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Vstoupíme-li do kostela na Sudslavě bočním vchodem, 
náhrobní desku Lidmily Maxmiliány Hoberkové (za svo-
bodna Lukavské z Lukavic) objevíme hned vpravo 
za dveřmi.

Dnešní kostel Proměnění Páně v Sudslavě
je o téměř 100 let mladší než náhrobník
– postavili ho v 70. letech 18. století.
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Z HISTORIE

LIDMILA MAXMILIÁNA HOBERKOVÁ
(ROZ. LUKAVSKÁ Z LUKAVIC), PANÍ NA BOROVNICI

(*1627 – † 1686)

V květnovém čísle Brodíku jsme v sudslavském kostele Proměnění Páně 
hledali hrob Estery z Bubna (za svobodna Mitrovské z Nemyšle), druhé man-
želky Jana Varlicha z Bubna, významné osobnosti českého stavovského povstání 
a později generála a diplomata ve švédských službách.
Původní náhrobník Bubnovy ženy v sudslavském kostele už není, můžeme zde však 
zhlédnout jinou, o několik desítek let mladší náhrobní desku, na které stojí:
„Léta Páně 1686, dne 10. Augusti dokonala život svůj urozená paní Maxmiliána 
Hoberka, rozená Lukavská z Lukavic, paní na Borovnici, Závrší a Humburcích, 
manželka urozeného a statečného rytíře pana Jana Petra Hoberky z Hendersdor-
fu, pána na Borovnici, Závrší a Humburcích. J. C. M. radního, soudce zemského, 
král. místodržitele a podkomořího v království českém. Tuto tělo její odpočívá, 
očekávaje blahoslaveného vzkříšení“ 
(Poznámka: Text byl upraven do současné češtiny. Humburky – obec nedaleko 
Nového Bydžova).
Deska zůstala po výstavbě nového kostela, ke které došlo o téměř sto let později 
(1770–1772), v prostoru vpravo za oltářem.
Co o šlechtičně, jíž je věnován pozdně renesanční náhrobník, víme? 
A jak se vlastně Lidmila Maxmiliána Lukavská z Lukavic stala paní borov-
nického statku?
Pokusme se na tyto otázky odpovědět. 
Na rozdíl od Estery z Bubna jí osud vyměřil o více než dvacet let delší životní 
pouť. Během 17. století se na nevelkém panství Borovnice vystřídala řada majitelů. 
Dejme s předstihem slovo knize Dějiny obce Borovnice, která vyjde začátkem 
července:
„Někdy během českého stavovského povstání změnila Borovnice majitele. Získal 
ji pán Chocně, Rudolf Zeidlic z Šenfeldu. Ani on však Borovnici dlouho nedržel. 
Za podporu povstalců totiž přišel během pobělohorských konfi skací o dvě třetiny 
majetku. Statek Borovnici koupil v roce 1623 tehdy císařský plukovník Albrecht 
z Valdštejna, největší spekulant s konfi skáty. Obratem ruky Borovnici prodal Vin-
centu Muschingerovi z Gumpendorfu. V roce 1628 panstvíčko zdědila Muschin-
gerova dcera Marta Alžběta, manželka Ferdinanda Zikmunda Kurze, svobodného 
pána ze Senftenova. Od tohoto manželského páru koupila Borovnici (r. 1636) 
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Marta Seretheinová. Ta statek o rok později postoupila svému synovi z prvního 
manželství, Matyáši Adamovi z Bloensteinu, jenž ho držel až do své smrti 
r. 1653. Patřily mu vsi Borovnice, Sudslava, část Velké a Malé Skrovnice, část 
vesnice zvané Polom, Malá Lhota (tehdy nazývaná Lhota Lipanská), Seč a Olešná“ 
(Miček, L.: Dějiny obce Borovnice, 2016, s. 16–17). Na borovnickém statku žilo 
v roce 1651 celkem 579 lidí.  
Právě za Matyáše Adama z Bloensteinu se mladičká Lidmila Max-
miliána Lukavská z Lukavic provdala. V roce 1651 jí bylo 24 let a měla 
dvě dcery – šestiletou Marii Zuzanu a čtyřletou Eleonoru Polyxenu. Dne 24. pro-
since 1653 však ovdověla. Znovu se vdala, tentokrát za Jana Petra Ho-
berka z Hendersdorfu, jenž do manželství přinesl ves Humburky. Paní nad 
borovnickým statkem však byla Lidmila Maxmiliána – jako poručnice nad dětmi 
z prvního manželství. Tak to trvalo až do její smrti v roce 1686. Dožila se devě-
tapadesáti let…

