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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
knihkupectví v Chocni.
Prodejní cena: 300,- Kč.

Z HISTORIE

Z DÍLA KRONIKÁŘE A HISTORIKA
VĚNCESLAVA JINDRÁSKA

2. ČÁST: KRČMA V BOROVNICI
Přinášíme další ukázku z kronikářského díla pana Věnceslava Jindráska ze Svídnice. Kronikář se tentokrát věnoval krčmě v Borovnici a jejím držitelům. Pracoval, stejně jako v ostatních případech, s matrikami
a nejrůznějšími prameny úřední povahy, dnes těžko dostupnými. Jindráskovo dílo
je mimo jiné cenným pramenem pro badatele, kteří se věnují genealogii. Lze tu
dohledat posloupnost držitelů jednotlivých nemovitostí a příbuzenské svazky.
Nutné vysvětlivky jsou v závorkách a vytištěné kurzivou. Text byl změněn pouze
minimálně, šlo o nepodstatné stylistické úpravy. Lexikální zvláštnost, kterou je slovesný tvar „ujal, ujali“ jsme ponechali.
Podle soupisu osob z r. 1651 byl krčmářem Jiřík Pekař (Procházka).
Byl 40 let starý a manželka 30letá. Roku 1654 měl Jiří Procházka rolí
na 6 korců výsevku.
Dalším držitelem borovnické krčmy byl Václav Procházka (Pavlík) s manželkou
Lidmilou. Jeden z jeho synů, Matěj, byl sládkem v Kostelci, druhý syn, Václav,
se r. 1708 oženil s Kateřinou, dcerou mlynáře Václava Bzoňky a Lidmily z Borovnice.
Dalším držitelem domu č. 22 byl Jan Procházka (Pavlík). Ten měl pod rybníkem za 2 korce a 2 věrtele role orné a za 2 věrtele ladem, pod cestou za 2 korce
a pod hrází za 1 korec výsevku. Na bořích měl louku na 1 vůz sena a pod rybníky
na půl vozu sena. Z obou luk sklízel dohromady 1 vůz otavy. Byla to role celkem
7 ½ korce, osívalo se 6 korců. Zahrady bylo na čtvrt věrtele výsevku. Drželi jednoho vola a dvě krávy. (Na bořích - místní jméno, tj. Na Borech, 1 korec = 2 837 m²,
1 věrtel = 719 m²). Jan Procházka s manželkou Annou ujali r. 1716 chalupu
č. d. 34. Jejich děti z panství zběhly.
Č. d. 22 ujal bratr Václav Procházka, ale když mu r. 1730 zemřela jeho
manželka Kateřina, postoupil krčmu svému švagrovi.
Karel Rozšlapil byl syn Matěje a Mandaleny, mlynářových z Malé Lhoty. Oženil
se s Evou, dcerou borovnického mlynáře Václava Bzoňky. Měli 6 dětí. Nejmladší
syn Václav se r. 1767 oženil s Kateřinou Kopsovou, dcerou Františka, ovčáka ze
Závrše, a jeho manželky Anny. Když Karel Rozšlapil ovdověl, oženil se znovu
r. 1758 s vdovou Kateřinou po Josefu Skálovi z Borovnice, dcerou Jakuba Jindráska, řezníka z Chlen.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2016
