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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
chtěla bych Vás všechny pozdravit na kraji roku 2020.
Vánoce a přivítání nového roku máme už za sebou. Rok 2020 je rokem přestupným. Letošní rok bude tedy bohatší o 29. únor, kdy svátek slaví Horymír.
V tomto roce bude 251 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 11
jich připadá na mimovíkendové dny.
V neděli 29. března ve 2:00 hodin SEČ začne letní čas a skončí v neděli 25. října
ve 3:00 hodin SEČ.
A co nás čeká a nemine?
V roce 2020 proběhne valorizace důchodů a budou tedy vyšší důchody. Zvýší se
rodičovský příspěvek a minimální mzda, proběhne zvýšení mezd a platů.
Od ledna se také zvyšuje daň na cigarety a alkohol, loterijní daň, zvýší se ceny
poštovného atd.
Proběhne další vlna EET, budou zavedeny elektronické neschopenky, dojde
na změny v jízdném na železnici atd.
Dne 14. ledna bude ukončena rozšířená podpora operačních systémů Windows
Server 2008, Windows Server 2008 R2 a Microsoft Windows 7.
Rok 2020 je i rokem magickým, protože má dvě dvojky a dvě nuly. Kartářky
a věštkyně předpovídají, že to bude rok velmi pestrý.
A co nás čeká v naší obci?
Obec Borovnice získala před koncem roku 2019 dotaci 70 % na nový vrt v Přestavlkách, čeká na dotaci na vybudování vodovodu v Borovnici a na Homoli.
Máme přislíbenou dotaci 95 % na vybudování bezpečné cesty do školy v obci
Borovnice. Byla bych ráda, kdyby se vše zdařilo a povedlo vybudovat.
Všem bych chtěla popřát, aby tento rok 2020 byl pro vás všechny
šťastný a prožitý ve zdraví a pokoji.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

