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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
prázdniny už jsou za námi a dětem začal nový školní rok. Někdo už se těší do školy
a někdo zase ne. Ještě že máme zavedenou povinnou školní docházku. Určitě si
každý tyto letní měsíce užil plnými doušky a načerpal sílu a energii.
Vždy, když končí prázdniny, už tu máme podzim, který bývá také moc pěkný. Kdo
má zahrádku, tak vidí, jak nám odkvétají květiny, sklízí se úroda zeleniny a ovoce.
Vše se musí zpracovat a uskladnit na zimu. Podzimní příroda má své kouzlo a pohraje si s barvami. Bude se pomalu připravovat na zimní odpočinek a spánek.
Venku už to voní podzimem, ale budeme doufat, že nás krásné počasí babího léta
neopustí. Čekají nás ještě hasičské soutěže, vítání občánků, ukončení cyklosezóny,
besedy v knihovně, divadlo atd.
Všem bych chtěla popřát krásný zbytek léta, čerpejte podzimní krásu ve zdraví
a pohodě.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

Zakončení spanilé jízdy
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Z HISTORIE

Během práce na rodinné genealogii jsem si z matrik a dalších archivních pramenů pořídil velké množství poznámek týkajících se obce
Borovnice a jejích dávných obyvatel. Z těchto zápisů se mi podařilo
sestavit přehled rodin, které dříve žily v jednotlivých číslech popisných. Výsledek této badatelské práce si Vám tedy dovoluji předložit.
Václav Dvořáček