Co po ní zůstalo? V roce 1664 byl znovu ze dřeva vystavěn kostel v Sud-
slavě, což byla samozřejmě záležitost vrchnosti. O tom, že šlo o chudou farnost, 
svědčí zápis z r. 1651, pořízený ještě za života Adama z Bloenštejnu: „Na témž 
statku mém ve vsi Sudslavi jest kostel založení Pána Krista Proměnění. Fara na díle 
však sešlá, v kterej od mnoha časů od choceňských pánův farářův služby boží 
přisluhované a jim za to desátky puštěné byly. Nebo to záduší velmi chudé jest 
k vychování vlastního faráře. A nyní přidán jest týž kostel panu Johannovi Baptis-
tovi Ventzeslovi Janovskýmu, faráři vamberskýmu, takže v něm každou třetí neděli 
službu boží vykonává. Náleží pak k témuž záduší peněz na dluzích okolo deva-
desáte zlatých rejnských, které velmi těžce k dosáhnutí budou, poněvadž na díle 
ti dlužníci zemřeli a po nich nic nezůstalo“ (Soupis poddaných podle víry, edice,
1. sv., Hradecko–Bydžovsko 1., Praha, Státní ústřední archiv, 2000, s. 47).

Do doby života Lidmily Maxmiliány lze zařadit také vznik dvou staveb v Bo-
rovnici. Někdy v této době (možná už za Matyáše z Bloenštejna) postavili v sou-
sedství panského dvora zámek, jenž nahradil zpustlou tvrz. Novostavba rozhod-
ně nebyla honosným sídlem. Šlo o přízemní raně barokní budovu s nápadným 
vysokým štítem a sedlovou střechou. Vrchnost dala současně ve dvoře vystavět 
velký barokní špýchar, jenž se na rozdíl od zámku dochoval dodnes.
Dva roky po smrti Lidmily Maxmiliány Hoberkové již měli Borovničtí opět no-
vou, tentokrát dodnes známou vrchnost. Stala se jí Terezie Eleonora, vdova 
po hraběti z Ugarte, která 30. 4. 1688 koupila od ovdovělého Jana Petra 
Hoberka statek Borovnici a v roce 1690 přikoupila Velkou Lhotu. Krátce poté za-
čal na Homoli vznikat poutní kostel s monumentálním přístupovým 
schodištěm.

PaedDr. Ladislav Miček



5Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2016

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

V ČERVENCI VYJDE PUBLIKACE
O DĚJINÁCH OBCE BOROVNICE

Po téměř dva roky trvající práci Vám konečně 
předložíme výsledek. Borovnice, Homole, Pře-
stavlky a Rájec budou mít přehled svých 
dějin. Půjde více než 160 stran textu a téměř 
80 fotografi í. Celkový rozsah – 240 stran. V době, 
kdy dostáváte do rukou červnové číslo Brodíku, 
kostelecká tiskárna AG TYP tiskne „borovnickou“ 
knihu. Začátkem července by mělo být vše hotovo. 
Publikace bude k dostání na obecním úřadě, v knih-
kupectvích našeho regionu (Rychnov n. Kn., Koste-
lec n. O., Choceň) a nabídneme ji také knihovnám 
v rámci celé České republiky. 

