Jak by ne, když heslo napsal Josef Gotthard 
Lašek (*1854 †1937), řídící učitel v Častolovicích a regionální historik…

Místní jméno Homole je na stránce 531 v XI. svazku uvedeno celkem pětkrát. Na-
jdeme tu zmínku o požáru kostela na Homoli v roce 1864.
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Obcí s názvem Přestavlky uvádí 
slovník na str. 651 v XX. dílu celkem 
deset. Také o Přestavlkách tu čtenář 
najde základní informace.

A Rájec? Ani jedno ze tří hesel „Rá-
jec“ na stránce 71 ve XXI. svazku se 
naší obce netýká. Je tu však nená-
padné heslo „Rajc“ a odkaz na v té 
době aktuální heslo „Rajice“, což 
byl tehdy správný název pro Rájec. 
Časy a názvy se mění…

Zbývá uvést
bibliografi cké údaje:

Ottův slovník naučný IV., Pra-
ha, Otto, 1891, XI., 1897, XX., 
1903, XXI., 1904
Encyklopedie je dostupná na strán-
kách Národní knihovny České
republiky:

http://www.digitalniknihovna.
cz/nkp/periodical/uuid:7e11fe-
20-043e-11e5-95ff-5ef3fc9bb22f

PaedDr. Ladislav Miček
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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 v kostele Panny Marie Bolestné
na Homoli se bude konat ve dne 4. dubna 2021 
ve 14:30 hodin a poté každých čtrnáct dní.

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
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INFORMACE PRO OBČANY

OBEC BOROVNICE 
Borovnice 5,  517 41  Kostelec nad Orlicí  •  tel. 734 559 876 

www.borovnice.info  •  e-mail:  obec@borovnice.info 

S ODE DNE 25. 02. 2021 
: 

 

 Ú :  
 

 p 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin, 
 s 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin,  

 
, 

aby bylo za osob v obecního  
 

 Pro platby je preferován bce. 
 

 V ostatních ech je preferován i nadále 
telefonický kontakt. Kontakty naleznete na webových 
stránkách obce nebo v obecním zpravodaji. 
 

 
 , tj. s 

dýchacích cest respirátorem a po dezinfekc
 (dezinfekce je k dispozici v )

e, ab cního y osoby 
s i mi.  
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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

ZMĚNA ČASU V ROCE 2021
Každé jaro a podzim nás čeká posun času o jednu hodinu. Stejně tomu je i v letoš-
ním roce. Letní čas v roce 2021 začne platit v noci 28. března. Hodiny se 
posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00 hodin.

PRODEJ VYNESENÝCH A ROČNÍCH SLEPIC 2021

DOVOZ ZDARMA AŽ NA VAŠI  ADRESU!! !

N a b í z í m e  s l e p i c e  z  h a l o v é h o  c h o v u :

K l a s i c k é  v y n e s e n é  s l e p i c e  ( s t á ř í  m a x i m á l n ě  7 5  t ý d n ů ) 
R o č n í  s l e p i c e  v e  s n á š c e  ( s t á ř í  m a x i m á l n ě  5 0 t ý d n ů )

Cena od 75Kč/ks dle množství,
včetně dopravy až k Vám domů

Š l e c h t i t e l s k ý  p r o g r a m H E N D R I X  G E N E T I C S

www.vynesene-slepice.cz

e - m a i l :  v y n e s e n e - s l e p i c e @ e m a i l . c z
t e l . :  7 0 4  0 4 8  2 0 9
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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

06.03. MDDr. Paličková Zlata Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
   721 200 244

07.03. MDDr. Petrák Tomáš Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
   721 200 244

13.03. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.
   494 534 841

14.03. MUDr. Podolská Jana poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl. 
   494 371 783

20.03. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov n. Kn.
   494 515 697

21.03. MUDr. Pokorná Věra Jana Pitry 448, Opočno
   494 667 628

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

28.03. MDDr. Učňová Petra Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
   721 200 244

02.04. MUDr. Salamin Akram Kvasinská 129, Solnice
   602 152 873

03.04. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov n. Kn.
   494 515 695

