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Z HISTORIE

BOROVNICE, RÁJEC A PŘESTAVLKY V ROCE 1757
Dnešní „výlet do minulosti“ směřuje 
do poloviny 18. století. O tom jaké po-
měry byly v naší současné obci před 
260 lety, vypovídá rozsáhlý berní soupis 
známý jako Tereziánský katastr čes-
ký. Jde o zásadní pramen, který historiko-
vé zajímající se o regionální dějiny mají 
k dispozici. Tereziánský katastr se spolu 
s ostatní pomocnou dokumentací nachází 
pro Čechy v Národním archivu v Praze. 
Soupis zachycuje nejen poddanský ma-
jetek (tzv. rustikál), ale i majetek šlechty 
a církve (tzv. dominikál). Vzhledem k dů-
ležitosti katastru pro práci badatelů, byla 
v 60. letech minulého století zpracována 
jeho edice. Pro Borovnici, Rájec a Pře-
stavlky nacházíme údaje v I. a III. dílu 
(Tereziánský katastr český, I., Rustikál, 
Praha, 1964; Tereziánský katastr čes-
ký, III., Dominikál, Praha, 1970). V ně-
kterých případech byly během přípravy 
katastru pořizovány i mapy, což ale nebyl případ Podorlicka. Pro ilustraci přináší-
me alespoň detail mapy Královéhradeckého kraje z r. 1770 (Jan Kryštof Müller).

RÁJEC A PŘESTAVLKY
Oba díly statku Přestavlky v roce 1757 vlastnila ovdovělá paní Rousová z Lipna. 
V Rájci tehdy byli dva sedláci s výměrou polností nad 30 strychů, 4 hospodá-
ři měli mezi 15 až 30 strychy orných polí. Výše uvedení byli povinni roboto-
vat s koňským potahem tři dny v týdnu. Dále tu byli 2 zahradníci (do 5 strychů) 
a 2 domkáři s rozlohou půdy do 1 strychu, tj. bezzemci. Těchto poddaných se 
týkala pěší robota po dva dny v týdnu. Obec měla k dispozici 5,2 str. pastvin.
Ve vsi Přestavlky nacházíme pouze 2 chalupníky (s půdou o rozloze 5-15 str.),
3 zahradníky a 5 bezzemků. Na obecní pastviny zbyla nepatrná výměra 
1,2 strychu. Sedláci tu žádní nebyli. Zdejší poddaní tedy měli povinnost dvouden-

3. díl edice - Dominikál
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ní pěší roboty každý týden. Dále jsou v Přestavlkách doloženi: mlynář na panském 
mlýně o 2 kolech na nestálé vodě, šenkýř, panský kovář, myslivec, panský sládek 
a tři nádeníci.
Vrchnost, tj. paní Jana Rousová z Lipna rozená Chuchelská z Nestajova, dispono-
vala 295,1 strychy polí, dalších 14 strychů vykázala jako půdu ležící ladem. Lou-
ky ročně dávaly 26,5 vozů sena, dále je zaznamenáno 12 strychů pastvin. Hajný 
měl na starosti celkem 123 strychů lesních porostů. V dominikále (soupis panského 
majetku) jsou zapsány dva rybníky – násadní na 30 kop a výtažní – na 150 kop. 
Pivovar produkoval 78 sudů piva ročně. Vybíraly se činže (poplatky): gruntovní, 
z předení, ze dvou mlýnů, z hostince, masných krámů a z kovárny. 
Byly tu i naturální dávky, z nichž vrchnost ročně získávala: 6,2 strychu ovsa, 
70 slepic a 7 liber nedraného peří.
Katastr dále výslovně uvádí: „V Přestavlkách vrchnostenská budova o 8 místnos-
tech, velmi stará a sešlá. Hostinec, kovárny, masné krámy, koželužna, draslárna. 
Mlýny: Přestavlky – poddanský mlýn o 2 kolech na nestálé vodě. Rybníky: Pode 
dvorem (násadní), Společní, Polní, Pihovatý, Poddubní, Pode dvorem (výtažní)“ 
(Tereziánský …, III, s. 181).

