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SETKÁNÍ BOROVNIC

SEDMÉ SETKÁNÍ BOROVNIC
Toto sedmé setkání připadlo tentokrát na naši obec Borovnici v okrese Rychnov 
nad Kněžnou. Po vzájemné domluvě mezi všemi Borovnicemi jsme vybrali termín 
15. červen 2019.

Naše obec měla po pěti letech opět co nabídnout. Nejvíce se hostům líbila budo-
va nového OÚ v Borovnici, kterou si také každý mohl prohlédnout. Právě zde se 
uskutečnilo přivítání všech Borovnic a podávala se tady výborná snídaně, slabé 
párečky a domácí cukroví. Po snídani došlo na krátký proslov starostky a sezná-
mení s nadcházejícím programem. 

Připravili jsme výlety do blízkého okolí. Dva autobusy odjely do Doudleb nad 
Orlicí, kde proběhla prohlídka zámku a sýpky. Další autobus a auta odjely do Pot-
štejna, kde většina Borovničáků absolvovala výstup na hrad. Ostatní navštívili vo-
jenské muzeum na OÚ v Potštejně a vydali se na procházku kolem Divoké Orlice, 
na výletníkům známé místo zvané Vochtánka.  O něco později jsme se sešli v ma-
lém pivovaru CLOCK, který jsme si prohlédli. Po občerstvení pivem následoval od-
jezd zpět na OÚ v Borovnici, ve společenské místnosti se podával oběd – domácí 
guláš s knedlíkem nebo chlebem.

Od 14. hodiny se program odehrával u klubovny SDH Borovnice „Bumbálka“, 
kde byly postaveny dva stany a podium.  Program zahájila ukázka na motorce, 
která byla komentovaná samotným závodníkem.

Potom přišly na řadu malé mažoretky ze ZŠ Skořenice. Na jejich vystoupení 
navázaly děti ze školky ze Lhot u Potštejna tanečkem. A do třetice 
vystoupily děti z SDH Rájec, tentokrát s hrou Plamen.

JPO Lhoty u Potštejna nám názorně předvedla, jak se hasí požár nevelkého rozsa-
hu a pánev s olejem. Celý zásah komentoval velitel JPO.

Všechny potěšily děti ze školky ze Lhot u Potštejna – připravily si 
taneček a vystoupení nazvané Popelář.

Pro velké úmorné teplo musela být odvolána avizovaná ukázka práce policejního 
psovoda.
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Pro ty, kdo měli zájem, byla připravena prohlídka poutního místa Homole a ná-
vštěva kostela s průvodcem. 

Po celou dobu hrála živá hudba, podávalo se bohaté občerstvení, grilovaná masa, 
domácí uzené klobásy, guláš, sladké, slané a výborné pivo. Až do pozdních ho-
din jsme se velmi dobře bavili.

Chtěla bych poděkovat všem čtyřem dalším Borovnicím za jejich účast na setkání. 
Všichni, kdo nás navštívili, byli nadšeni programem, jídlem i organizací celé akce. 
Všem za to moc děkuji a těším se na shledání příště v jiné Borovnici.

Nechci nikoho jmenovat, abych na někoho nezapomněla, a proto budu děkovat 
hromadně.

Děkuji také za monitorování z výšky dronem, natáčení a focení po celý den při 
zemi.

Poděkování patří hlavně sponzorům, vystupujícím účastníkům, hasičům SDH Bo-
rovnice a všem občanům, kteří se přičinili o zdárný průběh celé této velké akce. 
Zdaleka nejde o práci odvedenou jen během toho jediného slavnostního dne, ale 
byly to hodiny příprav, organizace a úklidu. 

Všichni, kdo se do této akce zapojili, vědí, o čem to všechno je. Jsme malá obec 
a akčních lidí, kteří se rozhodnou něco dělat, brát si dovolenou, obětovat víkendy 
a ještě pracovat zadarmo, je málo. Jsem moc ráda, že se vše vydařilo, nikomu se 
nic nestalo ani při úmorném teplu, které po celou sobotu panovalo.

Ještě jednou děkuji Vám všem a budu se těšit na další spolupráci se všemi.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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ZÁMEK V DOUDLEBÁCH N. O. – MÍSTO PRO ZAJÍMAVÝ VÝLET
V sobotu 15. června se v rámci sedmého setkání Borovnic vypravily dva autobusy 
s celkem padesáti Borovničáky do Doudleb na prohlídku renesančního zámku, 
parku a přírodovědného muzea. 

