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I. vojenské mapování - Krchleby

II.
2 vojenské mapování - Krchleby

SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ ČTENÁŘI BRODÍKU,
po mrazivé zimě už brzy přijde jaro a s ním
nejkrásnější svátky jara, Velikonoce.
Čeká nás velký jarní úklid, budeme plést pomlázky, barvit vajíčka, péct mazance a jidáše, vyrábět velikonoční
výzdobu doma i venku a vítat koledníky.
Tyto tradice se stále udržují a jsme rádi, že se stále dědí po celé
generace.
S příchodem jara se nám prodlužuje den a krátí
noc, příroda se začíná probouzet a sluníčko nám
dodává sílu na každý prožitý den.
Přeji Vám krásné Velikonoce a jaro plné sluníčka.
Soňa Rojková, starostka obce

ZELENÝ ČTVRTEK, POSTNÍ DEN
Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Neděle Hodu Božího velikonočního je vždy po prvním jarním úplňku. V křesťanském kalendáři je Zelený
čtvrtek čtvrtkem před Velikonocemi.
Evangelická bohoslužba Zeleného čtvrtka je bohoslužbou Poslední večeře. V katolickém pojetí k ní přistupuje církevní tradice svěcení olejů v biskupských chrámech
(olej křestní, biřmovací, při nemoci a posledním pomazání). Kolem roku 1200
přijala církev do své soustavy svěcení vajec. Z Kristova příkladu se k Zelenému
čtvrtku váže hostina a středověký obřad umývání nohou starcům.
Zelený čtvrtek je den milosrdenství a obdarovávání. Na Zelený čtvrtek má zvláštní
postavení volba pokrmů i forma jejich požívání, neboť je to den postní, den nejdelšího (čtyřiceti denního) i nejpřísnějšího půstu v roce, který vyvrcholí na Velký pátek.
Neměli byste jíst maso, ale měli byste si dopřát hojnost zeleniny, krup a špenátu.
S připomínkou zelených pokrmů se na Zelený čtvrtek konzumovalo zelí a hrách,
zvláštní význam měly první zelené jarní byliny, z nichž se vařily polévky. Zvláštní
význam si uchoval také med jako starý prostředek lidového léčení a obřadní pokrm velkých svátků. V českých zemích všeobecně a dodnes místy doma pečené
jidáše jsou obřadní velikonoční pečivo z kynutého těsta mnoha rozličných tvarů
(bochánky, preclíky, podkovy, točenice, v některých krajích pletené jako napodobení Jidášova osudového provazu).
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VELIKONOČNÍ JIDÁŠE
Ingredience: 500 g polohrubé mouky, 100 g
másla, ¼ litru mléka, 50 g droždí, 6 lžic moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky, citrónová kůra, špetka soli, 50 g sekaných loupaných mandlí na posypání, 1 bílek na potření
těsta.
Postup: Droždí promícháme se lžící cukru,
přidáme trochu mléka a mouky. Kvásek necháme vzejít na teplém místě. Do mísy dáme
ostatní přísady, přidáme vzešlý kvásek a vypracujeme pružné těsto. Posypeme moukou, přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo
kynout, až těsto zdvojnásobí svůj objem. Vykynuté těsto rozválíme na vále posypaném moukou a skleničkou vypichujeme kolečka. Přendáme na plech, ještě chvíli
necháme kynout. Rádýlkem uděláme rýhy, potřeme rozšlehaným bílkem s troškou
mléka a posypeme mandlemi. V předehřáté troubě upečeme dorůžova. Jidáše se
tradičně podávají čerstvé a s medem.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Soňa Rojková, starostka obce

ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice
Redakční rada: Zastupitelstvo obce Borovnice
Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“
e–mail: brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově obecního úřadu v Borovnici.
Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800
POZOR na změnu telefoního čísla OÚ 493 815 763
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Z HISTORIE