BOROVNICE 
V roce 1756 Marie Anna Rogendorfová (pravnučka hraběnky z Ugarte, majitelka 
Borovnice od r. 1744), tento statek prodala Františkovi Oldřichu Kinskému, držiteli 
choceňského panství. Zámeček v Borovnici se stal pouhým sídlem vrchnostenských 
úředníků.
V Tereziánském katastru nalézáme následující údaje o Borovnici vztahující se 
k r. 1757: Ve vsi Borovnici se nenacházel žádný sedlák, žil tu pouze 1 hospodář 
s pozemky nad 15 strychů. Katastr dále zaznamenává 7 chalupníků s výměrou 
5,1 až 15 str. a 2 zahradníky s pozemky do 5 strychů.
Robotní povinnost poddaných na borovnickém statku byla vysoká. Sedláci, hospo-
dáři s výměrou do 30 strychů a dokonce i někteří chalupníci robotovali s potahy 
po tři dny v týdnu, což představovalo značnou zátěž pro jejich vlastní hospodaře-
ní. Zbytek poddaných byl zatížen pěší robotou, která více než v polovině případů 
obnášela 5 dní v týdnu.

Přestavlky a Rájec - rustikál, s. 268-269
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Co ještě se dovídáme z rustikálu? V Borovnici bylo obecních 15 strychů polí 
a 2 strychy pastvin.
Rustikál poskytuje také informace o řemeslnících a živnostech. V Borovni-
ci nacházíme 1 koláře, 2 tkalce, 1 pekaře, 1 kováře, 1 zámečníka, 1 řezníka, 
1 krejčího a mlynáře na panském mlýně o 2 kolech na nestálé vodě, zakoupeném 
kolem r. 1710 za 200 zlatých. Dále je tu uveden učitel „na Homoli“.
Dominikál, tj. přehled vrchnostenského a církevního majetku, nám v případě stat-
ku Borovnice sděluje, že tu bylo 972 strychů panských a 57 strychů církevních 
polí. Byla tu i vrchnostenská bažantnice o rozloze 4 strychy. Vrchnost dále 
obhospodařovala 130,1 str. smíšených lesů, 611,1 str. měkkých lesů a 87,2 str. 
tzv. porostlin, církev 47 str. měkkého lesa.
Následují velice zajímavé údaje o hospodaření borovnického statku. Citujeme 
doslova z edice dominikálu: „Rybníky: násadní 42 kopy, výtažní 51 kopa, pstruží 
2 kopy. Pivovarství: 161 sud piva ročně. Činže stálé: gruntovní 173 zl. 52 kr.,
robotní 16 zl. 43 kr., z předení 61 zl. 42 kr., 203 slepice, 4 kopy vajec, 
14 ¾ libry draného peří, 29 ¼ libry nedraného peří; nestálé činže: z mlýnů 68 zl. 
17 kr., z domků (masné krámy, kovárna, pohodnice aj.) 106 zl. 52 kr., ze zhostů 
6 zl., z dědictví 22 zl. 34 kr., různé 72 zl. 12 kr. Zámek. Vinopalna, masné krá-
my, kovárny, pekárny. Mlýny: Borovnice zakoupený o 2 kolech na nestálé vodě, 
1 panská pila na nestálé vodě, Malá Lhota zakoupený o 1 kole na nestálé vodě. 

Mapa Jana Kryštofa Müllera Regni Bohemiae circulus Reginohradecensis… 
byla vydána r. 1770 v Norimberku.
Zdroj: http://mapy.vugtk.cz/homann/index.php?rs=2&lg=cze
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Obyvatelé mají při domech prosné a krupné stoupy, proto jich nepotřebují u mlý-
nů. Rybníky: Společní (se statkem Přestavlky), Kladrubský, Zámecký, Velkolhotský, 
Spáleniště, Borovnický, Chmelnický, Odřenec horní a dolní, Kamenný, Sudslavský, 
Závršský, Diker, Perlovec. Lesy: Černý Hájek, Březina, Tschenker, Loučky, Podhaj-
ský, Bor, Rosocha“ (Tereziánský …, III, s. 167).
Značný počet rybníků na tak malém panství svědčí o tom, že vrchnost měla velký 
zájem o rybniční hospodářství. Z daní je zajímavá povinnost poddaných 
odvádět peří. Zdá se, že tu šedesát let přetrvávala „tradice“ panských houserů. 
Povinnost výkrmu houserů uvádí už borovnický urbář z roku 1696.