Uvítal nás zámecký pán, pan Petr Dujka a vydali jsme se na prohlídku historických 
interiérů. Po chvíli však došlo ke změně, ujala se nás paní Bronislava Barvová, 
ekonomka zámeckého hospodářství, vedoucí kavárny a průvodkyně v jedné osobě. 
Ke změně došlo proto, že se zde kromě nás pohybovala další početná společnost – 
tu sobotu se totiž kromě setkání Borovnic konal také sjezd obcí s názvem Doudleby.

Prohlídka zámku nám utekla velmi rychle, protože vyprávění bylo poutavé 
a na nějakou nudu nebyl čas. Kdo chtěl, mohl posedět v zámecké kavárně. 
Řada z nás vyrazila na bývalou sýpku, kde je dnes největší soukromé přírodo-
vědné muzeum v českých zemích. Kromě toho se ve druhém patře sýpky konají 
nejrůznější společenské akce. Po dvou hodinách nastal čas návratu do Borovnice 
– ve společenské místnosti obecního úřadu na nás čekal oběd…

Areál doudlebského zámku skutečně stojí za návštěvu a nemusí to být jen 
u příležitosti každý měsíc konaných farmářských trhů. Informace o otvírací době a ak-
cích, které na zámku probíhají, najdete na http://www.zamek-doudleby.cz/.

A poznámka nakonec:
Borovnice a Závrší byly přesně před 400 lety majetkem Jana mlad-
šího z Bubna (generála a diplomata), jednoho z dávných příslušníků rodu, 
jehož pokračovatelem je právě pan Petr Dujka. O Janovi z Bubna jsme psali 
i v Brodíku – v dubnovém a květnovém čísle roku 2016. Můžete se o něm dočíst 
i v knize Dějiny obce Borovnice, kterou lze stále zakoupit na obecním úřadě.

                                                                             
PaedDr. Ladislav Miček 

Prohlídka zámku skončila v Zrcadlovém sálePan Dujka nás uvítal se šarmem sobě vlastním
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Z HISTORIE

MLÝN V PŘESTAVLKÁCH
V 50. A 60. LETECH MINULÉHO STOLETÍ
Pan Bohumil Bečička nám poskytl starší rukopis, v němž zachytil 
rodinné vzpomínky vztahující se k době, která nastala po komunis-
tickém převratu v roce 1948. Vracíme se tedy do období, které dnes 
už málokdo pamatuje…

„Od roku 1954 se začala postupně budovat JZD a začala likvidace 
soukromníků na vesnicích. Zůstali pouze ševci, krejčí, holiči. Za deset let 
museli všichni soukromníci ukončit činnost.

Do kravínů a salaší JZD bylo odevzdáno asi 70 % krav. Ze zbytku 30 % chovných 
zvířat, která stát lidem nechal, se ještě musely odevzdávat dodávky mléka, vajec, 
sádla a masa. Jedenkrát za rok proběhl soupis domácích zvířat a dle jejich 
počtu byla stanovena výše dodávek. Lidé většinou nahlašovali nižší stavy zvířat, 
než jaká byla skutečnost. Inspektor, který dělal soupis, to toleroval, protože měl 
doma zvířectvo také a dodávky odevzdával taktéž.

Pekárna u nás fungovala až do roku 1965, pouze v roce 1962 se nepeklo, 
protože se zkoušela parní rakouská pec v Kostelci, která měla už průchozí pečení. 
Chleba z ní byl mizerný, protože technologie kvasu a pečení bylo nedokonalé.

Pekař, pan Kysilka, se vrátil zpět do Přestavlk, aby se dohnala ztráta na trhu. 
Postavil si v Kostelci domek, měl motorku Jawu 500 OHC. Byl pracovitý, vstával ve 
3 hodiny ráno a končil v 18 hodin. V té době vydělával až 3 600 Kč a dělník ve 
fabrice měl 1 800 korun. Dokázal válet těsto na chleba oběma rukama najednou 
na čtyřkilogramové bochníky. Pedant byl na mouku, kterou mu dováželi z velko-
obchodu. Stalo se, že ji museli dvakrát odvézt zpět a více mu už špatnou mouku 
nepřivezli. 