04.04. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
    494 371 031

05.04. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno
   777 667 353
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VÝZVA ŘEDITELŮ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Vážení spoluobčané našeho Královéhradeckého kraje,
obracíme se na Vás s informací o tom, jak vypadá situace v našich zdra-
votnických zařízeních, s informací o tom, že kapacity našich nemocnic jsou 
na hranici možností, a co nám hrozí, bude-li epidemie pokračovat současným 
tempem. Chceme Vás požádat o to, abyste vy sami, bez ohledu na nyní nebo 
v budoucnu platná omezení, přistoupili k takovým opatřením, která ochrání 
Vás i Vaše okolí před nekontrolovaným vývojem situace a těžkými dopady 
na zdraví a na celou společnost. 

Situace v nemocnicích v našem kraji je s ohledem na několik týdnů trvající nápor 
pacientů s COVID-19, kteří vyžadují hospitalizaci, kritická. Přesto, že jsme přijali 
řadu opatření, přesunuli zaměstnance a otevírali stále další a další oddělení pro 
covidové pacienty, příliv pacientů neustává a naše nemocnice jsou výrazně pře-
tížené. Zajištění péče o všechny akutní případy a také o pacienty s COVID-19 je 
možné jen díky obrovskému nasazení všech zaměstnanců nemocnic. Možnosti 
otevírání dalších oddělení jsou již velmi omezené a zajištění péče o pacienty je 
v některých dnech možné již jen díky transportům pacientů do jiných regionů. 
Bohužel vyhlídky na nejbližší týdny nejsou příliš optimistické.

V této extrémní situaci se na Vás obracíme s výzvou, abyste dodržovali všech-
na nařízení a hygienická opatření. Omezte své sociální kontakty na nezbytné 
minimum a vyhýbejte se setkávání většího množství lidí. Mějte na paměti, že 
koronavirus může nakazit Vás i Vaše nejbližší a že těžký průběh se netýká jen 
seniorů, ale mnohdy dopadá i na daleko mladší lidi, a i ti jen s obtížemi překo-
návají kritický stav a někdy ho ani přes veškeré naše úsilí nezvládnou. Děláme 
pro všechny nemocné v našich nemocnicích, ať již s COVID-19 či jinými zá-
važnými chorobami maximum možného. Neztěžujte to, prosím, nám ani našim 
nemocným svým neuváženým chováním. I Vy se můžete ocitnout mezi nimi.

Pomozte nám snížit počet hospitalizovaných pacientů i počet zemřelých dodr-
žováním všech platných nařízení! Buďte, prosíme, rozumní. Víme, že už těch 
nejrůznějších restrikcí a omezení máme všichni dost a už se nemůžeme dočkat 
návratu k normálnímu životu. Zatím to ale není možné. Prosíme a žádáme Vás:

• omezte cestování a setkávání větších skupin (i rodinných) na naprosto nezbyt-
nou míru

• chraňte pomocí roušek či respirátorů nejen sebe, ale i své okolí
• dodržujte rozestupy a vyvarujte se velkých akcí, především těch, kde padají 

zábrany a infekce se díky tomu šíří snadněji – vidíme v našich nemocnicích 
jejich důsledky
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• pečlivě si umývejte a desinfi kujte ruce
• ke všem těm propagovaným „R“ (roušky, ruce, rozestupy), přidejte, prosíme, 

to nejdůležitější „R“, tedy rozum. 

Dodržování opatření a postupný nárůst počtu očkovaných nás přiblíží k tolik potřeb-
nému normálnímu životu. Chceme, aby naše děti mohly co nejdříve do škol, chceme, 
abychom se mohli vrátit ke svým povoláním a profesím, mohli do kin a divadel, chce-
me, abychom si opět mohli naplno užívat život, abychom mohli vycestovat na do-
volenou – a jistě to chceme všichni. Buďme proto rozumní a ukáznění. Jen tak se 
nám to všem podaří. Rychlost, s jakou se budeme vracet k normálnímu životu, záleží 
na přístupu nás všech. Bez společného úsilí a rozumného přístupu všech to nepůjde. 