A ještě anotace knihy:
DĚJINY OBCE BOROVNICE – Borovnice, Homole, Přestavlky, 
Rájec, Studio dokument a forma, 2016, ISBN: 978-80-905537-4-3. 
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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 červnu se budou konat mše
ve dnech 12. a 26.6.2016, vždy od 14:30 hod. 

INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
č. 4/2016 konaného dne 24.05.2016 v Borovnici

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

19. června
17. července 
21. srpna (řemeslný jarmark)
18. září 

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

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

16. října (trhy dušičkové)
20. listopadu (trhy svatomartinské)
18. prosince (vánoční jarmark). 

Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem pí Olgu Bečičkovou a ověřovateli zápisu pí Mgr. Petru Koutnou 

a p. Miloslava Jireše
– závěrečný účet obce Borovnice za rok 2015 – byl schválen bez výhrad
– účetní závěrku obce Borovnice – za účetní období roku 2015
– zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borovnice za rok 2015 bez 

připomínek 
– upravený rozpočet za rok 2016 č. 2
– směrnici č. 1/2016 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o fi nanční kon-

trole obce Borovnice
– provozování stávající obecní kanalizace v částech Borovnice, Homol, Přestavl-

ky, Rájec jako neveřejnou kanalizaci dle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 274/2001 
Sb., v platném znění

Dne 30. 5. 2016
Miloslav Jireš, ověřovatel, Mgr. Petra Koutná, ověřovatel,

Olga Bečičková, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka
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Cestování s d tmi do zahrani í 
 V d li jste, že: 

 také d tem do 15 let lze vydat ob anský pr kaz, na který mohou cestovat nejen 
do stát  Evropské unie, ale i do dalších stát : Albánie, Bosny a Hercegoviny, 

erné Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska, 

 pro d ti do 15 let iní správní poplatek za vydání ob anského pr kazu pouze 
50 K  a za vydání cestovního pasu 100 K , 

 doba platnosti t chto doklad  je shodn  stanovena na 5 let, 

 d tem do 15 let vy izuje ob anský pr kaz a cestovní pas zákonný zástupce, 
a to na kterémkoliv obecním ú adu obce s rozší enou p sobností (v Praze na 
ú adech m stských ástí Prahy 1 až 22), 

 lh ta pro vydání ob anského pr kazu a cestovního pasu je 30 dn ; cestovní pas 
lze vydat ve zkrácené lh t  6 pracovních dn  za zvýšený správní poplatek 
2000 K  pro d ti do 15 let, 

 i nov  narozené dít  musí mít pro cesty do zahrani í vlastní cestovní doklad 
(ob anský pr kaz nebo cestovní pas) – rodný list dít te není cestovním 
dokladem. 

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 

*Upozor ujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016. 
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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

04.06. MUDr. Beránek Jan Komenského 828,
  Týniště nad Orlicí 494 371 088

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

11.06. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, 
  Doudleby nad Orlicí 494 383 417

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

18.06. MDDr. Faltisová Kristýna Záhumenská 445,
  České Meziříčí 734 324 600

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

25.06. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, 
  Rychnov nad Kněžnou 494 539 225

26.06. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, 
  Kostelec nad Orlicí 494 323 958

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

03.07. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

05.07. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 694

06.07. MUDr. Loukota Jan Komenského 127,
  Opočno 494 621 665

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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VČELAŘI

