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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

hola, hola, škola volá! Není to tak dlouho, co děti 
dostaly vysvědčení a už zase zasedly do školních 
lavic. Budeme si přát, aby nám do školy chodily 
a nezůstaly opět doma na distanční výuce.

Letošní léto bylo jako na houpačce. Chvil-
ku byla úmorná vedra a hned zase chlad-
no a deštivo. Toto počasí vyhovovalo stále 
rostoucí trávě, plevelu a slimákům. Nejví-
ce potrápilo zemědělce se sklizní obilí.
Dne 9. července 2021 se po nočním vy-
datném dešti zvedla hladina potoka Brod-
ce, který se opět vylil do zahrad občanům 
podél potoka. Mlýnský rybník v Borovnici 
přetékal přes hráz a v Přestavlkách u Jun-
ků už voda dosáhla až k obytnému domu.
Tímto bych chtěla poděkovat členům 
JPO Lhoty u Potštejna za jejich ochotu 
a obětavost při zásahu.
V srpnu byl vyčištěn v obci Borovnice po-
tok Brodec od nánosu bahna správcem 
toku LČR.
Škoda, že toto čištění potoka nepokraču-
je až k Mlýnskému rybníku. Po domluvě 
s fi rmou ZOPOS a.s. bylo vybagrova-
né bahno zpět vráceno na pole, a ne 
na skládku.
V září si budeme přát ještě babí léto 
a hezký začátek podzimu. Všem přeji 
hlavně zdraví a pohodu.

Soňa Rojková,
starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

DŘEL, ZANIKLÁ TVRZ NA CHLUMU
V těsném sousedství poutního místa na Homoli se tyčí zalesněný vrch Chlum, 
který patří do katastru obce Koldína. Les ukrývá nepatrné zbytky bývalé tvrze 
Dřel, postavené snad někdy na konci 14. století. Ještě před sto lety lidé nazývali 
místo, kde stávala tvrz, pomístním jménem „Na Hradě“. 
Za jménem Dřel se také skrývá zaniklá ves, jež se nacházela v katastru Borovni-
ce. Nad ní stávala stejnojmenná tvrz. Není doložena písemnými prameny, známe 
však rod, který se podle ní psal. Vilém z Orla a Dřele v polovině 15. století 
působil jako jeden z velitelů ve vojsku krále Jiřího z Poděbrad. Z doby kolem roku 
1480 známe Michálka z Orla a Dřele. 
O dalších osudech tvrze lze jen spekulovat. Někdy po roce 1500 získal ves s tvrzí 
Jan Licek z Rýzmburka, pán na Borohrádku. Ten tvrz jako sídlo nepotřebo-
val, a proto ji pravděpodobně nechal zpustnout. Je ovšem také dobře možné, že 
zániku tvrze napomohl požár. Nepřímo by to mohly dokazovat nálezy vypálené 
mazanice v prostoru tvrziště. Jan Licek na Chlumu zřídil oboru, která byla poz-
ději připojena ke statku Koldín. Proto se návrší dnes nachází v koldínském 
katastru…
Ves Dřel se později stala součástí potštejnského panství, jehož majitel ji dal zlik-
vidovat a nedaleko zřídil nový dvůr Závrší, jenž se poprvé připomíná r. 1603.
O vzhledu tvrze Dřel toho moc ne-
víme. Dnes na severním vrcholu Chlumu 
nalezneme pouze nepatrné zbytky zákla-
dových zdí. Jak jsme již uvedli v minulém 
čísle Brodíku, znalec hradů, zámků a tvr-
zí, profesor František Musil kdysi na-
psal: „Tvrz zaujímala nepravidelnou ovál-
nou plošinu na severním vrcholu Chlumu. 
Její areál byl obklopen hradbou, z níž se 
zachoval relikt na severní a západní stra-
ně. Z jižní části areálu stál obytný objekt, 
z něhož je zachována jižní zeď s 2 vnitř-
ními nárožími. Nelze jednoznačně určit, 
zda šlo o věžovou či palácovou stavbu. 
Nálezy vypálené mazanice v areálu 
stavby nasvědčují tomu, že na kamenné 
podezdívce byla dřevěná nástavba. Se-
verně od této budovy bylo níže položené 
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nádvoří, kterým asi procházela přístupo-
vá komunikace. Na tvrzišti byly naleze-
ny střepy z 15. století, což koresponduje 
s údaji písemných pramenů“ (Musil, Fr.: 
Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Or-
licí, s. 28). Půdorys tvrze, který nyní 
zveřejňujeme, je převzatý z Musilovy pu-
blikace.
Střepů se tu ale našlo více. O větším ná-
lezu se píše ve staré kronice školy v Malé 
Lhotě: „Dne 20. června 1915 vykopal 
zdejší řídící učitel ve zříceninách tvrze 
na vrchu blíže dvora Závrší části nepolévaných kachlíků z XV. století a mnoho 
střepů rozličných nádob“ (Památná kniha obecné školy v Malé Lhotě založená 
r. 1879, s. 210). V závěru kroniky jsou dokonce nalepeny dvě fotografi e těchto 
nálezů. Archeolog PhDr. Jan Musil před několika lety po zhlédnutí fotografi í potvr-
dil, že nález pochází skutečně z 15. století.
Na Chlumu kdysi kopal profesor August Sedláček, autor velkolepého díla 
o českých hradech, zámcích a tvrzích. Emanuel Kosina o tom napsal: „Na tomto 
Chlumu, který se dělí na dvě kopulovité části, nalézají se skrovné zbytky prastaré 
tvrze. Lesmistr Josef Kný (zemřelý r. 1936) vyprávěl mi, že dlouhou dobu hledal 
s historikem prof. Augustem Sedláčkem ve zříceninách tvrze na Chlumu. Profesor 
Sedláček z Koldína dojížděl denně na Chlum, kde dal zříceniny hradu překopáva-
ti a nalezl množství cenných památek, zvláště kachlíků z doby nejstarší.
Lesmistr Kný vyprávěl též, jak profesor A. Sedláček litoval, že byly zachovalé 
zbytky tvrze na Chlumu kdysi hrabivým pátráním po pokladech zničeny. Jeden ze 
správců velkostatku v Borovnici dal zříceniny rozkopati, ale neodborně tak, že zde 
se skácely, sklepení se propadlo a nalezený, velmi cenný historický materiál, byl 
tehdy rozbit a roznesen po celém okolí. Profesor Sedláček nalezl již jen úlomky 
památek“ (Kosina, E.: Památná Homol a okolí, s. 12-13).