BRUMBÁROV
– ZAJÍMAVÉ MÍSTO SE ZVLÁŠTNÍM NÁZVEM
Takřka v sousedství Přestavlk se nachází osada Brumbárov. Patří sice k obci
Krchleby, ale přesto stojí za to, abychom mu věnovali dnešní výlet do minulosti.
Jak vzniklo místní jméno Brumbárov?
Pro vysvětlení podivného názvu osady máme k dispozici dva příběhy.
Ten první se vztahuje ke konci 16. století, kdy v nedalekém Horním Jelení žil
Heřman z Bubna, císařský generál a proslulý cestovatel: „Z té doby vznikl podle
pověsti název samoty u obce Krchleb ležící „Brumbárov“, dříve „Olšina“ zvaná.
Jednou vyjel si na lov do lesů krchlebských Heřman z Bubna doprovázen jsa svým
věrným služebníkem, černochem, kterého si přivezl ze svých cest po Africe. Když
vraceli se z lovu a přijeli k rybníku a olším, tu černoch se na chvíli oddělil, ale
za chvíli vrátil se ke svému pánu úprkem křiče: „Brumbár, brumbár!“ Přišel totiž
ve vykotlaném dubě na divoké včely a chtěje okusiti medu, tyto zle jej poštípaly,
takže musel utéci. Od té doby udržel se název „Brumbárov“ (Pamětní kniha – obec
Krchleby, s. 3).
G J. Lašek ve vlastivědné publikaci vydané v r. 1884 píše, že dříve se Brumbárovu
říkalo „U Olšiny“ a vysvětluje okolnosti vzniku místního jména: „Jméno «Brumbárov» vzalo původ r. 1832, kteréhož roku přišel do Skrchleb jakýsi Němec maje
tu pole měřiti. Slyšev bzučení létajícího hmyzu, tázal se rozhorleně: «Was ist das
für ein Brummen? » Slovo «Brummen» lid dobře si pamatoval přetvořiv je časem
v Brumbárov“ (Lašek: Popis…, s. 254).
Popis kosteleckého okresu od G. J. Laška z roku 1884 uvádí, že ves měla 216
obyvatel a 34 domů. Dále se tu píše: „Ke Skrchlebům patří samota Brumbárov
pozůstávající z 8 příbytků“ (Lašek: Popis…, s. 254).
Vezmeme-li si na pomoc historické kartograﬁcké produkty, zjistíme, že
místní jméno Brumbárov vzniklo s největší pravděpodobností až
v 19. století. První vojenské mapování (josefské, z let 1764-1768) osadu ani
název nezná. Druhé vojenské mapování (Františkovo, z let 1836-1852) má už
Brumbárov zakreslený, ale s názvem „zu Skrchleb“ (tj. Ke Skrchlebám). Konečně
třetí mapování (Františko-josefské), pořízené kartografy rakousko-uherské armády
v letech 1877-1880, uvádí název Brumov.
Obě výše uvedená vyprávění (a koneckonců i zmíněná vojenská mapa) nám vysvětlují vznik místního jména obdobným způsobem, odvolávají se na bzučení
hmyzu. Můžeme si tedy vybrat, kterému příběhu uvěříme…
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 03/2018
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Areál v Brumbárově

Pojmenování „Brumbárov“ bylo v 19. století již zažité – dokládá to
Laškovo vyprávění z 80. let. Osada patřila ke Krchlebům a s nimi k Chlenům.
Od Krchleb sem tehdy vystavěli novou spojovací komunikaci - v obecní kronice čteme: „Roku 1885 stavěna cesta kamenem k Brumbárovu a opravena pod Chleny a pokračováno v úpravě i roku 1886“ (Pamětní kniha – obec Krchleby, s. 18).
Brumbárov je dnes známý studánkou s vynikající pitnou vodou, kterou už několik let střeží dřevěný vodník – říkejme mu Brumbár.
Odpočinkové místo s dětským hřištěm doplnil srub, který se v posledních letech stal doslova kulturním střediskem obce. O četných akcích, které zde
probíhají, nalezne veřejnost informace na webových stránkách Krchleb http://www.obec-krchleby.cz/.
V textu je odkazováno na tyto prameny a literaturu:
Pamětní kniha – obec Krchleby, 1934-1958, uložena na OÚ Krchleby
Lašek, G. J.: Okres Kostelecký nad Orlicí, Velké Meziříčí, 1884
Vojenská mapování, I., II., III., http://oldmaps.geolab.cz/
Foto na straně 2 a 3 obálky.
Poznámka:
V roce 2017 si obec Krchleby připomněla 790. výročí od první písemné zmínky.
Patří tedy k nejstarším historicky doloženým sídlům v regionu Podorlicka. U této
příležitosti vyšla malým nákladem kniha 790 let obce Krchleby, kterou lze zakoupit na obecním úřadu v Krchlebech (úřední hodiny – pondělí, 17.00 – 19.00).
V knihkupectvích je publikace již vyprodaná.
PaedDr. Ladislav Miček
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli
je přes zimní období až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat 1. dubna 2018
ve 14.30 hodin a poté každých čtrnáct dní.

