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Nová podoba OÚ

Současný stav budovy č.5

Kniha DĚJINY OBCE BOROVNICE
Jak jsme uvedli v letním dvojčísle Brodíku, kniha o naší obci již vyšla, a je tedy 
v prodeji. Lze ji zakoupit v sídle obecního úřadu, dále v knihkupectvích v Kostelci 
n. O., v Rychnově n. Kn. (knihkupectví Naděje v Panské ulici) a v Zámeckém knih-
kupectví v Chocni. Prodejní cena: 300,- Kč.

Borovnický dvůr

Přestavba objektu bývalého obchodu v Borovnici
Od začátku září bude probíhat rekonstrukce obecní budovy čp.5 v Borovnici. Bě-
hem stavebních prací nebude přístupné hřiště v sousedství. Důvodem je zajištění 
bezpečnosti Vašich dětí.
Vznikne zde nové sídlo 
obecního úřadu, bude 
sem umístěna i knihovna. 
Pro srovnání se součas-
ným stavem přikládáme 
studii, která naznačuje, 
jaký by měl být výsledek 
celého snažení.
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BOROVNICKÝ DVŮR
– BUDOVA STÁJÍ A STARÁ HOSPODÁŘSKÁ KNIHA

Bývalý panský dvůr v Borovnici existoval už v 17. století. Z této doby se zacho-
vala barokní sýpka. Špýcharu dodnes zůstaly oba původní štíty s volutovými křídly 
a půlkruhovými tympanony. Průčelí byla zdobena kamennými koulemi, charakteri-
stickými barokními architektonickými prvky. 
I když mohutná budova stájí vnikla později, až v první polovině století deva-
tenáctého, stavitel respektoval vzhled špýcharu a snažil se novostavbu vzhledově 
přizpůsobit – také zde nalezneme jako zdobný prvek kamenné koule, tak 
typické pro baroko. Ke stavbě byl použit kámen doplněný ve značné míře cihlami 
– ty dominují v patře, v přízemí převládá zdivo z lomového kamene. Objekt má 
jistou architektonickou hodnotu – neomítnuté (tj. režné) zdivo je členěno cihel-
nými lizénami, které tvoří celé rámce. 
Robotní povinnost poddaných sice po roce 1848 zanikla, ale borovnický dvůr 
nadále zůstával jako součást kosteleckého velkostatku nejvýznamnějším ekono-
mickým subjektem ve vsi. Budova stájí byla dominantou, která se dodnes nedá 
přehlédnout. V září by ale měla začít její likvidace…
Ve Státním oblastním archivu v Zámrsku se 
dochovala řada účetních knih borovnické-
ho dvora z let 1907 až 1919. Badatel 
v nich najde řadu zajímavých informací. 
Podívejme se alespoň stručně na účetní 
a hospodářskou knihu vedenou 
v sezóně 1918/1919 (SOA Zámrsk, 
Účetní kniha hospodářská (dvora) Borov-
nice, 1918–19, sign. 1, kn. č. 312). 
Kniha dokumentuje stav hospodářství na samém konci I. světové války a v době 
vzniku republiky, kdy byl český venkov totálně vyčerpán rekvizicemi hospodář-
ských zvířat a zemědělských produktů, prostě všeho, co rakouská armáda potře-
bovala. 
Jaká tedy byla struktura hospodářské knihy vedené téměř před sto lety? V první 
části, která je kalendářem, zjistíme, jaká činnost každý den ve dvoře probíhala 
– tak např. 2. dubna 1919 šlo o vláčení pro brambory, dovoz kamene a různé 
práce na sýpce a ve dvoře, 8. dubna se sela jarní pšenice u Velké Lhoty a došlo 
na vláčení a uhrabování jetele v Tykách.

Z HISTORIE
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Inventura z poloviny r. 1919 nám 
prozradí stav hospodářských zvířat – 
ve dvoře bylo: 8 tažných koní, 3 hříbata, 
27 krav, 11 jalovic, 20 volů, 8 telat, 1 ka-
nec, 10 prasnic, 6 prasat na výkrm a 15 
podsvinčat. Inventuře samozřejmě podlé-
haly i zásoby obilí, krmných látek a stroje 
s nářadím – inventarizované jmění tehdy 
obnášelo 50 377 Kč 50 hal.
Přehled o rostlinné výrobě a o zásobách 
obilí a dalších produktů poskytují stránky 
označené jako Zápisník zrna, píce a oko-
panin. Např. v srpnu bylo dáno do mlýna 
v Přestavlkách 134 q 43 kg pšenice a v září do mlýna v Pekle 128 q 23 kg.
Velmi pečlivě jsou vedené veškeré příjmy. Tak např. 9. října 1919 koupil J. Bar-
toš z Chlen tele o váze 59 kg za 364,- Kč. Za mléko prodané v říjnu téhož roku 
dvůr utržil 3 016,- Kč. Hraběcí cukrovar v Kostelci n. O. tehdy zaplatil za býčka 
o hmotnosti 340 kg částku 1122,- Kč, pět podsvinčat (každé o váze 8,5 kg) přišlo 
dohromady na 510,- Kč. Koupil je jakýsi Šubrt ze Sopotnice… Příjmy dvora v Bo-
rovnici činily za rok 1919 celkem 242 116 Kč 5 hal, výdaje 124 856 Kč 53 hal. 
Nebyl to špatný hospodářský výsledek. Nutno poznamenat, že tehdejší českoslo-
venská koruna byla díky opatření ministra fi nancí Aloise Rašína (kolkování starých 
bankovek a opatrná emise nových platidel) jednou z „nejtvrdších“ měn v pová-
lečné Evropě. Pro srovnání – zemědělští dělníci si tehdy kromě deputátu vydělali
50–90 Kč, zaměstnanci 135–260 Kč a těžce pracující horníci až 500,- Kč za měsíc.
Některé hospodářské knihy bývalých panských dvorů v Borovnici a Přestavlkách 
byly během přípravy publikace o obci Borovnici digitalizovány. Do konce roku 
2016 budou k dispozici na obecním úřadě společně s digitalizovanou kronikou 
obce Rájec, která je uložena v SOkA v Rychnově nad Kněžnou.