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Roku 1764 připadla krčma v ceně 200 kop grošů míšeňských nejmladšímu synovi, Václavu Rozšlapilovi. Šacuňk (ocenění majetku) vyšel takto: 2 voli byli oceněni na 25 kop, 2 krávy (20 kop), 1 svině a 2 prasata
(4 kopy a 45 grošů), vůz (8 kop gr.), pluh a brány (4 kopy gr.) 5 seker (2 kopy
gr.), 3 pily (1 kopa gr.), skalní nádobí (1 palice, 2 špice, 2 klíny – 1 kopa 24 gr.),
řezačka s kosířem (1 kopa, 30 gr,), hnojné vidle, motyka a lopata (30 gr.). Krčmář
měl pohledávky mezi lidmi ve výši 12 kop gr. míšeňských.
Václav Rozšlapil měl s manželkou Kateřinou 9 dětí. Podle zápisu z 15. VII.
1807 ujal dominikální (tj. panskou) hospodu ve vsi Borovnici syn Václav Rozšlapil za 1 000 zl. rýnských, když svému odstupujícímu otci průkazným způsobem zaplatil v hotovosti 500 zlatých. Václav Rozšlapil měl s manželkou Máří
Majdalénou, dcerou mlynáře Josefa Dvořáčka, 10 dětí.
R. 1834 ujal hospodu František Rozšlapil. Jeho rodiče si nechali zaknihovat
byt s výměnkem a pohledávku 400 zl.
Po Rozšlapilových se stal majitelem hospody František Kubíček, syn Františka,
sedláka z Mostku. Za manželku měl Annu, dceru Jana Kutína, sedláka z Bošína.
Roku 1877 si jejich hospodu najal Josef Rychtařík, syn Františka a Františky, rozené Vaňkovy z Homole č. 13. Za manželku měl Františku, dceru Jana
Tomše z Homole č. 10 a Barbory Potštejnské z Přestavlk č. 18.
R. 1882 zdědila hospodu Kubíčkova dcera Marie. Jejím sourozencům
Josefovi, Františce a Václavovi byly ustanoveny podíly po 300 zlatých. R. 1887
se Marie Kubíčková provdala za Jana Malého, na něhož byla připsána polovice
nemovitosti č. 22. V roce 1901 mu připadla i druhá polovice po manželce.
R. 1905 koupil usedlost František Kopecký s manželkou Annou.
Roku 1923 to od nich koupili Josef a Anežka Hubálkovi. Tehdy byly
od usedlosti odděleny pozemky č. kat. 244 role, 266 role, 268 louka a 291 role
a připsány do knihovní vložky č. 11. Novým majitelům zůstal dluh 15 000 Kč,
zapsaný k rukám Kopeckých. Roku 1929 byla přepsána polovice po Josefu Hubálkovi na manželku Annu a vytyčeny podíly pro děti Marii, Josefa, Anežku, Ludmilu
a Františka po 350 Kč.
R. 1932 se stal knihovním vlastníkem Josef Hubálek. R. 1941 se stala spoluvlastnicí č. d. 22 Božena Hubálková.
Tolik pan Věnceslav Jindrásek o hospodě v Borovnici. Poslední vlastníky dnes již
neexistujícího stavení mají nejstarší občané naší obce dosud v živé paměti.
Příště: MLÝN V BOROVNICI
Připravil: PaedDr. Ladislav Miček
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.
V měsíci listopadu se budou konat mše ve dnech
13. 11. a 27. 11. 2016, vždy od 14:30 hod.