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

FA R M Á Ř S K É
TRHY 2018
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, koření,
masti, košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti a šikovnosti.
Jednou za měsíc vždy v neděli.
19. srpna 2018
18. března 2018
16. září 2018
15. dubna 2018
14. října 2018
13. května 2018
11. listopadu 2018
17. června 2018
16. prosince 2018
15. července 2018
Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v oﬁciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s ﬁrmou EKOPART s.r.o. Vamberk pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná
v pátek 16. 3. 2018.
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 autobus. zast. 16:30 – 16:50 hod.
3. Borovnice u OÚ
17:00 – 17:20 hod.
4. Borovnice u rybníka
17:30 – 17:50 hod.
5. Homol
18:00 – 18:10 hod.
Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
– znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové ﬁltry, plast. nádoby od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejované hadry, staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika,
autobaterie, monočlánky – 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 ﬁnančně 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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Přemístění kontejnerů na sklo a papír v obci Borovnice
k hasičské zbrojnici.
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin
03.03.
04.03.

10.03.
11.03.
17.03.
18.03.

24.03.
25.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
07.04.
08.04.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška
494 623 775
Bahník Dent s.r.o. - MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec n. Orl.
494 323 152
MUDr. Domáňová Iva
Poliklinika Rychnov n. Kn.
494 515 694
MDDr. Borůvková Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114
MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby n. Orl.
494 383 417
JB DENT s.r.o. - MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště n. Orl.
494 371 088
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov n. Kn.
494 531 955
MDDr. Pavlová Simona
Zdrav.středisko Rokytnice v Orl. h.
494 595 292
MUDr. Havlová Marie
U Stadionu 1166,
Rychnov n. Kn.
739 046 899
MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec n. Orl.
494 323 958
MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.
494 532 330
MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145
494 596 174
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127,
Opočno
494 621 665
MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
602 514 715

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 03/2018
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

TISKOVÁ ZPRÁVA
EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn
Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu,
týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení
zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018.
Konkrétně se dopady rozsudku promítly do odložení spuštění 3. a 4. fáze
EET, zrušení povinnosti evidovat platby kartou a zrušení povinnosti uvádět
na účtence DIČ. Soud dále konstatoval, že výjimky ze zákona o evidenci tržeb nelze stanovovat nařízením vlády, ale musí být zakotveny přímo v zákoně. Podstatné však je, že drtivá většina povinností plynoucích stávajícím
poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn.
V důsledku uvedeného rozhodnutí Ústavního soudu dojde v zákoně o evidenci tržeb k následujícím změnám:
Nejvýznamnější změna se týká odložení (nikoliv zrušení) povinnosti evidovat tržby z činností zařazených do 3. fáze (zahrnuje všechny činnosti vyjma těch zařazených v 1., 2. a 4.
fázi) a 4. fáze zahrnuje vybraná řemesla a výrobní činnosti). Poplatníci provádějící
činnosti spadající do 3. a 4. fáze nemusí začít evidovat tržby od 1. března
resp. od 1. června 2018. Přesný termín startu 3. a 4. fáze evidence tržeb se odvine
od schválení novely zákona o evidenci tržeb.
Další změna se týká plateb kartou. Povinnost evidovat tržby se od 1. března 2018
nebude vztahovat na platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních
terminálů, tak online platby přes internet. Poplatníci, na něž se tato povinnost doposud vztahuje, mohou i po 1. březnu 2018 evidovat platby kartou dobrovolně a nemusí
tedy měnit nastavení svých pokladních systémů.
S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identiﬁkační číslo (DIČ) poplatníka. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale
též DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou
do systému Finanční správy však zůstává zachována. Opět i zde záleží čistě na rozhodnutí
evidujícího poplatníka, zda bude DIČ na účtence dobrovolně uvádět dál i po 1. březnu
2018, anebo provede změnu v nastavení svého pokladního systému.
V této souvislosti upozorňujeme, že rozhodnutím Ústavního soudu se nic nemění na tom,
že plátce DPH musí uvádět DIČ na daňových dokladech. Pokud má plátce DPH povinnost
vystavit daňový doklad a vystavoval v těchto případech společný doklad obsahující povinné
náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a zároveň povinné údaje dle zákona
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o evidenci tržeb, bude muset nadále své DIČ na tomto společném dokladu uvádět. Poplatník
se však může rozhodnout pro řešení, kdy bude vystavovat doklady dva (daňový doklad
s DIČ a doklad pro EET bez DIČ).
Ústavní soud zrušil také ta ustanovení, která zmocňovala vládu nařízením stanovit výjimky
z evidence tržeb. S účinností od 1. ledna 2019 se současně ruší nařízení vlády,
které obsahuje výjimku pro těžce zrakově postižené a pro prodejce sladkovodních ryb. Vzhledem k tomu, že nařízení vlády pozbývá platnosti uplynutím 31. prosince 2018, mohou dotčené subjekty využít výjimky z evidence tržeb až do konce roku 2018.
V reakci na změny vyvolané nálezem Ústavního soudu budou provedeny nezbytné úpravy
metodiky vztahující se k evidenci tržeb, a to k 1. březnu 2018, od kdy nastávají účinky uvedených změn. Aktualizace informací dostupných na webových stránkách www.etrzby.cz
bude probíhat průběžně.
Tiskovou zprávu naleznete též na internetových stránkách etržeb nebo na internetových stránkách Finanční správy.
V Praze dne 19. ledna 2018
Ing. Petra Petlachová
Odbor komunikace Generální ﬁnanční ředitelství
Telefon: 602 674 903