PaedDr. Ladislav Miček

Naše obec obdržela pozvání na čtvrtý sraz, tentokrát do Borovnice u Benešo-
va. V sobotu 17. září bude vypraven autobus směr Borovnice u Benešova. Zve-
me všechny občany našich obcí na toto zajímavé setkání. Odjezd autobusu 
6:30 hodin autobusová zastávka Borovnice. Přihlášky směřujte na starostku obce 
tel. 734 559 876.

Srdečně zve Zastupitelstvo obce Borovnice

ČTVRTÝ SRAZ BOROVNIC
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BOROVNICE U BENEŠOVA
– MÍSTO DALŠÍHO SETKÁNÍ

V minulém Brodíku se ob-
jevilo pozvání na již čtvrtý 
sraz Borovnic, tentokrát 
do Borovnice u Benešo-
va. Připravili jsme pro Vás 
malý medailon této středo-
české obce.
Nejvýznamnější památkou je 
novogotický kostel sv. Pe-
tra a Pavla pocházející z po-
loviny 19. století. Dříve tu stál 
mnohem menší gotický kostelík. 
Současný kostel je jednolodní, 
obdélný, s apsidou, s hranolo-
vou, nahoře polygonální věží v průčelí, kde jsou otevřené předsíňky na sloupech. 
Vnitřní prostor má plochý strop. Zařízení pochází z doby krátce po dostavbě kos-
tela. Obraz na hlavním oltáři vytvořil Antonín Lhota (1812–1905), jeden ze 
zakladatelů české historické malby, k jehož žákům patřili např. Václav Brožík, 
František Ženíšek či Mikoláš Aleš. Kostel byl nedávno, asi před dvaceti lety, celko-
vě zrestaurován. Za kostelem je hřbitov.
Na webové stránce věnované památkám jsme objevili zajímavou pověst: „Vypráví 
se, že architekt, který kostel projektoval, si poměrně často a rád přihnul. A projekt 
kostela, který stojí nyní v Borovnici, že byl plánovaný původně pro jinou obec, 
větší a bohatší, ale autor je omylem prohodil. A když už se začalo stavět, bylo 
na nápravu pozdě. V Borovnici, obci se 100 obyvateli, tak stojí nádherný velký 
chrám a v té druhé obci obyčejný kostelík“ (www.hrady.cz/?OID=5121).
Později, v roce 1880, v Borovnici žilo ve 29 domech 191 obyvatel české národ-
nosti, byla tu trojtřídní škola. Ke vsi patřila samota Panský mlýn.
Nedaleko autobusové zastávky se nachází nevelká kaplička se soškou sv. 
Jana Nepomuckého datovaná k roku 1827.
Na webových stránkách www.obec–borovnice.cz se uvádí, že zde žije 102 stá-
lých obyvatel. Obec má sedmičlenné zastupitelstvo, v jehož čele stojí starosta 
Mgr. Josef Růžek a místostarosta Ing. Jiří Bechyně.
Budova obecního úřadu stojí vedle kostela. Je tu obecní knihovna, otevřená každé 
pondělí od 16 do 18 hodin. V sousedství rybníka se nachází hřiště. Vesnice je 
velmi pěkně upravená.

PaedDr. Ladislav Miček

Další fotogalerie na zadní straně obálky.
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Všichni jste zváni! 

PROGRAM:   9:30 – 10:30  P íjezd ú astník , p ivítání, 
     ob erstvení 

11:00 – 12:00  Mše v místním kostele 
12:30 – 14:00  Ob d 

   14:00 – 18:00    Výlety do blízkého okolí 
       

• Památná hora Blaník, rozhledna - pro fyzicky zdatn jší 
• P ehrada Švihov (Želivka), vodní zdroj pitné vody pro Prahu 

a další obce a m sta 
Rybník Valcha v katastru obce Borovnice, sportovní rybolov, 
ob erstvení 
  

                       od 18:00      Volná zábava 
     Prezentace obcí 
     Vážení hmotností zástupc  obcí 
     Ob erstvení    

Obec  Borovnice ,  
okres  Benešov  
 

Vás srde n  zve 

dne 17. 9. 2016  

na 

setkání Borovnic  
v roce 2016 
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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.

V měsíci září se budou konat mše ve dnech
11. 9. a 25. 9. 2016, vždy od 14:30 hod.

Dne 18. 9. 2016 se na Homoli koná tradiční podzimní pouť, při níž budou
slouženy mše svaté od 8:00 – 10:00 a 14:00 hod.

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 Přestavlkách.