Vážení přátelé a čtenáři Brodíku, 
jak jsem v květnovém čísle slíbil, poku-
sím se Vás seznámit s druhy včelího 
medu.
Aby včely mohly tvořit med, musí k tomu 
mít vhodné podmínky. V létě, když je teplo 
přes 12 stupňů Celsia, vylétají včely dělni-
ce za snůškou a nosí do úlu mimo vody, 
pylu a propolisu rovněž nektar z ovoc-
ných květů, různých bylin a také sladinu ze 
stromů pokrytých medovicí. To vše potře-
bují k uživení sebe a hlavně svého plodu. 
To, co donesou, ukládají do buněk, kde z toho odpařují přebytečnou vodu. Většinu 
této snůšky spotřebují pro sebe, ale pokud je včelstvo na vrcholu svého rozvoje, 
může včelař přebytečné plásty zanesené již zahuštěným medem odebrat a vytočit 
v medometu. Hustota medu musí mít méně než 18 % vody, jinak je tu nebezpečí 
jeho zkvašení.
Medů je celá škála a každý rok je med trochu jiný. Vše záleží na složení fl óry, 
ze které včely nektar nebo medovici nosí. Působí příznivě (zásaditě) na lidský or-
ganizmus a je to velmi vhodná náhražka řepného cukru, jenž je v poslední době 
společně se solí a konzervanty  v našich potravinách v nadměrném množství. Kdo 
si zvykne používat med, například do čaje (teplého do 42 stupňů 
Celsia), již se k řepnému cukru nevrátí.
Podle jedné švýcarské studie med obsahuje mnoho sacharidů, ale jeho glykemický 
index je velmi nízký, což znamená, že uvolňuje glukózu do krve velmi pomalu 
a tím zabraňuje výkyvům hladiny krevního cukru. Je proto vhodný pro diabetiky 
a lidi, kteří trpí hypoglykémií. 
V základu rozeznáváme med světlý – květový, potom smíšený (ten nyní nor-