BOROVNICE - RODINY ŽIJÍCÍ V BOROVNICI
V OBDOBÍ 1756 – 1784 – 1914
Časově jsem vycházel z matriky NOZ 1756 -1784 a dalších. V matrikách jsou zápisy do roku 1770 uváděny bez popisného čísla. Číslování domů bylo uzákoněno
v době vlády Marie Terezie, a to v únoru roku 1770. Od roku 1771 jsou všechny
domy v Borovnici uváděny vždy s popisným číslem. Tudíž se dá zpětně odvodit
v matrice i čas kolem roku 1756, kdy ještě nebylo zavedeno číslování domů, ale
rodiny žijící v těchto domech navazují na rok 1771, kdy každý dům má již své
popisné číslo.
Dům č.p. 1 - stál vedle domu s číslem popisným 2. Kolem roku 1960 byl dům
zbourán. Dům byl pravděpodobně v držení vrchnosti, protože rodiny zde žijící
zajišťovaly práce pro dvůr. Do roku 1779 Václav Dvořáček (syn Matěje a Ludmily). Pak následují: Jan Fikejs (obroční písař hraběte Kinského), Dostál (pojezdný),
Malátkovi, Bednářovi. Přibližně od roku 1800 se střídají rodiny ve značném počtu. Červinkovi, Rychtaříkovi, Fučíkovi, Dostálovi, Vorlický, Mikysovi, Greborovi,
Kleckerovi , Malátkovi, Hlaváčkovi, Vostákovi, Bednářovi (obuvník). Pan Bednář
byl posledním uživatelem domu č.p. 1. Pak byl dům zbourán.
Dům č.p. 2 - první záznam je z roku 1850.
Hájkovi, Jetlebovi, Rychtaříkovi, Voborníkovi, Vorlický, Matějusovi.
Dům č.p. 3 - od roku 1800.
Šmejdovi, Adámkovi, Petrovi, Valtrovi, Petráňkovi, Malátkovi, Hrobařovi.
Dům č.p. 4 - od roku 1800.
Mudruňkovi (voják z Kostelce), Vaňkovi, Votavovi, Vaníčkovi (kolář), Bezdíčkovi.
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Dům č.p. 5 - od roku 1751 je majitelem Matěj Dvořáček (mlynář). Od roku
1751 zde v nájmu žili Roštlapilovi, v roce 1783 Matěj Dvořáček (tkadlec),
Břešťanovi, Kevichovi, Kopečtí, Petráňkovi (šenkýř), Malátkovi (tkadlec),
Petráňkovi a Flégrovi, Petráňkovi a Kozákovi, Petráňkovi a Kloučkovi, Petráňkovi
a Sýkorovi, Břešťanovi, Vitouškovi, Petránkovi. Dům č.p. 5 sloužil k více účelům
a v roce 1903 byl vystavěn ﬁrmou Tichý z Kostelce n Orl. na tomto místě nový
dům. Byl to zbrusu nový hostinec se sálem a dráhou pro kuželky. Stavbu ﬁnancoval
Rudolf Petránek a také sám živnost provozoval. Pro občany Borovnice to bylo společenské a kulturní centrum. Pak zde byl zřízen obchod se smíšeným zbožím a potravinami. Hospoda byla kolem roku 1970 zbourána a na jejím místě vystavěna v akci
Z nová prodejna potravin. V současnosti po velké přestavbě zde sídlí obecní úřad.
Dům č.p. 6 - od roku 1750 Bečičkovi, Valentovi, Horský, Hylákovi
a Rychtaříkovi, Markovi a Bezdíčkovi, Veverkovi, Plockovi a Bubnovi, Hájkovi,
Markovi a Skřivánkovi, Markovi (obuvník), Skřivánkovi.
Dům č.p. 7 - od roku 1750 Stehlíkovi, Chaloupkovi a Bednářovi, Hylákovi
a Motyčkovi, Tajbrovi, Zemanovi, Dvořáčkovi, Hýblovi.
Dům č.p. 8. - od roku 1750 Vorlický, Kozlovi, Dostálovi, Skřivánkovi, Burešovi,
Vondráčkovi, Láskovi, Čermákovi, Motyčkovi, Dostálovi, Horký, Faltysovi,
Skřivánkovi, Kubcovi a Hepký, Bečičkovi, Kaplanovi.
---------------------------------------------------Poznámky:
Matriky NOZ – zkratka znamená, že matriky obsahují údaje o narozených,
oddaných a zemřelých.
Obroční písař – vyšší panský úředník, který měl na starosti obilní záležitosti.
Pojezdný - hospodářský úředník, který kontroloval vrchnostenské dvory a polnosti, projížděl po nich.
---------------------------------------------------Fotograﬁe domů, které doprovázejí text, pořídila před 10 lety paní Božena
Jakubcová.
Pokračování v příštím čísle.
Václav Dvořáček
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají:
Dne 8. září od 14:30 hod.
Dne 15. září 2019 se na Homoli koná tradiční
podzimní pouť, při níž budou slouženy mše svaté
od 8:00, 10:00 a 14:00 hod.
Dne 22. září od 14:30 hod.

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.

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 – 9/2019

7

INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
Zastupitelstvo obce Borovnice
srdečně zve všechny občany obce
na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ,
které se koná v úterý 24. 9. 2019 od 18.00 hodin
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 18. 9. 2019 bude OÚ v Borovnici uzavřen
z důvodu plánované odstávky elektřiny.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Obec Borovnice nabízí
pracovní pozici
technického pracovníka v obci Borovnice.
Řidičský průkaz na osobní auto a traktor podmínkou.
Úvazek na pracovní smlouvu 40 hodin týdně.
Zájemci se mohou přihlásit do 20. 9. 2019 na OÚ v Borovnici.
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INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Borovnice/Rájec,
které se bude konat:
Dne

Od

Do

18.09.2019

7:00

19:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na
odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným
termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Seznam plánovaných odstávek v období od 01.09.2019
16.09.2019 (07:00 - 19:00) - plánovaná odstávka č. 110060668764

Přestavlky
208/34, 45, 22, 37, 41, 42, 43, 46, 48, 49
18.09.2019 (07:00 - 19:00) - plánovaná odstávka č. 110060669057