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

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

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

SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
č. 5/2016 konaného dne 28. 06. 2016 v Přestavlkách

Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body 
programu s tímto výsledkem:

Zastupitelstvo obce schválilo: 
– zapisovatelem pí Petru Koutnou a ověřovateli zápisu p. Leoše Matějuse a p. Lu-

káše Bečičku 
– vybraného dodavatele na opravu obecní budovy v Borovnici č. p. 5, „Nástavba, 

přístavba, stavební úpravy a změna v účelu užívání prodejny potravin na Obec-
ní úřad obce Borovnice“, je fi rma REMING, s.r.o. ve výši 5.840.000,- 

– smlouvu na vybraného dodavatele „Nástavba, přístavba, stavební úpravy 
a změna v účelu užívání prodejny potravin na Obecní úřad obce Borovnice“ 
s fi rmou REMING, s.r.o. za cenu 5.840.000,- Kč bez DPH

– smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE–12–2005993/VB/1, Borovnice, Rájec–
rek, NN od TS č. RK_0090 

– umístění elektrických zařízení rozvodu elektřiny „Kostelecké Horky – Koldín, rek. 
VN“ – ČEZ distribuce, a.s. – Děčín 

– smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitostí 
„Výměna výtlačného potrubí veřejného vodovodu Borovnice, k.ú. Chleny“ 

– dohodnuté priority realizace společných zařízení“, ke komplexním pozemkovým 
úpravám v k.ú. Borovnice u Potštejna 

– realizaci opravy kanálu v Přestavlkách u bytovky panem Pavlem Zářeckým, Lho-
ty u Potštejna. Celková cena opravy nepřesáhne částku ve výši 25.000,- s DPH 

– realizaci výměny sloupů na veřejném osvětlení v části obce Rájec panem Pavlem 
Zářeckým. Celková cena výměny nepřesáhne částku ve výši 110.000,- s DPH. 

– prodejní cenu knihy Dějiny obce Borovnice na 300 Kč vč. DPH. 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 
– dodavatele na opravu obecní požární nádrže v Rájci, „Oprava požární nádrže 

v Rájci“ – Obec Borovnice, Přestavlky 1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
– zprávu kontrolního výboru 
– stav obecního rozpočtu ke dni 31. 5. 2016 

Dne 04. 07. 2016 
Leoš Matějus, DiS., ověřovatel, Lukáš Bečička, ověřovatel
Mgr. Petra Koutná, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka
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SOUHRN USNESENÍ
Z MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
č. 6/2016 konaného dne 14. 07. 2016 v Přestavlkách

Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body 
programy s tímto výsledkem:

Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem pí Petru Koutnou a ověřovateli zápisu p. Libora Provazníka 
a p. Miloslava Jireše
– vybraného dodavatele na opravu požární nádrže v Rájci, fi rmu RAVOS spol.

s. r. o., Pardubice, která zvítězila v poptávkovém řízení s nabídkou 284.339,715,- 
vč. DPH

– smlouvu na „Oprava požární nádrže v Rájci“ za cenu 284.339,715,– vč. DPH 
s fi rmou RAVOS spol. s.r.o., Pardubice

– schvaluje smlouvu č. Z_S24_12_8120054062 o realizaci přeložky distribuční-
ho zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Borovnice čp. 5

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

ným žádostem
Dne 18. 07. 2016

Ing. Libor Provazník, ověřovatel, Miloslav Jireš, ověřovatel
Mgr. Petra Koutná, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka

INFORMACE O VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Letošní volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech:

pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a

sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

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

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

Informace o volbách do zastupitelstev krajů
lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz)

nebo i na zdejším obecním úřadě u paní Rojkové.
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VÝLET PRO DĚTI UŽ BRZY!!!
Kdy: sobota 10. 9. 2016
Kam: Mamutíkův vodní svět a Lesní zážitkový park, Dolní Morava,
 cestou domů procházka k Zemské bráně – pokud zbydou síly.

Odjezdy autobusu: Borovnice 7.00 hod.
 Přestavlky 7.15 hod.
 Rájec 7.30 hod.      (vždy autobusové zastávky)

Plánovaný návrat do 19. hod.

Děti do 15 let pouze za doprovodu dospělé osoby, nezletilí od 15 do 18 let 
pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce – nutno odevzdat vyplněný 
a podepsaný formulář členkám soc. komise (viz předešlé dvojčíslo Brodíku) vhodit 
do schránky obecního úřadu nebo na adresu Koutných, Rájec 41 nebo donést 
s sebou při nástupu do autobusu.
Autobus a vstupné je hrazeno obcí, děti dostanou také oběd s nápojem.
Na Dolní Moravě najdete mnoho dalších zajímavých a lákavých atrakcí (pískový 
svět, stezka v oblacích, adrenalin park, bobová dráha, šlapací káry, koloběžky 
a dále), které však už nejsou v rámci našeho vstupu do Mamutíkova a Lesního 
parku, a každý účastník zájezdu je může navštívit individuálně a ve vlastní režii.

Více informací o místě najdete na: www.dolnimorava.cz/letni–aktivity

Moc se těšíme!!!                                                                           sociální komise

VODOVODY A KANALIZACE 
JABLONNÉ NAD ORLICÍ, A.S.

Vážení odběratelé, 
s potěšením Vám sdělujeme, že zálohový způsob úhrady faktur za vodné a stočné 
(tj. SIPO nebo měsíční trvalé příkazy) zvolilo k 31. 7. 2016 již téměř 14 000 
domácností, což činí 80 % ze všech odběratelů – fyzických osob.

Za to Vám všem děkujeme.

Ty z Vás, kteří si dosud moderní způsob plateb nesjednali, znova 
žádáme, ať posoudí některé výhody tohoto systému:
– šetříte čas i peníze a nemusíte na pravidelné platby myslet,
– zrovnoměrníte rodinné výdaje,
– nastavení výše a frekvence záloh si na počátku určíte sami dle dosavadních 

odběrů,
– při následném vyúčtování systém nastaví výši zálohy na nové období, informaci 

o výši záloh Vám oznámíme ve vyúčtování,
– můžete kdykoliv požádat o změnu frekvence a výše záloh.
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Chcete–li se připojit k dnes již standardnímu způsobu plateb formou 
záloh:
– navštivte naše webové stránky www.vak.cz, sekci „Pro zákazníky“, „Formuláře 

ke smlouvě“,
– nebo se informujte na příslušném provozu VAK dle místa odběru vody,
– nebo se obraťte na zákaznické centrum společnosti v Jablonném nad Orlicí

na adrese Slezská 350.
 Telefonní kontakty: 463 030 232, 463 030 241, 463 030 253.

