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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
rok s rokem se sešel a opět tady máme jaro. Stejně jako v roce předchozím bude první jarní den (astronomické jaro, jarní rovnodennost) 20. března
ve 4 hodiny a 49 minut po půlnoci.
Letošní jaro už přišlo dříve, neboť počasí i teploty nám tomu nasvědčují a skutečně je
v přírodě cítit. Noci se nadále budou zkracovat, dny naopak prodlužovat a Slunce
bude šplhat stále výše nad obzor, aby jeho hřejivé paprsky získaly na intenzitě.
Zkraje března oslavíme i Mezinárodní den žen, který se slaví už spoustu let.
MDŽ se každoročně slaví 8. března a je po celém světě poměrně oblíbeným svátkem. Tento svátek uznává Organizace spojených národů (OSN), a to od roku 1975.
Jde o oslavu stávky švadlen v New Yorku, která se odehrála 8. března 1908.
Stávkující ženy se snažily získat občanskou rovnost a volební právo, zkrátit pracovní dobu a zvýšit mzdy.
K ustálení svátku došlo po 1. světové válce. U nás byl svátek zpopularizován především komunistickou stranou, přičemž na oslavách nesměly chybět rudé
karaﬁáty. Po roce 1989 jeho popularita velmi opadla. V roce 2004 podepsal prezident Václav Klaus znovuzavedení MDŽ do kalendáře, a to jako významný den.
Mnozí z nás tento svátek bohužel berou jako „komunistický,“ a proto jej nijak neslaví.
K Mezinárodnímu dni žen bych chtěla popřát všem ženám a hlavně maminkám
za pomoci veršů:
Nádherný den, dámy, mějte,
od rána do večera si užívejte,
máte rozhodně co slavit,
svět si bez vás neumíme představit.
Milá maminko,
za to, jak ses o nás starala,
ráda bych ti tuhle kytici dala,
ať potěší tě v dnešní den,
protože ty si to zasloužíš
nejvíc ze všech žen.
Užijte si v klidu svátek, žádný chaos ani zmatek, po celkově dobré
práci přijměte mou gratulaci.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

