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TRESTNÍ PROTOKOL VEDLI STAROSTOVÉ BOROVNICE V LETECH 1883-1922.
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Z HISTORIE

NAŠI PŘEDKOVÉ A JEJICH KONFLIKTY SE ZÁKONEM
Během přípravy monograﬁe obce (Dějiny obce Borovnice, 2016) bylo třeba prostudovat značné množství archivních pramenů. Některé z nich nám prozradily, že
ani někteří naši předkové nežili zrovna vzorně. V případě Borovnice se
dochovala kniha zápisů, která to dokazuje.
Jde o tzv. trestní protokol, který byl povinen vést starosta obce. V rychnovském archivu je uložena kniha vedená v letech 1883 až 1922. Šlo o evidenci
týkající se „zločinů, přečinů neb přestupků“. Vydejme se tedy na přelom 19.
a 20. století…
U jednotlivých osob je uvedeno jejich stáří a dále: náboženství (všichni zapsaní
byli vedeni jako římští katolíci), stav, zaměstnání, místo narození, soud, u něhož
byl dotyčná/dotyčná odsouzen/odsouzena, datum soudního nálezu, za co padl
rozsudek (pro zločin, přečin neb přestupek) a výše trestu.
V každém případě se jedná o zajímavé, místy dokonce úsměvné čtení. Z Borovnice pocházel nešťastník, který byl u soudu „jako doma“, i když z dnešního
úhlu pohledu nešlo o závažné přečiny. Sedmnáctiletý Antonín Vavroušek,
nádeník, dostal roku 1888 v Hořicích 3 dny vězení za tuláctví. Tentýž Antonín
Vavroušek, tentokrát řeznický pomocník, byl r. 1903 soudem v Litomyšli potrestán
za tuláctví již celým měsícem vězení. Je u něho poznámka: ženatý, vdovec. O rok
později dostal 3 týdny vězení. Jeho jméno se v protokolu objevuje mnohokrát.
V roce 1913 byl ženatý řezník Antonín Vavroušek, narozený r. 1870, potrestán
třemi měsíci vězení a opravdu nejde o poslední zápis…
Jak vidíme u Antonína Vavrouška, nejčastějším prohřeškem bylo tuláctví,
za které padaly různě vysoké tresty. Dopouštěli se ho i jiní. Tak šedesátiletý řezník
Josef Brožek narozený na Homoli byl dne 27. ledna 1884 v Litomyšli odsouzen za tuláctví na 4 měsíce, ale za totéž obdržel osmnáctiletý zámečník Josef
Volný u soudu v Jílovém dne 29. listopadu 1888 jen 9 dní vězení, aby v únoru
následujícího roku v Pardubicích dostal za tuláctví dalších 8 dní a opět tamtéž
8 dní koncem března. Byl to prostě tulák – následují další dva rozsudky v letech
1889 a 1890 (8 dnů kdesi v Rakousku a 14 v Kolíně). Čtyřiadvacetiletý nádeník
Ladislav Kopsa narozený na Homoli byl v únoru 1891 v Roudnici za tuláctví
odsouzen na 14 dní vězení.
Z 8. února 1901 ale pochází přísný rozsudek, kterým soud jednatřicetiletému zámečníkovi Josefu Volnému vyměřil „skrz zločin krádeže 5 roků žaláře.“
V tomto případě soud patrně vzal v úvahu, že dotyčný měl za sebou řadu několikadenních uvěznění za tuláctví.
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Většina rozsudků je v řádu několika
dnů, přičemž nejčastějším důvodem bylo právě tuláctví. Místa, kde byli Borovničtí souzeni, jsou vskutku rozmanitá: Praha, Jičín, Most,
Jaroměř, Prostějov, Přerov, Turnov, Mohelnice,
Trutnov, Přelouč, Chrudim, Kolín, Písek, Poděbrady, Litomyšl, Praha-Nusle, Mnichovo Hradiště, Prachatice, Terezín, Nová Paka… Zdaleka