15. 8. 2016, vedení společnosti

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. Vamberk 
pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních 
elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná
v pátek 14.10. 2016. 

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 autobusová zastávka 16:30 – 16:50 hod.
 3. Borovnice u prodejny 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. nádoby 
od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejované hadry, 
staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika, autobaterie, mo-
nočlánky – zářivky a výbojky, ojeté pneumatiky, autosedačky a čalounění, rozbitý 
nábytek, matrace…
– nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
ledničky, televizory, 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 zlepšení 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.
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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, mat-
race, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočár-
ky – ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: v měsíci září a říjen 2016 v době úředních hodin 
od 9.00 do 17.00 hod. v budově obecního úřadu v Přestavlkách.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.

Děkujeme za Vaší pomoc.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

FARMÁŘSKÉ
TRHY 2016
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

neděle od 10.00 do 15.00 hodin

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

Jednou za měsíc vždy v neděli.

18. září 
16. října (trhy dušičkové)

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme
i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.

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

20. listopadu (trhy svatomartinské)
18. prosince (vánoční jarmark). 
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ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

03.09. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno
   777 667 353

04.09. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 550

10.09. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 697

11.09. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
   736 419 151

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

18.09. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno
   494 667 154

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

25.09. MUDr. Vavřičková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 782

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

01.10. MDDr. Petrák Tomáš Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
   494 541 757

02.10. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice
   494 596 732

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

09.10. MDDr. Andělová Jana J. Pitry 448, Opočno
   731 980 112

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
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Vážení spoluobčané,
jak jistě většina z Vás ví, obec Borovnice pro odvádění odpadních vod v lokalitách 
Přestavlky, Rájec a Homol z rodinných domů provozuje kanalizaci, kterou jsou 
vypouštěny odpadní vody několika výústmi. Obec zatím nemá centrální čistírnu 
odpadních vod – dále jen ČOV, mimo lokality v Přestavlkách.
Není žádným tajemstvím, že současný stav čištění odpadních vod u jednotlivých 
objektů je na hranici udržitelnosti. Většina obytných objektů je napojena přes sep-
tik s přepadem do kanalizace nebo provozuje jímku na vyvážení a jen malé pro-
cento objektů je napojeno na kvalitní domácí ČOV. V minulosti byly podniknuty 
kroky k řešení tohoto problému a v níže uvedeném textu jsou alternativy, které byly 
brány na zřetel při rozhodování jak nadále provozovat stávající kanalizaci. S při-
hlédnutím ke stávajícímu stavu lze uvedený problém shrnout do třech alternativ.  
Alternativa č.1 je zachování stávajícího decentralizovaného způsobu čiště-
ní a odvádění odpadních vod. Tzn., že každá nemovitost provozuje svou ČOV 
a musí legalizovat stávající  vypouštění odpadních vod na vodoprávním úřadu 
v Kostelci nad Orlicí. Stávající kanalizace bude provozována mimo ustanovení 
§ 1, odst. 3) zák. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech o kanalizacích pro 
veřejnou potřebu, tj. nebude provozována jako veřejná kanalizace
Alternativa č.2 je zachování stávajícího decentralizovaného způsobu čištění 
odpadních vod tj. každá nemovitost bude provozovat vlastní ČOV a stávající sys-
tém kanalizace bude technicky upraven tak, aby technicky a stavebně odpovídal 
parametrům veřejné kanalizace. Dále bude provedena na vodoprávním úřadu 
v Kostelci na Orlicí legalizace stávajícího způsobu vypouštění a na základě vy-
daného povolení bude prováděna rozborová a kontrolní činnost – odběr vzorků 
pro sledování kvality vypouštěných vod. Dále by bylo nutné požádat na Krajském 
úřadu v Hradci Králové o povolení k provozování veřejné kanalizace a zajistit 
odpovědnou osobu za tento provoz včetně stanovení a vybírání stočného. 
Alternativa č.3 je zpracováním návrhu na vybudování jednotné veřejné 
kanalizace se zaústěním do centrální ČOV s nutností vyřadit všechna stávající 
čistící zařízení u jednotlivých nemovitostí. S plněním požadavků výše uvedeného 
odstavce. 

Po provedené prohlídce stávající kanalizace a zhodnocením možných dopadů 
jak na producenty odpadních vod, tak na obec Borovnice bude současný způsob 
provozování kanalizace provozován dle alternativy č. 1, a je tedy i nadále zá-
vislý především na provozní kázni jednotlivých producentů odpadních vod, kteří 
jsou na tuto kanalizaci napojeni. Vzhledem k tomu, že vypouštění z jednotlivých 
nemovitostí bude podléhat kontrolní činnosti vodoprávního úřadu nebo inspekci 
životního prostředí, je na vypouštění odpadních vod z jednotlivých objektů nutné 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
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vlastnit příslušné povolení. Je tedy nezbytně nutné, aby producenti odpadních vod 
provozovali svá předčisticí zařízení dle příslušných provozních řádů těchto zaří-
zení a prováděli systematickou údržbu těchto zařízení. Zákonné povinnosti jsou 
tedy přeneseny na producenta odpadních vod z jednotlivých nemovitostí. Přísluš-
né hodnoty zbytkového znečištění jsou uvedeny v zákonných normách (nař. vl. 
401/2015 Sb.). Za současného stavu hrozí jednotlivým producentům odpadních 
vod ze strany správních orgánů pokuty.
V této souvislosti by si měl  každý vlastník nemovitosti udělat technickou prohlídku 
předčistícího zařízení za účelem zjištění jeho stavu (biologické septiky čistírny 
odpadních vod a nebo v pár případech i akumulační jímky). 
Zástupci obce Borovnice v této souvislosti provedli zhodnocení možností a rozhod-
li se pro výše uvedenou alternativu, která zatím dává jednotlivým producentům od-
padních vod možnost snížit provozní náklady tím, že si některé úkony s provozem 
ČOV nebo BS budou provádět sámi.
S odvoláním na výše uvedené Vás žádáme o důslednější plnění svých povinností 
při vypouštění předčištěných odpadních vod do stávající kanalizace, kdy alespoň 
základní povinnosti provozovatelů BS a ČOV jsou uvedeny v provozně manipu-
lačním řádu. Pro obec Borovnice zpracoval: R. Bulíř, červenec 2016