ANTONÍN JAN VENUTO A KRAJINA U BOROVNICE V ROCE 1812
Vedutu z roku 1812 zobrazující především poutní kostel a schodiště na Homoli jsme už dvakrát v Brodíku použili. Bylo to roku 2017 v prázdninovém
dvojčísle (článek Kostel a schodiště na Homoli
na starých vyobrazeních) a potom v září (Z minulosti poutí na Homoli).
Dnes bychom se chtěli věnovat tvůrci této
zajímavé, i když v případě Borovnice ne
zrovna přesné veduty.
Co to byly veduty? Šlo o malířské nebo graﬁcké vyobrazení části
krajiny s pohledem na město, zámek, hrad atd. Veduty byly velice populární téměř 200 let – známe je ze 17. století jako samostatná zobrazení nebo
doplňky map. Historické veduty měst jako předlohu použila Iveta Vašátková, ilustrátorka naší knihy Ještě nenadešel čas věnované osudům českého válečníka
a diplomata Jana z Bubna (*1570 †1635), jemuž začátkem 17. století patřila
Borovnice, Závrší a také několik dalších vesnic v okolí. Generál Bubna žil v saském
městě Halle, proto je pod jeho portrétem veduta tohoto města…
Vraťme se ale k dnešnímu tématu. Veduty přežily až do druhé poloviny 19. století,
kdy je postupně vytlačila fotograﬁe. Některé z nich zachycují věrně krajinu a sídla, u jiných převládá idealizace a fantazie autora.
Kněz Antonín Jan (Anton Johann) Venuto (*1746 †1833) byl vynikajícím
malířem, kreslířem a graﬁkem. Narodil se v Jevišovicích u Znojma, studoval v Olomouci, byl vysvěcen na kněze. Sloužil v Kroměříži, Jimramově a nakonec v Hradci
Králové, kde se v roce 1785 stal sídelním kanovníkem, tj. správcem chrámu sv.
Ducha. Přátelil se s královéhradeckým farářem a později biskupem, jímž byl Jan
Leopold rytíř z Haye (*1735 †1794), osvícenec, který mimo jiné podporoval
mladého národního buditele Josefa Dobrovského (*1753 †1829).
Malba, kresba a graﬁka byly velkou zálibou A. J. Venuta. Víme dokonce o dvou mapách, které vytvořil – z roku 1783 pochází jeho mapa Moravy,
o sedm let později zhotovil mapu královéhradecké diecéze.
Nás ovšem zajímají především jeho veduty. Venuto cestoval po Čechách, kreslil
a maloval. A výsledek? Stovky do detailu propracovaných vedut, které
mají většinou vysokou hodnotu jako historické prameny. Venuto si všímal architektury a krajiny. Lidé a zvířata na jeho vedutách chybí.
4
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Většinu vedut včetně té „borovnické“ vlastní Rakouská národní knihovna
ve Vídni (Österreichische Nationalbibliothek). Je jich celkem 399. A jak se tam
Venutova sbírka dostala? Když v roce 1824 navštívil Hradec Králové rakouský císař
a český král František I. Habsburský (*1767 †1835), dostal soubor vedut darem.
Jejich tvůrce zemřel 1. dubna 1833 a byl pohřben v Chrasti u Chrudimi.
Dostáváme se k naší vedutě. Před necelými třemi léty jsem napsal: „Veduta
z r. 1812 má k realitě daleko. Schodiště vede až k zámku, který rozhodně neodpovídá panskému sídlu v Borovnici. Při troše fantazie nalezneme podobnost se
zámečkem v Přestavlkách. Jediným identiﬁkovatelným objektem je návrší Chlum
vpravo od podivně natočeného kostela. Tvůrce veduty znal Homol patrně jen z vyprávění“ (Brodík 7-8/2017, s. 5-6). Dnes je třeba výše uvedený názor poněkud
opravit a patrně i odvolat výrok, že autor znal Homol jen z vyprávění.
Venuto se snažil ukázat podobu zobrazené krajiny a stavby, které považoval za nejvýznamnější, podle potřeby pootočil, aby je ukázal co nejnázorněji. To je i případ kostela na Homoli. A zámek? Se skromným zámečkem v Borovnici
opravdu nemá nic společného. Jde o zidealizovaný zámek v Přestavlkách. Je tu
i rybník, ale jaksi jinde, než bychom očekávali…
Přitom v jiných případech z našeho regionu (Kostelec nad Orlicí, Vamberk, Rychnov n. Kn., Choceň, Borohrádek) byl A. J. Venuto mnohem přesnější. Nevadí, hlavní motiv, tj. schodiště vedoucí ke kostelu, je znázorněn zcela přesvědčivě.
A ještě jedno místo tu vyniká – Sudslava s kostelem a zvonicí (vlevo).
Veduta má popis: „Die Gegend von Borownitz gegen Homole, Czuczlau,
Hemsch, Chotzen und Hohemaut Chrudimer Kreises, gemahlt von Joann Venuto
1812“ – tj. Krajina od Borovnice k Homoli, Sudslavě, Hemži, Chocni a Vysokému
Mýtu v Chrudimském kraji namalovaná od Jana Venuta 1812."
Soubor vedut, které má Rakouská národní knihovna ve svém depozitáři, je dostupný na webu. To je běžná praxe, s kterou jsem se setkal
u velkých kulturně-vědeckých institucí nejen v německy mluvících zemích, na stránkách univerzit v USA, ale i na webu univerzity v ukrajinském Užhorodu, která má
k dispozici obrovskou digitální knihovnu. U nás v tomto ohledu zatím realita není
ani zdaleka tak růžová…
Zbývá odkaz pro ty, kdo si budou chtít více než 200 let staré vyobrazení okolí
Borovnice stáhnout do počítače: https://search.onb.ac.at/primo-explore/fulldisplay?docid=ONB_gideon_oaibaa10604665&context=L&vid=ONB&lang=de_
DE&search_scope=ONB_gesamtbestand&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Venuto&mode=basic
Poznámka:
Obrázek se Vám otevře po kliknutí na symbol u slova „Image“, které se zobrazí
vlevo dole.
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

Městský úřad Kostelec nad Orlicí informuje občany o změně provozní
doby městského úřadu od 1. 2. 2020.
Provozní doba městského úřadu:

Provozní doba podatelny a pokladny:

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00–17:00
8:00–15:00
8:00–17:00
NEÚŘEDNÍ DEN*
8:00–13:00

