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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
rozsvěcení vánočního stromečku ve všech třech obcích už máme za sebou. Tato
akce se v obci Borovnice stala tradicí.
Letos jsme advent přivítali 1. prosince a to znamená, že se velmi rychle blíží
i oblíbené Vánoce. Lidé si ozdobí vánoční stromeček, zapálí každou neděli svíčku
na adventním věnci a děti budou odpočítávat dny do příchodu Ježíška.
Toto období s sebou také přináší různé tradice a pranostiky, které k vánočnímu
času neodmyslitelně patří.
Advent
Je to doba čekání na narození Ježíše Krista. První adventní neděle se nazývá železná, poté ji následují bronzová, stříbrná a zlatá.
Svatá Barbora má svátek 4. prosince
Podle tradice se uřízne větvička barborky a donese se do domu neprovdané dívky.
Pokud větvička rozkvete do Štědrého dne, může se začít chystat veselka.
Svatý Mikuláš se slaví o dva dny později
V tento den navštěvuje děti společně s andělem a čertem. Hodné obdaruje ovocem
nebo sladkostmi. Zlobivé děti pak dostanou brambory nebo uhlí.
Štědrý den je v Česku jeden z nejoblíbenějších svátků
Rodiny se sejdou u štědrovečerní večeře, během které se většinou podává rybí
polévka a kapr s bramborovým salátem. Tradičně se peče také cukroví a vánočka.
Po večeři si všichni rozbalí dárky, které jim přinesl Ježíšek.
Boží hod je den po Štědrém dnu - 25. prosinec
Lidé většinou navštěvují své blízké a přátele, aby s nimi oslavili vánoční čas.
Následující den, na svatého Štěpána, chodili po domech koledníci a zpívaly
se písně. Lidé jim pak za to dávali peníze.
Tradice na Nový rok
K obědu si dejte čočku nebo hrách. To Vám zajistí po celý rok hromadu peněz.
Vyhnout byste se raději měli drůbeži, mohlo by Vám totiž uletět štěstí.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2019
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Zvyky a tradice
Na Vánoce se v Česku dodržuje řada zvyků. Rodiny se svými dětmi zdobí především vánoční stromeček. Oblíbené jsou ozdoby, řetězy a také světýlka. Stromeček však můžeme ozdobit i jablky, perníčky, čokoládou nebo ořechy.
S vánočními zvyky souvisí i jmelí. To by mělo být vždy darované, aby dotyčnému
přineslo štěstí. Pod jmelím by měl také muž políbit ženu, aby jim láska dlouho
vydržela. Štěstí Vám může předpovědět také rozkrojení jablíčka. Musí se Vám
však na Štědrý den ukázat hvězdička.
Tradicí je také lití olova. Nad plamenem roztavte kousek olova, a poté ho vylijte
do připravené nádoby s vodou. Tvar, který se po ztuhnutí objeví, prozradí, co Vás
v příštím roce čeká.
Svobodným dívkám zase na Štědrý den svatbu předpoví hozený střevíc. Špička
se však musí otočit směrem ke dveřím.
V Česku jsou oblíbené také koledy. Rodiny si je zpívají nebo poslouchají v rádiu
či televizi. Dříve bylo zvykem, že koledníci chodili dům od domu a zpívali písně.
Za to pak dostali výslužku.
Nejoblíbenější tradicí, především u dětí, jsou dárky. Všichni se nemůžou dočkat,
až si na Štědrý den pod stromečkem rozbalí dárek, který jim nadělil Ježíšek. Dnes
se dárky rozdávají po zazvonění zvuku zvonečku. Dříve je děti dostávaly, když se
na nebi objevila první hvězda.

PF

2020

Všem přeji krásné a nezapomenutelné Vánoce, ať PF
se Vám vyplní
2020
vše, co si každý přeje, a do dalšího roku hlavně hodně
zdraví, štěstí,
spokojenosti a osobní pohody.
Krásné a klidné Vánoce.