V Přestavlkách pan Faigl založil fi rmu KOVO-DRUŽSTVO se spoluvlast-
níkem KOVO LIPŮVKA u Rychnova n. Kn. Vyráběl fekální pumpy na zakázku pro 
celou ČSR. Dále vyráběl sedačky do invalidních motorových tříkolek Jawa 350. 
Bylo tam zámečnictví, vodoinstalatérství a prováděli topenářské práce a vyráběli 
hřebíky.
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V roce 1952 vznikla mateřská školka v přestavlckém zámečku, který dří-
ve patřil hraběti Kinskému. Chodily tam čtyř a pětileté děti. Učitelkou a pěstounkou 
byla paní Dittrichová a v kuchyni vařila paní Pánová a také Hedvika Bečičková, 
naše babička. Školka fungovala asi 4 roky, potom se přestěhovala do chlenské 
školy. 

A mlýn? V roce 1953 přišla měna, mlýn a pilu režim zavřel. V roce 
1960 si soudruzi potřebovali nařezat dřevo na stavbu domů, tak pilu dočasně 
otevřeli.“
-----------------------------------------------------------
Stejně jako v minulém čísle Brodíku jde o edici staršího písemného záznamu, který 
pořídil pan Bohumil Bečička. 

       PaedDr. Ladislav Miček
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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 červenci
a to 14. a 28. 7. 2019.

V měsíci srpnu 11. a 25. 8. vždy od 14:30 hodin.

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
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INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 3/2019
konaného dne 28. 5. 2019 v Borovnici

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

Zastupitelstvo obce schválilo:
- zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli pí Janu Šulcovou a p. Leoše 

Matějuse
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, kterou vypra-

covaly pracovnice Krajského úřadu Královéhrad. kraje bez připomínek
- závěrečný účet obce Borovnice za rok 2018 s výrokem bez výhrad
- na základě předložených podkladů účetní závěrku za rok 2018
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-2016192/1
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-2016192/1
- aktualizaci plánu společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Rájec
- žádost o fi nanční dar ve výši 8 000 Kč pro kolektiv mladých hasičů SDH Rájec
- udělení výjimky pro obec Borovnice z doby nočního klidu 15.6 až 16. 6. 2019 

v čase 22:00 – 3:00 hodin na kulturní akci „Sedmé setkání Borovnic“

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- neschvaluje žádost o prodej pozemku  parc.  č. 69/123  o výměře 213 m2, 

který vznikl oddělení dílu z pozemku parc. č. 69/2 na základě geometrické-
ho plánu č. 208-12/2018 ze dne 16. 8. 2018, potvrzeným Kat. pracoviště  
v Rychnově nad Kněžnou, dne 17. 8. 2018, pod čís. PGP-1001/2018-607, 
v katastrálním území Borovnice u Potštejna. – Petr a Jana Fialovi, Borovnice 74

- žádost o prodej pozemku  parc.  č. 69/123  o výměře 213 m2, který vznikl
oddělení dílu z pozemku parc. č. 69/2 na základě geometrického plánu
č. 208-12/2018 ze dne 16. 8. 2018, potvrzeným Kat. pracoviště  v Rychnově 
nad Kněžnou, dne 17. 8. 2018, pod čís. PGP-1001/2018-607, v katastrálním 
území Borovnice u Potštejna. 

- odstranění dřevin z pozemku parc. č. 69/123 – Zdeněk a Ivanka Drahošovi, 
Borovnice 68, Pavel a Stanislava Červinkovi, Borovnice 63, Josef a Věra Mál-
kovi, Borovnice 65
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Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv

Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
– výsledky zasedání kontrolního výboru

Jana Šulcová - ověřovatel
Leoš Matějus - ověřovatel

Ing. Libor Provazník - zapisovatel
Soňa Rojková - starostka

NABÍDKA SLUŽEB KOMINÍKA
Obecní úřad Borovnice přijímá požadavky na revize a čištění komínů,

které se budou provádět v termínech:

14. 8. 2019 Homol + Borovnice

15. 8. 2019 Přestavlky

16. 8. 2019 Rájec

Náhradní termín 21. 8. 2019

vždy od 8:00 hodin – 17:00 hodin

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

Kominictví - Libor Havlena, Rudoltice 187, 
info@kominictvi-havlena.cz
www.kominictvi-havlena.cz

Vodafone: 776 602 108

http://www.skcr.cz/pardubicky-kraj
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občanské sdružení diakonie broumov vyhlašuje

Sbírku použitého ošacení

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

věci, které vzít nemůžeme:
televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů, nábytek, 

jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,

znečištěný a vlhký textil

sbírka se uskuteční:
V měsíci červenci až říjnu 2019 

v době úředních hodin od 9.00  do 17.00 hod.
V budově obecního úřadu v Borovnici

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

děkujeme za vaši pomoc.

te

t

Věci

ace, 
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
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