8:00–17:00
8:00–15:00
8:00–17:00
8:00–15:00
8:00–13:00

*Agendy registr vozidel, řidičské průkazy, občanské průkazy, cestovní doklady,
evidence obyvatel a obecní živnostenský úřad jsou z organizačních důvodů každý
čtvrtek pro veřejnost uzavřeny. V případě neodkladných záležitostí se lze objednat
na těchto pracovištích prostřednictvím internetového objednávkového systému. Na
ostatních pracovištích městského úřadu se lze, v případě neodkladných záležitostí,
objednat telefonicky předem.
Ing. Jitka Jičínská, DiS, tajemnice

ZMĚNA ČASU V ROCE 2020
Každé jaro a podzim nás čeká posun času o jednu hodinu. Stejně tomu je i v letošním roce. Letní čas v roce 2020 začne platit v noci 29. března. Hodiny se
posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00 hodin. Standardní (nesprávně zimní) čas
v roce 2020 nastane v noci 25. října. Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00 hodin.

OBEC BOROVNICE SE ZAPOJÍ DO AKCE
HODINA ZEMĚ 2020
Jedná se o celosvětovou událost zaměřenou na ochranu životního prostředí s důrazem na ochranu klimatu. Letos tato akce proběhne v sobotu
28. března 2020 od 20:30 do 21:30 hodin. Města a vesnice tradičně při
Hodině Země zhasínají veřejné osvětlení, či osvětlení památek a veřejných budov.
Symbolickým gestem dávají najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná.
Obec Borovnice se zapojí zhasnutím veřejného osvětlení.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2020
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F.
FINANýNÍ SPRÁVA

Nechte si posílat údaje pro placení danČ z nemovitých
vČcí do Vaší e-mailové schránky!
Proþ?
Nebudete mít starost, jestli Vám bude vþas doruþena složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení danČ z nemovitých vČcí u sebe ve své
e-mailové schránce, aĢ jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daĖ z nemovitých vČcí, správce danČ Vám zašle
upozornČní na e-mail.
Budete moci zaplatit daĖ z nemovitých vČcí pomocí QR kódu v pohodlí Vašeho
domova.

Kdo mĤže tuto službu využít?
Poplatník danČ z nemovitých vČcí, který nemá zĜízenu službu placení danČ
prostĜednictvím SIPO.
Poplatník danČ z nemovitých vČcí - právnická osoba, která nemá zĜízenu datovou
schránku.

Jak na to?
1) Vyplníte
Žádost ve vČci zasílání údajĤ pro placení danČ z nemovitých vČcí e-mailem.
FormuláĜ najdete na podatelnách finanþních úĜadĤ
nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daĖové tiskopisy.

2)

Tuto žádost doruþíte finanþnímu úĜadu, u kterého jste poplatníkem danČ
z nemovitých vČcí.

PĜihlášení k zasílání údajĤ pro placení danČ z nemovitých vČcí na e-mail na zdaĖovací
období roku 2020 je možné do 16. bĜezna 2020. PoplatníkĤm, pĜihlášeným k zasílání
údajĤ pro placení danČ z nemovitých vČcí e-mailem, nebude zaslána složenka.
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zákonem uloženou povinnost mít úþetní uzávČrku ovČĜenou auditorem, je povinen
podat daĖové pĜiznání pouze elektronicky, a to nejlépe prostĜednictvím DaĖového




ǁǁǁ͘ĮŶĂŶĐŶŝƐƉƌĂǀĂ͘Đǌ

portálu www.daneelektronicky.cz nebo pĜes datovou schránku.

MIMOěÁDNÉ ROZŠÍěENÍ ÚěEDNÍCH HODIN
Finanþního úĜadu pro Královéhradecký kraj
Územního pracovištČ v Dobrušce
a Územního pracovištČ v Kostelci nad Orlicí

V BěEZNU A DUBNU 2020
DEN

Dobruška

Kostelec nad Orlicí

pondČlí 23. 3. 2020

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

úterý 24. 3. 2020

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

stĜeda 25. 3. 2020

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

þtvrtek 26. 3. 2020

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

pátek 27. 3. 2020

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

sobota 28. 3. 2020

nedČle 29. 3. 2020

Územní pracovištČ uzavĜeno

Územní pracovištČ uzavĜeno

Královéhradecký kraj

77626511

pondČlí 30. 3. 2020

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

úterý 31. 3. 2020

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

stĜeda 1. 4. 2020

8:00 - 18:00

8:00 - 18:00

þtvrtek 2. 4. 2020

8:00 - 15:30

-

pátek 3. 4. 2020

8:00 - 14:00

© minn 2020
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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

7. 3.

MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799, Kostelec n. Orl.
494 323 152

8. 3.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov n. Kn.

775 224 093
14. 3.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775
15. 3.

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244
21. 3.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.

494 534 841
22. 3.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika, Mírové náměstí 88, Týniště n. Orl.

494 371 783
28. 3.

MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 697
29. 3.

MUDr. Pokorná Věra

Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628
4. 4.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

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

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2020

13

NÁKUPY DO TAŠKY
Rádi bychom Vás informovali o možnosti nákupů do tašky v případě,
že o službu projeví zájem alespoň 4 osoby s tím, že vyšší počet není omezený.
Četnost nákupů – podle dohody (po – st – pá, případně i 2x týdně). Jde o nákupy
většího množství zboží, nejen tedy pouze rohlíky… Ke každému nákupu se připočítá 20,- Kč za rozvoz. V případě zájmu bude služba zahájena začátkem dubna.
Další informace Vám poskytne pí Matějková – tel. 737 920 108

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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Od 1. 1. 2020 se nově sbírají
v rámci svozu směsného komunálního odpadu
POUŽITÉ TUKY A OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ.
Tento odpad musí být umístěn v plné PET láhvi o objemu minimálně 1,5 l,
která bude viditelně označena názvem obce (např. lihovým fixem)
a položena na popelnici.

KNIHOVNA
OTEVÍRACÍ HODINY KNIHOVNY
V měsíci březnu bude výpůjční den 10. 3. a 24. 3. 2020,
vždy od 15:00 hodin.
Na úterý 24. 3. 2020 připravujeme přednášku pana Ladislava Mičeka nazvanou SVĚTEM ČESKÝCH RYBNÍKŮ. Vyprávění o putování za rybníky a také
o připravovaných knihách bude doplněno promítáním. Začátek: 16:00 hod.
Zveme všechny čtenáře, příznivce knihovny, zájemce o historii a současnost obce
i našeho okolí.

Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2020
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ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Letošní zimní období si s námi pohrálo takřka
aprílově. Jaké to bude mít přírodní následky
v našich podmínkách, očekáváme všichni
s určitými rozpaky. Loňský březen a celé jaro
byly překvapivě teplé. Letošní březen bude
zase o něco více posunutý k teplejším průměrným teplotám. A říká se, že co zmeškáme
v březnu, v dubnu zpravidla těžko doháníme.
Je tedy třeba zahradu připravit na nadcházející sezonu.
Ošetřujeme pukliny a mrazové desky
na kmenech a větvích stromů, které způsobily
kolísavé teploty letošní zimy. Poškozené části
kmenů i větví očistíme od odumřelého pletiva a rány zatřeme štěpařským voskem
nebo stromovým balzámem. Dokončujeme také zimní řez jádrovin – pokud
ho provádíme, odstraňujeme suché a nemocné větve. Při řezu se snažíme otevírat korunu a zachovávat přiměřené množství plodního obrostu k objemu koruny.
U štíhlých vřeten nebo ovocných stěn vyvazujeme a ohýbáme výhony do požadovaného tvaru.
Ošetřujeme rostliny jahodníku, odstraňujeme zaschlé a nemocné listy.
Po vyčištění rostlin můžeme záhon přihnojit vyzrálým kompostem.
Připravujeme novou výsadbu stromků a keřů. Před vlastní výsadbou
stromky a keře zkontrolujeme, zda nejsou nemocné či zaschlé. Podle stavu počasí
můžeme přeroubovávat peckoviny, u jádrovin posečkáme na konec měsíce, či
ještě déle. Dbáme, aby rouby byly nenarušené a zdravé. Pokud nám přeje počasí,
lze provést ošetření proti hnědému padlí na angreštu a kadeřavosti broskvoně.
Můžeme také do země zapíchávat řízky rybízů, angreštů i řízky jiných množených
podnoží (např. kdouloní). V době před rašením stromů, zejména peckovin (třešní,
višní) můžeme „desinﬁkovat“ ovocnou zahradu některým měďnatým přípravkem.
Je-li vhodné počasí, začínáme v březnu s pasivními výsevy kořenové zeleniny
na venkovní záhony a také s předpěstováním sadby celeru, přičemž sazenice
pravidelně zaléváme, ale nepřemokřujeme, aby ke kořenům mohl vzduch. Pro
16
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získání velkých a rovných kořenů se u těchto kultur osvědčilo pěstování v hrůbcích.
Odrůdy této zeleniny volíme podle podmínek. Výsevy a výsadby můžeme ochraňovat před příchodem náhlých mrazíků netkanou folií.
Do skleníků a pařenišť již začínáme vysévat saláty, květáky, kedlubny i jiné.
Je třeba si připomenout, že musíme stále častěji čelit jak novým zavlečeným patogenům a škůdcům, tak také větší škodlivosti živočišných
škůdců. Ve formě vajíček je to především řada druhů mšic, svilušek obecných,
mery jabloňové a píďalek. Na stromech přezimuje několik druhů puklic a jako dospělci i podkopníček. V pupenech dřevin přezimují různé druhy vlnovníků. Důvodem tohoto stavu jsou zejména globalizace světového obchodu a oteplování podnebí. Řada běžných škůdců (např. mšice, křísci, zavíječi) má tak během jednoho
roku více generací, a tím jsou možné větší a větší přenosy virových chorob rostlin.
Významný je i průběh počasí v zimním období a jeho vliv na přezimování škůdců.
K tomu navíc přistupuje rozšiřující se rezistence škůdců a patogenů rostlin k účinným látkám na ochranu rostlin. Naproti tomu v posledních letech dochází v Evropské unii z důvodů hygienických a kvůli snaze o zlepšování životního prostředí
k omezování stále většího počtu těchto přípravků, což následně vede k absenci
dostatečně účinné ochrany.
Několik rad k zásadám výsadby ovocných stromků
1/
2/
3/