PF

2020

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

PF

2020

2020

2020
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Hezké prožití vánočních svátků
a v nadcházejícím roce hodně
spokojenosti, pohody a pevné zdraví
přeje
Obec Borovnice
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Z HISTORIE

Jak již bylo uvedeno v předchozích číslech Brodíku, podařilo se mi
během práce na genealogii naší rodiny z matrik a dalších pramenů
získat řadů poznatků týkajících se obce Borovnice a jejích dřívějších
obyvatel. Z těchto zápisů vznikl přehled rodin, které dříve žily v jednotlivých číslech popisných. Předkládám dokončení tohoto přehledu.
Václav Dvořáček

BOROVNICE - RODINY ŽIJÍCÍ V BOROVNICI
V OBDOBÍ 1756 – 1784 – 1914
Dům č.p. 37 - Kluč. Od roku 1750 Břešťanovi, Doležalovi (mušketýr), Vaiglovi,
Doležalovi (správce Borovnice) a Mikyskovi (správce Závrše), Doležalovi a Hylákovi, Nejedlíkovi, Dolanovi (hajný), Malátkovi, Dvořáčkovi (hajný ze Svídnice),
Dvořáčkovi a Kopecký, Štieberovi, Halbrštátovi.
Dům č.p. 38 - Závrš. V roce 1714 Jan Dvořáček (polní mistr), Novotný, Kopsovi
(šafář), Mikyskovi (správce Závrše), Dostálovi, Obstovi, Adámkovi, Klückerovi (nájemce dvora), Bubeníkovi, Leichtrovi, Zámkovi, Harichovi, Roušerovi, Martínkovi,
Visingerovi, Malý, Halbrštátovi, Bubnovi, Petrovi (šafář), Voborníkovi, Svobodovi,
Novákovi, Mládkovi, Tomáškovi, Petrovi, Petřinovi, Karlíkovi, Vaňkovi, Dostálovi,
Šlégrovi.
Dům byl zbořen.
Dům č.p. 39 - od roku 1800 Bírovi (obroční), Kratochvílovi (hospodářský správce Borovnice). Další záznam již není.
Dům č.p. 40 - od roku 1750 Procházkovi, Lžíčařovi (kolář), Matějkovi (poklasný), Hlaváčkovi ze Záměle. Dům situovaný ve dvoře - asi panská nemovitost. Další
záznam již není.
Dům č.p. 41 - od roku 1800 Včelákovi, Fuchsovi, Hájkovi.
Dům č.p. 42 - od roku 1800 Vorlický a Čermákovi, Vorlický a Faltysovi, Čepelkovi,
Honzíkovi, Čermákovi, Hájkovi, Šutovi, Včelákovi, Kroulovi.
Dům č.p. 43 - od roku 1800 Dvořáčkovi.
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Dům č.p. 44 - Závrš. Od roku 1800 Alvinovi, Faltusovi, Tajbrovi, Voborníkovi,
Stehlíkovi, Dostálovi, Martincovi, Voborníkovi.
Dům č.p. 45 - od roku 1800 Janíčkovi, Bečičkovi, Hubálkovi (tesař), Zemanovi
a Dostálovi, Hlaváčkovi.
Dům č.p. 46 - od roku 1800 Bečičkovi (tesař), Vavruškovi, Bečičkovi a Šedovi,
Bečičkovi a Fibikarovi, Bečičkovi a Tomšovi, Bečičkovi a Kutinovi, Bečičkovi a Petrlákovi, Bečičkovi a Kopecký, Rychtaříkovi.
Dům č.p. 47 - od roku 1800 Chaloupkovi a Honzíkovi, Markovi a Honzíkovi,
Hejzlarovi, Sejkorovi.
Dům č.p. 48 - od roku 1800 Brožek (vejměník), Malátkovi, Pírkovi, Bekovi,
Markovi, Benešovi, Matouškovi, Horákovi (obuvník), Múndelovi, Smolíkovi, Dvořáčkovi, Zemanovi, Myšákovi, Hudouskovi.
Dům č.p. 49 - od roku 1800 Faltysovi a Skřivánkovi, Zemanovi (tesař), Mazurovi, Kutnarovi, Pidimovi. Dům byl pravděpodobně zbourán. V roce 1890 byl v Borovnici založen sbor dobrovolných hasičů a pro novou ruční stříkačku byl postaven
malý domek, kterému bylo přiděleno pop. číslo 49. Pod domkem byla zřízena
obecní šatlava. V pozdějším čase zde byla úřadovna Obecního úřadu Borovnice
a po dlouhá léta místní knihovna.
Dům č.p. 50 - od roku 1800 Hylákovi, Motyčkovi, Rychtaříkovi, Hájkovi, Klobásovi.
Dům č.p. 51 - od roku 1800 Dostálovi, Jakubcovi (obuvník), Liškovi, Štieberovi.
Dům č.p. 52 - od roku 1800 Vávrovi, Kubíkovi.
Dům č.p. 53 - od roku 1800 Petráňkovi, Sejkorovi (hospodský v Koldíně), Bartošovi, Kosovi, Dvořáčkovi.
Dům č.p. 54 - Závrš. Žampachovi.
Dům č.p. 55 - Myšákovi. Dům č.p. 56 - Bednářovi. Dům č.p. 57 - Říčařovi.
Dům č.p. 58 - Rychtaříkovi. Dům č.p. 59 - Červinkovi. Dům č.p. 60 - Vávrovi,
Dostálovi. Dům č.p. 61 - Myšákovi. Dům č.p. 62 - Dvořáčkovi.
Václav Dvořáček
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se v měsíci prosinci
budou konat ve dnech
8. a 26. 12. 2019, 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 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