tedy nejde jen o nejbližší Kostelec n. O., Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové či Pardubice.
V protokolu je zapsána řada rozsudků, u kterých je jen odkaz na paragraf,
takže nevíme, o co šlo. Týká se to i několika žen z Borovnice ve věku od 27
do 43 let odsouzených v letech 1886-1888 v Kostelci nad Orlicí. Tresty byly
v těchto případech velmi nízké – od 12 hodin do 4 dnů vězení.
---------------------------------------------------------------V zápisech vedených na úřadě obce Borovnice nenalezneme vážnější prohřešek, než jakým byla krádež a nutno říci, že těch se odtud pocházející lidé dopustili
jen v několika málo případech. Jak už bylo řečeno, nejčastějším důvodem pro
odsouzení bylo tuláctví.
Přesto ale v katastru dnešní obce došlo na konci 19. století k hrdelnímu zločinu. Zmiňuje se o něm rájecká kronika v záznamu vztahujícím
se k roku 1890 – dejme tedy slovo kronikáři:
„V lese Na Skalce byl v noci přepaden, zavražděn a oloupen neznámý cestující, když předtím se stavil v hostinci v Přestavlkách a před někým neopatrně
dal najevo, že má u sebe peníze. Cestou k Chocni byl pak neznámými pachateli
oloupen. Na jeho mrtvolu přišla mladá Emilie Myšáková z Rajce při hledání hub.
Zavražděný byl pochován v Chlenech na hřbitově. Četnictvo pátralo po pachateli,
ale nic nezjistilo přesto, že vyšetřovali i některé domácí chasníky. Na památku té
události, poblíž toho místa, je u silnice na stromě zavěšen malý obrázek“ (Pamětní
kniha obce Rajc-Přestavlky, s. 64-65).
---------------------------------------------------------------Čerpali jsme z těchto archivních pramenů:
Trestní protokol, 1883-1922, SOkA Rychnov n. Kn., fond Obecní úřad Borovnice, kn. č. 192, kart. č. 25).
Pamětní kniha obce Rajc-Přestavlky, SOkA Rychnov n. Kn., fond AO Rájec, inv. č.:18, č. kn.: 2518, kart. č.: 271
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 dne 12. 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. 1/2020 KONANÉHO DNE 23. 1. 2020 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. Leoše Matějuse
a p. Josefa Dvořáčka
- podání žádosti o dotaci na komunální techniku pro údržbu veřejných ploch
a zeleně z Programu rozvoje venkova 20POVU1 ve výši 500 000 Kč
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- podání žádosti o dotaci na komunální techniku pro údržbu veřejných ploch
a zeleně z Programu rozvoje venkova 20POVU1 ve výši 250 000 Kč
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
- rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 s navýšením v příjmové části o částku
424 100 Kč a v navýšení výdajů ve výdajové částce o 113 450 Kč. Součástí
rozpočtového opatření č. 4 za rok 2019 je položkový výtisk příjmů a výdajů
výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn
- výsledky hospodaření obce Borovnice za rok 2019
- vnitřní směrnici Zpracování a ochrana osobních údajů
- výsledky zasedání ﬁnančního výboru
Leoš Matějus, ověřovatel, Josef Dvořáček, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka

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.
6
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2020 pro obec BOROVNICE

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU na rok
DRUH ODPADU

ČETNOST SVOZŮ
ZA ROK

SVOZOVÝ DEN

ČÍSLO TÝDNE

26X

PÁTEK

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

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

TERMÍN DLE OBJEDNÁNÍ OÚ

PLAST A TETRAPACK

PAPÍR

13X

PÁTEK

BÍLÉ

4X

STŘEDA

8,21,34,47

BAREVNÉ

4X

STŘEDA

8,21,34,47

SKLO

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

BIO

NEPROVÁDÍ SE

MOBILNÍ SVOZ "N"
ODPADU

NEPROVÁDÍ SE
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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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Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve
36 obcích, kde se podařilo do 156 zapečetěných pokladniček vybrat 1 025 188 Kč.
V jednotlivých obcích byl tento výtěžek:

Osečnice

11 340,00 Kč

Bartošovice

53 737,00 Kč

Pěčín

11 060,00 Kč

Borohrádek

49 209,00 Kč

Polom

6 372,00 Kč

Borovnice

11 884,00 Kč

Potštejn

30 654,00 Kč

Byzhradec

8 667,00 Kč

Častolovice

36 996,00 Kč

Rokytnice
v Orlických horách

43 932,00 Kč

Černíkovice

45 142,00 Kč

Rybná nad Zdobnicí

13 344,00 Kč

Doudleby nad Orlicí

3 918,00 Kč

Rychnov nad Kněžnou 182 678,00 Kč

Hřibiny- Ledská

12 965,00 Kč

Skuhrov nad Bělou

39 189,00 Kč

Chleny

8 829,00 Kč

Slatina nad Zdobnicí

30 026,00 Kč

Javornice

28 718,00 Kč

Solnice

54 070,00 Kč

Kostelec nad Orlicí

34 323,00 Kč

Synkov - Slemeno

14 953,00 Kč

Krchleby

4 675,00 Kč

Třebešov

13 880,00 Kč

Kvasiny

50 071,00 Kč

Tutleky

3 730,00 Kč

Lhoty u Potštejna

10 295,00 Kč

Vamberk

72 323,00 Kč

Lično

20 732,00 Kč

Voděrady

31 541,00 Kč

Lukavice

14 040,00 Kč

Vrbice

10 671,00 Kč

Olešnice u RK

15 767,00 Kč

Záměl

25 221,00 Kč

Orlické Záhoří

14 017,00 Kč

Zdobnice

6 219,00 Kč

Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní dvacáté Tříkrálové sbírky.
-
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Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli ﬁnančně do Tříkrálové sbírky.
Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří
se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně
dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení, za výbornou
spolupráci se starosty a úředníky v obcích.
Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 2/2020
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Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové
sbírky a za udělená požehnání koledníkům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 bude použit podle schváleného záměru na obnovu
vybavení Stacionáře sv. Františka pro seniory a lidi s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc k rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část výtěžku bude také
poskytnuta Sdružení Neratov, na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti
Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích.
Přeji vše dobré v roce 2020.
Mgr. Ondřej Barabáš
ředitel Farní charity Rychnov nad Kněžnou

PODĚKOVÁNÍ
Dne 11. 1. 2020 naše obce navštívili s přáním zdraví, štěstí a pokoje Tři králové.
Děkuji všem, kteří jste je přijali s radostí. V Rájci pod vedením Mgr. Petry Koutné
chodili Martin a Matěj Buriánovi, Haidi Koutná. V obcích Borovnice a Přestavlky
vedla skupinku studentka Anička Novotná z Vamberka s dětmi Gabrielou a Josífkem Navrátilovými z Lukavice. Velký dík za jejich čas a upřímné nadšení pro
potřebnou službu, která pomáhá dárcům i obdarovaným. Za rok se těšíme zase.
Krásný rok 2020 přeji všem!
Dana Navrátilová z Přestavlk – asistentka sbírky