Tereziánský katastr český z r. 1757 uvádí bonitu půdy v jednotli-
vých vsích. Ta byla charakterizována číslicemi 1 až 8. Ty podle průměrného 
dosažitelného násobku výsevku označovaly jednotlivé bonitní třídy: „1. a nejlep-
ší dává šestinásobný výnos, další třídy postupně klesají vždy o polovinu zrna, 
až poslední 8. třída dosahuje jen 2½ násobného výnosu“ (Tereziánský katastr 
český, I., s. 9). Pro statek Borovnici byl zaznamenán tento stav: Borovnice – 6, 
Malá Lhota – 7, Polom – 7, Malá Skrovnice – 7, Sudslava – 5, Seč – 6, Velká 
Lhota – 7; na statku Přestavlky byla následující situace: Rájec – 6, Přesta-
vlky – 5, Krchleby a Chleny – 4.

Vysvětlivky:
Bonita půdy – hodnota půdy, úrodnost.
Kr. – krejcar.
Statek – zde nevelké panství sestávající z jedné nebo několika vesnic.
Strych – stará česká plošná a objemová míra, zvaná též korec. Plošně: 1 strych =
0.28 ha, objemově: 93 litrů.
Urbář – soupis daňových povinností poddaných.
Zahradník – zde označení pro drobného držitele pozemků (do 5 strychů).
Zhost – tj. list zhostný. Šlo o propuštění z poddanství. Poddaný musel za vydání 
listu zaplatit.
Zl. – zlatý.

Poznámka:
Použili jsme výňatky z knihy Dějiny obce Borovnice, která vyšla v minulém 
roce. Publikaci lze zakoupit na obecním úřadě a dále v těchto knihkupectvích: 
Knihkupectví Naděje (Rychnov n. Kn., Panská ul.), Zámecké knihkupectví (Cho-
ceň), Knihkupectví Maňáková (Kostelec n. O.). Cena: 300,- Kč. Knihu lze v přípa-
dě potřeby zaslat poštou na dobírku na základě objednávky e-mailem. Kontakty 
jsou uvedeny v tiráži zpravodaje Brodík. 

PaedDr. Ladislav Miček
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ČERVNOVÉ TRADICE

Z výukového pásma Ivety Vašátkové Čes-
ký rok v proměnách a slavnostech 
jsme vybrali pasáže věnované svátkům, 
které připadají na červen. Kromě svátku 
sv. Jana Křtitele letos vyšly na 4. červen 
také Svatodušní svátky.

LETNICE
Letnice se lidově říká Svatodušním svátkům. Připomínají vznik křesťanské círk-
ve. Slaví se padesát dnů po Velikonocích a vrcholí Božím hodem svatoduš-
ním. Ten připadal, stejně jako Boží hod velikonoční, na neděli.
Kromě oslav pořádaných církví se o Letnicích konaly oslavy a hostiny, při kterých 
se zpívalo a tančilo. Svatodušní pondělí bylo pak dnem řady lidových obyčejů.
Nejvýznamnější z nich byl zvyk mládeže převléknout se za královskou družinu. 
Průvod s králem chodil po vsi, zastavoval se u každého stavení a vtipkoval.
Velkolepé jízdy králů se dodnes uchovaly na Slovácku. Družinu vedl bohatě 
oblečený král. Měl nejlepšího koně. I ten byl zdoben květy a pentlemi. Praporečník 
a zbytek družiny byli také odění do pestrých krojů. Všichni měli šavle.
Průvod projížděl celou vesnicí a často navštěvoval i sousední obce. V minulosti
se podobný zvyk konal v celých českých zemích.
Jedenáct dní po Božím hodu svatodušním 
nastal Svátek božího těla. Říká se mu 
také Slavnost Těla a Krve Páně. Konala se 
prosebná procesí ke čtyřem oltářům, které 
byly postaveny mimo kostel. U oltářů se 
světily květinové věnečky. Prý měly moc 
chránit před blesky. Lidé se modlili za pří-
znivé počasí během léta a za ochranu 
před pohromami.

SVATOJÁNSKÁ NOC
24. června je svátek svatého Jana 
Křtitele. Připadá na dobu letního slu-
novratu. To byl v minulosti den magic-
kých pohanských obřadů. Byl to čas oslav 
nastávajícího léta a blížící se úrody. 