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD PRO BIOLOGICKÝ SEPTIK

Provoz biologického septiku provádět s použitím tohoto návodu.
Kontrolovat je nutno především:
• průchodnost nátoku a odtoku
• čistotu vody v norném přepadu odtoku
• množství kalu (správná funkce)!!!
Provádět pravidelné kontroly funkčnosti zařízení 1x za 3 měsíce !!!
Vyvážet ze septiku usazený kal MINIMÁLNĚ 1x ROČNĚ a likvidovat ho dle plat-
ných norem
Provoz
• průchodnost nátoku a odtoku
• kontrola zda nedošlo k mechanickému poškození nátoku a odtoku
• čistota vody v norném přepadu odtoku
Údržba
• odstraňovat hrubé nečistoty z hladiny odtokové komory a norného přepadu septiku
• zabránit přístupu látek, které nejsou  odpadními vodami
• udržování provozní hladiny kalu (sedimentační zkouška)
• septik a jeho okolí udržovat v čistotě
• dodržovat hygienické zásady 
Opravy a servis
V případě nutnosti servisu či oprav kontaktujte odbornou fi rmu.
Vyvážení kalu
Množství kalu v septiku se stanovuje z důvodu zajištění jeho správné funkce.
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Příliš kalu zapříčiňuje sníženou čistící schopnost zařízení. Nedostatek kalu jeho 
nefunkčnost.
KONTROLU JE NUTNO PROVÁDĚT 1 x ZA 3 MĚSÍCE, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA 
SPRÁVNÁ ČISTICÍ SCHOPNOST ZAŘÍZENÍ ODKALENÍ SEPTIKU:
Septik musí být pravidelně udržován a vyprazdňován v souladu se zákonnými 
normami o nakládání s odpady. 
• při odkalování septiku se doporučuje cca 0,5 hodiny předem otevřít poklop, aby 

došlo k odvětrání vnitřního prostoru septiku
• pomoci fekálního vozu nebo kalového čerpadla odsát cca 2/3 kalu ze všech 

komor 
!!!nikdy nevyčerpat celý obsah, pokud se nejedná o důvod opravy 
nebo prohlídky stavu tělesa BS!!!
• kal lze likvidovat např. odvozem na městskou čistírnu odpadních vod, aplikovat 

v zemědělství, při tvorbě kompostů a na hnojištích
• kal nelze aplikovat na ovoce a zeleninu k přímé spotřebě
• při spouštění savice či kalového čerpadla do komor septiku je třeba dbát zvýše-

né opatrnosti, aby nedošlo k poškození vnitřní technologie – poškození vnitřních 
příček

• rozdíl hladin v komorách by neměl být větší než 30 cm
• opláchnout stěny septiku užitkovou vodou 
• po odkalení septik lze dopustit užitkovou vodou zpět na provozní hladinu 
• za likvidaci kalu je odpovědný majitel septiku nebo jím pověřená osoba
OPĚTOVNÁ AKTIVACE BIOLOGICKÉHO PROCESU ČIŠTĚNÍ SE PROVEDE 
SAMOČINNĚ PONECHÁNÍM cca 0,25 m VYHNILÉHO KALU NA DNĚ 
SEPTIKU PRO URYCHLENÍ AKTIVACE A OPĚTOVNÉHO NASTARTOVÁ-
NÍ ČISTICÍHO PROCESU LZE POUŽÍT VHODNÝ AKTIVAČNÍ PŘÍPRAVEK 
SEPTIKŮ A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD.

BEZPEČNOST
Je nutné, aby odpovědná osoba (obsluha, odpovědní pracovníci) si před započe-
tím jakýkoliv prací, manipulací se septikem a jeho instalací, přečetli a dokonale 
se obeznámili se zásadami a pokyny výrobce. Je důležité, aby byli dodrženy 
všechny pokyny tak jak jsou zde popsány. 

• nátok a odtok nesmí jevit známky netěsností a uvolnění
• při přerušení užívání septiku při teplotách nižších než 0°C nenechávat nádrž 

otevřenou, aby  nedošlo k zamrznutí
• při odstranění poklopu nádrže učinit opatření proti pádu osob a zvířat do pro-

storu septiku
• nepoužívat nádrž na kapaliny, pro které není určena 
• zamezit přístupu mechanických nečistot (větve, kameny, velké zbytky jídla, hadry)
• nádrž, která nemá pojezdnou konstrukci, z tohoto důvodu dodržet odstup od ná-

drže 2 m
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• po skončení údržby či oprav zabezpečit víko septiku, aby se zabránilo přístupu 
nepovolaných osob 