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

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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INFORMACE PRO OBČANY

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce na veřejné
zasedání, které se koná v úterý dne 8. listopadu 2016 od 18.00 hodin
ve společenské místnosti obecního úřadu v Přestavlkách.
Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena na úředních deskách týden
před zasedáním.
Všichni jste zváni.

KRAJSKÉ VOLBY 2016 V NAŠÍ OBCI
Ve dnech 7. – 8. října 2016 proběhly volby do zastupitelstev krajů. Přinášíme
výsledky hlasování v obci Borovnice, kde byl zřízen pouze jeden volební
okrsek, tradičně ve volební místnosti v Přestavlkách.
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 306
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
95
Počet odevzdaných úředních obálek:
95
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
95
Volební výsledky v obci Borovnice
Pořadí Politická strana/hnutí
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
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ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
TOP 09
STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI
Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL – Hradecký demokratický klub – Volba pro město
Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů a SNK
Piráti a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký kraj
Národní demokracie
Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK
Svobodní a Soukromníci
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
NEZÁVISLÍ
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Počet
hlasů
22
16
13
9
8
8
7
4
3
1
1
1
1
1

Tímto bych chtěla poděkovat celé volební komisi, která se po oba dny věnovala
volbám v naší obci. Poděkování za přípravu velmi dobrého občerstvení pro členky
volební komise patří Pavlíně Witczakové.
Soňa Rojková

Poznámka:
Názvy politických subjektů uvedené v tabulce jsou převzaté z hlasovacích lístků.
Psaní velkých písmen v těchto oﬁciálních názvech jsme tedy neměnili, i když v některých případech neodpovídají pravopisné normě.

OPRAVA POŽÁRNÍ
NÁDRŽE V RÁJCI
Obec Borovnice podala v prosinci
2015 žádost o poskytnutí ﬁnanční
podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje.
Název dotačního programu: „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejPožární nádrž Rájec před opravou.
ných prostranství a místních komunikací, infrastruktura - 16POV02“. Název
projektu: „Oprava požární nádrže
v Rájci“.
Dne 23. 3. 2016 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání
schválilo dotaci z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje
na rok 2016. Schválená dotace činí
119 400,- Kč, to je 50 % z celkové výdajové částky, která činí 238 841,- Kč
bez DPH.
Výběrové řízení „Oprava požární nádrže v Rájci“ se uskutečnilo až po druPožární nádrž Rájec po opravě.
hé, opakované výzvě. První kolo výběrového řízení bylo totiž bez zbytečného odkladu zrušeno.
Výběrové řízení bylo v nejbližší době vypsáno znovu. Ve druhém kole byla vybrána ﬁrma RAVOS spol. s.r.o., Pardubice.
Nabídková cena celkem včetně DPH je 284 339,71 Kč.
Stavební práce budou uhrazeny v jedné splátce se splatností 30 dnů po řádném
dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků.
Firma RAVOS spol. s.r.o., Pardubice celé dílo předala v termínu dokončení,
tj. do 31. 10. 2016, jak bylo uvedeno ve smlouvě.
Soňa Rojková
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Z DĚNÍ SDH PŘESTAVLKY…
Rádi bychom své spoluobčany informovali, že se od 17. listopadu bude pravidelně otevírat hasičská klubovna. Naším cílem je zde vytvořit místo, kde
můžeme společně posedět a poklábosit.
Otevírací doba: Pátek: od 17:00 – 22:00 hod.
Sobota: od 17:00 – 22:00 hod.
Těšíme se na Vás!

KNIHOVNA V BOROVNICI
KNIHOVNA V BOROVNICI
BUDE OTEVŘENA
OD 15. LISTOPADU
DO KONCE BŘEZNA
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 14.00 DO 16.00 hodin.

BESEDA O HISTORICKÝCH DETEKTIVKÁCH
Milí čtenáři, čtenářky a návštěvníci knihovny, dovolujeme si Vás pozvat
na besedu o historických detektivkách s p. Ladislavem Mičekem.
Beseda se uskuteční dne 22. listopadu (úterý) od 15.00 hod.
v knihovně v Borovnici.

Detektivní příběh
z doby třicetileté války

22.8.2014 8:51:17

Smrt panského písaře

L a d i s l av M i ček

Poslední
haltýř

L adislav Miček

Hledání
Čtyřokého

L.Miček-Posledni haltyr-obalka-OK.indd 1
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Poslední haltýř

L a d i s l av M i ček

L adislav Miček

L adislav Miček

Hledání Čtyřokého

Božena Kaplanová, knihovnice

Detektivní příběh
z doby třicetileté války

L.Miček-Smrt panského písaře-obalka-tisk.indd 1

17.8.2015 12:55:54
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L a d i s l av M i ček

Smrt
panského
písaře

Detektivní příběh
z doby třicetileté války

15.8.2013 12:39:13

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
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 listopadu 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 Vaši pomoc.