Emanuel Kosina dále pokračuje: „Lesmistr 
Kný vyprávěl, že při bádání s historikem 
Sedláčkem zažil nemilou příhodu; při ko-
pání ve zříceninách Chlumu propadl se 
náhle velký okruh půdy do podzemních 
sklepů“ (tamtéž, s. 14). 
Více než osmdesátiletý Josef Fibikar 
ve 30. letech minulého století vzpomínal, 
že jako chlapec vykonával na Chlumu 
službu hajného. Pamatoval se na zacho-
valé části tvrze a bránu. Zbytky tvrze byly 
prý rozvezeny na stavbu silnice u Rájce, 

Střepy kachlů - fotografie ze školní kroniky.

Tudy vedla hradba.
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některé posloužily jako stavební materiál 
pro nový cukrovar v Kostelci n. O.
U cesty spojující Homol a Závrší je umístě-
na informační deska naučné stezky 
Mezi Orlicemi nazvaná Chlum – hrá-
dek Dřel. Návštěvníci tak mají možnost 
získat před nenáročným výstupem na tvr-
ziště potřebné informace. Pokud se zmý-
lí a vystoupí nejprve na druhý z vrcholů 
Chlumu, informační tabule jim sdělí, že 
právě objevili místo dávného lomu…
Tvrzi a dvoru Závrší, zmíněnému lomu 

a také generálovi Janovi z Bubna, nejvýznamnější historické osobností spjaté s Bo-
rovnicí, se budeme věnovat v říjnovém čísle Brodíku.