Budeme-li všichni rozumní a budeme dobře spolupracovat, společně to zvládneme 

V Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou
a Dvoře Králové dne 15. února 2021

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. - Fakultní nemocnice Hradec Králové
RNDr. Bc. Jan Mach - Nemocnice Náchod

Ing. Luboš Mottl - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Ing. Miroslav Procházka, CSc. - Nemocnice Trutnov

Ing. Tomáš Sláma, MSc. - Nemocnice Jičín
Ing. Miroslav Vávra, CSc. - Nemocnice Dvůr Králové nad Labem

MUDr. Libor Seneta - Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Už po několik let se každý poslední pátek v měsíci sváží od občanů plasty 
a tetrapacky.
Tímto děkujeme, že třídíte odpad a nezatěžujete tím popelnice. Chtěla bych upo-
zornit občany, aby odevzdávali pytle pouze plné a ne poloprázdné. 

Děkujeme za pochopení.

SOUSEDSKÁ VÝSADBA STROMŮ
V sobotu 10. dubna 2021 proběhne výsadba stromů.
I. etapa výsadby alejí proběhne mezi Borovnicí, Chleny, Lhotou u Potštejna 
a Přestavlky, spojená s jarním úklidem okolí.
Pro dobrovolníky, kteří mají zájem si vysadit strom je sraz ve Chlenech u FVE. 
Začátek v 9:30 hodin ukázkou výsadby stromu. S sebou si vezměte pracovní ruka-
vice, rýč, kladivo, nůžky na plech, respirátor atd.
V případě dotazů volejte 774 102 468.

Srdečně zve DSO Brodec, Sázíme stromy a Wangari, z.s.
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Čas zase pokročil a my vstupujeme do třetího měsíce roku s určitými rozpa-
ky a s napětím očekáváme, co nám k našemu žití zase připraví. V minulých 
obdobích se také psávalo, že březen patřil k nejpilnějším měsícům 
na našich sadech a zahradách. Obvykle již bývalo cítit ze vzduchu 
přicházející jaro. 

Rozkvétaly šafrány, cibulnaté kosatce, ladoňky, trsy sněženek a bledulí nám zpří-
jemňovaly nejen naše záhonky a skalničky, ale i pohledy na naplněné vázičky 
prvních květinek přinášely uspokojení a radost, že paprsky sluníčka budou po-
stupně rozehřívat naše okolí.

Ale staré pořekadlo „březen za kamna vlezem“ bývávalo pravdivé a zdá se, že 
i letos se rádi ohřejeme v teplejších prostorách stavení. Přesto, pokud nám bude 
počasí některé dny přát, nebudeme zahálet a jistě v nás bude převládat osvěd-

KNIHOVNA BOROVNICE

Výpůjční dny v březnu budou 
16. 3. a 30. 3. 2021, vždy od 15 
do 17 hodin.

V knihovně jsme pro vás připravili 
120 nových knih, které nám kon-
cem února zapůjčila knihovna v Kostelci nad Orlicí. Můžete si vybrat zajíma-
vé knihy z naučné literatury, detektivní příběhy a romány nebo zajímavé knihy 
z původní knihovny.

Na webových stránkách obce bude v nejbližší době zveřejněn seznam 
nových knih i pro zájemce, kteří dosud v naší knihovně nebyli a chtěli by si 
něco vypůjčit. Rádi uvítáme nové čtenáře.

V současné době bude však půjčování knih probíhat v rozsahu, 
který nám umožní aktuální vládní opatření. 

Knihovnice Helena Jiroušková
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čené pravidlo, že co bude třeba vykonat v březnu, neodkládejme, 
v dubnu se to již obtížněji dohání. 

Nastává tedy doba plného očekávání a také spousty práce, i když je to ještě ob-
dobí s nevyzpytatelným počasím, kdy jeden den může být příjemně teplo a ten 
nastávající nás obratem profoukává nepříjemným chladem.