05.07. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika, Rychnov n. Kn.  
   494 515 694 
06.07. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec n.Orl.  
   494 323 958
07.07. MDDr. Havlíček Ondřej Záhumenská 445, České Meziříčí  
   734 324 600
13.07. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov n. Kn.
   494 531 955
14.07. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.  
   494 532 330
20.07. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby n. Orl.
   494 383 417
21.07.  MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno 
   494 621 665
27.07. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika, Rychnov n. Kn.
   494 515 697
28.07. MDDr. Matějková Denisa Záhumenská 445, České Meziříčí
   734 324 600
03.08.  MUDr. Miřejovská Dagmar  Třebízského 799, Kostelec n. Orl.
 Bahník Dent s.r.o.  494 323 152

04.08.   MDDr. Motyčka Martin Komenského 44, Rychnov n. Kn. 
   775 224 093
10.08.  MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška 
   494 623 775
11.08.   MDDr. Tomáš Petrák  nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk 
 Petrák stomatologie s.r.o.  721 200 244

17.08.  MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.
   494 534 841
18.08.   MUDr. Podolská Jana Poliklinika, Týniště n. Orl. 
   494 371 783
24.08.   MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika, Rychnov n. Kn. 
   494 515 696
25.08.  MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno 
   494 667 628
31.08.   MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice 
   494 322 706
01.09.   MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika, Rychnov n. Kn. 
   494 515 695
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KNIHOVNA BOROVNICE

Otevírací hodiny knihovny
Vážení čtenáři Brodíku, v měsíci červenci bude otevřeno 2. a 16. 7., 
od 15:00 hodin. Na 16. červenec bude připraveno promítání z na-
šeho společného výletu. Zveme všechny účastníky a ostatní zájemce.
V měsíci srpnu bude knihovna zavřena.

Uvidíme se až 3. a 17. září. Na tento měsíc připravujeme sladké překvapení 
s naučným doprovodem.

Přeji Vám příjemnou dovolenou, hlavně klid, pohodu, méně práce a hodně odpočinku.

Všem děkuji za květiny, vázičky a jejich aranžování na sedmém setkání Borovnic.

Čtenářky, jste prostě super!
Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.

obvodu vaší obce.  
Dobý den, 
chceme Vás informovat o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch ve správním 
Naše společnost bude provádět leteckou aplikace biologickým prostředkem TrichoLet, jehož 
účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek 
bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným. 
 
Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a  
není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organizmy a další necílové organizmy. 

d d b h di d li i fProto není nutno provádět žádná opatření. Přesto bychom Vás rádi požádali o informování 
veřejnosti o plánované aplikaci, abychom předešli případným nejasnostem a zbytečným 
nedorozuměním.   
 
Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Termín první aplikace bude předběžně ve druhé 
polovině června (v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách). Druhá aplikace 
bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci. (upřesnění termínu můžete případně zjistit u 
agronoma zemědělského podniku) 
 
Žádáme Vás proto o informování veřejnosti. Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou 
aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická, čímž se 
vyhneme použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu.  
 
Ošetřovatel porostu: 
BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o. 
Mayerova 784, 664 42 Modřice 
 
Pro další informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 603 155 208 nebo emailové adrese 
bagar@biocont.cz. 
 
Se srdečným pozdravem 
Ing. Martin Bagar, Ph.D. 
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Další prostředek na ochranu rostlin - bioagens
Biologický přípravek (bioagens – parazitoid) s živými makroorganismy Trichogramma evanescens  k ochraně 
kukuřice před napadením housenkami zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) a černopásky bavlníkové 
(Helicoverpa armigera), formulovaný pro leteckou aplikaci.

Formulace: volně (X21)
Účinný makroorganismus: Trichogramma evanescens 97%

P102 UDCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ
P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÝ ODĚV.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽVÁNÍ, ABY JSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO 
LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Balení: papírový sáček (1,5 milionu ± 10% jedinců) 
Druh a množství účinné složky: Trichogramma evanescens … 1,5 milionu ± 10% jedinců na sáček

(směs kukel v různém stadiu vývoje)
Datum výroby a Číslo šarže: uvedeno v dodacím listu   
Použitelné do: 24 hodin od dodání
Držitel rozhodnutí o zápisu bioagens 
a výrobce: BIOCONT LABORATORY spol. s. r.o., Mayerova 784, 664 42 

Modřice, tel.: 5 45218156
Číslo zápisu do úředního registru: 1473-0B

Působení:
Chalcidka rodu Trichogramma je vaječný parazitoid, který klade svá vajíčka do vajíček hostitelských druhů 
motýlů, kde probíhá celý její vývoj. Tak dochází k redukci líhnutí housenek a omezení napadení plodiny. 
Trichogramma se v porostu dále množí a její působení trvá po celou dobu náletu zavíječe.