ma nepřipouští) a nakonec tmavý (lesní).
Světlý med – květový, jehož je celá 
škála, pochází, jak napovídá název, 
z květů rostlin. V tomto medu se nalézají 
četná zrnka pylu, v nichž jsou bílkoviny, 
a med proto většinou rychleji krystalizuje. 
Je snáze stravitelný a pro obsah 
bílkovin je doporučován dětem 
a lidem se zhoršeným zdravím. Pou-
ze med akátový, (nejčastěji se vyskytuje 
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na jižní Moravě) zůstává stále čirý a prů-
hledný. Světlý med se vyskytuje převážně 
na jaře a získá ho již od poloviny května 
ten, kdo má dobře připravená včelstva.
Tam, kde jsou lány řepky olejné, nosí vče-
ly nektar z ní a protože řepka má hodně 
pylu, med rychle krystalizuje. Je vhodné 
jej tedy pastovat. To lze činit se všemi 
medy světlými. Pastovaný med je na-
šedlé barvy s jemnými krystaly, a tudíž se dobře roztírá a přitom 
neteče. Později se dá výjimečně získat ze včelstva květový med z jetele (bývá to 
z druhé seče na semeno) anebo ze svazenky, slunečnice, či z jiných monokultur. 
Jetelový med je velmi chutný a má zlatavě hnědou barvu. Speciální medy jsou 
například z javoru, cenově ale vycházejí dráže a nejsou vhodné do horkého čaje. 
Mají totiž nepříjemnou chuť, zřejmě po ohřevu na vyšší teplotu. Světlé medy jsou 
získávány jako první a bývají k mání v menším, či  větším množství každý rok.
Včelí med smíšený je pokaždé trochu jiný. Vyskytuje se na začátku léta a je 
v něm zastoupení nektaru z různých bylin a stromů, částečně i medovice. Ovlivňu-
je to zase počasí a v medu bývá snůška z lip (lipový med může být i samostatný 
v oblastech, kde jsou aleje starých lip), dále z lesních plodů (převažuji maliny 
a ostružiny) a také do toho včelky nosí, co kde kvete, či meduje. Med je tmavší 
barvy a může být dost aromatický. 
Tmavý med (lesní) získávají včely na listech stromů a větvičkách jehličnanů. 
Bývá po slunovratu a musí být příhodné počasí pro rozvoj mšic, puklic a brvnatek. 
Ideální je teplé – vlhké počasí, kdy sladinu produkovanou jmenovaným hmyzem 
včely sbírají a zase zahušťují v buňkách. Tento med je hustší a má delší dobu kry-
stalizace. Barva je tmavě hnědá přes nazelenalou, či téměř černou. Tmavý med 
má dvojnásobné antibakteriální účinky a vyšší množství železa, hořčíku, zinku 
a stopových prvků.
Opakem však může být med melicitózní, (včelaři říkají „cemenťák“). Tuhne 
velmi brzy, a pokud jej včelař nevytočí včas, již nejde z plástů ven. Vzniká jen ně-
které roky z jedlí a modřínů. Nesmí se nechat v úlu přes zimu, neboť včely jej bez 
vody nemohou zpracovat a hynou hladem. Někteří se snaží jej různými způsoby 
zpracovat, třeba vyvařením do medoviny. Já takovéto plásty přes zimu 
uskladním a na jaře po proletu si s ním včely za přísunu vody poradí. Je to nejlepší 
podpůrná injekce pro jarní rozvoj včelstva.
MED OBSAHUJE: vápník, hořčík, draslík, síra, sodík, chlorid, železo, měď, jód 
a zinek, fosfor a dále vitamíny: A, C, B (B1, B2, B6, B12), vitamin D, K, E. 
Dále je tu cholin. Vitamin B je nezbytný pro zdraví mozku, srdce a dokonalou 
opravu buněčných membrán. 
Med je také zdrojem bílkovin (vyšší obsah bílkovin má med nektarový – květový) 
a aminokyselin, pylu, éterických olejů atd. 
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Podle zmíněné švýcarské studie med obsahuje mnoho sacharidů, ale jeho gly-
kemický index je velmi nízký, což znamená, že uvolňuje glukózu do krve velmi 
pomalu, a tím zabraňuje výkyvům hladiny krevního cukru. Je proto vhodný pro 
diabetiky a lidi, kteří trpí hypoglykémií. Je stravitelnější pro játra než cukr.
Ještě jedna rada: tam, kde můžete použít med místo cukru, tak 
to udělejte. Například kynuté knedlíky  polité medem a na to skořici, k tomu 
kakao a jogurt… Je to bašta a navíc působí proti řadě chorob, neboť skořice sni-
žuje vysoký tlak a živá kultura v jogurtu s medem vytváří zásaditou reakci v těle. 
V opačném případě dochází k zakyselení organizmu a to je brána ke kyselině 
močové, nemoci kloubů a potažmo k začátku rakoviny. Kyselina močová vzniká 
při nadměrném používání právě řepného cukru a jeho výrobků, masa, alkoholu, 
některých listových zelenin a syntetických léčiv.
Závěrem lze doporučit: Kupujte med od včelaře, tj. ze dvora. Pokud ne 
od souseda (aby nebyl zbytečně bohatý), tak z vedlejší vesnice.
Medy  neznámého původu mohou obsahovat kde co a s medem to má pouze spo-
lečnou barvu. Med, z kterého se dělají léky a mastičky, se samozřejmě do kanálu 
nevylije, ale je již o tyto látky ochuzen.

Příště: O vzniku matky v matečníku, rojení včelstev a o kontrolovaném rozšiřová-
ní včelstev.