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2019
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INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, které se koná ve čtvrtek 12. 12. 2019 od 18:00
ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.
Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena na úředních deskách týden před zasedáním.
Všichni jste zváni.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Dne 12. 12. 2019 bude OÚ v Borovnici uzavřen z důvodu odstávky elektřiny.
Posledním úředním dnem pro občany
bude v tomto roce středa 18. 12. 2019.
Ve dnech 23. - 31. 12. 2019 bude OÚ v Borovnici uzavřen.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny v místní části BOROVNICE, ke kterému dojde

12. 12. 2019 (8:00 - 15:00)
Tykat se to bude
následujících č.p.:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
34, 36, 42, 45, 46, 47,
50, 53, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, parc. č. 43
a parc. č. 161/2
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I TADY SE MĚNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
PŘELAĎTE NA NOVÝ SIGNÁL DVB-T2 VČAS
V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne
všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat… Lepší zvuk i obraz můžete mít
díky DVB-T2 už teď. Připravte se na přeladění včas!
Kdy a kde přecházejí na nový signál programy České televize? A jak poznáte, že se změna týká i vás?

Jak na DVB-T2?
1 Objevuje-li se na vaší obrazovce
logo HD, přeladění se vás netýká.

2 Vidíte tuto ikonu?
Zpozorněte.
Přechod na DVB-T2
se vás může týkat.
Přeladit můžete ihned!

27. 11. 2019
7. 1. 2020

12. 2. 2020

31. 3. 2020

30. 1. 2020

26. 2. 2020

30. 4. 2020

4. 2. 2020

19. 3. 2020

31. 5. 2020

K přeladění na DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají vést k rozvoji
vysokorychlostního internetu.

Česká televize nabízí informační pomoc s přeladěním na nový signál DVB-T2
na webu www.digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2019
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SVOZOVÝ PLÁN ODPADU na rok
DRUH ODPADU

2020 pro obec BOROVNICE

ČETNOST SVOZŮ
ZA ROK

SVOZOVÝ DEN

ČÍSLO TÝDNE

26X

PÁTEK

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,
31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD
vystaveno od 5:00 do 24:00

TERMÍN DLE OBJEDNÁNÍ OÚ

PLAST A TETRAPACK

PAPÍR

13X

PÁTEK

BÍLÉ

4X

STŘEDA

8,21,34,47

BAREVNÉ

4X

STŘEDA

8,21,34,47

SKLO

1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49

BIO

NEPROVÁDÍ SE

MOBILNÍ SVOZ "N"
ODPADU

NEPROVÁDÍ SE

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Od 1. 1. 2020 se budou nově sbírat
POUŽITÉ TUKY a OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ.
Tento odpad musí být uložen v plastových lahvích 1,5 l a v den sběru
komunálního odpadu položen na popelnici.