Návod na použití:
Plodina Škodlivý činitel Dávka na ha OL Poznámka
Kukuřice setá Zavíječ kukuřičný Ostrinia nubilalis

Černopáska bavlníková Helicoverpa armigera
150 000 až 250 000 

jedinců
AT -

OL - Ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Způsob aplikace: TrichoLet se aplikujte bezprostředně po dodávce!
- Těsně před aplikací se Trichogramma „ředí“ podle nastavení aplikačního zařízení tak, aby výsledná 

aplikovaná dávka Trichogrammy byla 150 000  až 250 000 jedinců (dle předpokládané intenzity napadení 
porostu škůdcem).  Provede se homogenizace směsi.

- Aplikace se provádí letecky speciálním aplikátorem neseným na konstrukci letadla. 
Podmínky letecké aplikace: výška letu 5 - 7 m, max. rychlost 150 km/ha, rozteč přeletů max. 15 m. 

- Pro ošetření doporučujeme dvě aplikace.
-
Termín aplikace: první aplikace na počátku kladení vajíček zavíječe kukuřičného, další po 7 - 10 dnech. 
Signalizaci zajišťuje dodavatel přípravku. 

Upřesnění podmínek aplikace:
- TrichoLet je kompatibilní s ostatními bioagens použitelnými v systému integrované produkce a biologické 

ochrany. 
- Použití prostředku ve směsích s jinými přípravky nebo látkami nepřipadá v úvahu.
- Po dobu působení neaplikujte pesticidy toxické vůči parazitickým vosičkám rodu Trichogramma. Rizikové 

pro parazitické vosičky jsou zejména insekticidní přípravky. 
- Prostředek je možné aplikovat až min 10 dní od poslední aplikace insekticidu.
- Snížená účinnost parazitoidů je při vysokých populačních hustotách škůdce nebo při pozdní aplikaci
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Vzhledem k tomu, že se jedná o leteckou aplikaci, je nutné:
- schválení leteckého plánu před aplikací
- provést varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob
- vymezit oblast aplikace
- zařízení pro aplikaci přípravku vybavit příslušenstvím zajišťujících omezení nežádoucího úletu
- zajistit, že ošetřovaná oblast není v těsné blízkosti obydlených oblastí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Míchání bioagens s krupicí (alergen) není vhodné pro osoby alergické na mouku. Při přípravě a aplikaci 
dodržujte běžná hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s biologickými přípravky na bázi makroorganismů
a používejte běžné osobní ochranné pracovní prostředky:
ochrana dýchacích orgánů: není nutná
ochrana rukou: není nutná
ochrana očí a obličeje: není nutná
ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN 

ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana 
proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688

dodatečná ochrana hlavy: není nutná
dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv např. gumové nebo plastové holínky podle ČSN 

EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 s ohledem na práci v zemědělském 
terénu

Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem.

První pomoc: 
Při nadýchání prachu při aplikaci: přejděte do nezasažených oblastí
Při zasažení kůže: zasažené části pokožky umyjte vodou
Při zasažení očí: vyplachujte čistou vlahou tekoucí vodou
Vyhledání lékařského ošetření není nutné, je doporučeno, přetrvává-li alergická reakce. Při vyhledání 
lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval. Další postup lze konzultovat s 
Toxikologickým informačním střediskem, tel nepřetržitě +420 224 919 293, +420 224 915 402.

Skladování přípravku: 
Pokud nelze přípravek TrichoLet aplikovat v den dodávky, je možné krátkodobé uskladnění po dobu nejvýše 24 
hodin v originálních uzavřených obalech na suchém, chladném místě při teplotě cca 10 – 15°C a relativní 
vzdušné vlhkosti 70 – 90 % odděleně od chemických přípravků a těkavých látek. Přípravek musí být použit před 
datem exspirace. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Čištění aplikačního zařízení: 
Aplikační zařízení rozeberte a vyčistěte běžným štětečkem.

Likvidace zbytků přípravku a obalů: 
Použitelné přebytky se aplikují na pole. S obaly se zachází jako s běžným domovním odpadem.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

BIOCONT LABORATORY – biologická ochrana rostlin

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a 
použití prostředku.
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ZAHRÁDKÁŘI

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Léto se nám již projevuje naplno, nastal červenec, nejteplejší měsíc. Dny jsou dlou-
hé, noci kratší a teplé, i když se nenápadně začnou prodlužovat, protože nastal 
letní slunovrat.