Zkontrolujeme zdravotní stav našich stromků, keřů a vinné révy. 
Ošetříme vytvořené pukliny a mrazové desky na stromech. Očistíme je od odum-
řelého pletiva a vytvořené rány zatíráme štěpařským voskem nebo stromkovým 
balzámem. Na větších ranách a puklinách je třeba odumřelé pletivo načisto 
odstranit – odřezat až na zdravou tkáň. Opláchneme octovou vodou. Pak je 
možno využít radu vycházející z prověřených zkušeností: Na zamazá-
vání těchto ran a puklin si namícháme do nádoby hlínu červenici či jíl, smícháme 
s čerstvým kravincem, můžeme přidat i plevy, pokud je máme, nebo dřevitý 
popel, s vodou rozmícháme na hustou kaši a zatmelíme potřebná místa. Ová-
žeme tkaninou, pytlovinou, nebo gázou (ne igelitem) a ovážeme. Takto můžeme 
ponechat přes celou vegetaci. 

Po jarní, či podzimní výsadbě stromků provádíme podle požadovaného pěsti-
telského tvaru tzv. výchovný řez.

Jakmile to půdní podmínky dovolí, provádíme jarní výsadby prostoko-
řenových stromků a keřů co nejdříve z jara.

Broskvoně a meruňky jsou teplomilné ovocné druhy, což nemůžeme opo-
míjet. S pozvolna se měnícím klimatem, mírnějšími zimami a teplejšími léty se 
možnosti pěstování i těchto teplomilných ovocných druhů rozšiřují. Zásadnější, 
než nadmořská výška se stále více jeví výběr vhodného stanovitě. Lokalita by 
měla být chráněna od severu a západu proti studenému proudění. Nejvhod-
nější je jižní, jihovýchodní, nebo východní mírný svah, případně stěny stavení. 
Měli bychom se vyhýbat mrazovým kotlinám, kam mráz stéká a roste riziko 
zmrznutí ve dřevě, nebo květních pupenech, případně již malých plůdků. Bro-
skvoň je velmi citlivá na obsah vápníku v půdě, který blokuje příjem 
železa a dalších prvků, čímž způsobuje chlorózu – žloutenku listů. Stromy jsou 
také poměrně náročné na vláhu. Korunku upravujeme zásadně v jarním termí-
nu, aby nedošlo k namrznutí nebo uschnutí stromku. 

V sadech prokypřujeme příkmenné pásy, obnovujeme závlahové 
mísy u kmenů stromů. Během této kultivace můžeme do půdy zapravovat 
vyzrálý kompost, či průmyslové granulované hnojivo ale pozor, abychom ne-
překopali vlásečnicové a ostatní užitkové kořínky. 
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Záhony jahodníku po zimě očistí-
me, mrazem povytažené rostliny zatla-
číme zpět do půdy. Při těchto pracích 
dáváme pozor, abychom nepoškodili 
centrální srdíčko. Po vyčištění přihno-
jíme vyzrálým kompostem a můžeme 
přidat strojená hnojiva (NPK, Cererit 
nebo speciální směs) - toto stačí okolo 
sazenic, nemusíme na celý záhon. 

Pokud se nám nepodařilo odebrat 
zdravé rouby z jádrovin v měsíci 
únoru, protože nebylo tolik příhod-
ných dnů na jejich odběr, uskutečňujeme toto již v začátku března. Nejdříve 
u ranějších odrůd a ty pozdní můžeme až déle. O uložení roubů i samotných 
metodách roubování bylo psáno minule. Stromky, u kterých jsme sesadili větve 
na plánované roubování již v předjaří, začínají být v míze dříve než ty, co 
seřízneme před vlastním roubováním.

Začíná také vhodná doba na provádění zimního řezu u jádrovin, 
protože již nehrozí větší mrazy. Při pravidelném řezu respektujeme vždy pěs-
titelský tvar, aktuální zdravotní stav stromku a dodržujeme vždy základní zá-
sady řezu. Můžeme vhodné výhony vyvazovat, či ohýbat do požadovaného 
tvaru. Tento způsob tvarování používáme zejména u štíhlých vřeten, nebo 
ovocných stěn. 