FA R M Á Ř S K É
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 dobrot, užitečnosti a šikovnosti.
Jednou za měsíc vždy v neděli.
20. listopadu (trhy svatomartinské)

18. prosince (vánoční jarmark).

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme
i v oﬁciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2016

9

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin
5. 11.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
494 531 955

6. 11.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166,
Rychnov nad Kněžnou
494 539 225

12. 11. MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
494 323 958

13. 11. MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kněžnou
494 532 330

17. 11. MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

19. 11. MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 696

20. 11. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno
494 621 665

494 596 174

26. 11. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
602 514 715
27.11.

MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152

3. 12.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44,
Rychnov nad Kněžnou
775 224 093

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
10
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VČELAŘI
Vážení čtenáři Brodíku,
dnes se budeme zabývat dalšími včelími produkty, jež nás obohacují. O medu již
řeč byla, pouze jsem opomněl med plástečkový. Jde o med, který se prodává
poměrně vzácně a je dosti drahý. Obsahuje totiž med, vosk, propolis a většinou
i pyl. Včely jej nanosí do nového díla, a tudíž je to zcela čisté bez jakýchkoli přísad. Váhově malé množství se draze platí, neboť se žvýká, a tím se dílo
znehodnotí.
Právě další včelí produkty, které ve včelstvu vznikají, mají řadu příznivých účinků na lidský organizmus.
Včelí pyl
Včelí pyl je základní složkou potravy včel a obsahuje široké spektrum
esenciálních živin. Je velmi cenným a výživově hodnotným produktem. Je plný
vitaminů, enzymů, antioxidantů a minerálů. Podporuje imunitu, snižuje
cholesterol, experimentálně byl prokázán jeho pozitivní vliv na vyrovnání se s chemoterapií. Díky vysokému obsahu zinku může pomoci při potížích s prostatou,
případně je vhodný jako preventivní prostředek. Obsahuje všechny základní látky,
které jsou nevyhnutelné pro stavbu, rozvoj a existenci živého organismu. Jsou
to bílkoviny, uhlovodíky, tuky, vitamíny, aminokyseliny, stimulátory růstu, přírodní
antibiotika. V pylu se rovněž nachází 27 prvků – draslík, sodík, nikl, titan, vanad,
chrom, fosfor, zirkon, beryllium, bor, zinek, olovo, stříbro, arzen, cín, helium,
stroncium, barium, uran, křemík, hliník, mangan, hořčík, molybden, měď, vápník
a železo. Pokud jej odebíráme speciálním zařízením – tzv. pylochytem, je to možné jen dva dny, neboť tvoří nezbytnou část včelí potravy. Nachází se i v medu,
hlavně světlém – květovém.
Poslední dobou je zjištěno, že v některých oblastech včelstva trpí nedostatkem
rozmanitosti druhového pylu, a tím
mají i slabší imunitu.
Včelí vosk
Produkují jej mladé včely dělnice, nejvíce mezi 8. až 20. dnem svého života.
Z voskotvorných žláz musí dělnice na 1 kg
vosku vyprodukovat přes milion šupinek.
Tento vosk tvoří kostru včelího plástu. Včely
stavitelky z něho staví šestiboké buňky, ať
již dělničí, nebo větší – trubčí. Samozřejmě jej používají i na výstavbu matečníků
a propojují s ním případně větší mezeBrodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2016
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ry, než je vzdálenost mezi 8 mm mezi plásty. Má speciﬁckou – příjemnou vůni.
Je tvárný, což nelze říci o parafínu, kterým je někdy podvodně nastavován. Pokud je
ve vosku, či mezistěnách parafínu vyšší množství, včely na nich odmítají stavět. Nově
