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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
když začíná měsíc červenec, jsou tady prázdniny a půl kalendářního roku máme pryč.
Děti a studenti navazují na „prázdniny“, které budou tentokrát bez
učení. Vždyť byli od 11. března nepřetržitě doma a výuka probíhala on-line, za pomoci počítačů a chytrých telefonů. Tak dlouhé prázdniny nikdo z nás nezažil.
Jediné, co se moc nevyplňuje, je pěkné a teplé počasí vhodné ke koupání. Budeme
doufat, že se počasí trochu umoudří a letní radovánky si budou moci všichni užít
v červenci a srpnu.
Díky vydatnému dešti rostou v lese houby, letos snad bude dostatek borůvek, malin, jahod, ostružin...
Vydatné mokro bohužel svědčí také slimákům, kteří se „postarají“ o úrodu zeleniny a květin na našich zahrádkách. Když se snažíte si něco vypěstovat a ráno vám
na záhonech a v květináčích zbydou jenom košťály, trochu to zamrzí. Musíme se
radovat i z maličkostí, které přežijí nepřízeň počasí.
Po delší době se můžou pořádat různé kulturní akce, které proběhnou u nás
i v okolí. Na všechny jste srdečně zváni.
Tím bych chtěla všem popřát krásné léto se sluníčkem, a hlavně vždy myslete
na zdraví vašich dětí, rodičů a prarodičů. Zdraví je to nejcennější, co si každý
přeje a musí si ho chránit.
Krásné prázdniny a výlety do přírody Vám přeje
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE

POTOK BRODEC
Červnové ničivé povodně, k nimž došlo na Rychnovsku v souvislosti s přívalovými
dešti, se tentokrát Borovnici a Přestavlkám naštěstí vyhnuly. O tom, že i Brodec,
tento nenápadný potok, se umí řádně rozvodnit, se zdejší obyvatelé v minulosti
mnohokrát přesvědčili. Věnujme se tedy jeho charakteristice, nezapomeneme ani
na povodně, k nimž tu v minulosti došlo.
Jak vznikl název potoka? Pomístní jména, tj. názvy neosídlených zeměpisných objektů, hlavně polí, luk, lesů, hor, vod a cest, patří mezi vlastní jména zeměpisná. V případě Brodce je název odvozený od slova brod, označující
místo, kde bylo možné vodní tok bezpečně překonat. Vzhledem k tomu, že se jedná o potok, nabízí se myšlenka, zda nejde o zdrobnělinu, ale ta má tvar brodek…
Brodec je s plochou povodí 53,3 km2 hlavním levostranným přítokem
Divoké Orlice, do které se vlévá nedaleko osady Častolovické Horky. Prameniště se nachází nad obcí Velká Skrovnice, kterou následně skromný potůček protéká. Na webových stránkách věnovaných studánkám a pramenům potoků a řek
jsme nalezli tuto charakteristiku: „Typ: pramen, přístupnost: terén (po čtyřech),
využitelnost: sotva pro zvěř, nadmořská výška: 440 m“ (https://www.estudanky.
eu/8519-pramen-potoka-brodec).