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých
věcí do Vaší e-mailové schránky!
Proč?
Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle upozornění
na e-mail.
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí Vašeho domova.
Kdo může tuto službu využít?
Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně prostřednictvím
SIPO.
Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu datovou schránku.
Jak na to?
1) Vyplníte
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Formulář najdete na podatelnách ﬁnančních úřadů nebo na www.ﬁnancnisprava.cz
pod záložkou daňové tiskopisy.
2) Tuto žádost doručíte ﬁnančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých
věcí.
Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací
období roku 2018 je možné do 15. března 2018. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání
údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.
www.ﬁnancnisprava.cz
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MIMOŘÁDNÉ ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
Územního pracoviště v Rychnově n. Kn.
V BŘEZNU A DUBNU 2018
DEN

POKLADNA

PODATELNA

pondělí 26. 3. 2018

8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

8:00 - 17:00

úterý 27. 3. 2018

-

8:00 - 17:00

středa 28. 3. 2018

8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

8:00 - 17:00

čtvrtek 29. 3. 2018

-

8:00 - 17:00

pátek 30. 3. 2018

Státní svátek
Územní pracoviště uzavřeno

sobota 31. 3. 2018

Územní pracoviště uzavřeno

neděle 1. 4. 2018

Územní pracoviště uzavřeno

pondělí 2. 4. 2018

Státní svátek
Územní pracoviště uzavřeno

úterý 3. 4. 2018

8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

8:00 - 18:00

středa 4. 4. 2018

8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

8:00 - 17:00

čtvrtek 5. 4. 2018

-

8:00 - 15:30

pátek 6. 4. 2018

-

8:00 - 14:00

Územních pracovišť v Dobrušce a Kostelci nad Orlicí
DEN
pondělí 26. 3. 2018
úterý 27. 3. 2018
středa 28. 3. 2018
čtvrtek 29. 3. 2018
pátek 30. 3. 2018
sobota 31. 3. 2018
neděle 1. 4. 2018
pondělí 2. 4. 2018
úterý 3. 4. 2018
středa 4. 4. 2018
čtvrtek 5. 4. 2018
pátek 6. 4. 2018

PODATELNA
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
Státní svátek - Územní pracoviště uzavřeno
Územní pracoviště uzavřeno
Územní pracoviště uzavřeno
Státní svátek - Územní pracoviště uzavřeno
8:00 - 18:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:30
8:00 - 14:00

Na Územních pracovištích v Kostelci n. Orl. a Dobrušce byly zrušeny
pokladny, nelze zde hradit daň v hotovosti. Platbu daně v hotovosti
lze provést pouze na Územním pracovišti v Rychnově n. Kn.
12
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úspěšně prošli hraniční kontrolou, opusťte
prostor brány.