Mikoláš Aleš - Letnice

Jízda králů
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Traduje se mnoho pověr. Léčivé bylin-
ky natrhané v noci před svátkem mají prý 
zázračnou moc. Říká se jim svatojánské 
koření. Užívaly se k uzdravování i v lido-
vé magii. Lidé si pěstovali bylinky 
na vlastní zahrádce. O svatojánské 
noci je ovšem sbírali na lesních palouč-
cích. V lesích se tu noc daly nalézt skryté 
poklady. Jsou prý tam, kdy září kapradí. 
Šťáva ze zářícího kapradí mohla buď uči-
nit člověka neviditelným, nebo ho naučit 
rozumět řeči zvířat.

Mgr. Iveta Vašátková Bylinková zahrádka

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 červnu vždy od 14:30 hod.
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

INFORMACE PRO OBČANY

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 3/2017
konaného dne 10. 5. 2017 v Přestavlkách

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

Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli pí Petru Koutnou a p. Lukáše 

Bečičku
– závěrečný účet obce Borovnice za rok 2016 – byl schválen bez výhrad
– účetní závěrku obce Borovnice za účetní období 2016
– zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borovnice za rok 2016 bez 

připomínek
– územní studii projektové kanceláři Žaluda na Obnovu areálu poutního místa 

Homol
– výjimku z doby nočního klidu pro pořádání hasičské okrskové soutěže konané 

dne 13. 5. 2017
– konání hasičské okrskové soutěže na obecních pozemcích č. p. 159/1 

a č. p. 154/1 v k. ú. Rájec, která se koná 13. 5. 2017

Bod 5 - Schválení „Pachtovní smlouvy“ na pozemky v k.ú. Borovni-
ce u Potštejna – ZOPOS Přestavlky a.s., Krchleby 2, 517 41 Kostelec 
nad Orlicí 
Z důvodů administrativní chyby při zveřejnění na úřední desce obce, je hlasování 
o tomto bodu neplatné a bude znovu projednáno na příštím veřejném zasedání.

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

ným žádostem
Dne 17. 5. 2017

Mgr. Petra Koutná, ověřovatel,
 Lukáš Bečička, ověřovatel

Ing. Libor Provazník, zapisovatel,
 Soňa Rojková, starostka
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Vážení spoluobčané obce Borovnice,
v posledních dvou číslech Brodíku jsme Vás informovali o V. setkání Borov-
nic, které se letos bude konat dne 10. června 2017 v Borovnici 
u Českých Budějovic.

V sobotu 10. června bude od nás vypraven autobus. Zveme všechny občany 
našich obcí na toto zajímavé setkání.

Odjezd autobusu z autobusových zastávek:
Borovnice v 3:30 – 3:40 hodin
Přestavlky v 3:45 – 3:50 hodin
Rájec v 3:55 – 4:00 hodin 

Dále Vám sdělujeme některé informace k programu – můžete si vy-
brat z těchto tří variant:
Exkurze do Budvaru – prohlídka v 14:30 a 14:45 hodin, vstupné 120,- Kč 
včetně mediální expozice. Prohlídka trvá cca 60 minut.

Zámek Hluboká – prohlídka v 14:50, vstupné 
150,- Kč pro dospělé, 110,- Kč platí senioři nad 
65 let, děti, studenti s ISIC a držitelé ZTP.
Všichni platí navíc rezervační poplatek 10,- Kč.

V obou objektech je nutné provést platbu v kase 
před začátkem prohlídky za celou skupinu, a to 
v buď hotovosti, nebo kartou.

Prohlídka Římova – trasa cca 3 km pěšky po křížové cestě (barokní kaplič-
ky). Prohlídka muzea Roubenka, výstava v infocentru, prohlídka kostela a 500 let 
staré lípy. To vše zdarma. 

Čas odjezdu je pro všechny tři výpravy totožný, tj. po obědě.
Přihlášky směřujte na starostku obce tel. 734 559 876.

Srdečně zvou zastupitelé obce Borovnice.
Soňa Rojková

V. SETKÁNÍ BOROVNIC

Ve dnech 3. 7., 4. 7. a 7. 7. 2017
bude obecní úřad

z důvodu čerpání dovolené uzavřen. !!
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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

FARMÁŘSKÉ
TRHY 2017
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ

neděle od 9.00 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. června
16. července   Doudlebský plenér
20. srpna   Řemeslnický jarmark
17. září

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

15. říjen   Dušičkové trhy
12. listopadu   Svatomartinské trhy
10. prosince   Vánoční jarmark
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2017