Zajímavé vyprávění o sjíždění Brodce na kajaku v době předjarního tání
zveřejnil před sedmi lety na vodáckém webu Vojtěch Brádle. Místem startu byly
Přestavlky. Popis plavby i potoka je zajímavý, citujme tedy podstatnou část článku: „Pod obcí představuje potok opravdu jen uzoučkou napřímenou strouhu, kde
prakticky každý záběr znamená odstrčení se od břehů. Vzhledem k blízkosti obou
Orlic Brodci moc prostoru na vlastní rozvoj mezi nimi nezůstalo, takže vodu nabírá
jen pomalu. O zbytek se postarala regulace. Ta má však jeden výrazně pozitivní
dopad. I když šířka koryta z počátku jen nepatrně přesahuje šíři kajaku, má takřka
stále konstantní hloubku k 30 cm. Ač se to tedy může zdát na první pohled jako
naprostá blbost, dá se celkem v pohodě plout. Druhým nesporným kladem Brodce
je slušně udržované koryto. Po startu se jen výjimečně objeví zbytky rákosového
porostu nebo zapomenutá vrbička. Při nižší vodě se člověku podaří vmáčknout se
i pod občasné lávky a mostky. Obecně se nestalo moc často, že bych musel kvůli
nějaké překážce na břeh. I když splutí přímo po startu nevypadá, že by mohlo
nabídnout nějakou přidanou hodnotu, zdání v tomto případě klame. Už o trochu
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širší tok časem obklopí postupně se přibližující lesy doplněné loukami a takhle jen
s minimálním výskytem výdobytků civilizace se pluje pár kilometrů. Krajina okolo
je opravdu na pohodovou plavbu víc než vhodná. Když pak člověku nad hlavou
září jarní sluníčko, které ignoruje podle kalendáře trvající zimu, a nad loukami se
vznáší opar ze zbytků tajícího sněhu, nelze splutí označit jinak než jako potoční
vodáckou fantazii… Co člověka musí zarazit, je, že i na tomto krajinově příjemném úseku, je Brodec kompletně zregulován. Aby se náhodou ani kapka vody nemohla vsáknout do země, je koryto doslova vydlážděno. Jen ojediněle se mu daří
rozebírat sevření regulace. Přitom tady by se mohl při velké vodě naprosto v klidu
rozlévat, protože nemůže prakticky nic ohrozit. Pak se někteří lidé diví, jak časté
jsou povodně… Jak by potok patrně vypadal, kdyby mu člověk nevtisknul jinou podobu, je vidět za mostem kus nad Zdelovem. Nečekaně ponechanou volnost potok
tady využil k vytvoření několika meandrů. Na max. 200 metrech nyní leží také
asi sedm stromů… Všechny se mi podařilo nějak zdolat v lodi, ale čerstvě spadlý
košatý smrk si připsal jednoznačné vítězství. Skrz jeho větve prostě prorazit nešlo
a vyhnal mne na břeh. Velké překvapení čekalo při doražení k samotnému Zdelovu. Před dvěma lety, kdy jsem tu byl naposledy, se tu mocně bagrovalo. Tehdy jsem
v duchu viděl vznikající obytnou zástavbu. Ve skutečnosti jsem nyní dopádloval
na nově založený a slušně rozlehlý rybník. Jeho dobré dvě třetiny byly bohužel
pod ledem, takže jsem se znovu protáhl po břehu. Pod rybníkem se Brodec vrací
ke své obvyklé podobě a takhle se dopluje až k samotnému ústí“ (http://rivers.
raft.cz/Clanek-Brodec.aspx?ID_clanku=1451).
A jak to bylo s regulací potoka? Ta souvisela se snahou přeměnit zamokřené pozemky v jeho sousedství v zemědělsky obdělávatelnou půdu. V letech
1903 až 1907 vodní družstvo, jehož členy byly obce podél potoka Brodce
a Kinského velkostatek, provedlo meliorační práce v délce toku téměř 15 km,
tj. od Zdelova až po Malou Lhotu. Právě tehdy došlo také k úpravám koryta
Brodce. Na melioracích pracovalo přibližně 80 dělníků, kteří si denně vydělali 4 až 5 korun.
O tom, že potok Brodec býval v 50. letech minulého století bohatý
na ryby, svědčí vzpomínka Karla Kaplana: „Pan domácí byl náruživý rybář.
… Vzpomínaný den si vybral úsek na potoku Brodci mezi dolním rybníkem borovnickým a rybníkem přestavlckým. Několikrát mu zabral opravdu velký kapr,
toho ale neulovil. Zato na velmi krátkém úseku mezi oběma rybníky, dlouhém snad
ani ne půl kilometru, zůstalo na udici celkem 36 krásných okounků. Ne všechny
pochopitelně pan rybář odvezl, ale ten úlovek dokazoval bohatost zarybnění nevelkého vodního toku“ (Vzpomínky padesát let staré, Brodík, 2006, č. 5, s. 16).