SYSTÉM SAMOOBSLUŽNÉHO
ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH
Co je EasyGO?
EasyGO je systém samoobslužného odbavení cestujících, který pomocí biometrických bran umožnuje snadný a rychlý
průchod hraniční kontrolou. Cestujícím je
k dispozici na příletu i odletu v Terminálu
1 Letiště Václava Havla Praha. Vyzkoušejte ho a zjistíte, že se jedná o moderní,
elegantní a komfortní způsob překročení
hranice.
Kdo může EasyGO využívat?
EasyGO mohou využívat všichni cestující,
kteří jsou držiteli nového typu cestovního
dokladu obsahujícího elektronický čip,
jsou starší 15 let a mají pas vydaný
některou ze zemí Evropské unie (EU),
Švýcarska (CH) nebo Evropského
hospodářského prostoru (EHP).
Jak poznám elektronický cestovní
doklad?
Elektronický cestovní doklad je osobní doklad, který obsahuje čip s vašimi biometrickými údaji (fotograﬁe obliceje a otisky prstu). Tento doklad je označen
následujícím symbolem:
Jak použít EasyGO?
Jednoduše. Vložte do čtečky u vstupu
do biometrické brány cestovní doklad
stranou s osobními údaji a fotograﬁí (směrem dolů) – viz obr. 1. Po načtení údajů
z cestovního dokladu se vám otevře vstupní skleněná branka. Vstupte do prostoru
brány a postavte se na vyznačené místo
(bílé otisky obuvi na zemi) – viz obr. 2.
Podívejte se zpříma před sebe do kamery. Nehýbejte se. Proces hraniční kontroly
bude dokončen v několika sekundách – viz
obr. 3. Na obrazovce před vámi se zobrazí piktogram ukončení kontroly a výstupní
branka se otevře – viz obr. 4. Právě jste

Jak předcházet komplikacím během hraniční kontroly?
Pokud systém detekuje nesrovnalosti, je
cestující upozorněn pomocí piktogramu
na nutnost využití manuální kontroly policistou. To znamená, že není možné bezpečně rozeznat tvář cestujícího a porovnat ji
s podobou na fotograﬁi v cestovním dokladu. Příčinou může být zakrytí obličeje čepicí, šálou, slunečními brýlemi apod. Systém
signalizuje také nesrovnalosti v okamžiku,
kdy cestující nemá na očích brýle, přestože
je na fotograﬁi v cestovním dokladu s nimi
vyfocený a u mužů, kteří jsou na fotograﬁi
cestovního dokladu zachyceni s výraznými
vousy, ale při průchodu biometrickou branou vousy nemají, a naopak.
Jsou zde nějaká zdravotní rizika?
Nikoliv. Přístroj je zcela neškodný a nijak
nezatěžuje zdraví. Nejedná se o rentgen.
Biometrická kamera je běžná kamera,
která je používána pro pořízení „živého“
obrazu, stejně jako kamera užívaná pro
domácí potřeby nebo nainstalovaná v mobilu či počítači.

1

3

2

4

Podpořeno grantem z Norska.
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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Loňský březen a vlastně celé jaro bylo
překvapivě teplé. Začalo se psát, že březen patří mezi nejpilnější měsíce na zahradě. Co zmeškáme v březnu, zpravidla
v dubnu těžko doháníme.
Bude-li nám přát počasí a ovocná
zahrada nebude sevřena mrazem
či zavátá, můžeme ji postupně
připravovat na nadcházející sezónu. Nejprve dokončíme práce započaté
Jabloň na konci března
v únoru a pokračujeme dalšími pracemi.
Ošetřujeme pukliny a mrazové desky na kmenech a větvích stromů, které způsobila zima. Poškozené části kmenů i větví očistíme od odumřelého pletivy a rány
zatřeme buď štěpařským voskem, nebo stromovým balzámem.
Koncem března již nehrozí silnější mrazy. Dokončujeme tedy zimní řez jádrovin, ovšem mimo těch, které si ponecháváme na dobu až před květem. Starší
stromy pěstované jako vysokokmeny můžeme řezat z kraje měsíce, pokud jsme
již nezačali s řezem koncem února. Při řezu je třeba respektovat pěstitelský tvar
a základní zásady řezu stromů, mezi
které patří odstraňování suchých, nemocných, zlomených či jinak poškozených
větví. Dbáme na zachování přiměřeného množství plodného obrostu ve vztahu
k objemu koruny. Jestli to není nezbytně
nutné (infekce stromů padlím), tak jednoleté výhony nezkracujeme, ale odstraníme buď celé, nebo je zakrátíme na patku.
Větší řezné rány ošetříme stromovým balzámem, štěpařským voskem nebo jiným
vhodným nátěrem. Vyvazujeme a ohýbáme výhony do požadovaného tvaru. Toto
tvarování používáme zejména u štíhlých
vřeten a u ovocných stěn.
U maliníku vyřezáváme odplozené výhony a také výhony slabé či zahušťující,
pokud jsme to neudělali již dříve za příMaliník koncem února
14