vystavené plásty mají bílou až nažloutlou barvu. Po ukládání různých pylů, a hlavně
po plodu, se barva mění, starší plásty tmavnou a buňky se košilkami po vylíhnutých
včelách zmenšují. Staré plásty pak mohou být vstupní branou pro různé nemoci.
Čistý včelí vosk, je používán mimo jiné i na výrobu svíček a voskových ﬁgurek.
U výše zmíněného plástečkového medu tvoří medovou žvýkačku. Dále se používá
v potravinářství pod značkou E901 jako leštidlo a přípravek proti slepování např.
bonbonů. Při smíchání s panenským olivovým olejem 1:1 lze používat jako balzám na rty. Další jeho využití je při výrobě kraslic.
Propolis
Vzniká sbíráním různých pryskyřic. Mícháním se slinami z něho včelstva vyrábějí
hmotu různých barev, jež má hlavně desinfekční účinky. Včely propolisem desinﬁkují úly a rámky ze dřeva, a případně i mumiﬁkují vetší vetřelce, jakým může
být např. myš. Včely jsou s ním také schopny zatmelit větší mezery proti chladu.
Někteří lidí jej používají jako lék na různé choroby. U někoho ale může vyvolat nežádoucí reakci. Pokud nám při potření zápěstí kůže do 24 hodin nezčervená, můžeme jej používat. Propolisová tinktura se používá na mnoho nemocí. Jen
namátkově: angína, čelní a čelistní dutiny, afty, bradavice, ekzémy, infekce ledvin
a močových cest, kolísavý a vysoký krevní tlak, celá řada plísní, hemeroidy, a celá
řada dalších zdravotních problémů. Mimo masti a tinktury lze jej i inhalovat.
Včelí žihadla
Včela používá žihadlo pro obranu svou a obranu úlu. V přírodě, pokud
na ni nešlápnete, nikoho nenapadá. Na rozdíl od vosy, či čmeláka, včela žihadlo
z kůže nemůže vytáhnout, a tak se jí vytrhne ze zadečku, a ona hyne. Na žihadle zůstává jedový váček, a tak se nesmí mačkat, ale podebrat a vyškrábnout.
Včelí jed používali lidé již ve starověku k léčení různých chorob. Dnes by se neměl používat bez lékařského dohledu. Vyrábí se z něho masti a injekce a tablety.
Působí proti revmatismu, ischiasu, bolesti kloubů, artritidě a proti mnoha dalším
chorobám. Tyto léky by se neměly používat u lidí alergických na včelí
bodnutí, dále je nesmí užívat těžcí diabetici a lidé se srdeční vadou či onemocněním ledvin. Nejúčinnějším lékem je mast Apisarthron, jež
je bohužel těžko k sehnání, neboť trh v lékárnictví je ovládán distributory, kteří ho
nedodávají, a tudíž je k dosažení třeba v Německu.
Mateří kašička
Je to koncentrovaná krmná šťáva, smetanově žlutá se štiplavou až kyselou chutí,
kterou jsou krmeny larvy matek v matečnících a, díky jí se ze stejného vajíčka jako
včela vylíhne matka, která je schopna za den naklást tak velké množství vajíček,
že sama tolik neváží. Včelí larvy tuto látku dostávají mnohokrát ředěnou. Obsahuje velké množství pylu a dalších výživných komponentů.
12
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Mateří kašička je dlouhodobě známá a používaná jako přirozený zdroj stimulačních látek se širokým spektrem účinků, hlavně v oblasti činnosti jater,
srdce, centrálního nervového systému a krvetvorby. Podporuje imunitní systém. Má endokrinně regulační vliv na metabolismus bílkovin, podporuje obnovu
hojících se tkání, životaschopnost spermií, snižuje hladinu cholesterolu, stimuluje
kostní dřeň a zvyšuje odolnost vůči stresům dnešní doby. Jako dietetikum je
proto podávána především k získání větší fyzické a duševní síly, ale také ke zvýšení sexuální výkonnosti. Excelentní účinky jsou známy u celkové sešlosti, astenie,
stavů před a po operaci, v rekonvalescenci zejména po virových onemocněních,
při celkovém přepracování i při problémech menopauzy. Nesmí se užívat při nádorových onemocněních pohlavních orgánů. Zpomaluje stárnutí, zvyšuje pohlavní
aktivitu, působí příznivě na vrásky a používá se také v kosmetice.
V příštím čísle pojednáme o výrobě medocukrového pečiva, což bude jistě zajímat
hlavně naše ženy.
Jiří Suchánek
předseda ZO ČSV Chleny