FA R M Á Ř S K É T R H Y 2 0 1 9
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 10.00 do 15.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký 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.
15. prosince 2019
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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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019/2020
ORDINAČNÍ HODINY :

07.12.

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

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244
08.12.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.

494 534 841
14.12.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 783
15.12.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Poliklinika Rychnov n. Kn.

494 667 628
21.12.

MUDr. Pokorná Věra

Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628
22.12.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706
24.12.

MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 695
25.12.

MUDr. Stejskalová Věra

Zdravotní středisko Kout 566, Borohrádek

494 381 263
26.12.

MUDr. Sudová Simona

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 031
28.12.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

777 667 353
29.12.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 693
01.01.

MUDr. Tancurinová Jana

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

736 419 151
Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155
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13

KNIHOVNA BOROVNICE
Otevírací hodiny knihovny
V prosinci bude výpůjční den
17. 12. 2019 od 15: 00 – 17: 00 h.
jako „Vánoční knihovna“.
Tento den bude poslední setkání
čtenářek v roce 2019. Občerstvení bude zajištěno čtenářkami. Zavzpomínáme a zhodnotíme rok 2019
a budeme se těšit na rok 2020.

Krásné Ván
a šťastný no oce
vý rok 2020
přeje všem kniho
v
Božena Ka nice
planová.