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 03/2018

znivého počasí. Ponecháváme silné jednoleté výhony, které zkrátíme podle délky
o jednu čtvrtinu až třetinu.
Ošetřujeme rostliny jahodníku,
odstraňujeme zaschlé a nemocné listy.
Mrazem vytažené rostliny zatlačujeme
zpět do země. Po vyčištění rostlin záhon
přihnojíme vyzrálým kompostem.
Připravujeme
novou
výsadbu
stromků a keřů, které jsme zakoupili
nebo měli přes zimu založené. Před vlastní výsadbou stromky a keře raději zkontrolujeme, aby byly zdravé a nezaschlé.
Keře rybízu a angreštu vysazujeme asi o 5 cm níže, než byly pěstovány
ve školce. Po výsadbě výhony zkrátíme
na 2 až 3 pupeny, čímž podpoříme zakořeňování a ujímání keřů. U stromkové
výsadby rybízů a angreštů dbáme na to,
aby koruna byla dostatečně vzdušná
a přístupná pro případnou sklizeň. Proto
vystříháváme všechny zahušťovací výhoRybíz koncem února
ny a ty ponechané zkracujeme na 5 až
maximálně 10 lupenů. Omezíme tím tak napadání nových letorostů hnědým padlím angreštu.
Pečlivě je třeba kontrolovat zdravotní stav keřů, hlavně u černého rybízu, kde rok od roku je ve větší míře napadán vlnovníkem rybízovým. Ten je
známý jako zvěděné pupeny, tzv. hálky, které jsou napadány tímto škůdcem (roztočem), jenž v těchto hálkách přezimuje. Za teplejších dnů se tito roztoči přichytávají i na hmyz, který je přenáší i na další rostliny.
Účinné látky, které dříve ještě existovaly, se nyní již z ekologických důvodů nevyrábějí. Nejlepší ochranou je proto větvičky s hálkami odstranit a ihned
spálit. Při masivním napadení je nejvhodnější zlikvidovat postižené keře a vysázet raději nové, zdravé. Výskyt roztočů na rostlinách lze omezit pouze na začátku
vegetace.
S výsadbou broskvoní nespěcháme, neboť optimální termín pro jejich výsadbu nastává, když stromky začínají rašit. Dříve, než si na zahradě vysadíte
broskvoně, přesvědčte se, zda se pro tento druh ovoce vámi vybrané stanoviště
hodí. Na těžkých a studených půdách trpí broskvoň více klejotokem a nedožívá se
vyššího věku. Ani na suchých písčitých půdách nevydrží mnoho let. Nejvhodnější
pro ni jsou hlinitopísčité a písčitohlinité půdy s velkým množstvím organické hmoty.
Broskvoně navíc snadno zmrznou, což je při výsadbě třeba brát v úvahu.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 03/2018
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Můžeme také roubovat a přeroubovávat peckoviny a koncem měsíce je
možno přistoupit i k jádrovinám. Peckoviny roubujeme během března v době rašení, protože se v tomto období nenarašené rouby dobře ujímají. Metodu roubování vždy volíme podle síly podnože a roubu. Nejčastěji používáme
kopulaci nebo anglickou kopulaci, sedélkování, případně Tittelův způsob i roubování na kůru.* Veškeré řezné rány pečlivě zatřeme štěpařským voskem.
Můžeme také již zapichovat do země řízky angreštů, rybízů (lépe ošetřené stimulátory). Řežeme vinnou révu. Před rašením stromů zejména peckovin (třešní, višní)
můžeme „dezinﬁkovat“ ovocnou zahradu některým měďnatým přípravkem.
Na zahrádkách je možno již odhrnovat hrůbky u záhonových růží. Na konci měsíce je již můžeme také radikálně zmlazovat. Čajohybridy obvykle na 3 až 5 oček.
Nejméně zmlazujeme polyantky. Popínavé růže řežeme opatrně, protože kvetou
na dvouletém dřevě. Odstraňujeme jen výhony přestárlé.
Ve druhá polovině března nastává rovněž čas na sestřihnutí okrasných
trav. Naopak zatím není třeba spěchat se sestřihem bylin typu levandulí nebo šalvějí. Tyto stálezelené rostliny je lepší nechat až na první polovinu dubna. Můžeme
pokračovat s přesazováním rostlin, které zimujeme v nádobách v mrazuprostých
prostorách.
Lze začít s přihnojováním, kdy užijeme zejména hnojiva s vyšším obsahem
dusíku. Ideální je použít tzv. startovací hnojiva. Rybíz a angrešt je možno přihnojovat hnojivy s obsahem draslíku i fosforu, ale ne s obsahem chlóru. K tomu se
nejlépe hodí síran draselný nebo síran hořečnatodraselný. Předčasné opadávání
listů a zasychání okrajů listů lze často přičítat nevhodnému hnojení draslíkem.
Nedostatek draslíku se projevuje hnědnutím okrajů listů.
Pokud nám počasí dovolí, můžeme již v březnu provádět také první přímé
výsevy květin. A můžeme samozřejmě pokračovat s předpěstováním
sadby. Volba odrůd zeleniny záleží také na půdních podmínkách. Do horších,
mělčích a kamenitějších půd volíme odrůdy s kratším kořenem. Je nutné dbát
na kvalitní přípravu půdy před výsevem.
Vše ale bude záležet na tom, jak nám v příštím období bude počasí
přát.
* Základní poučení o metodách roubování najdeme na internetu - např. na těchto
webových stránkách:
https://www.jaktak.cz/jak-roubovat-ovocne-stromy.html
http://bmproﬁt.cz/roubovani.php
https://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/roubovani-za-kuru-zvladne-i-zacatecnik/
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE
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Bližší informace na telefonu 721311719 a na www.zahradkari.com