Jiří Suchánek
předseda ZO ČSV Chleny

ZAHRÁDKÁŘI

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 
Bude to již osmnáct let, co se členové místních zahrádkářských spolků z Borovnice, 
Rájce, Přestavlk, Chlen, Lhot u Potštejna, Vrbice, Krchleb, Svídnice a z Kostelec-
kých Horek rozhodli o sjednocení do jednoho společného uskupení ve Chlenech.
Během doby se centrálně měnil název spolku. Jeho zaměřením přesto vždy zůstalo 
to podstatné, co již bylo započato našimi předchůdci a hospodáři – vzájemná po-
moc, přátelské chování, užitečné a odborné rady pro všechny, kteří měli o takovou 
činnost zájem.
Naše stávající organizace čítá celkem na 60 členů, ve většině již vyzrálých lidí, 
kteří svoji pílí a činností na svých pozemcích a zahrádkách přispívají k udržování 
užitného prostředí v krajině.
Každou obec v našem regionu zastupuje jeden zástupce z řad členů, který se pra-
videlně (tj. každý měsíc) zúčastňuje jednání výboru ČZS. Tím se všichni vzájemně 
podílíme na chodu této organizace a informujeme se o potřebných zásazích a no-
vých metodách uplatňovaných v pěstování a ošetřování i při chemické ochraně 
ovocných dřevin, zeleniny atd.
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Navázali jsme velmi 
plodnou spolupráci 
s Výzkumným ústa-
vem ovocnářským 
v Holovousích a se 
šlechtitelskou stanicí 
česneku.
V minulých letech 
byly za spoluúčasti 
zahrádkářů v někte-
rých obcích vysazovány stromky tradičních hlubokokořenících ovocných kultur. 
Šlo o činnost organizovanou v rámci podpory rozvoje venkova a uskutečňování 
projektů udržování venkovských tradic v místních enklávách, a to ve spolupráci 
s MAS NAD ORLICÍ. Další ošetřování stromků zůstalo na obcích, s čímž v součin-
nosti s představiteli obcí pomohou místní členové ČZS. Půjde hlavně o dodržování 
pěstitelských zásad. 
Všichni občané, kteří budou mít zájem o bližší informace týkající se zahrádkářství, 
je mohou získávat prostřednictvím členů svazu.
Nyní, v měsíci červnu, je třeba dbát o zdravotní stav angreštů proti padlí, u já-
drovin proti strupovitosti, u jahodníků proti houbové skvrnitosti. Ve sklenících s vý-
sadbou okurků je nutné pohlídat výskyt svilušky a plísní. U česneku a brambor se 
vyplatí udržovat kyprý povrch a dbát o všeobecné hubení plevelů.
Přejeme všem pěstitelům, aby je tato práce těšila a byli odměněni zdravými plody 
ze svých zahrádek.

Za výbor ČZS
Oldřich Roušavý a František Břečťan

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,
zástupci ČZS Chleny by Vám touto cestou chtěli poděkovat za vámi projevené 
uznání a uvolnění fi nančního příspěvku pro tuto organizaci. Jde nám o spo-
lečné obecní zájmy, a proto členové zahrádkářského svazu v jednotlivých ob-
cích budou s Vámi jako s představiteli veřejné správy ochotně spolupracovat 
při účelných a odborných záležitostech v oblasti ovocnářství a zahrádkářství.
Tam, kde v posledních letech byly vysázeny na obecních pozemcích ovocné 
stromky a dřeviny, budou místní členové svazu dbát o jejich prostříhávání, vy-
řezávání, postřiky včetně odborné péče. Je to součást přirozeného udržování 
místní krajiny. Chtěli bychom vytvořit prostředí, aby občané, pokud budou mít 
zájem, mohli využívat i poradenských služeb.
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další spolupráci.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan



14 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2016

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.

KVĚTEN 2016

Průměrná teplota za měsíc: 14,8°C
Vlhkost: 72%
Minimální teplota za měsíc: 1,0°C
Vlhkost: 35%
Maximální teplota za měsíc: 25,7°C 
Vlhkost: 95%
Průměrná rychlost větru: 2,0 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)
Měsíční srážky:
srážkoměr: nefunkční
měrka: 50 mm

počet dní: 9 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) 0 dní 
tropické noci (i>=20°C) 0 dní

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

popřípadně 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

POZVÁNKY A INFORMACE

Nabídka služeb kominíka
Obecní úřad Borovnice přijímá požadavky na revize a čištění komínů, 
které se budou provádět v termínech
17. 8. 2016 Homol + Borovnice
18. 8. 2016 Přestavlky
24. 8. 2016 Rájec

Ceny: Roční revize (vyhláška č. 34/2016 Sb.) ................... 250,- Kč
 Vymetení komínu ..................................................... 100,- Kč

Kominictví - Libor Havlena, Rudoltice 187, Vodafone: 776 358 665, 776 602 108
http://www.skcr.cz/pardubicky-kraj | info@kominictvi-havlena.cz | www.kominictvi-havlena.cz
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FESTIVAL SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO 2016
Vysoké Mýto • sobota 4. června 2016 • náměstí Přemysla Otakara II.