Členové rybářského svazu si tu mohou zachytat i dnes, jedná se o svazový revír
453 054 - Orlice Divoká 1 P – Potok Brodec v délce 11,3 km, který začíná u soutoku s Divokou Orlicí a končí pod hrází Mlýnského rybníka v Borovnici.
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Starší obyvatelé Borovnice a Přestavlk si jistě pamatují několik povodní, s jejichž následky se v minulosti museli zdejší lidé vypořádat.
Povodeň v roce 1965 poškodila silnici z Přestavlk do Rájce tak, že musela
být na nějaký čas uzavřena. Nešlo však jen o tento problém, velká voda nadělala škody na komunikacích v obci: „Vzhledem k tomu, že nebyl dosud přidělen
žádný kámen, budou provedeny opravy cest pískem pouze ve vsi. Dále bude
projednáno přidělení dalšího materiálu“ (Zápisy ze schůzí rad, 1964-1966,
SOkA Rychnov n. Kn., fond MNV Borovnice, inv. č. 6/7, kn. č. 7, kart. č. 24).
V červnu 1971 obec postihla další povodeň: „Rada projednala škody způsobené povodní v katastru obce. Škody na cestách budou okamžitě zlikvidovány“ (Zápisy ze schůzí rad, 1966-1971, SOkA Rychnov n. Kn., fond MNV
Borovnice, inv. č. 6/8, kn. č. 8, kart. č. 24, zápis ze dne 8. 6. 1971).
Také v roce 1983 došlo k povodni. 22. 4. 1983 byl proto na plenárním
zasedání MNV projednáván povodňový plán. V zápisu ze schůze se uvádí:
„S vybráním rybníka v Borovnici je počítáno v roce 1984. Stav rybníka není
uspokojivý, je nutno snížit vodní hladinu. Regulace potoka Brodce pokračuje
v Borovnici u Sejkorových a Matouškových. Při dnešní povodni byl zjištěn stav
neuspokojivý. Kapacita rybníka je v havarijním stavu, nános od posledních
povodní. Další příval vody zaplavuje prostranství u stávající zastávky v Borovnici z cesty od Chlen u Mišákových. Stav vozovky Přestavlky-Chleny je
rovněž neuspokojivý. Nános z této komunikace zaplavuje autobusové nádraží
v Přestavlkách. Regulace potoka v Borovnici – u Hejzlarových – nedostatečný
odpad. Nedostatečný odtok je z Remízu v Přestavlkách, kudy přichází příval
od Chlen“ (Zápisy ze schůzí plén, 1977-1984, SOkA Rychnov n. Kn., fond
MNV Borovnice, inv. č. 6/1, kn. č. 1, kart. č. 23).
Povodeň v roce 2014 ohrozila oba rybníky v Borovnici: „V úterý 27. května v poledne
přišly bouřky a opět se vydatně rozpršelo. Po třinácté hodině se najednou během dvaceti minut
zvedla hladina potoka Brodce a voda se valila
přes hráz Horního rybníka. Zcela zaplnila vyzděné
koryto pod splavem, přelila se přes lávku u kapličky a rozlila se na pozemky a zahrady kolem obytných domů. Hráz Mlýnského rybníka zmizela celá
pod vodou, která se valila jako řeka přes louku
směrem na Přestavlky. Část obce Borovnice byla
zaplavena blátem z okolních výše položených polí
a luk. V tu dobu zde zasahovali profesionální hasi6
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Povodeň r. 2014

či z Rychnova nad Kněžnou, místní hasiči i dobrovolní hasiči z okolí. Půl hodiny
po oznámení povodně už policisté spolu s hasiči evakuovali obyvatele z pěti
rodinných domů v Borovnici, kde přetékala voda z obou rybníků přes hráze. Podobná situace nastala také v Přestavlkách; i zde byla nutná preventivní evakuace
obyvatel, jejichž domy jsou v těsné blízkosti Brodce. Velmi nebezpečná situace
nastala u splavu Mlýnského rybníka, kde museli hasiči odstranit zátarasy ze stromů a klád, protože hrozilo zatopení mlýna. K zabezpečení hrází byly použity
pytle s pískem“ (Brodík, 2014, č. 6, s. 9-10).