Také můžeme provádět i jarní řezy peckovin, které začínají slivoněmi, pokra-
čují meruňkami. Řez broskvoní se neřídí kalendářem, ale fenologickým stadiem 
kvetení. Je dobré si připomenout několik informací, než se rozhodneme o zakou-
pení stromkových tvarů. 

Pro lepší orientaci jen malá zmínka o určení vhodné výšky kmínků 
pro zamýšlené stanoviště:
Vysokokmen má označení A, výšku kmene v rozmezí 180-220 cm, někde se 
uvádí 170-190 cm. Hodí se spíše jako solitéry do velkých zahrad, stromořadí 
u cest.

Polokmen – označení B, výška kmene v rozmezí 130-150 cm. Tyto stromy 
se dají pěstovat i v horších podmínkách, stejně jako vysokokmeny. Snadněji se 
ošetřují a vstupují dříve do plodnosti.
Čtvrtkmen – označení C, jde o tvar stromku vhodný i pro intenzivnější ovoc-
nářství. Volíme spíše středně vzrůstové podnože. Vhodné i pro zahrady, neboť 
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pod nimi zůstává ještě dosti místa pro ošetřování půdy pod stromy. Důležité je 
však volba odrůdy a na jaké stanoviště chceme stromek sázet.

Zákrsek – označení D. Je to nízkokmenný tvar s korunkou ve výšce cca 5o-7o 
cm. S úspěchem se pěstuje v malých zahrádkách a na terasách. Odborným ře-
zem lze jeho výšku protáhnout. Má větší kořenový systém. Tyto typy musí mít při 
pěstování podpěry i do většího vzrůstu, aby se nevyvracely.

Štíhlé vřeteno – označení E. Jde o typ zákrsku, u kterého korunka začíná 
ve výšce cca 40-45 cm. Jelikož tyto typy jsou pěstovány na slabých podnožích, 
musí mít po celou dobu své vegetace řádnou oporu kmínku.
Sloupový tvar – označení F. Je to moderní pěstitelský tvar s velmi úzkou korun-
kou. Jedná se o druhy naštěpované na slabě rostoucích podnožích, mají jednu 
hlavní osu, ze které vyrůstají po celé délce krátké obrosty.

Podle průběhu počasí a dle dosažených efektivních sum teplot začíná ob-
dobí pro aplikaci přípravků na ochranu před různými patogeny 
(kadeřavost broskvoní, moniliový úžeh, preventivní ošetření kmínků měďnatými 
přípravky u peckovin, postřik proti přezimujícím škůdcům apod.). Po letošních 
únorových mrazech bychom mohli doufat, že některé choroboplodné zárodky 
nepřátelských patogenů vymizí, nebo se alespoň oddálí jejich stádia rozmnožo-
vání. Bude ale nutno sledovat celoplošný vývoj, protože v posledních letech se 
k nám začaly dostávat zárodky úplně nových parazitů. 

Později se budeme informovat, jak se bude vyvíjet vegetace česneku a v přípa-
dě potřeby chemického zásahu budeme informovat, ale je nutné mít kolem těchto 
rostlin vždy provzdušněnou půdu, aby nebyla slitá a nezamezovala přirozený růst. 

U rybízu, zvláště u černého rybízu, je třeba stále mít pod kontrolou jeho zdra-
votní stav. V posledních letech byl napadán roztoči hlavně – vlnovníkem rybí-
zovým. Pokud zjistíme, že začínají být napadány větvičky s více napučenými 
pupeny, jsou to hálky škůdce vlnovníku. Je třeba je ručně odstraňovat a při větším 
rozšíření vystřihujeme celé výhony, nebo při totálním napadení likvidujeme celý 
keř a spálíme. 