Pramen a literatura:
Kronika školy Malá Lhota 1879-1916, SOkA Rychnov n. Kn., kopie, kat. př. 
číslo 2813, sign. C-1010/1 (Památná kniha obecné školy v Malé Lhotě založená 
r. 1879)
Kosina, E.: Památná Homol a okolí, Choceň, Loutkář, 1937
Musil, Fr.: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí n. O., 
Grantis, 1995

PaedDr. Ladislav Miček

Zbytky zdiva na Dřeli.

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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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

HŘBITOV
– Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny
od 7:00 do 19:00 hodin, na hřbitov je zakázáno vodit psy. 

Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme.

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

Mše se budou konat 12. a 26. září 2021
ve 14:30 hodin.

Dne 19. září 2021 se na Homoli koná tradiční podzimní pouť,
při níž budou slouženy mše svaté od 8:00, 10:00 a 14:00 hodin.

Pouť se koná za dodržení všech protiepidemických opatření

Kam: do kostela BOLESTNÉ PANNY 
         MARIE NA HOMOLI 
Kdy: v neděli 19. září 2021
Pořad bohoslužeb: 8:00, 10:00, 14:00

POZVÁNÍ NA ŠVESTKOVOU POUŤ
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• 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

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce

na veřejné zasedání, které se koná v pondělí 

13. září 2021 od 18.00 hodin
ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.

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

Všichni jste zváni.

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

Ve dnech 20. a 22. září 2021 bude OÚ v Borovnici
pro veřejnost uzavřen.
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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

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

INFORMACE PRO VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÉ VE DNECH 8. A 9. Ř ÍJNA 2021

rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 
Sb., vyplývajícím ze zákona č. 247/1995 Sb. o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) a vyhlášky č. 233/2000 Sb. o provedení zákona č. 247/1995 Sb. 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů 
č. 212/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), č. 396/2003 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva fi nancí“).

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 se konají ve dvou dnech, a to 

v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

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

(§ 14c odst. 1 písm. f) zákona).

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

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
(www.mvcr.cz) a města Kostelce nad Orlicí (www.kostelecno.cz)

nebo na obecním úřadě v Borovnici.
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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

04.09. MUDr. Bergmanová Dita Záhumenská 445, 
  České Meziříčí 734 324 600

05. 09. MDDr. Borůvková Veronika Poliklinika, Pulická 99, 
  Dobruška 494 622 114

11. 09. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 694

12. 09. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
   494 531 955

18. 09. MDDr. Havlíček Ondřej Kvasiny 145, Kvasiny
   771 155 445

19. 09. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
   494 532 330

25. 09. MDDr. Chládek Tomáš Kvasiny 145, Kvasiny
   771 155 445

26. 09. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
   602 514 715

28. 09. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno
   494 621 665

02.10. MDDr. Machková Terezie  J. Pitry 448, Opočno
   731 980 112

03. 10. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 696
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Občanské sdružení
Diakonie Broumov vyhlašuje

S B Í R K U
P O U Ž I T É H O

O Š A C E N Í
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,

koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
V měsíci září a říjnu 2021

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

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

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Vážení občané BOROVNICE, PŘESTAVLK, RÁJCE a HOMOLE

Obec Borovnice
ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. Vamberk, tel. 602 438 569

pro Vás připravila

sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu,
nefunkčních elektrospotřebičů
a velkoobjemového odpadu

na pátek 15. října 2021
Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové fi ltry, plast. ná-
doby od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené oleje, zaolejované 
hadry, staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika, 
autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, ojeté pneumatiky, autosedačky 
a čalounění, staré matrace, rozbitý nábytek apod. 
Nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské 
roboty apod.

Odpady budou sbírány na těchto stanovištích:
pořadí místo zastávky sběrových vozidel čas
  1. Rájec – na návsi u hospody 16,00 – 16,20 hod.
  2. Přestavlky – autobusová zastávka 16,30 – 16,50 hod.
  3. Borovnice – u OÚ 17,00 – 17,20 hod. 
  4. Borovnice – u rybníka 17,30 – 17,50 hod.
  5. Homol 18,00 – 18,10 hod. 