Všem členům, příznivcům a čtenářům
Brodíku přejeme hodně zdraví, radosti,
úsměvů, štěstí a životního elánu.
5. listopadu 2019 proběhlo promítání, přičemž pohoštění pro všechny připravila
paní Milena Prudičová z Borovnice.
19. listopadu 2019 proběhla příprava malé vánoční výstavy. Paní Jana Kolešová
z Přestavlk přinesla věnec, svícen a 2 háčkované dečky. Paní Dobromila Podhorníková z Rájce přinesla háčkované andělíčky a ozdoby.
Všem patří poděkování.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2019
I letos se stává tradicí, že si v našich obcích můžete přijít pro Betlémské světlo do knihovny v Borovnici v pondělí 23. 12. 2019 v době od 15 do 16 hodin. Je to velmi krásné,
když chodí lidé se svíčkami a lucerničkami pro světlo do svých domovů.
V knihovně se na vás těší paní Božena Kaplanová.
V obci Přestavlky si můžete vyzvednout světlo na adrese: Přestavlky 34 -,,Faiglovo“
23. 12. 2019 od 14 do 20 hodin. Nabízíme i donášku přímo do domu – možnost
objednání na obecním úřadě nebo na tel: 603 494 527
Dana Navrátilová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Tři králové Vás navštíví v našich obcích v sobotu 11.1. 2020. Bližší informace
budou v lednovém čísle Brodíku. Farní Charita Rychnov nad Kněžnou.
14
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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
V prosinci všeobecně nastává vegetační klid
i pro ovocné dřeviny, které v tomto období odpočívají. Letos po velmi teplém a suchém létě
na většině našeho území přišly v několika etapách i vydatnější srážky. Proto rčení o pravém
vegetačním klidu letos jakoby nebylo pravdivé,
protože ještě celý měsíc listopad překvapoval
vyššími teplotami, což v našich podmínkách nebývalo běžné. Také v některých
lokalitách bylo zaznamenáno pučení a rozkvétání na některých druzích čínských
třešní, zlatého deště i jiných včetně stále narůstajících travnatých ploch.
Toto mělo také za následek i u některých druhů brambor a zeleniny narušení plodů ukončující biologickou zralost jejich tkání, a tím i v mnohých případech
deformaci i pukání plodů, tím možnosti přenosů některých druhů plísní a houbových
chorob, které přenášely hnilobné procesy, které se postupně mohou projevovat
na již uskladněných produktech. Proto je třeba jejich zdravotní stav stále kontrolovat.
V mnoha případech vliv počasí samozřejmě ovlivňoval i samotnou výnosnost plodin. Viditelné to bylo zejména na porostech cibule, zvláště z jarních
výsevů. Celkově narůstaly drobnější plody.
Suchem trpěla i košťálová zelenina, která byla při nízké vzdušné vlhkosti hodně
napadána dřepčíky. Na brukvovitých škodily přemnožené molice. Můžeme ale říci, že
přes všechny menší neúspěchy a nástrahy počasí mohla být většina pěstitelů spokojena.
V okrasných částech zahrad byl výskyt škůdců nižší, což ale neplatí pro
buxus, který se již nedalo oživit.
Při nástupu podzimu docházelo k různým pěstitelským zvratům, a tak je třeba,
abychom před nástupem zimy dodržovali doporučované zásady,
a tím v následujícím roce alespoň oddálili první nejškodlivější výskyty chorob
na rostlinách.
Tzv. fytofágní houby jsou pevně vázány na svého hostitele a jsou schopny často dlouho přežívat i na odumřelých pletivech původní rostliny. Proto se tyto zbytky
za vhodných podmínek stávají primárním zdrojem infekce na jaře příštího roku
(moniliová hniloba, padlí různých druhů, parazitické houby, zárodky nádorovitosti
apod.). Proto je třeba být stále ve střehu, kontrolovat a likvidovat tyto napadené a narušené výpěstky.
Často se stává, že vykrajujeme nahnilé části plodů, a to, o čem předpokládáme, že je dobré, používáme ke konzumaci. Pozor – i takto narušené plody
by se neměly konzumovat, protože z nahnilých částí mikroby již vlákny
pronikly do celého plodu.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2019
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Také v sortimentu pěstování různých druhů bylinek a květin nezapomínejme
na jejich přirozené požadavky. Při uskladnění hlíz jiřinek a mečíků je třeba vytvořit
přijatelné klima o přiměřené vlhkosti. Nejen příliš vysoká, ale i nízká vlhkost zvyšuje náchylnost ke vzniku různých chorob a přežívání parazitů. Osvědčilo se alespoň zhruba očištěné hlízy posypat prachem z dřevěného popela, případně i uložit
do hrubých pilin. Samozřejmě dbáme, aby hlízy, které uskladňujeme, byly zdravé
a mechanicky nenarušené.
Také oplégry, které jsme zasázeli do květináčů, je
třeba uskladnit v nemrazivém, ale také v ne příliš
vyhřívaném prostředí a kontrolovat jejich stav a vlhkost. Důležité je u všech druhů pokojových