Borovnice - 106/2, 5, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 77, 8, 9, parc.č. 114/2, parc.č. 126/31, parc.č. 126/47, parc.č. 126/49,
parc.č. 126/52, parc.č. 161/2, parc.č. 3089, parc.č. 3378, parc.č. 43

Rájec - 41

/ Závrší - 117

/ Borovnice - Homole - parc.č. 354/1

Homole - 1, 10, 2, 3, 4, 44, 58, 59, 6, 7, 8, parc.č. 300
Přestavlky - 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 47, 5, 50, 6, 8, 9, parc.č. 214/56

Rájec - 13, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9, parc.č. 126/1, parc.č. 126/43,
parc.č. 126/44, parc.č. 126/48, parc.č. 126/51, parc.č. 13/3, parc.č. 156/7
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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,
te
ace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek,
t
jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil

sbírka se uskuteční:
V měsíci Září 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.
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
ORDINAČNÍ HODINY :

01.09.

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

MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika, Rychnov n. Kn.

494 515 694
07.09.

MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263
08.09.

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Simona Sudová s.r.o.
494 371 031

14.09.

MUDr. Světlík Filip
FSmile s.r.o.

Tyršova 515, Opočno

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika, Rychnov n. Kn.

15.09.

777 667 353

494 515 693
21.09.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby n. Orl.

494 383 417
22.09.

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
MUDr. Tomanová Libuše
Praktické zubní lékařství s.r.o.
494 542 102

28.09.

MDDr. Tomáš Jan
FSmile s.r.o.

Tyršova 515, Opočno

MDDr. Učňová Petra
Petrák stomatologie s.r.o.

nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk

MUDr. Valešová Pavla

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

29.09.

05.10.

777 667 353

721 200 244

494 622 114

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155
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POLNÍ CESTY ZA DVOREM S BRODEM
A PRŮLEHEM V BOROVNICI
V rámci realizace opatření ze schváleného návrhu komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Borovnice u Potštejna a na základě požadavku Obce Borovnice
(28. 6. 2016) vybudoval Státní pozemkový úřad stavbu „Polní cesty za dvorem
s brodem a průlehem v Borovnici“. Byly realizovány dvě polní cesty (C6 a C4
s brodem), průleh včetně svodného příkopu, jehož účelem je zachycení a odvedení srážkových vod z výše položeného území, a dále byly osazeny přehrážky ve stávajícím korytě hlavního odvodňovacího zařízení ke zpomalení průtoku
a možnosti rozlivu vody do zatravněného údolí.
Stavební povolení, které bylo vydáno Městským úřadem v Kostelci nad Orlicí,
stavebním úřadem dne 21. 8. 2018, nabylo právní moci dne 15. 9. 2018. Stavba byla provedena v měsících květnu až srpnu 2019 dle projektové dokumentace
zpracované ﬁrmou OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto. Na základě výběrového
řízení byla vybrána jako zhotovitel stavby ﬁrma POPR spol. s r.o. Hradec Králové.
Celková hodnota díla činí 5 989 500,- Kč, z nichž převážná část bude uhrazena z prostředků Evropské unie Programu rozvoje venkova a část z prostředků
národních. Po provedeném kolaudačním řízení bude dílo bezúplatně převedeno
do vlastnictví Obce Borovnice.

Mgr. Alena Rufferová, SPÚ
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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 4. října 2019
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 ob. úřadu
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, staré 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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Nabídka palivového dříví
obec Borovnice
Jehličnaté - smrk, borovice 530 Kč/prm (prostorový metr)
Palivové dříví je v délkách 2 - 10 m
Uvedené ceny jsou bez dopravy – dopravu si zajišťuje kupující
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | EMAIL: OBEC@BOROVNICE.INFO
MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ

KNIHOVNA BOROVNICE
Otevírací hodiny knihovny
Všem návštěvníkům knihovny si dovoluji připomenout výpůjční dny v září.
17. září, po vypůjčování knih nás čeká zajímavá část. Knihovnu navštíví
paní Soňa Zářecká a překvapí nás zákuskem „Čokoládové koule“.
Podle mě je to cukrářské kouzlo. Všichni přítomní dostanou zákusek na ochutnání, samozřejmě s kávou nebo čajem. Paní Zářecká viděla vzor, ale jinak
jde o její vlastní recept. Všechno nám vysvětlí, jak se při výrobě postupuje,
a ráda odpoví na Vaše dotazy.
Budu se na Vás na všechny těšit.
Vypadá to na dámskou záležitost, ale pánové jsou srdečně vítáni.
Termín otevíracích hodin v říjnu je naplánovaný na 8. a 22. 10. 2019.
Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2019
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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Skončily prázdniny, začíná nový školní rok a zahrádkáři měli a nadále mají plné ruce
práce. Začíná astronomický i meteorologický podzim, na zahradách probíhá
hlavní období sklizně a zpracovávání vypěstované zeleniny a ovoce.
V letošním roce zase o něco dříve začalo ovoce dozrávat vlivem počasí,
které nás nešetřilo – spíše přinášelo zemědělcům a zahrádkářům mnoho starostí.
Všichni jsme uvítali, když nám obloha poslala nějakou tu závlahu, která byla vždy
nenahraditelná, i když zemědělcům to na některých plochách oddálilo žně.
Příliš velké výkyvy v teplotách, působení mimořádného sucha a hned
nato zase nárazovitého zvyšování vlhkosti způsobovalo, že téměř na všech pěstovaných plodinách byl výraznější výskyt škodlivých organismů, zejména
houbových chorob a pravých plísní. Obvykle se tyto choroby již v menší míře objevovaly v předcházejících měsících, ale na počátku podzimu může jejich přílišný
výskyt vést k rychlému ukončení vegetace napadených rostlin.
V tomto období již zpravidla neaplikujeme prostředky chemické ochrany. V mnohých oblastech na pozdních odrůdách došlo k velmi rozšířenému napadení chorobami, zvláště u brukvovité zeleniny – šedou i bílou hnilobou a plísní brukvovitých. Znehodnocení i velkých brukvovitých rostlin mohou způsobovat také různé
druhy bakterií. Postižené části rostlin žloutnou, hnědnou, mokvají, slizovatí a nepříjemně zapáchají. Proti houbovým a bakteriálním chorobám v těchto obdobích
již není možná žádná chemická ochrana. Napadené rostliny nebo posklizňové
zbytky se musí pečlivě odstranit ze záhonů do patřičně izolovaných míst, aby nedocházelo k dalšímu šíření patogenů v následujícím roce.
Ze živočišných škůdců se mimořádně rozšířila invaze molice vlaštovičníkové (o ní viz https://www.zahrada.cz/forum/kostalova-zelenina/molice-vlastovicnikova-na-brukvovitych-401527/?kotva=) i ostatních kmenů molic, ale také
mšice zelná, hlavně na spodních stranách listů. Také se šíří různí jiní škůdci,
jako třásněnky, květilky, plodomorky, bělásci, můry kapustové a letos ve větší míře
i dřepčíci. Všichni tito škůdci nám všem natropili mnoho škod, ba i těm, kteří vysazovali pozdní zdravou sadbu, což v jiných letech bylo naprosto zdařilé opatření
pro pozdní sklizeň.
Nyní v září je třeba ještě pohlídat na pórku další generaci larev vrtalky
pórkové, které postupně dokáží znehodnocovat části této zeleniny. Pokud
16
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bychom tomu chtěli zabránit, museli bychom nad záhony položit netkanou fólii,
a to nejpozději v červenci. O tomto postrachu zahrádkářů viz - https://www.
zahrada-centrum.cz/clanky/nahled/233-vrtalka-porova-postrach-porku-i-cibule.
Vzhledem k probíhajícímu počasí pohlídejte také zdravotní stav mrkve, a to
podle toho, v jakém jste ji vysévali časovém období. Zde dochází rozvojem larev pochmuratky mrkvové na kořeni k černé hnilobě mrkve. Její kořen bývá
inﬁkován za vegetace, ale plný rozvoj této choroby nastává až později, zvláště
při skladování. Při sebemenší známce napadení mrkev neskladujte. O boji s tímto
škůdcem – viz https://www.zahradaweb.cz/tezky-boj-se-skudcem-mrkve/.
Snad všichni, kdo pěstují rajčata, mají své zkušenosti s jejich potřebami při ošetřování a ochraně, zvláště proti plísním. Je dobré pamatovat na tzv. vyštipování
zálistků, což má svůj význam jak u rajčat, tak u salátových okurek pěstovaných
ve sklenících. Také se zkoušejí různé biologické ochranné metody proti
škůdcům, kdy mezi hlavní kulturu (rajčata, papriky, kedlubny apod.) se zasází
či nasejí jiné čeledi (levandule, yzop, fenykl aj.). Jejich silice některé druhy škůdců
odrazují. Není to ale pravidlo pro všechny. U jahodníku pozor na šíření háďátka a roztočíku jahodníkového (o těchto škůdcích najdeme na internetu
také spoustu informací: https://www.agromanual.cz/cz/atlas/skudci/skudce/
hadatko-jahodnikove, https://www.agromanual.cz/cz/atlas/skudci/skudce/roztocik-jahodnikovy).
Vnímáme také velký propad ovoce a také nárůst moniliózy. Poškozené plody raději průběžně likvidujeme. Na hrušních se stále více rozšiřují různé kmeny
rzivosti hrušní. V tomto období se mikrovlákna těchto hub šíří i na jejich hostitele – jalovce, túje, konifery, a pokud nám těchto výsadeb v okolí přibývá, tak lze
počítat, že se rzivosti nezbavíme.
Choroby se vyskytují také na ořešácích – dva druhy vlnovníků - vlnovník vlašský a vlnovník puchýřovitý. Způsobují drobné puchýřovité hálky, často načervenalé barvy, listy se deformují, předčasně opadávají (informace o nich: https://www.zahradaweb.cz/vlnovnikovci-skodici-na-oresaku/. Hálčivec lískový
způsobuje na lísce zduření pupenů, které můžeme pozorovat již v září. V následujícím roce pak tyto pupeny buď vůbec nevyraší a zaschnou, nebo vyraší deformované listy, a tím dochází ke snižování plodnosti (více: https://www.skudci.com/
Seznam-skudcu/Skudci/Halcivec-liskovy).
Obdobné poškození jako na lísce způsobuje na rybízech velmi častý a nebezpečný vlnovník rybízový. Je to též hálčivec a roztoč. Nejčastěji škodí na rybízu černém, ale škodí i na rybízu červeném i bílém, kde sice nedochází ke zduření
pupenů, ale napadené pupeny nevyraší a zasychají. Kromě toho je tento vlnovník
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 9/2019
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přenašečem virového zvratu, kde se listy postupně zmenšují, mají méně plodných
laloků a tzv. kopřivový vzhled, květy bývají menší a neplodné. Vlnovníci se šíří
aktivně přelézáním, pasivně pak napadenou sadbou, hmyzem, ptactvem a velmi
často větrem. Jedinou ochranou je důsledné odstraňování větví s poškozenými pupeny již v předjaří a při celém zamořeném keři jej spálením celý zlikvidovat (více
informací o boji s vlnovníky viz - https://www.nasezahrada.com/vlnovnik-rybizovy-a-boj-proti-nemu/).
Většina pěstitelů ostružiníků a maliníků se již pravděpodobně setkala se
špatným vyzráváním ostružin a malin. Projevuje se to tím, že některé peckovičky
v jednotlivých souplodích zůstávají nevyzrálé, tím i kyselé a nechutné. Zdaleka
ne všichni vědí, že příčinou je vlnovník Esiggův, který též přezimuje v pupenech,
z nichž při rašení se dostává do květů, a z nich na malá souplodí, ale jsou to již vlnovníci ostružníkový a hliníkovitý. U nás žádné ošetření postřikem proti těmto škůdcům není povoleno, proto se nevyrábí – v zahraničí byly doporučovány přípravky
na bázi oleje nebo polysulﬁdu vápníku aplikované nejpozději na zelené plody
(více informací najdete na: https://www.zahrada.cz/forum/drobne-ovoce/proc-ostruzina-nezraje-321952/?kotva=proc-ostruzina-nezraje-321978).
O ochraně rostlin před nejrůznějšími škůdci lze kromě uvedených odkazů získat spoustu ucelených informací na speciálním webu. Jde o Rostlinolékařský
portál - http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|met:domu|kap1:start|kap:start.
Každý rok, a zvláště v posledních letech, se přesvědčujeme o tom, že jedním
z nejpodstatnějších faktorů pro život všeho, i plodin, je nezávadná
voda. Společnost si to sice povšechně uvědomuje, i na těch nejvyšších řídících
a politických místech to bývá někdy diskutováno, přesto ale k potřebným zásahům
pro přírodu a nás všechny nedošlo. Proto se každý raději podle svých zkušeností
a také potřeb snažíme hospodaření s vodou ve svých podmínkách uplatňovat
tak, abychom negativní dopady, které nám příroda vrací zpět, alespoň zmírnili.
Zdá se, že klidnější a spokojenější léta ohledně dostatku vody již nenastanou.
-------------------------------------------------------Na dny 3. až 6. října 2019 se připravuje známá podzimní výstava
v Častolovicích. I zahrádkářský svaz našeho regionu Brodec se bude podílet
svou „expedicí“ a rádi bychom Vás srdečně pozvali na tuto celospolečenskou akci.

Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

18
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POZVÁNKY A INFORMACE

14. 9. 2019

od 11.30 hodin ve srubu Brumbárov

NABÍDKA: DANČÍ, HOVĚZÍ, JELENÍ, SRNČÍ, KANČÍ

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé SDH Krchleby.

20
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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. září 2019
13. října 2019

10. listopadu 2019
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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KOSTELECKÝ
MULTIŽÁNROVÝ
FESTIVAL
F. I. TŮMY
13. 9. 2019

XVI. HUDEBNÍ FESTIVAL F. I. TŮMY
k poctě rodáka a barokního skladatele Františka
n ti ška IIgnáce
gnáce A
Antonína
n t on ín a TTůmy,
ůmy,
dvorního skladatele a kapelníka císařovny Alžběty
žbběty ve
ve Vídni,
Vídni, který
který by
by letos
letos oslavil
oslavil
315. narozeniny, a připomeneme také 245 let oodd jjeho
ehho úúmrtí.
mrtí.

17:00

Beseda | „Místo F. I. A. Tůmy v evropské hudbě“
přednáší univ. prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
ˇ
CKomunitní centrum Na PRíkopech)

19:00 Filharmonie Hradec Králové,

Andreas Sebastian Weiser – dirigent,
Martin Bárta – solista (baryton)
| Antonín Dvořák - Biblické písně,
cyklus písní pro nižší hlas a orchestr
na texty žalmů z Bible Kralické op. 99 B 189
| Antonín Dvořák - Symfonie č. 8 G dur op. 88 B 163
ˇ
CChrám sv. jiRí)

14. 9. 2019

KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ

ˇ
(Palackého námEstí
Kostelec nad Orlicí)
10:00 Řemeslný jarmark, Mažoretky Marlen,
10:0
Rytmy sběrného dvora
11:00 Princezna ze mlejna | Divadlo Pegas Praha
11
12:30 Sadovanka a lidový vypravěč Slávek Kubík / dechová hudba
12
13:30 Ascarya | žonglérská skupina HK
13
15:00 Lollipopz | dětská pěvecká, taneční a hudební skupina
15
116:30 In4mation | grunge-schlager
118:00 Like-it | pop-rock
119:45 Imitátorská show Václava Faltuse
21:00 Holki | pop music

CELODENNÍ PROGRAM
DOPROVODNÉ AKCE
14.–15. 9.
S čím si hráli naši (pra) rodiče | výstava hraček
ˇ
ˇ
(Vestibul mEstského
úRadu)

ˇ
(Palackého námEstí
Kostelec nad Orlicí)
Kids food fest | dětský gastrofestival
Bubenické worshopy | Rytmy sběrného dvora Davida Andrše
Workshop žonglování | diabolo, kuželky, poi, ﬂowerstick, levistick,
slackline | Ascarya žonglérská skupina HK

Dětské dílničky

| výroba svíček, mega bublifuk, korálkování, malování

na obličej | Mateřské centrum Cvrček, Pobytového střediska MV ČR

14.–15. 9.

Výstava železničních modelů,
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(tElocviCna
a uCebny
v ulici HavlíCkova)

Dovednostní souteže | zahrada městského úřadu | Junák – český skaut
Dětské atrakce | houpačky, řetízkový kolotoč a kolotoč Madagaskar

Děkujeme za ﬁnanční, hmotnou a mediální podporu všem partnerům akce, jsou to:
ISO - 9001

Plakát Festival F. I. Tůmy.indd 1
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KďĞĐŽƌŽǀŶŝĐĞǌǀĞǀƓĞĐŚŶǇƐĞŶŝŽƌǇŶĂĚŝǀĂĚĞůŶşƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶş
ǀĞƐƚƎĞĚƵ Ϯ͘ƎşũŶĂϮϬϭϵǀ ϭϵŚŽĚŝŶ
v DĢƐƚƐŬĠŵŬůƵďƵ ^ŽŬŽůŽǀŶĂsĂŵďĞƌŬ

s ƉƎşƉĂĚĢsĂƓĞŚŽǌĄũŵƵƐĞŶĂŚůĂƐƚĞĐŽŶĞũĚƎşǀĞēůĞŶŬĄŵƐŽĐŝĄůŶşŚŽǀǉďŽƌƵ
ŶĞďŽŶĂŽďĞĐŶşŵƷƎĂĚĢ.
KĚũĞǌĚĂƵƚŽďƵƐƵŶĂĂƵƚŽďƵƐŽǀǉĐŚǌĂƐƚĄǀŬĄĐŚ͘
ŽƌŽǀŶŝĐĞϭϳ͗ϰϱŚŽĚ͘
WƎĞƐƚĂǀůŬǇϭϳ͗ϱϱŚŽĚ͘
ZĄũĞĐϭϴ͗ϬϱŚŽĚ͘
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

SŇATEK UZAVŘELI

V měsíci září oslaví
významné životní jubileum

V měsíci červenci uzavřeli sňatek

70 let
paní Milena Sládková z Rájce,
81 let
pan Miloslav Luňák z Rájce.
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

Lukáš Dusílek z Borovnice
a Zuzana Bergerová z Vamberka.
V měsíci srpnu uzavřeli sňatek
Martin Kaplan z Rájce
a Romana Kotalová z Rájce
Novomanželům gratulujeme
a přejeme hodně štěstí!

sociální výbor

NAROZENÍ
V měsíci srpnu se narodila:
panu Michalu Plchovi z Borovnice
a Věře Algrové z Chlen
dcera Nela.
Gratulujeme k miminku,
přejeme mu hodně spokojenosti
na světě a všem doma přejeme
hodně zdraví a štěstí.
sociální výbor
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sociální výbor

POČASÍ U NÁS V NOVÉM

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je v provozu od srpna 2018.

Počasí za období :
ČERVEN – SRPEN 2019
Srážky
červen

60,96mm

červenec

43,99mm

srpen

60,45mm

Teplota
max.

35,4°C byla v červenci

min.

Min. 5,4°C byla v červenci

Vítr průměr
červen

5,0 km/h

červenec

3,0 km/h

srpen

2,8 km/h

Srážky jsou jen pro oblast Rájec, ostatní oblasti mají jiné srážkové úhrny.

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
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SPANILÁ JÍZDA MOPEDŮ BOROVNICE 2019
V sobotu 31. srpna se již počtrnácté
konala Spanilá jízda mopedů a pařezů. Hodinu po dvanácté se sjelo
23 strojů, aby mohly zdolat záludnosti jízdy po okolních vesnicích.
Odjezd byl o půl druhé. S menšími
či většími problémy dorazili všichni
jezdci zpět. Po malém občerstvení
se začalo bojovat v dovednostních
soutěžích o ceny a putovní pohár. Na prvním místě se umístil Petr Eliáš z Chocně,
na druhém Aleš Souček a třetí byl Roman Adámek.
Po vyhodnocení motory malých a krásných historických strojů utichly a my se můžeme těšit na patnáctý jubilejní ročník, který se bude konat za rok – opět poslední
prázdninovou sobotu.
Miloš Tschöpl

Spanilá jízda mopedů - 14. ročník
Borovnice 31. srpna 2019
Pořadí

Jméno

Příjmení

Jízda
zručnosti

Sprint

Rychlostní
zkouška

Pomalá jízda
Penalizace

Celkový čas

1

Petr

Eliáš

37,98

4,65

65,60

10,77

119,00

2

Aleš

Souček

41,21

4,00

75,60

0,00

120,81

3

Roman

Adámek

42,04

4,62

68,27

12,94

127,87

4

Jiří

Černý ml.

35,91

4,21

75,50

17,73

133,35

5

Vladislav

Mráz

44,07

5,05

76,15

9,83

135,10

6

Zdeněk

Pícha

39,84

4,24

73,96

18,50

136,54

7

Jiří

Černý st.

43,97

4,95

82,43

9,32

140,67

8

Miroslav

Rychtařík

48,13

4,53

73,41

17,40

143,47

9

Petr

Novotný

44,26

5,15

79,64

20,40

149,45

10

Aleš

Vích

46,85

6,07

82,61

15,32

150,85

11

František

Junek

42,84

4,72

78,92

26,20

152,68

12

Jaroslav

Syrový

51,75

6,41

81,35

26,57

166,08

13

Lukáš

Bečička

42,79

5,42

97,83

23,96

170,00

14

Jan

Kajzrlík

47,98

4,46

93,32

29,19

174,95

15

Luboš

Doubek

61,51

5,05

87,66

22,88

177,10

16

Miloš

Tshopl

59,53

4,88

85,84

28,79

179,04

17

Tomáš

Dvořák

44,49

4,93

119,92

21,62

190,96

Nehodnoceno pořadí - nevyhovující moped

26

Milan

Janko

45,60

4,15

68,29

23,26

141,30

Libor

Švercl

60,64

5,12

86,47

34,44

186,67
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ BOROVNICE

Vážení rodiĀe,
dovolujeme si pozvat Vás a Vaše miminko
na slavnostní vítání obĀánkĪ,
které se uskuteĀní v nedďli dne 15. záĢí 2019 ve 14 hodin
ve spoleĀenské místnosti obecního úĢadu v Borovnici.

Za obec Borovnici Vás srdeĀnď zve sociální výbor

UZAVÍRÁNÍ CYKLOTRASY OKRUHU BRODEC
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