ZAHRÁDKÁŘI
Rady pro zahrádkáře
Začal opravdový podzimní čas.
Začátkem listopadu je ještě možné
na zahrádce sklízet poslední hrozny vinné révy použitelné i k výrobě
vína. Hrozny, které zůstaly po sklizni
na keři, a které jsme kvůli napadení
šedou plísní nesklízeli, z keře pečlivě
odstraníme.
Za příznivého počasí můžeme ještě vysazovat na předem
připravená místa stromky. Odrůdy
ovocných dřevin vždy vybíráme podle místních klimatických a půdních
podmínek. Na stromku ostříháme až
do zdravé části všechny poškozené,
zaschlé či zatržené kořeny. Korunku
stromku na podzim nestříháme, s výchovným řezem počkáme na jaro.
Natrhané a uložené ovoce pravidelně kontrolujeme a napade-

Hrozen silně napadený šedou hnilobou.
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né plody včas odstraňujeme. Ideální teplota pro skladování ovoce je 4 až 5 °C.
Při vyšší vzdušné vlhkosti nedochází ke scvrkávání plodů nadbytečným výparem.
Příliš vlhké prostory pak pravidelně větráme.
Po sklizni a po spadu listí ze stromů otrháváme mumiﬁkované plody, které
na stromcích zůstaly. Omezíme tím rozšiřování infekce v příštím roce. Odstraněné
plody buď spálíme, nebo odložíme do popelnic, případně zakopeme dostatečně
hluboko do půdy.
Pokud je sucho, měli bychom nově vysazené stromky a keře zvlášť prolít
vodou – platí obecné pravidlo, že je lépe zavlažovat méně často,
zato důkladně.
Listí spadané pod stromy pravidelně shrabujeme a kompostujeme.
Zvláště pod jabloněmi a hrušněmi bychom na to měli velmi dbát. Omezíme
tím totiž zdroj nákazy strupovitostí v příštím roce. Přednostně likvidujeme suché
a usychající stromy napadené šárkou. Stromy vykopáváme i s kořeny.
Stromky, které jsme již zakoupili a nemohli nebo je nestihli vysadit, založíme do půdy či kompostu. Ovocné stromy podle stavu přihnojujeme
draselnými, hořečnatými a vápenatými hnojivy. Z těch vápenatých je
v době před zimou nejlépe aplikovat vápenec – pomalu se rozkládá a neodplavuje se. U kmenů stromů a v jejich blízkém okolí odstraňujeme a vykopáváme
podrůstající podnože a kořenové výmladky.
Stále ještě máme dost práce s dokončováním sklizně zeleniny a rytí. Během měsíce dle místních podmínek vysazujeme česnek. V říjnovém Brodíku bylo o této
výsadbě dostatečně pojednáno.
Někteří zahrádkáři mají též dobré zkušenosti s výsadbou drobné cibule kuchyňské. Cibuli, vysázenou v této době, budeme sklízet brzy na jaře jako cibuli
s natí. Tato zelenina má blahodárné účinky na lidský organismus po uplynulém
zimním období. Obsahuje totiž kromě vitaminů a minerálií sirnaté sloučeniny, jako
je aliin (snižuje riziko arteriosklerózy), antioxydanty a kyselinu ellagovou, která
má protinádorové účinky.
V měsíci listopadu můžeme vysévat i mrkev a petržel. Tyto výsevy zjara
využijí ke svému růstu zimní vláhu, a proto bude sklizeň ranější.
Máte-li zasázené bylinky, je vhodné je před mrazem zakrýt např. chvojím.
Z pařeniště a skleníku odstraníme rostlinné zbytky a vyměníme zeminu. Vnitřní prostory vydesinﬁkujeme.
Kam se ztratily všechny druhy škodlivých organismů, před kterými
jsme se celý rok snažili rostliny chránit?
Přezimování živočišných škůdců a původců houbových chorob se výrazně liší
a rovněž jejich škodlivost je v zimním období rozdílná.
Plži i mnoho druhů hmyzu se před mrazy skrývají několik centimetrů pod
povrchem půdy, často pod povrchem půdy, často v blízkosti posklizňových zbytků
rostlin.
14
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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.
ŘÍJEN 2016
Bělásek zelný - housenky