květin všímat si jejich zdravotního stavu,
zvláště těch, co jsme si nakoupili z jiného prostředí,
abychom si doma nerozmnožili všelijaké škůdce.
Pokud toto na rostlinách objevíme a nepodaří se
nám to včas zlikvidovat oplachy nebo speciálními
přípravky určenými pro tento účel, raději volíme cestu likvidace celé sazenice a nezapomeneme na desinfekci květináčů. V našich
podmínkách je již běžné, že každý počítá se zakrýváním pěstovaných
bylinek na volných záhoncích, také růžiček a mladších hlav i výhonu
révy vinné, na což se nejlépe osvědčily větvičky z chvojí.
Zimní čas můžeme využívat nejen ke studiu odborné literatury, ale i vlastních poznámek z naší praxe, pokud si vedeme záznamy o agrotechnických postupech a pracích.
Připomeňme si základní agrotechnická doporučení:
1. Nepěstovat na záhonech tutéž zeleninu nebo zeleninu stejné čeledi, i když
na minizahrádkách je to obtížnější.
2. Plodovou, košťálovou zeleninu a celer zařadit do záhonu hnojeného organickým hnojem, kompostem nebo po zeleném hnojení.
3. Po sklizni zeleniny s krátkou vegetační dobou buď zařadit znovu další zeleninu,
nebo zasít zelené hnojení – neponechávat půdu bez rostlinného krytu, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám živin do podzemních vod nebo k zaplevelování
a dalšímu výparu z půdy.
4. Dbáme, aby plodiny, které vyžadují zařazení do tzv. druhé trati, měly připraven
odplevelený záhon. Seznámit se s jejich potřebou přijímání živin ze strojených hnojiv.
Stalo se tradicí, že na svátek sv. Barbory řežeme plodné větvičky
z třešní a višní. Po umístění ve váze či jiné nádobě v našem obydlí nám
na Vánoce rozkvetou. Tak ať tedy jsou vánoční svátky pro nás všechny svátky pohody, spokojenosti, příjemného rozjímání a vzpomínkou
na naše blízké – i na ty, kteří jsou již vzdáleni v duchovním světě.
Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan
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VČELAŘI
Vážení čtenáři Brodíku,
po delší odmlce si dovolím na základě žádosti nového předsedy
ZO Českého svazu včelařů Chleny napsat několik řádků za včelaře. Přestože jsem ze zdravotních důvodů skončil s funkcemi,
jsem po operaci tlustého střeva přesvědčen o svém pevném
zdraví. Dokonce se mi po operaci zlepšilo a neberu žádné léky.
Jinak tomu je bohužel s našimi včelkami, které mají
rok od roku větší úhyny. Je to nepříjemná souhra řady
vnějších vlivů. Začíná to invazí roztoče Varroa, řadou virů, třemi druhy nosematózy (střevní choroba), nedostatkem pylové rozmanitosti (podvýživa), vlivem chemických postřiků, jež působí na nervovou soustavu včel (dezorientace) a také nesprávným ošetřováním včelstev a nedodržováním metodiky léčení.
Základem úspěšnosti každého včelaře je cit pro to, co včelstva potřebují a každý rok to je trochu jiné. Jen soustavným doplňováním včelstev oddělky a roji udržujeme
počty včelstev v přírodě. Podpora od státu je směšná a nemá na včelstvo cenu ani
2 kg medu. Stejně tak od výzkumných ústavů a jiných vědeckých institucí nemůžeme
čekat podporu, neboť jsou placené státem a přes veškeré tituly se nemohou vzepřít
ekonomickému lobby, které ekologické aktivity prohlašují za "ZELENÝ FANATISMUS".
Jsme proto jako včelaři vděčni obecním úřadům za ﬁnanční dary, jež nám
umožňují podpořit naší základnu o obnovení včelstev a doplnění kvalitními matkami. Přitom bez včelstev by trpěly výnosy našich zahrad. Poděkování patří také
zahrádkářům (těm, co nejezdí na traktůrcích) za podporu rozmanitosti pylu
(podpora imunity včelstev), když začíná chybět na loukách a pastvinách.
Medová snůška byla v letošním roce slabší, v létě se často objevil meliciózní med,
který nešel vytočit.
Mimo opylení rostlin je med velmi důležitým produktem ve stravování
a často jím lze nahradit cukr. Zkuste na posílení imunity salát z kvašené
zeleniny s medem.
Recept: Nakrouhaná kořenová zelenina, kedlubny, zelí, cibule, případně paprika na proužky, fazolové lusky a kopr se naloží do 5 l zeláku a nechá se v teple.
Po týdnu či 14 dnech se přesune do spíže. Bere se jako příloha k masu, do polévek, a pokud dáme do misky a přidáme lžíci medu, vznikne chutný
salát, jenž má řadu vitamínů. Možno přidat i zázvor a trochu citronové
šťávy. Lze jej také udělat jen z kvašeného zelí a medu, ale není to ta správná chuť.
Přeji i za ostatní včelaře všem šťastné a veselé vánoční svátky a do nového roku hlavně zdraví, neboť bez něho vše ostatní postrádá významu.
Jiří Suchánek - člen výboru
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 12/2019
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POZVÁNKY A INFORMACE