4/

Stromek se nesmí vsadit hlouběji, než jak byl založen ve školce.
Jinak by skomíral a museli bychom jej přesadit.
Stromům neprospívá kypré sázení. Zemina kolem nich musí být naopak přišlápnutá
– zejména tam, kde je málo vlasových kořínků.
Jestliže stromek neraší, vyjmeme jej v červnu ze země a prohledáme kořeny.
Je-li na nich plíseň, seřízneme je až na zdravé dřevo, vypereme v čisté vodě
nebo ve slabém roztoku hypermanganu a znovu vsadíme.
Většinou se pak ujme a vyraší z druhé mízy.
Stromek někdy neroste jen proto, že kořeny nebyly při sázení seříznuty
ostrým nožem. Rány pak plesniví a netvoří se další nové kořínky.

Také je vhodné si připomenout, jak plodiny reagují na předplodinu v místech, kde mají být vysety či vysázeny:
1/
2/
3/

Mrkev, zvláště karotka, nesnáší jako předplodinu kopr.
A naopak, kopr nesnáší karotku.
Celer by se neměl sázet po rajčatech.
Paprika nesnáší místo po majoránce a popínavých fazolích.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2020
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4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/

Okurky by neměly být po majoránce a bramborách.
Česnek by se neměl sázet po luskovinách. Platí to i pro pór a křen.
Meduňka by neměla být po fenyklu.
Majoránka ne po okurkách a cibulovinách.
Cibuli nedáváme po fazolích.
Petržel ne po levanduli.
Hrách by neměl být po česneku, křenu a bramborách.
Malinám nesvědčí stanoviště po bramborách.
Špenát nedávat po košťálovinách.
Rajčata ne po bramborách a košťálovinách.