Jde o opakovanou akci, která se stane v budoucnu samozřejmou pro Vaši 
domácnost.
Tato změna Vás časově ani fi nančně nezatíží, ale výsledek Vaši snahy může 
pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny, a hlavně Vašich dětí.

Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás.

POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Informace Vám poskytneme na obecním úřadě.

Děkujeme Vám předem za spolupráci.
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE INFORMUJE

Vážení občané,

KNIHOVNA BOROVNICE

Výpůjční dny v září budou opět v úterý
7. 9. a 21. 9. 2021, a to vždy od 15:00 hodin. 

Vážení čtenáři a čtenářky,
pomalu končí léto, blíží se podzim a s ním i delší večery, 
kdy bude více času na čtení. V naší knihovně máme pro 
vás k dispozici hodně zajímavých knih. Přijďte si vybrat 
hezké čtení nebo si třeba jen popovídat s našimi stálými čtenářkami.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Knihovnice Helena Jiroušková
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Zatímco žákům skončily prázdniny a období větši-
ny dovolených se přiblížilo k závěru, tak zahrád-
káři a zemědělci mají nadále plné ruce 
práce. Správně meteorologický i astronomický 
podzim začíná, a tím i podzimní rovnodennost.
Období sklizní je na vrcholu svých možností 
s pestrou nabídkou ovoce i zeleniny. V le-
tošním roce je zaznamenáváno, že zdržení zra-
losti, a tím i sklizní, je opožděno asi o dva až tři 
týdny oproti zdejšímu přirozenému průběhu, který 
byl po mnoho desetiletí zaznamenáván. 
Také nás již více znepokojují skutečnosti s proje-
vujícími se přírodními katastrofami, které po sobě 
zanechávají někde nepředstavitelné škody. S po-
stupem těchto změn klimatu se začínáme učit, jak 
bychom měli odolávat extrémnímu nárazu počasí. 
Na jedné straně nám tato skutečnost vlivem vyš-
ších teplot umožňuje více se pouštět do pěstování 
plodin a jejich odrůd, které jsme před několika lety 
zde nemohli s úspěchem pěstovat, ale na druhé straně se zase začíná projevovat 
více negativních jevů, kterých jsme byli v minulosti ušetřeni. 
A tak i když je větší radost, že při letošním dostatku dešťové závlahy 
úroda narostla, ale zase více úsilí bylo zapotřebí k potlačování plísní, hu-
bení škodlivých škůdců včetně velké invaze líhnoucích se slimáků. Některé 
nebezpečné choroby jsou rozšiřovány nově vznikajícími mutacemi různých druhů 
virů a bakteriálních chorob.
Naše stávající vegetace nebyla na tyto podmínky extrémního charakteru přizpů-
sobována, a tak tyto nové vznikající choroby dokáží velmi rychle a účinně napa-
dat tkáně pěstovaných plodin. Ze živočišných škůdců se mimořádně rozšiřovala 
molice vlaštovičníková, ale i ostatní zmutované tisíce jedinců, kteří se v našich 
současných podmínkách dokáží rychle adaptovat a škodit.
Sklizeň jahod na naše podmínky nepřekvapila vysokými výnosy. Je nadále třeba 
u této plodiny dát pozor na šíření háďátka a roztočíku jahodového a včas napa-
dené a nepřirozeně zasychavé listy a sazenice likvidovat, vyčistit půdu. Po sklizni 
jahod je potřebné doplnit živiny do rostlin, které jsou vyčerpány sklizní a mají 
výrazně snížený jejich obsah, a to jak v listech, tak v i kořenovém krčku. Pro toto 
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používáme plné hnojivo Kristalon nebo Cererit. 
Na podzim již hnojiva s větším obsahem 
dusíku neaplikujeme, aby rostliny ještě před 
zimou nebyly příliš bujné. To by vedlo k tomu, že 
rostliny by tvořily další nové listy a kořání a nemě-
ly by energii pro zakládání následných květních 
pupenů. Při sušším podzimu jen zavlažujeme, ale 
mírněji, aby ani přílišná vlhkost na podzim nedá-
vala podnět k rozšiřování listové plochy. 
Naproti tomu úroda červeného ovoce, jako 
třešní, byla vysoká. Tato nadúroda se nedala 
běžně zvládat, nebylo ani sil ani ostatních mož-
ností na zdárné zhodnocení, proto tuny tohoto 
ovoce přicházely nazmar. 
Ukazuje se, že úspěch ve sklizni by měly mít 
i švestky a mnohé druhy jablek a hrušek. 
Také bude vhodné pohlídat signalizaci proti invazi 
škůdců (mšice, obaleči), sledovat i rozšiřování strupovitosti a hořké pihovatosti. 
Tam lze použít postřiky obsahující vápník a sirnaté prvky, ale i tekutá hnojiva 
na list s obsahem potřebných prvků jsou na to účinná. 
Do korun stromů zavěšujeme lapáky i nádobky na odchyt škodlivého hmyzu (vosy, 
sršně apod.), který velmi intenzivně dokáže narušovat zvláště vyzrálé a sladké 
plody, a ještě roznáší virová onemocnění na další vegetaci. Stromy, které jsme 
zmlazovali z jara, můžeme ještě upravovat řezem, kontrolujeme stav a probíráme 
plůdky – provádíme tzv. probírku, aby nebylo příliš velké množství plodů na vět-