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje

tel.: 841 155 155

03.06.  MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
   736 419 151
04.06. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 542 102
10.06. MDDr. Tomáš Jan Tyršova 515, Opočno
   777 667 353
11.06. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114
17.06. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 781
18.06. MDDr. Vodová Jana Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
   494 622 114
24.06. MUDr Ptačovská Eva Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
   603 933 466
25.06. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
   494 323 152
01.07. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška
   494 622 040
02.07. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí
   494 371 088
05.07. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
   494 383 417
06.07. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 694
08.07. MDDr. Faltisová Kristýna Záhumenská 445, České Meziříčí
   734 324 600
09.07. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
   494 531 955
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
V měsíci červnu jaro někdy zvolna, někdy rychleji přechází do léta. Denní i noční 
teploty se zvyšují, den se prodlužuje. Obvykle se střídá srážkově sušší období 
s dešťovými dny. Se zvyšující se teplotou a s nástupem letního počasí přibývá 
lokálních bouřek, při kterých bychom měli počítat s možností přívalových dešťů 
a silných větrů, ba i s krupobitím.
U ovocných stromů kontrolujeme jejich vzrůst a zdravotní stav. Plané letorosty, 
tzv. „vlky“, které rostou buď v koruně, nebo na horních stranách větví a výhonů, 
vylamujeme nebo ořezáváme. Letorosty rostoucí v požadovaném směru nevytrhá-
váme ani nezkracujeme. Můžeme je vyvazovat jako delší nezdřevnatělé letorosty, 
neboť v tomto období se snadno upravují do žádoucí polohy.
U jabloní je důležitá ochrana proti strupovitosti, zvláště pokud máme odrů-
dy, které jsou na tuto houbovou chorobu náchylné. Ošetřujeme podle průběhu 
počasí vhodnými fungicidy (např. Baycor, Discus, Rubigan). Nechají se i míchat 
s kapalnou výživou na list. 
Také časně letním doplňujícím řezem můžeme prosvětlit zahuštěné koruny 
broskvoní. Doplňkový letní řez raději vůbec neprovádíme u mladých a slabě 
rostoucích stromů.
Kontrolujeme ujmutí roubů u přeroubovaných 
ovocných stromů. Jestliže jsou rouby dobře při-
rostlé, povolujeme roubovací pásku, aby se rouby 
nezaškrtily.
Stromy můžeme přihnojovat rychle rozpustný-
mi a pro rostliny dobře přijatelnými hnojivy. Vždy 
se řídíme návodem výrobce, dodržujeme dopo-
ručené dávkování. 
Průběžně odstraňujeme podrůstající podnože 
a výmladky. 
Vystříháváme slabé a nadbytečné letorosty u keříčko-
vitých rybízů a malin, které by zbytečně odebíraly sílu 
silnějším výhonům.
Po letošní nepředvídatelné zimě se začínáme přesvěd-
čovat o tom, jaké byly dopady na naše stromky, keře 
a ostatní rostliny včetně okrasných. Poradit si s tím 
jistě musí každý dle svého uvážení, v různých loka-
litách se důsledky mrazů liší. Někde více pomrz-
ly květy broskvoní, meruněk, i ořešáky. Jinde mráz 
zasáhl nakvétající ryngle, ranější švestky či jabloně. Mladá broskvoň
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Mrazy se podepsaly také na vinné révě, i když ta 
se v některých případech začíná se zpožděním pro-
bouzet. Je třeba včas odstranit suché větve a střapiny. 
Až se přirozeně rozvětví do vhodného tvaru, nezapo-
meňme na ošetření hlavně měďnatými a sirnými pří-
pravky. Při správném osečkování letorostů omezíme 
nadměrný výpar vody, vytvoříme optimálně proslu-
něnou listovou plochu a výrazně podpoříme výživu 
hroznů.
Také pěstitelé růží zjistili, jak se zima dokázala 
vydovádět na keříčkových i stromkových růžích. Ně-
které z nich se přesto začaly probouzet ze spodních 
kořenů. S přílišným sestřihem není třeba pospíchat.
O celkové ochraně před chorobami a škůdci jsme se 
zmínili v minulém „Brodíku“. Jen tedy připomenu, že 
musíme sledovat náznaky plísní, padlí a na-
padení škůdci, a snažit se včasnými zákroky zne-
možnit další poškozování rostlin.
V tomto období nesmíme zapomenout ani na čes-
nek, který je již v plné vegetaci. Nesnášel střídající 
se velké výkyvy teplot, okrajové listy zažlutávaly. Čás-
tečným přísunem dusíku a zálivky lze vyrovnat jeho 
stav, ale musíme si také uvědomit, že česnek žádá 
stále kyprou půdu, a proto jeho nejbližší okolí 
okopáváme a čistíme od plevelů.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