DOVOLUJEMESIVÁSSRDEČNĚPOZVAT
KE=HLÉDNUTÍTRADIČNÍVÝSTAVY

VÝSTAVA
PROBĚHNE
V VSÁLE
VÝSTAVA
PROBĚHNE
SÁLE
OBECNÍHO
DOMU
VEVE
VRBICI
OBECNÍHO
DOMU
VRBICI
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Pátek:
30.3.2018 13 - 17 hod.
30.3.201
13
Sobota:
13 -hod.
17 hod.
318.3.201
8 - 17
Neděle:
13 -hod.
17 hod.
31.3.20118.4.201
138 - 17

1.4.2018

13 - 17 hod.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 03/2018

17

Kosmetické
služby

- poctivé ošetření pleti
- speciální masky
- parafínové zábaly rukou
- kolagenové ošetření očí
- mikromasáž očního okolí
- zeštíhlení pasu a břicha
- prodej francouzské, německé
a české kosmetiky
- poradenství

PŘI 1. OBJEDNÁNÍ OD NÁS DOSTÁVÁTE
DÁREČEK
tel: 603 805 415 | Čermákova 931, | 517 41 Kostelec nad Orlicí
18
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ĞƐŬǉēĞƌǀĞŶǉŬƎşǎsƌďŝĐĞƐƌĚĞēŶĢǌǀĞŶĂ
s \/EKs,Kz
ǀƐŽďŽƚƵϭϰ͘ƎşũŶĂϮϬϭϳ
10. března 2018
ǀKďĞĐŶşŵĚŽŵĢ͘


ǀĢƎŝŶŽǀĠƐƉĞĐŝĂůŝƚǇ
ǌĚĂŸŬĂĂŬĂŶĐĞ
ĂēĄƚĞŬǀϭϭ͘ϯϬŚŽĚŝŶ͘

ﬁrma SVOBODA – Lučice
drůbežárna Mírovka, Vadín, 569 489 358, 777 989 857

CHOVNÉ KUŘICE
barva červená a černá
Stáří: 17 týdnů
Cena: 150,- Kč/kus
Pátek 9. března 2018
v 17.20 h. – Přestavlky - aut. zastávka
v 17.25 h. – Rájec - aut. zastávka
v 17.30 h. – Borovnice - aut. zastávka
Možno objednat: 569 489 358
svoboda.lucice@seznam.cz
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
CESTOVNÍ AGENTURA
zve milovníky dobrého vína na