vích, a tím se umožnil kvalitnějším plodům jejich 
zdravý vývoj a zrání. 
U broskvoní se v této době také již zkracovaly 
letorosty a zpravidla se již ukončuje řez peckovin, 
a to s přihlédnutím na stav porostu. 
Po sklizni rybízu a angreštu je možné začít 
s prořezávkou a odstraňováním poškozených 
a nezdravých větví. U těchto keřových plodin je 
také již možné začít s „hřížením“ pro jejich roz-
množování. Můžeme i „řízkovat“ bobuloviny, pro-
tože z těchto řízků narostou do příštího podzimu 
již pěkné keříky. Musíme dbát na to, abychom 
řízky odebírali jen ze zdravých jedinců a byly do-
statečně vyvinuté.
Také v posledních obdobích se rozšiřuje a stává 
se hitem grilování různého masa a masných i ji-
ných potravinářských výrobků. Tím začala vznikat 
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poptávka po různých pikantních zeleninových doplňcích biologické-
ho charakteru, např. křenu, včetně otázek o jeho možném pěstování na svých 
plochách. 
Tak jen zkráceně k tomu, aby se vypěstovaný křen vyznačoval svojí ty-
pickou ostrou chutí a potřebným obsahem hodnot a vitamínu C. Křen vyžaduje 
zeminu úrodnou, hlubokou, humózní, dostatečně zásobenou vodou. To znamená 
hluboké zrytí, vyhnojení nejlépe buď chlévskou mrvou již dobře uloženou ve vy-
soké dávce (tímto se nedá přehnojit), nebo vydatným vyzrálým kompostem. Tyto 
práce provádíme na podzim, nejméně 2 týdny před vysázením do hloubky ales-
poň 30 cm. K rozmnožení bereme části kořenů (zdravých, nezaschlých) o délce 
asi 10 cm a průměru 3-4 cm.
Tyto pokládáme vodorovně na dno brázdy a zahrneme. Tyto řízky brzy vytvoří ko-
řeny, na povrchu řízků pak se vytvoří pupeny, ze kterých vyrůstají stonky, které pro-
rostou půdou, kde vytvoří růžici listů. Na jaře i v létě motyčkou odhrneme půdu až 
na vysazenou část kořene a odkopneme přebytečné výhony, aby zůstaly jen dva 
(to stačí), které pak budou při sklizni dostatečně silné, a půdu následně zahrneme.
V průběhu vegetace půdu kypříme, odplevelujeme a v případě sucha zavlažu-
jeme. V červnu můžeme přihnojit i kombinovaným hnojivem NPK, nebo Cererit. 
Na podzim po ukončení vegetace zbytky zaschlých listů odstraníme, aby se nám 
nerozšiřovaly různé choroby. Pokud vykvétají, tak květenství odstraníme, aby se 
rostliny zbytečně nevysilovaly, a tím neubíraly živiny pro vývoj kořenů.