Nabídka palivového dříví
obec Borovnice
Jehličnaté - smrk, borovice 450 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
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ZPRÁVY Z MAS NAD ORLICÍ, O.P.S.
Začátek nového roku vybízí k ohlédnutí za rokem uplynulým. Rádi bychom se
s Vámi podělili o to, co se v minulém roce v naší organizaci událo.
Posláním MAS NAD ORLICÍ o.p.s. je podpora rozvoje venkovského regionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů
a dalších subjektů působících v území Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Nabízíme služby především v oblasti operačních programů Program rozvoje venkova, Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program a Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Cílem je získat ﬁnanční prostředky pro region.
K 31. 12. 2019 jsme schválili přidělení dotace pro 40 projektů v Programu rozvoje
venkova. Podpořeny byly projekty z oblasti zemědělské a lesnické techniky, podnikání,
výstavba odpočinkových, naučných a ﬁtness hřišť. Finanční podpora pro tyto projekty
byla 14,5 mil. Kč. Ze zajímavých projektů můžeme uvést pořízení zemědělské techniky
pro místní zemědělce - nákup 2 ks středových nahrabovačů pro sklizeň píce, pořízení
moderního přepravníku skotu a pro obec Proruby nákup traktoru s lesnickou nástavbou.
V oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti byly schváleny 2 projekty. Velmi pěkným projektem byly příměstské tábory Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s.. Tento projekt byl zaměřen na pomoc zaměstnaným rodičům, pečujícím o děti předškolního
a školního věku v době jarních a letních prázdnin. V roce 2019 se zrealizovalo
39 turnusů příměstských táborů, které využilo 683 dětí.
Integrovaný regionální operační program - k 31. 12. 2019 bylo zrealizováno a proplaceno 13 projektů s celkovou výši dotace 15,4 mil. Kč. Dalších 18 projektů je již
schváleno a po úspěšné realizaci se mezi ně rozdělí 21,5 mil. Kč. Jde o projekty
zaměřené na dopravní infrastrukturu, sociální služby a podporu vzdělávání. Podpořen byl například projekt pro Komunitní centrum v obci Sudslava, aktuálně probíhají
jednání k projektu Bezpečný chodník na parc. č. 172/1, k. ú. Borovnice u Potštejna.
Dalším zajímavým projektem, kterým jsme v roce 2019 navázali na předchozí
úspěšné období je Místní akční plán vzdělávání (MAP). Cílem tohoto projektu je
zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Snažíme se propojovat školy, veřejnost i radnice a probudit zájem o vzdělávání našich dětí. V projektu MAP II. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko je zapojeno celkem 22 základních a mateřských škol. Vznikl tak prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností,
sdílení praxe a vytváření společných aktivit. V roce 2019 proběhlo 21 seminářů
určených pro odbornou i laickou veřejnost, setkání žákovských parlamentů nebo
studijní pobyt pedagogů ve Finsku. V letošním roce na tyto aktivity navážeme dalšími semináři. Největší událostí první poloviny roku bude Festival vzdělávání, který
proběhne v termínu 31. 3. – 2. 4. 2020 na zámku v Kostelci nad Orlicí.
V letošním roce budou vyhlášeny nové výzvy ve výše uvedených operačních programech. Těšíme se na spolupráci a věříme, že se projekty podaří zrealizovat. Hodláme
podporovat spolky, obce a lidi, kterým není veřejný a kulturní život lhostejný. Více o naší
činnosti se dozvíte na našich www stránkách, facebooku nebo nás osobně kontaktujte.
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Společně chceme, aby se nám v našem regionu žilo dobře, neboť je to místo, kde
jsme doma.
MAS Nad Orlicí o.p.s., www.nadorlici.cz
Petra Čejková, tel: 737 839 798

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU DO NAŠEHO TÝMU
Díky radostným událostem, které čekají naše kolegyně, hledáme nové kolegy
do týmu na pozice Manažer operačního programu PRV, IROP a OP Z.

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

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 2/2020
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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 27. března 2020
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, 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.

12
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou na rok 2020
ORDINAČNÍ HODINY :

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

1. 2.

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

2. 2.

MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 694
8. 2.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov n. Kn.

494 531 955
9. 2.

MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600
15. 2.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec n. Orl.

494 323 958
16. 2.

MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk
602 514 715

22. 2.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.

494 532 330
23. 2.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665
29. 2.

MUDr. Majer Rostislav

U Stadionu 954, Rychnov n. Kn.

608 382 500
1. 3.

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 696

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155
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FA R M Á Ř S K É T R H Y 2 0 2 0
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 9.00 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.
5. dubna (velikonoční trhy)
17. května (májové trhy plus výstava bonsají)
14. června
19. července

16. srpna (řemeslnický jarmark)
13. září
18. října (dušičkové trhy)
15. listopadu (martinské trhy)
13. prosince (vánoční jarmark)