Česko
zpívá koledy
středa

11. 12.

18.00 hodin

ZPŘÍJEMNĚTE SI ADVENT
A PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT VÁNOČNÍ KOLEDY

ˇ
na Jiráskovo námestí
v Kostelci nad Orlicí.
společně se Smíšeným pěveckým sborem Orlice
a s našimi hosty: Kateřinou Tomanovou a Jaroslavem Benešem

(zpěvákem z Hudebního divadla v Karlíně a z divadla Semafor).

Texty koled najdete ve svém Deníku,
nebo je obdržíte přímo na Jiráskově náměstí.
Upozorňujeme návštěvníky,
že z těchto akcí bude pořizován audiovizuálním záznam.
Změna programu vyhrazena.

w w w. ko ste l e c no.cz
18
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19:00 hodin

REHFQtGĪP9UELFH

967831e'2%5292/1e

M ě s t o

K o s t e l e c n a d
na

O r l i c í

z v e

novoroční

OHŇOSTROJ
Palackého náměstí

1. ledna 2020 od 18:00

Akce probíhá za finanční podpory podnikatelů Kostelecka.
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POČASÍ U NÁS V NOVÉM
Meteostanice v Rájci
Chtěl bych Vám představit mou meteostanici, kterou provozuji v Rájci od roku 2011
na čp. 5 a nyní od roku 2018 na čp. 48 - tato lokalita je pro sledování teplot zajímavější.
Napíšu pár řádků o tom, jak vše funguje, a přidám nějaká data z minulosti.
Jedná se o poloprofesionální hobby meteostanici typu Viking 02047. Měří vlhkost,
teplotu vnitřní a venkovní, dále potom směr a rychlost větru, tlak a srážky. Srážky
měří od 0,3 mm, což je drobný deštík. Do budoucna bude rozšířeno o měření
půdní teploty a vlhkosti v jednotlivých hloubkách (5, 10, 20, 40 cm), vše bude
zobrazeno na stránkách pocasirajec.cz. Meteostanice je napojena do počítače,
který přes software předává dále informace na www stránky. Stránky jsou udělány
podle anglických šablon a pro náš stát je upravuje Ing. Miloš Jiřík z Nové Paky,
který sám provozuje svoji meteostanici. Pod jeho šablonami v ČR pracuje cca 102
stanic a na Slovensku asi 10. Data z mé vlastní stanice byla například použita
k projektu založení vinice u nás v Rájci, kde bylo zapotřebí vybrat správné odrůdy, dále je zasílám každý měsíc do zpravodaje Brodík a v poslední řadě na celosvětový server underground.com, kde je má meteostanice také registrována. Je
rozjednána spolupráce se serverem in-počasí.cz.
Data z listopadu
2013:
2015:
2016:
2017:

teplota
teplota
teplota
teplota

průměrná
průměrná
průměrná
průměrná

5,4
6,4
3,8
5,2

°C
°C
°C
°C

a
a
a
a

srážky
srážky
srážky
srážky

20 mm
88,8 mm
46 mm
27,7 mm

Případná další data Vám rád sdělím na e-mailové adrese kaplanm2@seznam.cz
a nebo osobně.
Za provozovatele
Martin Kaplan

Podrobnější informace mohu sdělit na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,
popř. při osobní návštěvě u mě doma.
www.in-počasí.cz

-

www.facebook.com/PocasiRajec
http://www.wunderground.com

-
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAROZENÍ

V měsíci prosinci oslaví
významné životní jubileum

V měsíci listopadu
se narodily:

80 let
paní Božena Jakubcová z Borovnice,

Manželům Čermákovým z Rájce
dcera Zuzana.

80 let
paní Ludmila Sládková z Přestavlk,
75 let
paní Marie Dusílková z Borovnice,
70 let
paní Věra Málková z Borovnice,

Panu Tomáši Černému
a Ivetě Bečičkové z Borovnice
dcera Eliška.
Gratulujeme k narození
a přejeme jim hodně spokojenosti
na světě a hodně zdraví a štěstí.
sociální výbor

60 let
pan Ladislav Bečička z Borovnice,
60 let
pan Pavel Králik z Přestavlk.
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

ROZLOUČENÍ
V měsíci listopadu nás opustil
pan Zdeněk Janeček
z Přestavlk.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.
sociální výbor
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Naší milé mamince, babičce
a prababičce
paní

Ludmile Sládkové

přejeme
k významnému životnímu jubileu
hodně zdraví, štěstí a životní pohody
a děkujeme za její celoživotní velikou
lásku, péči, starostlivost a obětavost.
Huškovi a Janečkovi
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Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi,
k te r é s e u s k u te č n í
v so b o tu

7. prosince 20 1 9,

ve 14.00 ho din
v al t ánu p o d h o m o l sk ý m i scho dy.

Tato akc e j i ž není so u č ás t í
celorepublikového projek tu Česk ý Ježíšek ,
al e p r o vel i ko u o b l í b eno
enoss t
jsme se rozhodli ji zachovat .

Těšíme se na Vás!
T U Ž K U S S E BO U ! ! !
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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