Vážení čtenáři tohoto zpravodaje „Brodík“. V příspěvcích, které vám zve-
řejňujeme jako rady či informace, se jistě shledáváte v některých případech se 
stejnými, či podobnými vyjádřeními, které si mnozí nacházejí na internetu, v chyt-
rých telefonech, odborných časopisech, publikacích apod. Vycházíme ale z toho, 
že každý takovou možnost nemá, a tak se rád něco dozví i v jiných příručkách, 
zpravodajích, od známých apod., ale i z „Brodíku, i když jen málo. 
Vzhledem k tomu, že neoplýváme všemi odbornými znalostmi, ani mimořádnými 
praktickými zkušenostmi, dovolujeme si čerpat také z odborných publikací, příru-
ček a materiálů k tomu určených. Rovněž je i cenné využití výzkumných náhledů 
a znalostí odborníků ve svých oborech, ale těch nějak znalých také ubývá. Také 
každým rokem a v každém období se v přírodě podmínky mění, proto nelze vy-
cházet jen ze zkušeností získaných před několika lety, i když některé agrotechnic-
ké zásady platí i v novějších podmínkách, i když jejich základ byl daný již dávno 
našimi předchůdci. 
Proto bychom vám rádi poděkovali za vaši případnou věcnou kritiku, kterou byste 
chtěli vyjádřit, ale i za shovívavost k této naší činnosti. Budeme se těšit z vašich 
podaných podnětů a poznatků a z další spolupráce i s našimi důvěrníky svazu, 
kteří jsou v každé obci a rádi s vámi budou spolupracovat.

Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan
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SDH BOROVNICE

DNE 17. ČERVENCE SE V BOROVNICI
U BUMBÁLKY KONAL DĚTSKÝ DEN.
I přes nepříznivé počasí byla účast dětí nad očekávání velká a dosáhli jsme stej-
ného počtu soutěžících jako předešlý rok. Nachystáno bylo 9 soutěží. Za splnění 
každé z nich dostaly děti odměnu a u posledního úkolu i medaili s dárečkem. 
Po menším dešti se konal hasičský zásah přítomných dětí. Mohly si vyzkoušet 
hašení skutečného ohně. Nechybělo ani tradiční přetahování lanem a tanec s hud-
bou. Během akce bylo k dispozici občerstvení plné slaných i sladkých chutí. 

Moc všem děkujeme za účast a pomoc při přípravách a konání dětského dne. 
Těšíme se na další podobné akce a příjemně strávené dny.

Děkujeme SDH Borovnice
Fotografi e z akce na 2. straně obálky.
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SPANILÁ JÍZDA MOPEDŮ V BOROVNICI 2021
Dne 28. 8. 2021 se už tradičně konala „Spanilá jízda mopedů“.
Sraz strojů proběhl, jako ostatně vždy, v Borovnici u hasičárny. Konal se už 
16. ročník této oblíbené akce.
Na start se tentokrát postavilo 21 strojů – mopedů, pařezů a babet. Už od startu 
na okružní jízdu jezdce doprovázel černý mrak, který je stále stíhal. Po příjezdu 
do cíle ale už zase svítilo sluníčko, což zlepšilo náladu nejen jezdcům, ale i čet-
ným divákům, kteří se přišli podívat. Po kratší pauze se začalo soutěžit v doved-
nostech, v pomalé a rychlé jízdě atd.
Těchto soutěží se zúčastnilo celkem 17 jezdců.
Na prvním místě se umístil pan Petr Eliáš z Chocně. Jako druhý skončil vítěz z mi-
nulého roku, pan Jiří Černý ml. z Borovnice.
Poděkování patří všem soutěžícím a organizátorům celé akce, tj. hasičům, kteří 
zajistili také dobré občerstvení.
Děkujeme za sponzorské dary a milou zábavu po celé trvání akce.
Budeme se těšit na další, již 17. ročník této oblíbené spanilé jízdy mopedů.
Mottem řidičů je přání šťastného návratu.