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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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
V pranostikách se píše, že únor
bílý – pole sílí. Vedle toho, že
sníh ochraňuje osení, přináší vodu
a je důležitý i pro uvolňování vzdušného dusíku do půdy při jiskření slunečních paprsků. Podle statistických
údajů dříve vycházelo, že nejstudenější měsíc v roce je leden, ale to se
během pozdějších let začalo měnit
a při různých pozorováních jsme se
přikláněli k únoru, zvláště když byl
tento měsíc bez sněhu.
To znamená, že únor může být
velmi proměnlivým obdobím. V tomto čase můžeme již využívat svou energii k uskutečňování různých prací. Dají se radikálně
zmlazovat opadavé a přestárlé živé ploty. U volně rostoucích živých plotů
založených z kvetoucích keřů je třeba provádět buď každý rok, nebo střídavě alespoň částečné zmlazení, aby docházelo k postupné obnově dřeviny. U pravidelně
tvarovaných živých plotů je ovšem nutné brát v úvahu, že u pomalu rostoucích
dřevin postačí mnohdy jediný řez, zatímco rychle rostoucím druhům budete muset
věnovat péči i třeba třikrát ročně. Termín a četnost řezu bude vždy záležet na druhu dřeviny, stanovištních podmínkách, na zálivce a hnojení.
Únor je ideální dobou pro ošetření většiny dřevin řezem. Bez problémů lze zmlazovat keřové porosty, ale i odstraňovat větší větve okrasných stromů.
U většiny keřů lze provádět tzv. prosvětlovací řez, ale pouze u těch, které
nekvetou hned zjara. Ty, které kvetou brzy na jaře jako např. zlatice (Forsythia),
řežeme na větevní kroužek, aby se rána co nejrychleji zahojila. U větších řezů
ránu zamazáváme stromovým balzámem.
Zcela se však vyhneme dřevinám, jako jsou břízy, ořešák nebo třešně. U těchto dřevin ponecháme zásahy na vegetační období.
Lze ale provádět zimní řez révy vinné v čase, kdy je pro ni vegetační klid.
V našich podmínkách to bývá ve druhé polovině února, někdy až začátkem března. V této době nedochází k intenzivnímu „slzení“, tj. vytékání mízy z řezných
ran. Míza je velmi důležitá, protože obsahuje významné látky pro růst a rašení.
Pěstitelé vína využívají v zásadě dva způsoby řezu. U vrcholových tvarů je to
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 2/2020
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„řez na tažeň“ a u kordónových tvarů
„řez na kordónové rameno“ s čípky
nebo krátkými „tažni“. Tyto způsoby lze
aplikovat na pěstitelské tvary s různou
výškou kmínků. U obou způsobů platí,
že réva rodí na jednoletém dřevě. Vždy
je třeba na keři ponechat jednoleté
dřevo. Plodné dřevo může také vyrůstat
ze dřeva dvouletého i staršího. Pro iniciaci dobrého květenství je potřebné mít
dobře přístupné oslunění letorostů.
Na zahradách se také setkáváme
s velmi pěknými dřevinami, které
jsou nejlíbivější v zimě po opadu
listí. Proč až po opadu? Protože mají zajímavě a výrazně zbarvenou kůru větví, a to zvláště větví mladých, jednoletých. Jedná se hlavně o vrby. Nejznámější je určitě „vrba kroucená“ – červeno křivolaká se
žlutou až oranžově červenou kůrou, která roste rozložitěji a má převislé koncové větve. Zajímavá je také vrba nazývaná „Matsudova“ s kůrou zelenou až šedozelenou.
Ta roste vzpřímeně a dorůstá i vysoké výšky. Nemusí jít jenom o kroucené vrby, ale
i o jiné druhy vrb, jakými jsou vrba bílá, nachová, křehká, košíkářská aj. Tyto vrby
mají velmi dekorativní a výrazně zbarvenou kůru mladých letorostů. Vrby řežeme
na jaře těsně před rašením nebo na začátku rašení. U některých druhů bývá ta
nejlepší doba kolem Velikonoc, protože jejich proutí je velmi dekorativní a používá
se ho na výzdobu interiéru bytů, květin i exteriérů domů. Mírný podzimní řez sice
vrbě neškodí, ale bývá většinou vyvolaný nutností odstranit nevhodnou větev nebo
lehce prosvětlit korunu. Vrby také potřebují dostatek slunečních paprsků. Také se
můžou pěstovat jako nestříhavé. Stářím však dekorativní barva kůry mizí a je pouze