I když pro většinu druhů ovoce v červenci teprve přichází ta pravá sezona, máme 
už na zahradě i druhy, které mají vrcholovou slávu už za sebou. To, že musíme pe-
čovat o ovocné stromy a keře, které mají úrodu teprve přinést, je samozřejmé, ale 
měla by být naprosto běžná i péče o rostliny po sklizni. Také bývávalo pořekadlo: 
„co červenec neuvaří, to srpen nedopeče.“ 

Poslední roky to platí tak, že již poslední dekádu června a během července slunce 
vaří jako o závod a srpen ubírá práci měsíci září. Tato skutečnost dává zahrádkářům 
ve větší míře možnost pěstovat i plodiny a jejich odrůdy, které ještě před 
25 až 30 lety v lokalitách dozrávaly jen výjimečně – nyní se postupně roz-
šiřují broskvoně, meruňky, vinná réva, citrusy, různé dýňovité atd. 

V srpnu zase zpravidla končí doba letního řezu, zejména u prvních peckovin, 
z nichž už byla sklizena úroda. Také je třeba dbát na dostatečnou zálivku 
nejen ovocných stromků, zvláště těch nově vysázených. Platí to i pro keře rybízů, 
maliníků, zimolezů, borůvek a jahodníků.

Kdy a co bude letos zralé, se jen ztěžka odhaduje, protože počasí nám připra-
vuje mnohá překvapení – nezvykle vysoké teploty střídající se s nárazy krátkých 
a prudkých srážek v různých oblastech, kde bylo většinou počasí umírněné a průběž-
ně vyhovující. Na některých stanovištích to vypadá, že se budou postrádat některé 
druhy ovoce vlivem prošlých mrazíků, jinde je na stromech vidět slušnou úrodu.

Stromy, které jsme na jaře zmlazovali, můžeme ještě řezem upravo-
vat. Kontrolujeme jejich stav a ještě probíráme plůdky potřebné k odstranění. Prohlí-
žíme stromy, abychom včas zasáhli proti invazím škůdců, např. mšic, hlídáme a vy-
měňujeme signalizační lapáky, zvláště ty na obaleče poškozující slivoně a jabloně. 
Rostoucí malé plůdky jabloní (zejména odrůd citlivých na hořkou pihovitost) je 
třeba opakovaně ošetřovat hnojivy obsahujícími vápník a sirnaté prvky.

V letošním roce se v některých oblastech na některých odrůdách švestek ob-
jevila puchrovitost – plůdky jsou různě deformované a mnohdy zvětšené, mění 
barvu (žlutou, červenavou, nahnědlou) a postupně zasychají. Ty je třeba odstraňo-
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vat i po celkové sklizni, aby tam nezůstaly. Proti tomuto napadení v tomto stádiu 
již žádnou ochranu nelze použít, byla by bezvýsledná. V případě, že se toto obje-
vilo, je třeba pro příští generaci plodů již v brzkém jaru postříkat měďnatým 
přípravkem (stačí Kuprikol 50 – o něm viz https://www.agromanual.cz/
cz/pripravky/fungicidy/fungicid/kuprikol-50), protože je to druh plísně, který to 
takto napadá – stává se to při velmi střídavém a pařlivém počasí.

Při pěstování rajčat bychom neměli opomíjet vyštipování tzv. zálistků, kte-
ré rostlině zbytečně odčerpávají potřebné živiny a také mění její nárůsty nových vý-
honků. Dbáme ovšem, abychom při zaštipování zároveň neodstranili již nasazující 
malé plůdky či listy. U rajčat, která pěstujeme na volné ploše, musíme více sledovat 
jejich vzrůst, dostatečně zavlažovat a kontrolovat jejich zdravotní stav, hlavně ohled-
ně tvorby písní. Pokud rajčata nemáme ve skleníku, tak se jim dobře daří v dosta-
tečně velkých nádobách umístěných někde pod přístřeším situované k jižní straně. 

Taktéž u vinné révy je třeba dostatečně provádět sestřih a vylamovat 
zálistky v okolí hroznů. Rovněž zde je třeba důsledně dbát na zdravotní stav 
a ošetřování a postřikem měďnatými přípravky. 