Miloš Tschöpl, SDH Borovnice
Fotografi e z akce na 3. straně obálky. 
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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.

19. září (farmářské trhy)
17. říjen (dušičkové trhy)

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

14. listopad (svatomartinské trhy)
12. prosinec (vánoční trhy)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsíci září oslaví
významné životní jubileum

60 let
pan Petr Kaplan

z Rájce.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

Sociální a kulturní výbor

ROZLOUČENÍ

V měsíci červenci
nás opustil

pan Vojtěch Švehlák
z Přestavlk. 

V měsíci srpnu
nás opustila

paní Božena Pánová
z Přestavlk.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Sociální a kulturní výbor

NAROZENÍ

V měsíci květnu se narodil

manželům Adéle a Petru

Drahošovým z Borovnice

syn Kliment.

Gratulujeme k narození syna
a přejeme jim spokojenost na světě

a hodně zdraví a štěstí.

Sociální a kulturní výbor
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SŇATEK UZAVŘELI

V měsíci červenci uzavřeli sňatek
v Borovnici

na poutním místě pod Homolí
Jan Smolík a Dagmar Šebková,

oba z Borovnice.
Autorka fotografi e:

Kristýna Cvejnová, Photo Kristy C.

V měsíci srpnu uzavřeli sňatek
pan Tomáš Mudruňka

a paní Jitka Strassenská
oba z Borovnice.

Novomanželům do dalších let
gratulujeme

a přejeme hodně zdraví,
lásky a spokojenosti.

Sociální a kulturní výbor

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu revitalizace vodojemu Chleny bude 
v intervalu 14.–16. 9. 2021 realizována jed-
nodenní odstávka pitné vody v obcích Borovnice, Rájec a Přestavlky.
Odběratelé budou informováni prostřednictvím SMS zpráv a webových strá-
nek společnosti.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Veronika Štěpánková
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

e-mail: stepankova@vak.cz, www.vak.cz,
mobil: 776 271 576
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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. Pro případ-
né dotazy jsem zřídil e-mail: pocasirajec@seznam.cz.

ČERVENEC 2021
teplota max. 30,1°C
teplota min.   8,4°C

průměrná teplota 19,5°C

Srážky 
Červenec 187,7mm s 13 dny deště

Vítr průměr 
Červenec 0,8m/s, nárazy 14,3m/s a směr Z

SRPEN 2021
teplota max. 30,7°C
teplota min.   5,2°C

průměrná teplota 16,7°C

Srážky 
Srpen 104,4mm s 16 dny deště

Vítr průměr 
Srpen 0,7m/s, nárazy 12,4m/s a směr Z

MOŠTÁRNA ČZS – ZO KOSTELEC NAD ORLICÍ – ZAHÁJENÍ MOŠTOVÁNÍ 20.09.2021
Moštárna ČZS – ZO Kostelec nad Orlicí zahajuje moštování a výkup jablek dne 20.09.2021 • Přírodní šťáva bez chemických přísad •

Výkup jablek:
Po 13:00–17.00
So 08:00–12.00

Mošt plnímeLahve:
Za 70–100 kg jablek odbdží pěstitel 70 lahví 0,7 l mošti v hodnotě 17 Kč / lahev.
20 Kč / lahev bez dodaného ovoce s dovávkou lahví.
Záloha na námi dodanou lahev 3 Kč. Nečisté láhve nepřebíráme! Prázdné lahve nevykupujeme!

Krabicový mošt - bag in box:
5 l 130 Kč proti ovoci (10 kg) 160 Kč bez ovoce
3 l 90 Kč proti ovoci   (6 kg) 110 Kč bez ovoce.

Dodáváte-li padané ovoce přebrané, 
min. velikost 4 cm a čistě vymyté lahve.

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte:  zahradkari.kostelec@seznam.cz
J. Bělobrádková - tel. 731 051 373, 605 147 418
A. Mrázek - tel. 605 711 606 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

Kostelec nad Orlicí. ul. Riegrova 249, IČO 60885360
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MOPEDI - BOROVNICE
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