BÝVALÝ HOSTINEC V ČP. 22
– DVA ZAJÍMAVÉ ARCHIVNÍ DOKUMENTY
Pan Pavel Hubálek z Kostelecké Lhoty nám dal k dispozici několik
písemností týkajících se minulosti hostince v Borovnici, budovy, kterou starší obyvatelé obce ještě dobře pamatují v době provozu. My
se ale za pomoci archivních pramenů vypravíme do doby podstatně
starší - do 20. a 30. let minulého století.
Nejprve ale několik čísel z roku 1937:
Borovnice měla 303 obyvatel a 68 domů. Spadala do obvodu četnické stanice
v Sudslavě, pošta se nacházela v Chlenech, pro osadu Homol v Potštejně. Děti
chodily do školy v Malé Lhotě. Farní úřad byl v Chlenech. Členy obecního zastupitelstva byli: František Kaplan (starosta), Josef Bezdíček, Josef Hájek, Václav Vávra,
Jindřich Myšák, Jan Hrobař, Jindřich Marek, František Bednář, Josef Kubíček, Jaroslav Müller, František Tajbr. Našli bychom tu tři hostince: Josefa Hubálka,
Marie Voglové (nájemce František Komárek) a Boženy Vondráčkové
v osadě Homoli. Dále tu byl hasičský sbor (založený r. 1891) a o elektrárenské družstvo (od r. 1928).
Rájec měl v r. 1937 s osadou Přestavlky dohromady 273 obyvatel a 61 domů.
Školáci chodili do školy v Chlenech. Starostou byl Ladislav Dostál, v zastupitelstvu
dále zasedali: Josef Luňáček, J. Valach, F. Vondráček, Lad. Podhorník, Boh. Bečička,
Jan Sládek, Jos. Libotovský, Lad. Provazník, Jos. Chleboun a Fr. Pavlíček. Hostinec
v Rájci patřil Fr. Podhorníkové, v Přestavlkách Fr. Provazníkové.
Hostinská zařízení byla místy, kde se debatovalo, probíralo se vše, čím vesnice
žila, v Borovnici se scházel ochotnický spolek.
K tomu, aby mohl majitel provozovat hostinskou činnost, potřeboval koncesi, kterou uděloval okresní úřad. A právě dva takové úřední dokumenty
se v případě Hubálkova hostince dochovaly.
První je ze 17. srpna 1926, málo zřetelná kopie na průklepovém papíře, a dočteme se tu: „Panu Josefu Hubálkovi, hostinskému v Borovnici. Vzhledem
k dekretu hoř. data a čísla, kterým se Vám uděluje koncese hostinská a výčepní pro
dům čís. pop. 22 v Borovnici, ukládají se Vám následující podmínky:
1. Při hostinci musí býti zřízen zděný záchod dle předpisu řádu stavebního s řádnou žumpou, větratelnou rourou nad hřeben střechy vyzvednutou. Pro pohlaví
ženské musí záchod býti zřízen odděleně od záchodu pro muže.
2. Hostinská místnost (označená v plánku jako lokál III) budiž zvýšena nejméně na 3 m.
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3. Schodiště, kterými se zvenku do hostince vchází, náležitě vyspravena a opatřena bezpečným zábradlím.
4. Na stěnách tanečního sálu nesmí býti zavěšovány ozdoby prach zachycující.
Musí v sále býti vyvěšen zákaz kouření při tanci a plivání na zem. O dostatečné
množství zdravotních plivátek buď postaráno.
5. Podlaha místností hostinských musí býti beze spár ze zdravých prken. V taneční
síni musí býti před každou zábavou umyta a stále v dobrém stavu udržována.“
První podmínku (vybudování záchodků) měl Josef Hubálek splnit do 1. 7. 1927,
druhou (zvýšení stropu v lokále) do 1. 7. 1929. To ale nebylo vše – dekret obsahuje další pokyny:
„Při provozování živnosti buď šetřeno těchto předpisů:
1. Místností hostinských smí býti používáno jen k účelům živnosti hostinské. Nesmějí sloužiti za noclehárnu.
2. Veškeré hostinské místnosti a jich okolí buďte udržovány v náležité čistotě. Místnosti buďte denně na mokro meteny, dle potřeby myty a bíleny.
3. Ve sklepě nesmí se nic jiného ukládati, zejména ne předměty snadno rozkladu
podléhající.
4. Výčep pálených nápojů lihových smí se provozovati pouze dohromady a současně s ostatními hostinskými a výčepními oprávněními v těch právě místnostech,
nesmí se tedy výčep lihovin, likérů provozovati ani výhradně ani ponejvíce v některé části hostinských místností.
5. Při používání pivného tlakostroje buď dbáno ustanovení minist. nařízení ze dne
13. 10. 1897 čís. 237 ř. z. a ze dne 11. 7. 1907 čís. 112 ř. z.
Roura, kterou se čistý vzduch přivádí, buď vyvedena ven a nejméně 2 m nad okolní
půdu. Vyvedení nesmí se státi poblíže míst, kde jsou záchody nebo hnojiště nebo
kde vzduch nějak je znečištěn.
6. Dětem a osobám nepřekočivším 16. rok věku nesmí alkoholní nápoje, pivo,
víno, kořalka, likéry, slivovice, rum vůbec býti podávány. Osobám starším než 16
roků, kteří 18. rok věku dosud nepřekročili, smí býti podáváno jen pivo a víno.
Mladistvé osoby právě uvedené nechť vykáží se úředním povolením, že dokonaly
16. resp. 18. rok věku.
7. Při tanečních zábavách jest přísně dbáti, aby nebyly podávány jiné alkoholní
nápoje kromě piva a vína.
8. V hostinci buď na nápadném místě vyvěšena (zákaz) vyhláška, obsahující úplné
znění zákona ze dne 18. února 1922 čís. 86 sb., kterým se omezuje podávání
alkoholních nápojů.“
Druhá koncese, která se ohledně borovnického hostince v čp. 22 dochovala, pochází z 19. října. Dokument je na rozdíl od předešleho v takovém stavu, že dovoluje reprodukci, kterou přinášíme na vnitřní straně obálky.
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 v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se bude konat ve dne12. dubna 2020 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.