Při pěstování salátových okurek hadovek ve sklenících a fóliovnících 
musíme mít neustále na paměti nejen vzdušnost a dostatečnou zálivku, ale také 
jejich zdravotní stav. Kromě plísní jsou často napadány sviluškou, a pokud neza-
sáhneme včas, pak nákaza mnohdy zasáhne všechny rostliny ve skleníku, a tím 
vše zlikviduje. Rostlina začne mít na listech viditelné žlutavé nitkování, žloutne, 
a pokud se začínají tvořit jemné pavučinky na jejich rozvíjejících se vrcholech, 
bývá zpravidla již pozdě na použití postřiku a ani přípravek Vertimec 1.8 EC 
(o něm viz https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/insekticidy/insekticid/ver-
timec-1-8-ec) to již nezachrání.

Také na brukvovité zelenině lze očekávat velký výskyt molic, kterých je 
více kmenů, které začínají být odolnější vůči prostředí, a bývá někdy velice obtíž-
né se těchto škůdců zbavit. Zkouší se i voda z vylouhovaných kopřiv. 

Mnoho dohadů bývá z pohledu správné zálivky rostlin. Jinak je to 
na záhonech, jinak v květináčích a nádobách. Nejvíce jsou nedostatkem vody 
ohroženy nádoby závěsné, které vysychají velmi rychle. Takové nádoby by měly 
mít na dně otvor pro odtok přebytečné vody. Ve kterou denní dobu zalívat, to má 
jistě každý sám odzkoušeno. Umístění stanoviště k určité světové straně a použi-
telná voda jsou neopomenutelné. Rostliny pěstované v nádobách většinou ocení 
spíše zálivku na povrch substrátu než na listovou plochu. Mnohé jsou navíc velmi 
citlivé na zamokření listů (typický příklad – rajčata) a hrozí jim pak větší náchylnost 
k napadení houbovými chorobami.
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Jako nejlepší doba pro zalévání je doporučováno ráno, hodí se také 
večer, je však třeba dbát na to, aby rostliny stačily oschnout. Nejvhodnější bývá 
dešťová voda, protože je měkká. Pokud zaléváme ze studny či vodovodu, je dobré 
nechat vodu dostatečně odstát. Různé druhy rostlin mají na zálivku různé nároky. 

Také v letošním roce se ve větší míře projevuje výskyt mandelinky brambo-
rové. Na malých plochách se zahrádkáři snaží tohoto škůdce ručně sbírat, ale 
když jich postupně začne mnohonásobně přibývat, zvláště larev, pak nezbývá 
nic jiného než použít postřikovou látku. Z maloobchodu ale vymizel přípravek 
Calypso 480SC (viz https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/insekticidy/
insekticid/calypso-480-sc), který byl nejúčinnější, a tak zbývá Karate Zeon 5 
SC (viz https://www.prohopo.cz/cs/p-2368-karate-zeon-5-sc-6ml-proti-savemu-a-
-zravemu-hmyzu/?cat=1), MOSPILAN 20 SP (viz https://www.agromanual.cz/
cz/pripravky/insekticidy/insekticid/mospilan-20-sp) a další, ale každý má jistě 
své zkušenosti pro uplatnění aktivního zásahu.

Také je třeba všímat si zdravotního stavu růží, kde nás může překvapit čer-
ná skvrnitost, o mšicích ani nemluvě, těm se líbí na mladých výhonkách.

INFORMACE O OSTATNÍM DĚNÍ
Dne 14. 6. zahrádkáři Chlenska z místního mikroregionu Brodec uspořáda-
li společný zájezd pro členy a i pro ty další, kteří měli zájem se někam podívat. 
Počasí bylo celkem vyhovující, a tak do Brodku u Konic nám to hezky uběhlo. 
Tam jsme navštívili specializovanou zahradu pro pěstování bylin a stromků s na-
šimi domácími i cizokrajnými rostlinami. Návštěva byla spojena s kvalifi kovanou 
přednáškou paní Mgr. Podhorné, majitelky celého areálu.

Dozvěděli jsme se mnohé o začátcích a budování zahrady, dostalo se nám struč-
ného poučení o postupech při pěstování a také o výrobě různých tinktur, mastí, ole-
jů, esencí a čajů pro využití v lékařství. Prohlédli jsme jak zahrady, tak i distribuci. 
Každý si mohl odnést brožurku s informacemi o tom, na co se jednotlivé bylinky 
a výrobky z nich používají. Mohli jsme si také zakoupit jak rostlinky, tak produkty 
z nich vyráběné. Bylo to velmi hodnotné a pro každého jistě poučné.