Housenka obaleče šveskového

Účinnou ochranou je opět důkladné,
hluboké zpracování půdy (orba,
rytí), protože přezimující stadia se tak
dostanou do hloubky až okolo 20 cm.
Na jaře se vylíhlí dospělci nemohou
dostat na povrch a hynou. Takto lze
významně snížit výskyt nebezpečných
škůdců zeleniny a ovoce.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

Průměrná teplota za měsíc:
8,9°C
Vlhkost:
85%
Minimální teplota za měsíc:
0,4°C
Vlhkost:
48%
Maximální teplota za měsíc: 24,9°C
Vlhkost:
95%
Průměrná rychlost větru:
1,6 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Měsíční srážky:
srážkoměr:
59,4 mm
měrka:
58,1 mm
počet dní:
19 dní
sněhová pokrývka dní:
0 dní
výška sněhu za obdoby max.: 0 cm
Počasí ve dnech v měsíci:
Chladné dny (<10°C)
Mrazivé dny (<0°C)
přízemní mráz (<0°C)
letní dny (>25°C)
horké dny (>30°C)
tropické noci (i>=20°C)

7 dní
0 dní
2 dny
0 dní
0 dní
0 dní

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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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
101 let
paní Albína Hájková
z Borovnice.

NAROZENÍ
V měsíci listopadu oslaví
významné životní jubileum

Oslavencům
přejeme
především pevné zdraví
a hodně štěstí.

84 let
pan František Řičař
z Borovnice.

sociální komise

POZVÁNKY A INFORMACE

eský ēervený kƎíž Vrbice srdeēnĢ zve na
ZV \INOVÉ HODY
v sobotu 19. listopadu 2016
v Obecním domĢ.

ZvĢƎinové speciality
z daŸka a kance
Zaēátek v 11.30 hodin.
16
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ

V Borovnici
se vánoční strom rozsvítí
během první adventní neděle.
Sejdeme se v 16 hodin
u autobusové zastávky.
Jako každoročně
zde bude připraven
krátký program
a drobné pohoštění.
Srdečně Vás zvou hasiči.

ČERTOVSKÉ ŘÁDĚNÍ
Děti!
Nemáte čisté svědomí,
nenosíte samé jedničky,
nemáte uklizené pokojíčky??!!
Rodiče!
Ztrácíte trpělivost,
nevíte jak na své malé rošťáky??!!
V tomto případě se neváhejte ozvat
pekelné komisi
na číslo 731 821 177.
Dne 5. prosince 2016 budete mít jedinečnou příležitost
postavit vaše ratolesti tváří v tvář samotnému peklu…
Nesmíme zapomenout na dohlížející dvojici Mikuláše a Anděla,
která zmírní pekelníky postavit vaše ratolesti tváří v tvář samotnému peklu…
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2016
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Srdečně zvou hasiči a rájecké ženy

PRSKAVKY S SEBOU!!!

Setkejme se a nalaďme se na Advent a přicházející svátky vánoční…

* vánoční dobroty a svařák

* vánoční mini jarmark od 17 hod.

* vystoupení dětí

sobota 26. listopadu 2016, 18 hod.

Rozsvěcení vánočního stromu v Rájci

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2016
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Olga Bečičková ml.