HYGIENICKÉ ZÁSADY
Obsluha septiku při údržbě či opravách stále pracuje v infekčním prostředí. Z to-
hoto důvodu musí dodržovat preventivní hygienické zásady.
• používat ochranné pomůcky (gumové rukavice, ochranné brýle, vhodný pracov-

ní oděv)
• při práci nejíst, nepít a nekouřit
• před započetím práce zajistit odvětrání septiku
• použitý pracovní oděv nepoužívat pro jiné účely a vždy vhodným způsobem 

desinfi kovat
• po práci se vždy umýt desinfekčním mýdlem
• chránit kůži před kontaktem s odpadní vodou
• vzorky s odpadní vodou neukládat uvnitř obytných místností a zařízení
• udržovat v čistotě celé zařízení septiku a její okolí 
• použité pracovní nářadí vždy po skončení práce omýt desinfekčními roztoky 

(chloramin D, SAVO)

PŘEHLED MOŽNÝCH ZÁVAD
• Odpadní voda nepřitéká – ucpané nátokové potrubí kontrola nátokového potru-

bí, případně jeho pročištění
• Přečištěná voda neodtéká – ucpané odtokové potrubí kontrola odtokového po-

trubí, případně jeho pročištění
• V první komoře jsou nerozložitelné látky – nutno vybrat a uložit do odpadu
• V druhé a třetí komoře či v norném přepadu plavou nečistoty – vybrat a přemístit 

do první komory případně vybrat a uložit do odpadu
• Nesplnění daných hodnot při rozborech – nadměrné množství kalu provést od-

kalení
Provozovatel by měl mít alespoň jednoduchou evidenci záznamů o provozu sep-
tiku včetně jednoduché výkresové dokumentace, stačí náčrt trasy splaškové kana-
lizace.

Základní zákonné normy na úseku vodního hospodářství:
zák. 254/2001 Sb. – vodní zákon
zák. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
183/2006 Sb. – stavební zákon
nař. vl. č. 401/2015 Sb. – ukazatelé přípustného znečištění ve vypouštěných vo-
dách
vyhl. č. 428/2001 Sb. – prováděcí vyhláška k zák. č. 274/2001 Sb.

Provozní řád biologických ČOV se řídí provozním řádem dodávaných výrobcem 
příslušné k ČOV 

Pro obec Borovnice zpracoval: R. Bulíř
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VČELAŘI

VÁŽENÍ ČTENÁŘI BRODÍKU,
v dnešním článku pojednáme o přípravě včelstev 
na zimu.
O síle včelstva a jarním rozvoji se rozhoduje již 
v podletí předešlého roku. Zkušený včelař sle-
duje včelstva, a pokud se začnou objevovat příznaky 
konce medové snůšky, vytočí medné zásoby a za-
čne s mírným pokrmováním. Pořekadlo našich dědů 
„Ženci na pole – včely z pole“ platí ve většině 
roků.
Výjimkou byl např. rok 2014, kdy u nás bylo nutné 
krmit již v půli června. Občas se stane, že je pozdní 
snůška v srpnu. Bývá to meliciózní med z jedlí a mod-
řínů, nevhodný pro zazimování. Ten se musí včelstvu vzít a po dobrém uskladnění 
je výborný jako podněcovač při jarních měsících po proletu.
Po odebrání zásob v medníku se musí hned dodat první dávka krmného roztoku 
a dbát na to, aby ve včelstvu bylo nejméně 5 kg zásob, jinak matky přestávají 
klást, a včelstvo tak přichází o zimní dlouhověkou generaci včel. Postupně  se  
dodávají další zásoby v podobně cukerného roztoku. 
Další pořekadlo „Po září – úl zavři“ nám připomíná, že již máme mít nakrme-
no, abychom neudřeli dlouhověké včely. Já osobně končím s dodáváním zásob 
v půli září a včelstva dostanou množství od 18 do 25 kg zásob – podle síly a kva-
lity matky. Krmí se buď lahvemi – prosakem, nebo různými stropními či bočními  
krmítky. Zásoba se počítá – cukr po odečtení vody.  V tu dobu již má včelstvo 
uspořádané plodiště v rozsahu zimování.  Ve vztahu k dodaným zásobám musí 
být i prostor a počet plástů v plodišti. Odstraní se nedostavěné plásty, plásty 
s trubčími buňkami a mezistěny. Plodiště je již včelami uspořádáno tak, aby měly 
v dosahu pylové zásoby. V průběhu podletí se dávají do podmětu destičky s ky-
selinou mravenčí a připraví se mezera mezi plodovými plásty pro vložení pásků 
s varidolem, případně gabonu pro podzimní léčení proti roztoči. Pokud je v doletu 
svazenka, je možné započítat do zásob i tuto snůšku. Ideální je úlová váha, která 
zhruba naznačí jaký je přísun sladiny, ale nutno počítat i a případným nárůstem 
plodu a úbytku starých včel.
Na výstavě Zahrada východních Čech v Častolovicích, která se uskuteční 
od 6. do 9. října 2016, bude i včelařský stan s prohlížecími úly a dalšími vče-
lařskými exponáty. Rádi Vás tam přivítáme.