Již po desáté autoveterány Sodomka, které doplní hasičské stříkačky Stratílek.

9:00 zahájení
9:00 až 11:00 vystavení automobilů
 s karoseriemi Sodomka
9:30 až 12:00 (poslední odjezd 11:30) - autobus RO
 a cesty po VM
Celý den (9:00 -16:30) - hasičské stříkačky
 Stratílek
9:00 až 13:00 kočár – jízdy po středu města
Celý den (9:00 - 16:00) - dřevěné pohyblivé
 bagry p. Štrohalma 
9:30 až 9:45 ukázka činnosti s ruční koňmi
 taženou hasičskou stříkačkou
9:45 až 10:00 ukázky činnosti motorových
 hasičských stříkaček Stratílek
10:00 až 10:15 ukázka s CAS 32/Tatra T 815
 (SDH Vysoké Mýto)
10:15 až 10:30 komentovaná prohlídka historických
 automobilů s karoseriemi Sodomka
10:30 až 10:50 módní přehlídka historických stejnokrojů
 (policie, četnictvo, vojsko, hasiči, Sokol, Orel)
11:00 až 11:45 vystoupení Saxofonového kvarteta
12:00 až 12:30 rozhovory o Stratílkovi aneb Od koněk
 k motorovým stříkačkám

13:30 až 15:00 (poslední odjezd 14:30) - autobus RO
 a cesty po VM
13:30 až 13:45 ukázka činnosti s ruční koňmi
 taženou hasičskou stříkačkou
13:45 až 14:00  hasičská fontána
14:00 až 14:15 ukázka s CAS 32/Tatra T 815
 (SDH Vysoké Mýto)
14:30 až 15:30 historická plášťová kola
 A) jízda elegance (14:30 až 15:00)
 B) závod ženy a muži (15:00 až 15:30)
15:45 vyhlášení vítězů jízdy elegance 
 a závodu historických plášťových kol
15:55 minutové nastartování
 hasičských stříkaček Stratílek
16:00 až 16:45 vystoupení dixielandové kapely MiFo Band
16:45 až 17:00 (skluz může být až 10 minut)
 defi lé automobilů s karoseriemi Sodomka
17:00 až 17:10  vyhlášení ankety o nejelegantnější
 tři automobily s karoseriemi Sodomka
17:30 až 18:30 koncert kapely
 Václav Marek & his Blue Star

Podrobný program X. ročníku festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto
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Sraz p átel JAWY
v rodišti zakladatele Františka Jane ka

Výstava malotraktor  
a traktor  domácí výroby
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Program: 9:00 - 11:00 p ejímka motocykl  a traktor
 11:00  oficiální zahájení srazu a výstavy
 12:30 trialová show - Martin K oustek
 14:00  ukázka - p etahovaná traktor
 15:30 spanilá jízda k rodnému domu Františka Jane ka
 16:30  návrat do areálu, pokra ování výstavy, volná zábava
 20:00  eskoslovenská & Pecky a fláky s HAPALÁKY

Vstupné 60 K
D ti a vystavovatelé zdarma

Moderuje Honza Dušek
Vyhlídkové lety vrtulníkem Heliczech 
Doprovodný program a bohaté ob erstvení po celý den! 