na mladých jedno až dvouletých letorostech. Proto pokud chceme docílit krásného
barevného efektu mladých větví, musíme každoročně radikálně řezat. U ostatních
dřevin okrasných kůrou jsou zásady řezu velmi podobné vrbám.
Nejvýraznější kůru mají svídy. Svída bílá (Sibirica), svída výběžkatá, svída
krvavá. Tyto dřeviny nemají v barvě ohnivě zbarvených letorostů mezi keři konkurenci.
Svídy však někdy mírně odnožují a vytvářejí výmladky. Tyto dřeviny s barevnou kůrou
mohou být i zahuštěné, nepotřebují tolik světla do svých korun jako ovocné stromy.
Mezi další zajímavé dřeviny patří bezesporu líska, trnovník akát, kultivary
lípy, japonské javory i platan, který bez obav, že by vyrostl jako vysoký
strom, se nechá pěstovat do malé výšky s plochou korunou jako deštníkový tvar.
Pokud již máte nařezané rouby z peckovin (třešně, višně aj.), dbejte na pravidelnou kontrolu jejich stavu a zaschlé, zplesnivělé a jinak nevhodné rouby ihned likvidujte.
Během února již také dle místních možností a vašich zkušeností můžete přistoupit k odběru roubů jádrovin. V únoru je také již možno naroubovávat rybízy,
16
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angrešty na meruzalku, pokud je máme založené ve sklepě či komoře a známe
postup této práce. Podmínkou odběru roubů a řízků je však jejich řezání v naprostém vegetačním klidu. O příslušných postupech již bylo v Brodíku několikrát psáno.
Dnes ještě připojím zmínku o pěstování některých ne zrovna běžných bylinek.
V únoru nastává čas na předpěstování sadby rozmarýnu, citronové trávy a také levandule lékařské. Tu si můžeme sami doma pěstovat bez větších obtíží. Množí
se i řízkováním, ale jen pokud jsme si jisti, že mateřská rostlina je prostá chorob.
Jinak bychom si namnožili nemocné rostliny… Pěstování levandule z osiva je sice
v počátcích trochu náročnější, ale riziko přenosu chorob zde nehrozí. Osivo levandule vyséváme v únoru do kvalitního výsevního substrátu. Výsevní misku je vhodné
zakrýt kouskem fólie a zeminu udržovat stále vlhkou při teplotě 20 až 25 ºC. Levandule klíčí 3 až 4 týdny. Po vzejití ji přepikýrujeme do sadbovačů nebo květináčů.
Na zahrádce po přesázení vytvoří pěkný stále zelený keřík s ﬁalově modrými květy.
Další bylinkou je majoránka zahradní. Vyséváme ji velmi mělce do kvalitního sadbového materiálu, opatrně zakryjeme zeminou a půdu udržujeme dostatečně vlhkou.
Jakmile jsou semenáčky vhodné k pikýrování, přepikýrujeme je do truhlíku. Na venkovní
záhon je vysazujeme až v květnu. Nejvhodnějšími jsou odrůdy „Marietta“ a „Marcelka“, které vytvářejí nízké kompaktní keříčky s velmi výraznou majoránkovou chutí a vůní.
O bylinkách a jejich pěstování najdete spoustu informací na webu www.bylinky.
info, odkud jsme převzali fotky levandule i majoránky.
Také při výsadbě papriček a rajčátek nezapomínejme, že papriky potřebují
ke klíčení vyšší teploty, optimálně 36 až 30 °C. Až když se začnou objevovat
děložní lístky, lze snížit teplotu na 20 až 22 °C. Mladým rostlinkám dopřejeme
dostatek světla a rostoucí rostlinky poléváme opatrně. Papriky nemají rády
přemokření a zemina by měla mezi poléváním občas proschnout.
Tak ať se Vám daří při počínajícím pěstování v nastávající sezoně.
Je vhodná doba vegetačního klidu, příště již bude třeba se věnovat přípravám
na jarní období.
Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Chleny
uskuteční
v neděli 23. února 2020 od 14.00 hod.
v pohostinství ve Chlenech svou výroční schůzi zahrádkářů.
Ti, kteří by měli zájem o členství ve svazu, jsou srdečně zváni, rádi je mezi
sebou přivítáme. Mnozí máte jistě řadu zkušeností a můžete se s námi o ně
podělit. A na oplátku máte možnost se sami něco nového dozvědět na organizací pořádaných zájezdech a přednáškách.
Rádi Vás přivítáme.
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KNIHOVNA BOROVNICE
Otevírací hodiny knihovny
V únoru budou výpůjční dny dva, a to 11. a 25. 2. 2020, vždy od 15:00 hod.