Jiří Suchánek, předseda ZO ČSV Chleny 
osvětový referent OV ČSV RK
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Září je měsícem, kdy povětšině začíná 
sklizeň ovoce a zeleniny. V této době 
jsme již omezili aplikaci pesticidů a věnu-
jeme větší pozornost mechanickému od-
straňování poškozených plodů, abychom 
zabránili šíření patogenů. 
Až do poloviny měsíce je také možné 
očkovat broskvoně na semenáček. Rov-
něž rybíz je možno v této době řízko-
vat na množení. U rybízu všech druhů se 
doporučuje po jeho sklizni odstranit staré 
a zaschlé i poškozené výhony.
O ošetřování chemickými přípravky bylo 
pojednáno v minulém čísle Brodíku. Pro 
vaši informaci je jen třeba připomenout 
– pokud jste zaznamenali na listech ry-
bízu vystouplé, svraštělé červené nebo 
žlutozelené útvary (puchýře), jedná se 
o mšici rybízovou, která je na listech 
aktivní od rozpuku do poloviny léta, poz-
ději je to již výrazněji neškodné, proto již 
v podzimních měsících se nemusí zvlášť 
chemicky ošetřovat.
V letošním roce se nejen na pecko-
vinách, ale i na jádrovinách projevuje 
nejčastější choroba, a to „moniliová 
hniloba“ plodů způsobená houbou 
Monilinia laxa. Slupka i dužnina plo-
dů měkne, hnědne, na povrchu se vytvá-
řejí polštářky, které často tvoří soustředěné kružnice. Napadené plody někdy opa-
dávají, ale také zůstávají mumifi kované viset na stromech. Tuto chorobu šíří hmyz 
po poranění plodů při fyziologickém praskání plodů nebo po poškození kroupa-
mi. Někdy jsou napadány již i květy, listy a větvičky, což zapříčiňuje moniliový 
úžeh, tzv. spálu.
Na napadených letorostech se pak často objevuje „klejotok“, který může být 
příčinou rozsáhlého poškození stromů. Chemicky stromy ošetřujeme přípravkem 
Horizon 250 EW. Nepřímou, ale účinnou a nutnou ochranou je stálé odstra-
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ňování napadených mumifi kovaných plodů. Rány po klejotoku je třeba dů-
kladně očistit dlátkem, špachtlí, nožem nebo drátěným kartáčem až na zdravé 
dřevo. Poté poraněná místa desinfi kujeme octovým roztokem a po oschnutí celé 
ošetřené místo důkladně zatřeme stromovým balzámem, či pačokem (vápenným 
mlékem).

NABÍDKA MOŠTOVÁNÍ VE LHOTÁCH U POTŠTEJNA
I když se letošní úroda ovoce zdá být slibná, přesto se její kvalita vlivem působí-
cích nepříznivých podmínek zhoršila. Ve větší míře působila strupovitost, černá 
skvrnitost, monilióza apod. Ovoce, které nelze skladovat, můžeme zhodnotit i ji-
ným způsobem. Proto náš zahrádkářský svaz nabízí všem, kteří budou mít 
zájem, možnost moštování. Každému zájemci, který si donese jablka, budou 
vylisována a mošt stočen do donesených nádob. Jedná se o přírodní šťávu bez 
pasterizace. Cena za 1 litr je stanovena pro člena zahrádkáře 3,- Kč, pro nečle-
na 5,- Kč. Tato služba bude prováděna u přítele Jaroslava Petráňka ve Lhotách 
u Potštejna. Plánovaný termín je předběžně stanoven v týdnu od 6. 10. do 9. 10. 
2016. Upřesnění bude včas oznámeno prostřednictvím v obcích vylepených pla-
kátů a cestou osobních kontaktů členů zahrádkářského svazu v každé obci.

František Břečťan

OBLASTNÍ VÝSTAVA ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Ve dnech 6. až 9. října 2016 proběhne v Častolovicích s heslem Radost – 
krása – užitek tradiční oblastní zahrádkářská výstava. Bude probíhat v několi-
ka dnech, aby si každý návštěvník mohl 
zvolit termín, který mu bude nejvíce vyho-
vovat.
Chceme tedy sdělit pěstitelům, kteří by 
měli zájem a byli ochotni některé ze svých 
zahradních výpěstků vystavit na této ce-
lospolečenské akci, aby se ve své obci 
kontaktovali se zástupcem výboru zahrád-
kářského svazu, případně s jiným členem 
svazů.
K výstavě lze nabídnout nejen ovoce, ale 
i zeleninu či jiné výpěstky, případně i ru-
kodělné výrobky z přírodních materiálů.
Letošní výstava bude zcela nově uspořá-
dána, a proto bude svým pojetím velice 
přitažlivá.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE

VÝKUP 
JABLEK 

 
 

KOSTELEC nad ORLICÍ 
 

 
 

:  31.8.2016  
 

osoba: p. Urban - tel.: 602 412 852 
 

          :    Po         8,30 - 12,30 hod, 13,00 - 17,00 hod 
                           -      7,00 - 11,00 hod, 11,30 - 15,30 hod 

So        8,00 - 11,00 hod 
 

Nejvyšší výkupní ceny 
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Samosběr brambor – VrbiceSamosběr brambor – Vrbice
Samosběr brambor se uskuteční

ve dnech 8 – 10. 9. 2016
a dále do vyprodání brambor,

denně od 8:00 do 18:00 na poli u Vrbice
(u silnice Chlínky – Vrbice).

Cena: 450,– Kč/q
Úhrada: hotově přímo na poli.

Samosběr je do vlastních pytlů.
V případě nepříznivého počasí

bude sběr vyhlášen v náhradním termínu.
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  místní akční skupina 
NAD ORLICÍ

UŽ JSTE PŘEMÝŠLELI, CO UDĚLÁTE S OVOCEM, 
KTERÉ NEDOVEDETE USKLADNIT NEBO SPOTŘEBOVAT HNED?