Partne i akce: Mediální partne i:
Agrospol Bolehoš , Rodinná farma Havlí kovi, manželé Novákovi, 

ezník-uzená  Kališ Miroslav, rodina í a ova, rodinná farma Ing. erný, 
Jan ihák - historická dokumentace

www.knnledce.cz
www.ledce.eu
603 276 156, 604 104 276

SRAZ.indd   1 12. 4. 2016   7:04:07
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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV
VE SVÍDNICI

V sobotu 14. května proběhla ve Svídnici u příležitosti 
oslav 130. let založení místního sboru dobrovolných hasi-
čů okrsková soutěž hasičských družstev, které se zúčastni-
lo celkem 19 družstev, z toho 4 družstva dětí, 4 družstva 
žen a 11 družstev mužů. 
Největší podíl na přípravě této okrskové soutěže, která 
v naší obci proběhla naposled před 20 lety,  měl starosta 
SDH Svídnice br. Jiří Marek. Chtěli bychom tímto poděko-
vat občanům Svídnice, kteří se podíleli spolu s námi na této akci, za organizaci 
celého dne a za bezproblémový průběh soutěže, a dále partnerům, kteří nám 
zapůjčili na tuto akci stany, stoly, tribunu a další zařízení. I přes nepříznivé před-
povědi nám nakonec přálo i počasí. 

Stanislav Červinka SDH Svídnice

NĚCO MÁLO Z ČINNOSTI SDH PŘESTAVLKY

Letošní okrsková soutěž se konala v sobotu 14. května 
v nedaleké Svídnici. Z našeho sboru dobrovolných ha-
sičů se zúčastnila dvě družstva, ženské a mužské. Dět-
ské družstvo se nakonec nemohlo ze zdravotních důvo-
dů (onemocnění některých členů manšaftu) přijít poprat 
o pohár.
Za pěkného počasí, které vládlo skoro po celou dobu sou-
těže, zaběhla obě družstva útok zdárně. Ženy se umístily 
na třetím místě a muži na místě osmém.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozjezd soutěžní sezóny, 
jsme s dosaženými výsledky spokojeni.

Iveta Bečičková SDH Přestavlky

SDH PŘESTAVLKY

SDH SVÍDNICE
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Okrsková soutěž SDH 18. okrsku 
konaná 14. května 2016 ve Svíd-
nici skončila pro rájecké hasiče 
opět úspěchem. Ráječtí borci po-
stavili na start 2 družstva, přičemž 
družstvo A skončilo s časem 25,50 
na prvním místě a odvezlo si tak 
domů po druhé putovní pohár. 
Ostudu neudělalo ani družstvo B, 
které se v okrskové soutěži umístilo 
na místě 3. Obě družstva tak po-
stoupila do soutěže O pohár SDH 
Svídnice, v němž jim patří 2. a 4. 
místo. Za všechny příznivce tímto 
děkujeme, gratulujeme k parádním 
výkonům a budeme držet všechny 
palce 4. června v kole okresním.

 Jana Buriánová

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
OKRSKOVÉ SOUTĚŽE
KONANÉ 14. 5. 2016
VE SVÍDNICI.
družstva dětí:
01 Lhoty u Potštejna A 35:33
02 Krchleby 38:82
03 Lhoty u Potštejna B 41:17
04 Vrbice 57:07

družstva žen:
01 Vrbice 29:07
02 Lhoty u Potštejna 30:14
03 Přestavlky 32:77
04 Kostelecké Horky 43:58

družstva mužů: 
01 Rájec A 25:50
02 Vrbice 26:11
03 Rájec B 28:74
04 Svídnice 28:77
05 Kostelecké Horky 30:86
06 Krchleby 31:17
07 Borovnice 35:28
08 Přestavlky 35:46
09 Lhoty u Potštejna A 35.82
10 Lhoty u Potštejna B 37:10
11 Polom 47:51

SOUTĚŽ 
O POHÁR
SDH SVÍDNICE
01 Vrbice 25:73
02 Rájec A 27:48
03 Svídnice 27:63
04 Rájec B 27:74
05 Kostelecké Horky 31:06 SDH Rájec

ZŠ a MŠ Skořenice hledá pomoc na úklid budovy školy
na poloviční úvazek - pondělí až pátek, 4-5 hodin/denně, v odpolední hodinách (dle domluvy).

V případě zájmu prosíme volejte 465 489 159 (kancelář) nebo ředitelku školy 603 857 301.
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SDH Borovnice

SDH Přestavlky

SDH Rájec
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