Roční výkaz o knihovně za rok 2019
Údaje pro výkaz se zjišťují pro potřebu ministerstva kultury. Knihovna vlastní 1964 ks svazků. Jsou to knihy z Borovnice a ze zrušené knihovny z Přestavlk. Městskou knihovnou
z Kostelce nad Orlicí byla provedena katalogizace a došlo na vyřazení některých knih.
Uživatelů ve sledovaném období je zapsáno 29, ale návštěvníků knihovny bylo
423. Návštěvníků kulturních akcí bylo 202 a vzdělávacích akcí 102. Kulturních
a vzdělávacích akcí se uskutečnilo celkem 13. Počet výpůjčních hodin pro veřejnost
měsíčně je 5. Tento rok byl pro knihovnu velmi úspěšný. Výpůjček za toto období
bylo celkem 396. Naučná literatura - 8 svazků, 386 krásná literatura a 2 dětská.
Výměnné fondy z kostelecké knihovny 2 s počtem 120 svazků.
Závěrem si dovoluji napsat něco osobního. Tento rok je to 18 let, co pracuji pro
obecní knihovnu. Hlásí se stáří a zdravotní problémy. Moc bych si přála, kdyby se
někdo našel a moji práci převzal.
Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.

POZVÁNKY A INFORMACE

ZABÍJAČKA
NA VRBICI

SOBOTA 8. ÚNORA 2020
OVAR 7 KROUPY 7 JITRNICE 7 PREJT
ČERSTVÉ ŘÍZKY 7 ZABÍJAČKOVÝ GULÁŠ
HOSPODA OTEVŘENA OD SVÍTÁNÍ

OVAR PŘIPRAVEN NA 12:00

18

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 2/2020

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 2/2020

19

PROVOZNÍ DOBA ROZHLEDNY VRBICE pro rok 2020
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN – po předchozí domluvě na telefonu
DUBEN
víkendy
10 – 17 hod.
KVĚTEN
víkendy
10 – 18 hod.
ČERVEN
pondělí
zavřeno
úterý - pátek
14 – 18 hod.
sobota
10 – 18 hod.
neděle
10 – 18 hod.
ČERVENEC, SRPEN
pondělí
13 – 18 hod.
úterý - pátek
10 – 18 hod.
sobota
10 – 20 hod.
neděle
10 – 18 hod.
ZÁŘÍ
pondělí
zavřeno
úterý - pátek
14 – 18 hod.
víkendy
10 – 18 hod.
ŘÍJEN
víkendy
13 – 16 hod.
Vstupné 3-15 let 15 Kč.
Ostatní
25 Kč.
Občerstvení v kiosku u rozhledny.
LISTOPAD, PROSINEC – po předchozí domluvě na telefonu
V případě nepříznivého počasí je rozhledna uzavřena.
Mimo uvedený čas je možné rozhlednu navštívit po PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
na telefonu: 721 640 484 (minimálně 24 hodin předem). Pokusíme se Vám vyhovět.

SDH VRBICE
Vás srdečne zve na

5. ročník

Šipkého turnaje
který se bude konat

29. 2. 2020 od 13.00 hodin
na sále Obecního domu na Vrbici
Startovné 50,- Kč

|

OBČERSTEVENÍ ZAJIŠTĚNO

Hlavní cena SUD PIVA RADEGAST 12%

20
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POČASÍ U NÁS V NOVÉM
LEDEN 2020
teplota

vítr

maximální

minimální

průměr

12,0°C

-8,9°C

0,4°C

průměr

nárazy

směr

1,3m/s

12,6m/s

jihozápadní

srážky

21,3mm z 11 dnů deště

Dobrý den čtenáři Brodíku, rád bych vám v rychlosti představil 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAROZENÍ

V měsíci únoru oslaví
významné životní jubileum

V měsíci lednu se narodil

82 let
pan Jiří Kroul z Borovnice,

panu Petru Obleserovi ze Strakonic
a paní Lence Vackové z Přestavlk
syn František.

75 let
pan Jaroslav Sládek z Rájce,

Gratulujeme k miminku a přejeme
hodně zdraví a spokojenosti na světě.

60 let
paní Hana Richterová z Borovnice.
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
sociální výbor
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
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Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
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