MAS NAD ORLICÍ Vám nabízí příležitost využít technologií pro zpracování ovoce:

 • Moštování ve stabilním s možností pasterace na malém pastéru
 • Sušení ovoce v elektrické velkokapacitní sušárně
 • Zapůjčení mobilního lisu na ovoce včetně možnosti vozíku i elektrocentrály

MOŠTOVÁNÍ
S možností pasterace a zapůjčení mobilního lisu s vozíkem 
a centrálou:
Modrý dům, Kostelecké Horky 25
tel.: 604 201 113, modrydum@kosteleckehorky.cz
www.inexsda.kosteleckehorky.cz

S možností pasterace:
Skanzen Krňovice – pan Ing. Záruba 
tel.: 603 510 169, email: krnovice@krnovice.cz;
www.krnovice.cz

Lhoty u Potštejna – ČZS Chleny 
pan Petraněk, tel.: 603 809 380

Ekofarma Bílý mrak – pan Ing. Sus,
tel.: 603 967 880, e-mail: r.sus@seznam.cz;
www.bilymrak.cz

M
OŠ

TO
VÁ

NÍ

SU
ŠE

NÍ

SUŠENÍ OVOCE
Kostelecké Horky 57, MAS NAD ORLICÍ 
Velkokapacitní sušička, experimentálně i mobilní solární 
sušička a sušení tradičním způsobem jako ukázka
tel.: 604 201 113, petr.kulisek@nadorlici.cz, 
www.nadorlici.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt Venkovské tradice v krajině je spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova v rámci osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR

www.nadorlici.cz

MAS NAD ORLICÍ
517 41 Kostelecké Horky 57 
e-mail: mas@nadorlici.cz
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POČASÍ U NÁS

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

ČERVEN 2016

Průměrná teplota za měsíc: 18,4°C
Vlhkost: 74%
Minimální teplota za měsíc: 6,7°C
Vlhkost: 31%
Maximální teplota za měsíc: 32,5°C 
Vlhkost: 96%
Průměrná rychlost větru: 1,4 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)
Měsíční srážky:
srážkoměr: 0 mm
měrka: 52,8 mm
počet dní: 11 dní
sněhová pokrývka dní: 0 dní
výška sněhu za obdoby max.: 0 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
Chladné dny (<10°C) 0 dní 
Mrazivé dny (<0°C) 0 dní
přízemní mráz (<0°C) 0 dní
letní dny (>25°C) 5 dní
horké dny (>30°C) 3 dny 
tropické noci (i>=20°C) 1 den

ČERVENEC 2016
Průměrná teplota za měsíc: 19,8°C
Vlhkost: 74%
Minimální teplota za měsíc: 6,4°C
Vlhkost: 34%
Maximální teplota za měsíc: 34°C 
Vlhkost: 95%
Průměrná rychlost větru: 1,4 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)
Měsíční srážky:
srážkoměr: 54 mm
měrka: 55,9 mm
počet dní: 7 dní
sněhová pokrývka dní: 0 dní
výška sněhu za obdoby max.: 0 cm
Počasí ve dnech v měsíci:
Chladné dny (<10°C) 0 dní 
Mrazivé dny (<0°C) 0 dní
přízemní mráz (<0°C) 0 dní
letní dny (>25°C) 17 dní
horké dny (>30°C) 2 dny 
tropické noci (i>=20°C) 0 den

SRPEN 2016
Průměrná teplota za měsíc: 19,8°C
Vlhkost: 74%
Minimální teplota za měsíc: 6,4°C
Vlhkost: 34%
Maximální teplota za měsíc: 34°C 
Vlhkost: 95%
Průměrná rychlost větru: 1,4 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)
Měsíční srážky:
srážkoměr: 0 mm
měrka: 34,5 mm
počet dní: 5 dní
sněhová pokrývka dní: 0 dní
výška sněhu za obdoby max.: 0 cm
Počasí ve dnech v měsíci:
Chladné dny (<10°C) 0 dní 
Mrazivé dny (<0°C) 0 dní
přízemní mráz (<0°C) 0 dní
letní dny (>25°C) 16 dní
horké dny (>30°C) 3 dny 
tropické noci (i>=20°C) 0 den

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

popř. při osobní návštěvě u mě doma.
Od 1. 2. 2015 běží počasí na těchto
nových stránkách www.pocasirajec.cz

www.facebook.com/PocasiRajec
www.in-pocasi.cz

http://www.wunderground.com
IKRLOVHR18
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MEMORIÁL BOHUMILA BEČIČKY
V sobotu 6. srpna se za příjemného letního počasí na vo-
lejbalových kurtech v Přestavlkách uskutečnil již 18. ročník 
turnaje s účastí šesti družstev. Turnaj se opět vydařil, početná 
divácká podpora, hlavně přespolních, se dočkala napínavé 
podívané. Děkuji všem za pomoc při pořádání tohoto turnaje.

ZÁVĚREČNÁ TABULKA TURNAJE
Pořadí Družstvo počet bodů poměr setů poměr míčů

1. ZMÁCHANINY RK 11 8:2 232:192
2. DIBLÍCI Choceň 11 7:3 241:168
3. P.R.D. Přestavlky 11 7:3 230:177
4. Moravany 18 5:5
5. VODNÍCI Záměl 13 2:8
6. JUNIOŘI Chleny 11 1:9 Jiří Řehák

Foto na obálce

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

SŇATEK UZAVŘELI

VOLEJBAL PŘESTAVLKY – 2016

V měsíci červenci se narodila
manželům Zaňkovým z Rájce
dcera Barbora.

V měsíci srpnu
manželům Dundovým
z Rájce syn Petr,

Haně Kaplanové z Rájce
a Petrovi Šaldovi dcera Victoria,

manželům Lédrovým z Borovnice
syn Jakub,

Janě Červinkové z Borovnice
a Jiřímu Řehoři syn Jakub.

Moc gratulujeme a přejeme
mnoho zdraví a rodinného štěstí.

sociální komise

NAROZENÍ

V měsíci červnu uzavřeli sňatek
Tomáš Chaloupka
a Petra Hlásecká 
z Přestavlk 41.

V měsíci červenci uzavřeli sňatek
Šárka Kafková z Rájce 9
a Jan Baldych. 

Novomanželům gratulujeme
a přejeme hodně štěstí!

sociální komise
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Fotografi e z obce Borovnice u Benešova – místo dalšího setkání

Volejbal Přestavlky – 2016 
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