Za přestavlcké hasiče přeji všem
našim spoluobčanům krásné předvánoční chvíle,
štědré a veselé Vánoce
plné lásky a šťastný nový rok.

Bude pro Vás nachystaný zábavný program
pro děti i dospělé. Dále bude následovat pohoštění
v hasičské klubovně. Těšit se můžete na výborný
domácí punč pro dospělé a dětský svařák.

SDH Přestavlky Vás srdečně zve
na každoroční rozsvícení vánočního stromečku
dne 27. listopadu 2016, které se bude konat
na autobusové zastávce v Přestavlkách.

v Přestavlkách

Tradiční rozsvícení stromečku
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11. VÁNO,NÍ ULI,KA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

ADVENTNÍ
ADVENTNÍ JARMARK
JARMARK

ned³le

27. 11. 2016

aemeslný jarmark
10:30–18:00 Jiráskovo nám³stí

Ježíškova váno«ní dílna
13:00–16:00 Klub seniorõ Pohoda
poâádá DDM Kamarád Kostelec n. O.

Kostelecký betlém
14:00–18:00 budova m³stského úâadu

Koncert s kâestem váno«ního cd
Hudební skupina SONG
16:30 kostelík J. A. Komenského

Rozsvícení váno«ního stromu
18:15 Palackého nám³stí

Krampus show
18:30–19:15 Palackého nám³stí

DOPROVODNÝ PROGRAM
pátek

25. 11. 2016

18:00 Klub seniorõ Pohoda

Váno«ní nálada
Beseda s výtvarnicí Jarmilou Haldovou
a hosty z Orlických hor
Hanou a Josefem Ježkovými.

25. 11.

(pátek)Brodík
18:00 Klub
seniorõ
Pohoda
– měsíčník
obce
Borovnice – 11/2016
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RÁJECKÉ SVĚTÝLKOVÁNÍ
Poslední říjnovou sobotu bylo možné
v Rájci potkat více strašidel než je zde
obvyklé. V rámci Rájeckého světýlkování se tu konal jejich rej a byla to
opravdu pěkná strašidelná podívaná.
Děkujeme příchozím strašidlům i strašidýlkům za hojnou účast a věříme,
že si všichni samotný rej i následný
průvod s rozsvícenými lampióny a lucernami hezky užili. Poděkování patří
i všem ostatním, kteří výzdobou svých
domů a zahrad dotvořili strašidelnou
atmosféru tohoto večera.
Rájecké ženy

PRO DĚTI

22
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Zveme všechny malé i velké na:

Rájecké podzimní hody
s drakiádou
5. listopadu 2016, 15 hod. na poli „u skladováku“

Přijďte se setkat, pouštět draky a vyrobit s dětmi
bramborová tiskátka.
Na větší děti čeká „podzimní poznávačka“ listů a plodů.
Na zahřátí podáváme čaj a naše/vaše osvědčené podzimní
laskominy sladké i slané, z jablíček, mrkve, brambor, dýní,
ořechů či švestek…
Prosíme proto šikovné pekařky a kuchtíky, aby se pochlubili
a podělili se s ostatními, jak jim chutná podzim…
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 11/2016
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Tato akce
je součástí projektu Český Ježíšek
a zároveň pokus o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR.
Přijďte si všichni poslat Ježíškovi
svá přáníčka na balóncích
a pokuste se s námi překonat
rekord z roku 2014.
Těšíme se na vás.
Balónky s přáníčkem od nás obdržíte
zdarma těsně před akcí.

Kdy: Dne 9. 12. 2016 v 15.00 hodin
Kde: POD HOMOLSKÝMI SCHODY
Poznámky: TUŽKU S SEBOU!
VŠICHNI JSTE VÍTÁNI!

Pořadatel: OBEC BOROVNICE
Pokyny k Vypouštění balónků a veškeré další informace
najdete na webu
Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 27. 11. 2016.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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