VÝSTAVU VÍN POUZDŘANY 2018,
která se uskuteční 21. 4. 2018
Jako každý rok se můžete těšit na vína
z Moravy, Čech, Rakouska, Slovenska
a možná i dalších zemí. Výstava začíná
ve 13:00 a od 16:00 vás potěší cimbálová
muzika Galán. Stejně jako každý rok pro
vás bude připraveno bohaté občerstvení.
Těšit se můžete např. na již tradiční
zvěřinový guláš a jiné dobroty.
Akce se koná v sále Kulturního domu
v Pouzdřanech.
PROGRAM:
x

odjezd v 7:30 h z náměstí v Chocni (další nástupní místa dle dohody)

x

od 10:30 hodin volná prohlídka vinařské vesničky Pouzdřany s možností nákupu
vína v místních sklípcích

x

od 13:00 hodin do 21:00 hodin degustace vín v kulturním domě

x

21:30 hodin odjezd do Chocně

CENA: 670 Kč
Cena zahrnuje dopravu, vstup na výstavu včetně pamětní skleničky, neomezenou
konzumaci vína a katalog.
Závaznou přihlášku proveďte složením finanční částky do 6.4.2018 na účet:
4114487329/0800. V platbě uveďte: VS 184, KS 0, SS telef. číslo plátce. Do
zprávy pro příjemce uveďte všechna jména platících účastníků.

Kontakt: jvtransit@tiscali.cz Jaromír Voříšek – 603 832 186
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
CESTOVNÍ AGENTURA
ve spolupráci
s Goranem Ninoski a Svetlanou Giovanoudas

Vás zvou na

Putování po Makedonii a Řecku
Pojďte se s námi toulat světem kontrastů
dávnověku s dobou moderní. Pojďte se s námi
toulat republikou Makedonie a Řecka. Obě země
jsou posety drahokamy v podobě nesčetných
památek v pestrobarevné směsici kultury
muslimské, křesťanské i pravoslavné, otevírajíc
nám svět tajemných byzantských klášterů.
Ubytování je zajištěno v hotelech, apartmánech
či bungalovech s možností vlastního stravování,
snídaní či polopenzí, vždy dle konkrétního výběru.
PROGRAM:
x

1.den Odjezd 16.7.2018 v 9:00 h z parkoviště u koupaliště v Chocni (další nástupní místa
dle dohody), přejezd přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Makedonii se zastávkou ve
Skopie

x

2.den V podvečerních hodinách příjezd do Strugy (Ohridské jezero) - ubytování

x

3.-6.den Volný program (koupání) s možností fakultativních výletů v okolí Ohridského
jezera

x

7.den Celodenní přejezd do Řecka (Toroni) se zastávkou v albánském městě Körce

x

8.-12.den Volný program (koupání) s možností výletů po poloostrově Sithonie

x

13.den V dopoledních hodinách odjezd zpět do ČR

x

14.den Příjezd 29.7.2018 zpět do Chocně

CENA: 4.500 Kč + 210 €/ osobu
Cena zahrnuje dopravu do míst ubytování a zpět, ubytování (bez stravy). Nezahrnuje pojištění
léčebných výloh.

Závaznou přihlášku proveďte složením finanční částky 3.000,- /osobu do
31.3.2018 na účet: 4114487329/0800. V platbě uveďte: VS 185, KS 0, SS telef.
číslo plátce. Do zprávy pro příjemce uveďte všechna jména platících účastníků.
Kontakt: jvtransit@tiscali.cz Jaromír Voříšek – 603 832 186

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 03/2018

21

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.
Meteostanice je mimo provoz.
HODNOTY Z OKOLNÍCH STANIC
ÚNOR 2018
Vysoké Mýto
Maximální teplota
Minimální teplota
Průměrná teplota
Srážky celkem

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci březnu oslaví
významné životní jubileum
60 let
paní Věra Sejkorová
z Přestavlk.
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
sociální komise

8,9°C
-13,2°C
-1°C
15 mm

Kostelec nad Orlicí
Maximální teplota
Minimální teplota
Průměrná teplota
Srážky celkem

8,6°C
-15,3°C
-2,3°C
17,5 mm

Vrbice
Maximální teplota
Minimální teplota
Průměrná teplota
Srážky celkem

7,4°C
-14,1°C
-2,8°C
11,7 mm

PRO DĚTI

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

22

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 03/2018

III. vojenské mapování - Krchleby

Studánka v Brumbárově
Vodník Brumbár
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Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás a Vaše miminko pozvat
na slavnostní vítání občánků,
které se uskuteční v neděli dne
25. března 2018 ve 14 hodin
ve společenské místnosti
obecního úřadu v Borovnici.

Obec Borovnice, sociální komise

Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 29. 3. 2018.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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