V minulém období se začala také vyskytovat nám neznámá choroba na kme-
nech jabloní. Na spodních částech kmene se vytvářejí zduřeliny a z nich vyrá-
žejí malé kořínky. Jde o tzv. bradavčitou uzlovitost a přesná příčina nebyla do-
sud zjištěna, nejedná se však o nějakou patogenní houbu, nebo bakterii. Zatím 
se neprokázalo, že by toto mělo vliv na růst a další vývoj stromu. Na případnou 
ochranu v našem celkovém pěstování budeme včas reagovat a informovat.

Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan
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ROZLOUČENÍ

V měsíci únoru
nás opustila 

paní Anna Smolová
z Přestavlk.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Sociální a kulturní výbor

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsíci březnu oslaví
významné životní jubileum 

70 let
paní Atina Tomešová z Homole.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

Sociální a kulturní výbor

ROZLOUČENÍ 
Dne 5. února 2021 nás ve věku 
71 let opustila rodačka z Přestavlk, 
paní Anna Smolová.

Jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbuditi je chtěli,
neozve se nám vícekrát.
Utichlo – zmlklo – šlo již spát… 

V dnešní těžké době jsme se bohužel 
nemohli s paní Annou Smolovou na 
její poslední cestě rozloučit.

Chtěla bych aspoň touto cestou po-
děkovat paní Anně Smolové za její 
dlouholetou práci pro obec Borov-
nici. Byla dlouholetou zastupitelkou 
a předsedkyní i členkou sociálního 
a kulturního výboru.

Poz
u

Vždy, když nastala potřeba něco udělat 
pro obec, ochotně přiložila ruku k dílu, 
poradila a nezkazila žádnou zábavu.

Naposledy byla jako dlouholetá člen-
ka volební komise v říjnu minulého 
roku u voleb. 

Poděkování jí také patří za roznáš-
ku časopisu Brodík, za zkrášlování 
a péči o náves v Přestavlkách atd.

Za sebe i za obec Borovnici ješ-
tě jednou paní Smolové moc děkuji 
za vše, co udělala a nemyslela jenom 
na sebe, ale i na druhé.

Upřímnou soustrast celé její rodině.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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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.

ÚNOR 2021
teplota max. 18,9°C
teplota min. -17,2°C

průměrná teplota - 0,7°C

Vítr průměr 
Únor 1,4m/s

Podrobnější  info zde na odkazu: http://www.pocasirajec.cz/noaa.php
Pro případné dotazy jsem zřídil e-mail: pocasirajec@seznam.cz

Jak možná víte, kostelecká „zemědělka“ si na podzim připomněla kulaté výročí 
– uběhlo 125 let od založení Rolnické školy v Kostelci nad Orlicí. 
Oslavy, které jsme chystali na první adventní sobotu a neděli, se bohužel konat 
nemohly. Máme ale facebookovou stránku vytvořenou právě kvůli zmíněnému vý-
ročí – stačí si v internetovém vyhledávači zadat slova Cesta časem aneb 125 
let rolnické školy a můžete se seznámit se spoustou zajímavostí z minulosti 
nejstarší zemědělské školy ve východních Čechách. Badatelský klub, který ve škole 
pracuje, stránku neustále doplňuje příspěvky.

PaedDr. Ladislav Miček, učitel SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
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JSDH LHOTY U POTŠTEJNA

OCHRANA OBYVATELSTVA – DÍL ČTVRTÝ
Poslední věcí, které bych se rád věnoval v sérii ochrany obyvatelstva, jsou 
povodně. Protože jak si jistě všichni vzpomeneme, tak nás i malý potok Bro-
dec v květnu 2014 dokázal potrápit. Výkyvy počasí v posledních letech jsou 
extrémní a dá se předpokládat, že budou pokračovat i nadále, proto nás 
jedno léto trápí enormní sucho a další zase lokální bouřky, které například 
v loni potrápily obyvatele podél potoku Štědrý (Lupenice, Tutleky, Kostelec 
nad Orlicí).

CO JE POVODEŇ? A JAK POVODNĚ DĚLÍME?

Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody 
v krajině mimo koryta vodních toků. Jejími následky mohou být různě velké 
škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech. Povod-
ně způsobují škody zejména domácnostem, infrastruktuře a podnikatelským 
subjektům, které se nacházejí v přirozených záplavových územích. I když 
povodňové škody lze snížit odstěhováním od vodních toků, lidé tradičně žili 
a pracovali v jejich blízkosti, protože země je zde většinou plochá a úrodná 
a řeky nabízí dopravní možnosti. 
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Některé povodně se vyvíjejí pomalu, zatímco jiné, jako přívalové (bleskové) 
povodně, se mohou vyvinout během několika minut, a to i daleko od vod-
ních toků (např. z erozí ohrožených polí, rozsáhlých nepropustných ploch) 
nebo bez viditelných známek deště. Povodně mohou být lokální, ovlivňující 
blízké okolí vzniku, nebo velmi rozsáhlé, ovlivňující celé povodí.

Přirozená povodeň - povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při 
kterých hrozí zaplavení území nebo situace označené předpovědní povodňo-
vou službou nebo povodňovými orgány, zejména při dosažení směrodatného 
limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, 
déletrvajících vydatných dešťových srážkách, příp. prognóze nebezpečí in-
tenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání sněhové nebo ledové 
pokrývky.

Zvláštní povodeň - povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situace, jež mo-
hou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, nebo například 
při poruše vodovodního potrubí

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA I - III)

První stupeň (stav bdělosti) - nastává při nebezpečí vzniku přirozené 
povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Svou činnost za-
hajuje hlásná a hlídková služba.

Druhý stupeň (stav pohotovosti) -  při tomto stupni se aktivizují povod-
ňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, vyhlašuje se, když 
nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším 
rozlivům a škodám mimo koryto, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu 
povodně podle povodňového plánu obce.

Třetí stupeň (stav ohrožení) - vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí 
nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém 
území. Při tomto stupni se provádějí povodňové zabezpečovací práce podle 
povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Před povodní
Je potřeba říci, že na našem území se vždy musí počítat s bleskovou povodní, 
na kterou se těžko dopředu připravuje. Rychle přijde a zase rychle odejde. 

Přesto se doporučuje připravit si pytle s pískem, kterými si v případě nouze 
utěsníte nízko položené vstupní dveře do domu nebo například okna do skle-
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Martin Růžička, velitel JSDH Lhoty u Potštejna

pa. Dále je potřeba myslet na utěsnění WC a podlahových vpustí (gul), kdy 
voda do domu může vniknout kanalizací. Osobní automobily je vhodné umístit 
na bezpečné, vyvýšené stání.

Při povodni
Je nutné se řídit pokyny povodňových orgánů obce, hasičů a Policie ČR. Je-li 
nedostatek času, okamžitě se přesuňte na místo, které nebude zatopeno vodou.

Po povodni
Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost), rozvody energií (plyn, 
el. energie), stav kanalizace a rozvodů vody.

Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy 
vodou. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost 
pojišťovně, vyhotovte soupis škod).

Stavba hrází, pytle s pískem
Pro stavbu hrází nebo zabezpečení nízko položených vchodů do objektů se 
používají buď klasické, jednokomorové pytle, které je vhodné plnit pískem cca 
na hmotnost 25 kg (pro lepší manipulaci). Dále se využívají moderní tandemo-
vé, dvoukomorové pytle, pro jejich plnění je ale nutná plnička.
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OCHRANA OBYVATELSTVA – DÍL ČTVRTÝ
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Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. Vam-
berk pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu,
nefunkčních elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná 

v pátek 26. března 2021
Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých částech naší 
obce v těchto časech:  1. Rájec náves u hospody 16:00 – 16:20 hod.
 2. Přestavlky autobus. zast. 16:30 – 16:50 hod.
 3. Borovnice u ob. úřadu 17:00 – 17:20 hod.
 4. Borovnice u rybníka 17:30 – 17:50 hod.
 5. Homol 18:00 – 18:10 hod.

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

VÁŽENÍ OBČANÉ,
NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM.
NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU

TŘETÍ OSOBOU!!!

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

Děkujeme Vám předem za spolupráci.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU