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. 6/2019 KONANÉHO DNE 12. 12. 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 p. Jaroslava Lédra a p. Josefa
Dvořáčka
- rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019 s navýšením v příjmové části o částku
165 800 Kč a s navýšením ve výdajové části o 229 200 Kč. Součástí rozpočtového opatření č. 3 za rok 2019 je položkový výtisk příjmů a výdajů výkazu Fin
2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn
- schvaluje rozpočet obce Borovnice na rok 2020 s návrhem příjmů 7 479,7 mil.
Kč a návrhem výdajů 6 836,7 mil. Kč, přebytek rozpočtu ve výši 643 tis. Kč bude
použit na úhradu splátky úvěrů
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu. Sazba poplatku pro rok 2020 zůstává stejná a to 600 Kč na obyvatele
- plán inventarizace majetku a závazků obce Borovnice k 31. 12. 2019. Zároveň schvaluje inventarizační komisi v tomto složení: předseda Libor Provazník,
členové: Leoš Matějus, Marie Kaplanová, Jaroslav Lédr, Petra Koutná, Jana Buriánová, Tomáš Koleš
- Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Lhoty u Potštejna. Obec se zavazuje poskytnout roční ﬁnanční příspěvek 25 000 Kč
na provoz JPO obce Lhoty u Potštejna
- schvaluje příspěvek na didaktické hry a pomůcky pro děti v MŠ Chleny ve výši
500 Kč za každé dítě, které z obce Borovnice školku navštěvuje
- ﬁnanční dar ve výši 1 500 Kč pro ČZS, Základní organizace Chleny
- ﬁnanční dar ve výši 1 500 Kč pro ČSV, Základní organizace Chleny
- odměny neuvolněných zastupitelů obce z důvodu novelizace nařízení vlády
č. 318/2017Sb. V novele se jedná o navýšení odměn o 10%. Zastupitelstvo
obce výši odměn nemění a zůstávají stejné, jako byly doposud. Za výkon funkce
neuvolněného místostarosty 4 058,- Kč, předsedy výboru 1 516,- Kč, člen výboru
758,- Kč a člen zastupitelstva 379,- Kč měsíčně
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2020
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Zastupitelstvo obce neschválilo:
- rozpočet na rok 2020 jako schodkový s úpravou v položce 2310 pitná voda,
a to navýšením o uspořenou částku cca 4 mil. Kč, která je uložena na účtu obce
Borovnice. Navrhovatel Josef Dvořáček to zdůvodnil záměrem vybudovat vodovod bez ohledu na případné přidělení dotace
- podání žádosti o dotaci na komunální techniku z Programu rozvoje venkova
ve výši 500 000 Kč
- místa konání veřejných zasedání v jiných částech obce, a to v místní části Rájec
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– starostku obce uzavřením schválených smluv
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
- předání a převzetí „Polní cesty za dvorem s brodem a průlehem v Borovnici“
od Státního pozemkového úřadu České republiky
- cenu vodného platnou od 1. 1. 2020. Cena vodného bude činit 38,10 Kč/m3
bez DPH (43,82 Kč/m3 vč. DPH v sazbě 15% platné do 30. 4. 2020 a 41,91
Kč/m3 v sazbě 10% platné od 1. 5. 2020)
Jaroslav Lédr, ověřovatel, Josef Dvořáček, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU na rok
DRUH ODPADU
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD

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

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

BIO

NEPROVÁDÍ SE

MOBILNÍ SVOZ "N"
ODPADU

NEPROVÁDÍ SE
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Od 1. 1. 2020 se nově sbírají
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.

VÝŠE POPLATKŮ NA ROK 2020

Komunální odpad
600,- Kč/rok za osobu trvale žijící
600,- Kč/rok za rekreační objekt

Poplatek za psa
a) za prvního psa ..................................................................100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .................100,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu ................................................100,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. c) tohoto ustanovení ...................................................100,- Kč
Výběr poplatků proběhne během měsíce ledna a února
v těchto místech:
Borovnice - obecní úřad
vždy v úředních hodinách
Nebo převodem na účet
č.ú.: 1240071339/0800
Poplatky musí být uhrazeny do konce února 2020
Poplatek lze rozdělit na dvě části, činí-li celková částka více jak 1000,- Kč
První polovina bude uhrazena
do konce února 2020
Druhá polovina bude uhrazena
do konce července 2020
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Výdaje na likvidaci tříděného odpadu v Kč:
papír, plasty, sklo
rok
2017
2018
2019

částka
73098
100285
94061

ĞůŬĞŵ

2019
WŽƉůĂƚŬǇ

Příspěvky od společnosti EKO - KOM v Kč:
rok
2017
2018
2019

částka
39541
51460,5
31458

Graf zobrazuje vývoj výdajů vynaložených obcí Borovnice na likvidaci netříděného komunálního odpadu (tj. směsný odpad a objemný odpad).
Údaje za rok 2019 jsou k datu uzávěrky tohoto čísla Brodíku nekompletní, chybí údaje za
měsíc prosinec, u příspěvků od společnosti EKO-KOM údaje za poslední čtvrtletí.
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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.
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Čas kvapí a na dveře nám v našich obcích v sobotu 11. 1. 2020 zaklepou Tři králové.
Tři vzácní hosté z daleké krajiny přinesou do našich domovů přání hojného zdraví
a požehnání. Budeme se moci aktivně zapojit do tříkrálové sbírky.

FARNÍ CHARITA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Uskutečňuje své poslání prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve Stacionáři sv. Františka: Odlehčovací služby pobytové pro seniory
Týdenní stacionář pro seniory
Denní stacionář pro seniory
Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením
Tříkrálová sbírky v roce 2019:
V roce 2019 se na Rychnovsku koledování zúčastnilo 134 skupinek koledníků ve
35 obcích a dárci jim vložili do pokladniček 869 708 Kč.
Všem dárcům z celého srdce děkujeme.
Díky výtěžku sbírky jsme:
• ﬁnančně podpořili rodiny ohrožené sociálním vyloučením,
• pořídili kompenzační pomůcky pro lidi se zdravotním postižením,
• obnovili jsme část vybavení Stacionáře sv. Františka,
• financovali nové pracovní pomůcky pro lidi se zdravotním
postižením v Neratově,
• přispěli do fondu pro mimořádné situace jako například živelné katastrofy,
• darovali ﬁnance na realizování humanitárních projektů v Indii.
Z nové sbírky chceme: • pokračovat v obnově vybavení stacionáře,
• nadále podporovat rodiny ohrožené sociálním vyloučením,
• ﬁnancovat nové vybavení chráněného bydlení Domov
v Neratově,
• přispět do fondu pro mimořádné situace,
• darovat ﬁnance pro humanitární projekty v Indii.
Mgr. Ondřej Barabáš, ředitel
Farní charita Rychnov nad Kněžnou I Palackého 111 I 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 431 I char.domov@tiscali.cz I www.rychnov.charita.cz
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou na rok 2020
ORDINAČNÍ HODINY :

11. 1.

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

MUDr. Valešová Pavla

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

12. 1.

MUDr. Veselská Renata

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

494 3717 81

18. 1.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec n.Orl.

721 460 150

19. 1.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

25. 1.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec n.Orl.

494 323 152

26. 1.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště n.Orl.

494 371 088

1. 2.

MDDr. Borůvková Veronika Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114

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

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2020
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KNIHOVNA BOROVNICE
Otevírací hodiny knihovny
V lednu bude první výpůjční den 14. ledna 2020, kdy promítneme DVD
z „Vánoční knihovny a z rozdávání betlémského světla.“ Vše pro vás připravil
Břetislav Kaplan.
28. ledna se v knihovně uskuteční druhý výpůjční den. Proběhne též kontrola
spojená s doplňováním knih z výměnného fondu Městské knihovny v Kostelci nad
Orlicí. Na programu je i debata o tom, co vás těší, udivuje, rozčiluje…
Chtěla bych poděkovat všem za přípravu vánoční výstavy. Byla malá,
ale moc pěkná. Vánoční knihovna se stala přehlídkou kulinářských výrobků. Byla
jsem opět udivena šikovností čtenářek. Kdybych měla jmenovat každou mísu, zákusky, dorty, trubičky, slané pečivo, obložené chlebíčky a jejich výrobce, seznam
by se protáhl na několik stránek. Po celou dobu byla výborná nálada a čtenářky
už plánovaly různé činnosti na příští rok.
Tradiční rozdávání Betlémského světla se povedlo. Domů si světlo odneslo 14 dospělých, 4 děti s maminkami a světlo ještě putovalo do Lhot u Potštejna, Ústí nad Orlicí a Jablonného nad Orlicí. Budu velmi ráda, když se setkáme i
v tomto roce 2020.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala paní starostce Rojkové a paní účetní Buriánové za všestrannou pomoc a podporu při práci pro knihovnu.
Všem přeji v roce 2020 stálé zdraví, radost a úsměv na tváři a hodně životního elánu.
Vaše knihovnice Božena Kaplanová
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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Otočili jsme list nového kalendáře a uvědomujeme si, jak ten čas neúprosně utíká. Vánoční dny, které jsou křesťany považovány
za nejkrásnější svátky v roce, nás (jako již
po několikáté) neobdařily ani jednou sněhovou vločkou. Jejich průběh připomínal spíše
jarní či podzimní sezónu.
Podle staletých přísloví „na nový rok o slepičí
krok“ a „na tři krále o krok dále“, budeme
v očekávání, co nového nás překvapí. Jaký
byl vlastně ten končící rok? Tuto otázku
si mnozí klademe a přemýšlíme, co se nám
v tom minulém podařilo, a kde jsme se naopak setkávali s nezdary, a jak bychom
se měli připravovat na další období. Protože žijeme v uspěchané době, kdy každý má plno svých starostí a určitou odpovědnost, o to více bychom měli usilovat,
abychom našli chvilku na odpočinutí i zamyšlení v klidu, protože mnohým ten
předvánoční shon ubíral z vlastní energie.
Můžeme začít již nyní v lednu plánovat náš další postup v našich
zahradách a sadech, kdy se pozvolna začínají prodlužovat dny. Je možno
odebírat dřevěné řízky, především u druhů, které velmi brzy na jaře raší,
bychom neměli otálet. Jedná se třeba o zlatici, rybízy, meruzalky, tamaryšky, tavolníky apod. Z rostlin řežeme silné vyzrálé letorosty, které rozdělujeme na jednotlivé
řízky po 3-4 pupenech.
Postupujeme od spodku prutu, nevyzrálé části vyřazujeme. Odebrané řízky je
vhodné stimulovat práškovým nebo gelovým růstovým stimulátorem. Založíme asi
ze dvou třetin výšky do vlhkého materiálu (rašelina s pískem či jinou sypkou zeminou). Zjara řízky napícháme do připravené volné půdy, a do léta nám dřevité
řízky zakoření. V dalším období je již můžeme přesazovat na konečné stanoviště.
Rovněž je možné odebírat rouby peckovin, ale pouze ze zdravých matečních
stromů a spíše z osluněné strany koruny. Výhony narostlé uvnitř koruny mají v sobě
méně vzrůstného potenciálu, a proto, když máme možnost si vybírat, je to lepší.
V žádném případě nepoužíváme rouby z tzv. „vlků.“ Je třeba ihned tyto rouby
označit, abychom si později nespletli jednotlivé odrůdy. Založené rouby nesmí
zaschnout ani zplesnivět, ani narašit. V minulé sezóně již bylo dosti napsáno
o příslušných postupech.
V tomto období můžeme pod koruny stromů vápnit, nejlépe dolomitickým
nebo mletým vápencem a zjara již prachovým vápnem. Rovněž takto přihnojujeBrodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2020

15

me rybízy, ne však angrešty, protože ty větší
obsah vápna v půdě nesnáší. Na rybízy to
můžeme rozprášit na celé keře, což navíc působí jako desinfekce.
Pro pokojové rostliny pěstované v nádobách v bytech nastává v zimě složité
období. Intenzita světla je mnohem nižší,
což omezuje fotosyntézu rostlin na minimální úroveň. Rostliny potom nemohou vytvářet
dostatek potřebné energie. Pro většinu rostlin
je důležité snížit okolní teplotu, omezit
zálivku a přihnojování. V teplém a suchém prostředí přezimující rostliny prosychají, velké množství energie spotřebovávají pro své zásoby. V prostředí vyšších teplot se pak také mohou více množit
drobní škůdci (roztoči, píďalky, svilušky, třásněnky a jiní).
V posledních letech ve venkovských lokalitách přibývají nové stavební parcely,
a tím roste počet různých želených, betonových, kamenných a jiných oplocení,
jimiž lidé ohraničují své objekty. Je vhodné se také zamyslet nad přírodními rostoucími živými ploty. Je přece spousta možností jejich využití. Přírodní ploty nejen že ladně zapadají do místních lokalit, ale také snižují prašnost
a tlumí hluk. Ten mnohde při vyšším provozu na komunikacích nepříjemně doléhá
na místa, která chceme ochraňovat. Přitom i tyto vybrané dřeviny svými různými
přírodními barvami zkrášlují prostředí a nechají se tvarovat dle našich požadavků.
I to dává podnět k zamyšlení zvláště pro mladší generace, které si chtějí vytvářet
poklidné a hezké zázemí.
Vám všem, kteří vytváříte svou jakoukoli činností krásné, zdravé
a užitečné prostředí pro sebe, pro své děti a další generace ve svém
okolí, patří díky, ať se všem daří.
Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE

HASIČI VRBICE ZVOU NA

tradiční HA SIČ SKÝ PLE S,
KTERÝ SE KONÁ

11. ledna 2020

v MÍSTNÍM POHOSTINST VÍ na VRBICI
Začátek ve 20:00 hodin
BO H ATÁ TO M BO L A

*
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ČČK VRBICE

POŘÁDÁ

Dětský karneval,
V SOBOTU

25. ledna 2020

od 14.00 hodin

v prostorách obecního sálu na Vrbici
SOUTĚŽE

* TO M BO L A * P R O M A S K Y J S O U P Ř I P R AV E N Y O D M Ě N Y
ČČK VRBICE

POŘÁDÁ

Ples při svíčkách,

V SOBOTU

1. února 2020

od 20.00 hodin

* hra j e ka pela M E M O R Y

Sbor dobrovolných hasičů Kostelecké Horky
Si Vás dovoluje pozvat na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
který se koná v sobotu  2. 20
v kulturním domě v Kosteleckých Horkách
Začátek ve 20 hodin

Hraje J.K. Band
Domácí kuchyně
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Občanská poradna je tu pro vás i v roce 2020
Máme tady nový rok a opět jsme tu pro vás připraveni poradit vám s problémy,
které řešíte. Naším cílem je poskytovat odborné sociální poradenství lidem, kteří
se ocitli v tíživé životní a sociální situaci nebo jim tato situace hrozí. Jde především
o poradenství související s problémy, které musí občan často řešit, např. zadlužení,
potíže se zaměstnavatelem, rodinné neshody (rozvod, výživné), spory s pronajímatelem nebo nájemcem bytu, problémy týkající se spotřebitelství (reklamace,
odstoupení od smlouvy, prodejní podvody aj.). Našim klientům pomáháme získat
potřebné informace a dovednosti pro dosažení jejich práv.
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemůžeme vás zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny a smlouvy. Poskytneme vám právní radu,
informaci a podpoříme vás při sepsání návrhů, smluv apod. Pro zkvalitnění služby
využíváme objednávkový systém.
Pokud hledáte pomoc při řešení vašich problémů, a nevíte na koho se obrátit,
kontaktujte nás na tel. 734 370 960.
Poradenství je poskytováno bezplatně. Poradna sídlí v ulici Příkopy 530, Kostelec
nad Orlicí, v prvním patře.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat také e-mailem: opnachod@ops.cz.
Další informace o službě naleznete na www.ops.cz.
Poradna je pro vás otevřena každý sudý pátek: 9:00–12:00, 13:00–15:00.
V novém roce začínáme 10. 1. 2020.
Mgr. Lenka Sedlářová

Virtuální Univerzita třetího věku
Přihlaste se do virtuální Univerzity třetího věku (VU3V)
jako jedné z forem celoživotního vzdělávání, která je organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Probíhá v přednáškovém
sále knihovny v Kostelci nad Orlicí.
Začínáme v úterý
4. února 2020 v 9:00.
Kontaktujte nás na tel. čísle:
724 329 557,
724 733 940
Více informací se dočtete na: https://e-senior.czu.cz/
0

Harmonogram přednášek
pro letní semestr Kouzelná geometrie:
4. 2. (úterý) 9:00
18. 2. (úterý) 9:00
3. 3. (úterý) 9:00

17. 3.(úterý) 9:00
31. 3.(úterý) 9:00
4. 4.(úterý) 9:00
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POČASÍ U NÁS V NOVÉM
PROSINEC 2019
teplota

vítr

maximální

minimální

průměr

12,8°C

-7,4°C

2,7°C

průměr

směr

0,9m/s

jihozápadní

srážky

27,6mm z 12 dnů deště

Dobrý den čtenáři Brodíku, jak jsem již psal v předešlém čísle o mé meteostanici, tak
vám dnes představím v rychlosti mé www stránky, které naleznete na adrese www.
pocasirajec.cz . Na stránkách naleznete aktuality, co se chystá a aktuálně děje, výhled
počasí pro naši lokalitu, grafy od roku 2011 do současnosti budou postupně doplňovány a s tím i spojené údaje, dále aktuální informace o počasí. Teď ještě nějaké údaje
za prosinec 2019, v příštím čísle se můžete těšit na nějaké zajímavosti z předešlých let.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci lednu oslaví
významné životní jubileum
80 let
paní Ludmila Řičařová z Borovnice,

75 let
pan Rudolf Vančura z Rájce,
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
sociální výbor

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
V sobotu 7. prosince jsme se letos už pošesté sešli v altánu pod homolskými schody, abychom se vánočně naladili a vyslali s dětmi balónky s přáním Ježíškovi.
Asi 50 pestrobarevných balónků jsme poslali s přáníčky tradičně z prvního odpočívadla
homolských schodů a budeme se těšit, že alespoň nějaká z nich budou vyslyšena.
Děkujeme všem, kdo se akce zúčastnili a podíleli na organizaci.
Do nového roku 2020 přeji všem především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a síly
k překonávání životních překážek.
Petra Koutná, předsedkyně sociální a kulturní výboru
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VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
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