Rybíz koncem května

Discus

Česnek a petržel Jahodník s květem
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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 2017

Průměrná teplota za měsíc: 15,0°C
Vlhkost: 71%
Minimální teplota za měsíc: -1,4°C
Vlhkost: 34%
Maximální teplota za měsíc: 32,1°C 
Vlhkost: 95%
Průměrná rychlost větru: 1,7 m/s
 (1 m/s = 3,6 km/h)

Srážky celkem za měsíc: 42,1 mm
Sníh za měsíc:  0 cm

Počasí ve dnech v měsíci:
chladné dny (<10°C) 1 den 
mrazivé dny (<0°C) 1 den
přízemní mráz (<0°C) 1 den
letní dny (>25°C) 5 dní
horké dny (>30°C) 2 dny
tropické noci (i>=20°C) 0 dní
dešťové dny 11 dní

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

popř. při osobní návštěvě u mě doma.
www.facebook.com/PocasiRajec

www.in-počasí.cz
http://www.wunderground.com

IKRLOVHR18

Podklady pro uveřejnění 
v měsíčníku Brodík dodávejte

ve formátech WORD, PowerPoint,
pdf., jpg.

na e-mailovou adresu:

brodik@borovnice.info

POČASÍ U NÁSSPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsíci červnu oslaví
významné životní jubileum

60 let
paní Anna Papáčková

z Přestavlk.

Přejeme hlavně hodně zdraví
a pohody.

sociální komise

MÍSTO
PRO VAŠI

POZVÁNKU
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POZVÁNKY A INFORMACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ij te si spole n  s d tmi užít jejich den. 

         T šíme se na Vás! 
             SDH P estavlky 

D tský den  

aneb Bez práce nejsou kolá e 
v ned li 4. ervna od 14 hod.  

na place v P estavlkách 

Pro d ti i dosp lé ob erstvení 
zajišt no  

PROGRAM: 
Pln ní jednotlivých úkol  

Spole né hry 

Opi í dráha pro nejmenší 

Ocen ní dosažených výsledk  
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Vamberk

Potštejn

Choceň

Litomyšl

Kostelec n. Orl.

Týniště 
n. Orl.

Veliny

Častolovice

Ústí n. Orl.

Lanškroun

Kláštěrec 
n. Orl.

Letohrad

Žamberk

Bartošovice 
v Orl. h.

Říčky v Orl. h.

Šerlich

Pastviny

Opočno

Třebechovice p. O.

Přepychy

Solnice

Dobruška

Nové Město n. M.

6. ETAPA 
směr 
Šumperk

3. ETAPA 
ze směru Vrchlabí

4. ETAPA 

5. ETAPA 

DEŠTNÉ V ORL. H.

RYCHNOV N. KN.

ČESKÁ TŘEBOVÁ

Rokytnice v Orl. h.

3. – 6. června 2017

www.mojeorlickehory.cz www.nakoledetem.cz

Projekt pro lidi, o lidech a s lidmi.

3. ETAPA – 3. 6. (So) 

4. ETAPA – 4. 6. (Ne) 

5. ETAPA – 5. 6. (Po) 

6. ETAPA – 6. 6. (Út) 

NA KOLE DĚTEM 
v Orlických horách a Podorlicku

(So 3. 6.)
(Ne 4. 6.)

(Ne 4. 6.)
(Po 5. 6.)

Deštné v Orlických horách – Vrchlabí: odjezd cca 17.30 h, ObÚ – po trase etapy tour
Kostelec nad Orlicí – Deštné v Orlických horách: Kostelec n. O. (6.35 h, náměstí) – Vamberk (6.50 h, náměstí) 
– Rychnov nad Kněžnou (7.15 h, autobusové nádraží) – Kvasiny (7.30 h, konzum) – Deštné v Orlických horách (8.00 h, Národní dům)
Rychnov nad Kněžnou – Dobruška – Opočno: odjezd 17.30 h autobusové nádraží
Česká Třebová – Rychnov nad Kněžnou: odjezd 17.30 h, autobusový terminál – po trase etapy tour

SPECIÁLNĚ VYPRAVENÉ CYKLOBUSY (KAD Vrchlabí, Audis Bus Rychnov n.Kn.)