Dalším zastavením bylo Arboretum Makču-Pikču – Paseka u Uničova. Jde 
o velmi pěknou a zajímavou lokalitu o rozloze 4 ha ve výšce 360 metrů nad mořem, 
rozkládající se na čedičové skále, kde vše vyrůstá mezi kameny a drtí, není tu žád-
ná hlína ani substrát. Dříve byla v těchto místech odpadní skládka všeho možného 
materiálu, ale dnes je tu nádherný výhled na vysázených 4 000 druhů všelijakých 
rostlin a skalniček z různých koutů světa. S výkladem se nám věnoval Ing. Slabý, 
obhospodařovatel území, které budoval 12 let. Nyní je opravdu na co se dívat…



20 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7 – 8/2019

FARMÁŘSKÉ TRHY 2019
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.
14. července 2019
18. srpna 2019
15. září 2019

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

13. října 2019
10. listopadu 2019
15. prosince 2019

Poslední zastávkou bylo posezení na společné večeři v Ústí-Hylvátech v zámeckém 
zařízení. Zájezd se vydařil, byl velice poučný a spořádaně organizovaný, o což 
se zasloužili Ing. Markéta Kameníková a pan Jaroslav Petráněk. Je jistě dobře, 
že lidé mají možnost podívat se do míst, kde něco zajímavého zhlédnou a získají 
mnoho nových a poučných informací.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE
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1. turnus: 22. 7. - 26. 7. 2019

2. turnus: 29. 7. - 2. 8. 2019

3. turnus: 5. 8. - 9. 8. 2019

7:00 17:00

www.tekacko.cz

www.tekacko.cz
facebook.com/tekacko
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KEMP WESTERN Vochtánka, Potštejn
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsíci červenci oslaví
významné životní jubileum 

70 let
paní Anna Smolová 

z Přestavlk

70 let
pan Jiří Vlček    

z Přestavlk

V měsíci srpnu oslaví
významné životní jubileum 

84 let
pan Václav Prudič 

z Borovnice

70 let
pan Josef Málek    

z Borovnice

70 let
pan Petr Bon   

z Homole
Přejeme hlavně pevné zdraví a životní pohodu.
          sociální komise

Omlouváme se paní Boženě Pánové z Přestavlk
za špatné uvedení věku v předchozím čísle Brodíku

a znovu srdečně blahopřejeme ke krásnému jubileu 81 let.

SDH Borovnice Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ  DEN
který se koná v sobotu

3. 8. 2019 od 14:00 u Bumbálky.
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KRAJSKÉ KOLO MLADÝCH HASIČŮ TRUTNOV 2019        →
Rychnovský okres reprezentovalo družstvo dorostenců ze Slatiny nad Zdobnicí, 
družstvo dorostenek z Kvasin, v kterém je již stálým členem i Nikol, a pět jednot-
livců z Rokytnice, Třebešova, Olešnice a Rájce.

Kvasiny dlouho bojovaly o první místo, a tedy o postup na mistrovství republiky, ale kvůli 
zranění jedné a kolapsu z vysokých teplot druhé závodnice nakonec s trochou smůly 
vybojovaly i tak kvalitní třetí místo. Holky nechaly na dráze vše, o tom svědčí i vyrovnané 
časy štafet, odběhnutý požární útok s naštípnutou prstní kůstkou a v neposlední řadě 
opět osobní rekord Nikol v běhu na sto metrů s překážkami a 4. místo v této disciplíně!

Vendula reprezentovala Rájec a oproti družstvu její role byla mnohem těžší, pro-
tože se musela spolehnout jen sama na sebe. Zaběhla si svůj standard, za což 
jí děkuji a doufám, že jí tato zkušenost bude dostatečnou motivací se příští rok 
o účast v krajském kole opět porvat! 

Jediným „rychnovským“ závodníkem, který vyhrál svoji kategorii, a bude tak Krá-
lovéhradecký kraj reprezentovat na mistrovství republiky konaném ve Svitavách, je 
Jakub Hovorka z Olešnice u RK.

Nakonec bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří nás podporují, protože bez je-
jich pomoci bychom těchto aktivit nebyli schopni. Rodičům za pomoc při dopravě 
na soutěže, za fi nanční podporu našemu sboru, který nese největší část nákladů 
na materiálové vybavení a běh sezony a v letošním roce nově 
i Královéhradeckému kraji a obci Borovnice.

Za SDH Rájec Miloš Koutný

OBEC BOROVNICE

Děkujeme!
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

SEDMÉ SETKÁNÍ BOROVNIC