To bylo jen několik rad, jistě máte řadu dalších zkušeností z praxe ve Vaší lokalitě.
-----------------------------------------------------------Informace:
V neděli dne 23. února 2020 se konala slavnostní členská schůze zahrádkářů sdružených v naší organizaci
na Chlensku. Jednání probíhalo ve velmi pěkně zrekonstruovaném sále v Chlenech. Účast byla vysoká včetně starostek a starostů obcí z regionu, představitelů dalších zdejších
spolků, zemědělského podniku ZOPOS a. s. a zástupců
škol z Chlen a Lhot u Potštejna. Přítomen byl i předseda
územní rady okresu Českého zahrádkářského svazu přítel
Josef Helmich.
Sál byl vyzdoben hezkými výkresy a plakáty, které namalovaly děti z obou škol.
Ke zhlédnutí byly i fotograﬁe z historie spolku a z místních výstav. Všechny nás zaujalo úchvatné vystoupení dětí z místní mateřské školy v Chlenech s písničkami a básničkami pod vedením pí ředitelky Březinové a učitelek pí Eliášové a pí Plašilové.
Po milém vystoupení děti ještě předaly každému z přítomných napečená a ozdobená perníková srdíčka. Další sáček s ozdobenými perníčky ve tvarech ovoce
a kvítků, které napekla pí Marková z Chlínek, dostal každý účastník už během
prezence. Cukroví a řezy ke kávě vytvořila pí Dvořáková z Kosteleckých Horek
a chutné párky ze své výrobny prezentoval podnik ZOPOS a. s. Květiny a úpravu
zabezpečila pí Kvasničková ze svého květinářství. Na tomto zasedání bylo do svazu přijato dalších osm členek. Obsluhu vzorně zajistila pí Šaldová s manželem.
Všem, kdo se podíleli na celkové přípravě, organizaci a samotném zdárném průběhu tohoto slavnostního zasedání, bych rád jménem celého výboru upřímně poděkoval a těšil se s Vámi na vzájemně prospěšnou spolupráci v dalších obdobích.
Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan
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POZVÁNKY A INFORMACE
ĞƐŬǉēĞƌǀĞŶǉŬƎşǎsƌďŝĐĞƐƌĚĞēŶĢǌǀĞŶĂ
s \/EKs,Kz
ǀƐŽďŽƚƵ14͘ďƎĞǌŶĂϮϬϮϬ
ǀKďĞĐŶşŵĚŽŵĢ.


ǀĢƎŝŶŽǀĠƐƉĞĐŝĂůŝƚǇ
ǌĚĂŸŬĂĂĚŝǀŽēĄŬĂ
ĂēĄƚĞŬǀϭϭ͘ϯϬŚŽĚŝŶ͘
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8. ročník

turnaje obcí královéhradeckého kraje
v

curlingu

4. dubna 2020

Kdy:

sobota

Kde:
Počet družstev:
Tým:
Startovné:
Ceny:

zimní stadion Jičín cca od 8.00 - 19.00 hod.
max. 30
4-6 lidí (možnost smíšených družstev)
1000 Kč/tým
prvních deset týmů získá věcné ceny,
vítěz získá putovní pohár

Přihlášky:

e-mailem na info@curlingjicin.cz
s uvedením názvu obce jmenného seznamu hráčů

Startovné:

úhradu prosíme převodem na bú, číslo účtu 277607139/0300
s uvedením názvu obce do popisu platby

SDH RÁJEC
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POČASÍ U NÁS V NOVÉM
ÚNOR 2020
teplota

vítr

maximální

minimální

průměr

14,6°C

-6,4°C

4,3°C

průměr

nárazy

směr

2,3m/s

28,1m/s

ZJZ

srážky

87,9mm s 17 dnů deště

Meteostanice od ledna 2020 je plně aktualizovaná na adrese:
www.in-pocasi.cz/aktualni-pocasi/rajec
Meteostránky pocasirajec, postupně aktualizuji, byla doplněna sekce zajímavosti,
kde se dají najít události jako například vichřice a orkány současné a z předešlých
let. Během měsíce března bude taktéž doplněna sekce grafy z předešlých let.
Pro případné dotazy jsem zřídil e-mail: pocasirajec@seznam.cz
Na obrázku je ukázaná teplota za měsíc únor.
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 14. února 2020 od 18:00 hodin proběhla na obecním úřadě v Borovnici
beseda o problematice zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Celou prezentaci vedl velitel JSDH Lhoty u Potštejna Martin Růžička ml.
Touto cestou mu děkuji za hezké povídání o hasičích a o všem, co s touto dobrovolnou a velmi náročnou profesí souvisí. Celá beseda byla doplněna krásnými
obrázky s hasičskou tematikou.
Škoda, že nepřišlo více občanů, dozvěděli by se spoustu zajímavého ohledně
hasičských sborů.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci březnu oslaví
významné životní jubileum
65 let
pan Miroslav Matějka z Rájce.
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
sociální výbor
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9iæHQtURGLĀHQRYôFKREĀiQNĪ,
GRYROXMHPHVLSR]YDW9iVD9DäHPLPLQNR
QDVODYQRVWQtYtWiQtREĀiQNĪ
NWHUpVHXVNXWHĀQtY QHGĒOLEĢH]QDYHKRG
YHVSROHĀHQVNpPtVWQRVWLREHFQtKR~ĢDGXY %RURYQLFL
=DREHF%RURYQLFL9iVVUGHĀQĒ]YHVRFLiOQt YôERU

BESEDA O PROBLEMATICE
ZŘIZOVÁNÍ JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 28. 3. 2020.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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