PŘIDEJTE SE K NÁM, 
projeď te si destinaci 

společně s Josefem 
Zimovčákem 

A POMOZTE 
DĚTEM!

Podpořte projekt 
i vy, třeba svou účastí 
v pelotonu či v místech 
jeho dojezdů nebo
jeho finanční podporou
do veřejné sbírky.

Trasa 
destinací 
celkem

101 
km

112 
km

109 
km

117 
km

B

C

D

A

A

C

B

D

● 

● 

256 km

Vydala Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko.
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V sobotu 13. května se konala v Rájci 
okrsková hasičská soutěž. Zúčastnila 
se jí 4 družstva dětí, 5 družstev žen 
a 12 družstev mužů. Před začátkem 
soutěže vystoupily mažoretky ze zá-
kladní školy Skořenice a SDH Rá-
jec převzalo od výkonného výboru 
Čestné uznání okresu za aktivní 
činnost sboru.
Nejprve startovala družstva dětí 
na trati 2B. Na prvním místě se umís-
tily děti z Rájce, v těsné blízkosti 
za nimi na druhém místě s odstupem 
pouhé 1 setiny družstvo dětí Krchle-
by a na třetím místě skončily děti ze 
Lhot u Potštejna. Na stejně dlouhé trati 
se ještě utkala družstva žen. Rájecké 
ženy se umístily na 4. místě. Poté již 
následovala soutěž mužů na 3B, která 
se nám opravdu vydařila. Vyhráli jsme 
potřetí za sebou okrskovou soutěž, 
a tím získali putovní pohár okrsku na-
trvalo do naší sbírky. I druhému druž-
stvu Rájce se dařilo, skončilo na pěk-
ném 6. místě.  Po skončení základního 
kola okrskové soutěže ještě proběhla 
soutěž o pohár SDH Rájec, do které 
se přihlásila 4 družstva, z toho jedno 
družstvo žen z Vrbice. Zde jsme čas 
ještě vylepšili, a to nám znovu stači-
lo na vítězství. O večerní zábavu se 
postarala hudební skupina Fernet Šok.

Touto cestou bych rád poděkoval všem 
občanům a členům SDH Rájec, kteří se 
podíleli na přípravách, průběhu celé-
ho dne včetně večerní zábavy. Podě-
kování patří také všem sponzorům.

Michal Zaňka, velitel SDH Rájec

OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ 

Výsledková listina

Děti
 1. Rájec 30,67
 2. Krchleby 30,68
 3. Lhoty u Potš. 33,66
 4. Vrbice 41,05

Ženy
 1. Vrbice A 26,54
 2. Vrbice B 28,01
 3. Lhoty u Potš.  29,18
 4. Rájec 29,32
 5. Kostel. Horky 35,28

Muži
 1. Rájec A  24,06
 2. Vrbice A 25,20
 3. Kostel. Horky 25,92
 4. Vrbice B 27,50
 5. Krchleby 28,41
 6. Rájec B 30,57
 7. Lhoty u Potš.A 31,24
 8. Lhoty u Potš.B 32,18
 9. Svídnice 33,98
 10. Polom 35,52
 11. Borovnice 57,43
 12. Přestavlky  N

O pohár SDH Rájec
 1. Rájec 23,56
 2. Vrbice 26,04
 3. Lhoty u Potš. 33,18
 4. Vrbice ženy 35,62
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Okrsková soutěž SDH
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Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

9. 6. (pátek) v 19:00 hodin Římskokatolická farnost Kostelec nad Orlicí zve všechny 
co nejsrdečněji na tradiční Noc kostelů. Tentokrát se sejdeme na poutním místě s kostelem 
Bolestné Panny Marie na Homoli a rádi bychom s Vámi sdíleli následující program:

– vystoupí žáci ZUŠ Kostelec nad Orlicí
– s umělecko-historickým vývojem poutního místa nás seznámí Ing. Jiří Slavík
– společně se budeme zamýšlet nad významem mariánské úcty v dnešním světě
– zakončíme setkání ztišením s modlitbou.

V případě, že se potvrdí záměr pořadatelů, čeká na nás krásné hudební překvapení.

Chcete-li symbolicky navázat na poutě našich předků, doporučujeme
vystoupat ke kostelu po barokním schodišti.

Pořadatelé se těší na Vaši hojnou účast.

PozváníPozvání
na Noc kostelů na Noc kostelů 

20172017

Pozvání
na Noc kostelů 

2017