Nebezpečí povodní si vyžádalo celou
řadu opatření. Horní rybník v Borovnici dostal nový kamenný obval hráze a byl
tu zřízen mohutný bezpečnostní přepad,
za jaký by se nemusel stydět rybník mnohem
větší. Pracovalo se také v Přestavlkách,
i když rybník zde už dlouho není. Šlo o rekonstrukci betonových zdí a opravu přelivné
hrany a dopadiště vody pod mostem včetně
odstranění nánosů.

Horní rybník - bezpečnostní přepad

Na závěr přidejme ještě amatérskou vodopisnou charakteristiku. Vezmeme si k tomu mapu určenou pro orientační sporty, která je velmi
podrobná, a hlavně přehledná (viz https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/
map_browser/map/5296). Potok protéká Velkou a Malou Skrovnicí, následně je zdrojnicí dvou rybníčků u křižovatky pod Sudslavou a pokračuje
přes Malou Lhotu, kde do něho přitéká voda Hájeckého potoka, k Borovnici.
V obci napájí Horní a potom Mlýnský rybník. Předtím ještě pod Malou
Lhotou přijímá pravostranný přítok – Lhotský potok. Další dva malé potůčky
se do něho zprava vlévají v Borovnici a v Přestavlkách. Tady protéká po dně
v 70. letech zrušeného rybníka a za mostem, v sousedství bývalého Bečičkova mlýna, míjí rybníček v Kodešovce. Další mostek následuje v Brumbárově.
Vzápětí Brodec přijímá dva malé přítoky – zleva Pěnivý a zprava Vrbický
potok. Sousední les nese pomístní jméno Za Rybníky – je tedy jasné, že
Brodec kdysi napájel dávno zaniklé rybníky. Dále vodní tok míjí chatovou
osadu v Kozodrech, protéká lesem a pod mostkem silnice spojující Kostelec
n. O. s Čermnou n. O. Přijímá tu nevelký pravostranný přítok a následně
vtéká do obnoveného Zdelovského rybníka (12,5 ha). Protéká obcí Zdelov
a pod Častolovickými Horkami, odkud se do něho vlévá bezejmenný potůček vytékající z tamního rybníka, jeho cesta končí ve vodách Divoké Orlice.
Údaje o minimálních a maximálních průtocích na Brodci během roku se nám
bohužel nepodařilo získat.
PaedDr. Ladislav Miček
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Povodeň 2014

Zpevňování břehů potoka v Přestavlkách - r. 2017
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci červenci
a to 12. a 26. 7.
V měsíci srpnu 9. a 23. 8. vždy od 14:30 hodin.

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
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 2/2020
konaného dne 28. 5. 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. Jaroslava Lédra
a p. Tomáše Koleše
- nejvýhodnější nabídku na akci „Přestavlky náhradní zdroj vody“
od firmy Fingeo s. r. o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň,
která podala nejvýhodnější nabídku 2 394 198 Kč včetně DPH
- smlouvu na akci „Přestavlky náhradní zdroj vody“ s ﬁrmou Fingeo s. r. o.,
Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, za nabídkovou cenu 2 394 198 Kč včetně DPH
- nabídku na TDI (technický dozor investora) na akci „Přestavlky náhradní zdroj vody“
od Ing. Leoše Podsedníka a to za částku 30 000 Kč (neplátce DPH)
- „Příkazní smlouvu“ na zajištění TDI na akci „Přestavlky, náhradní zdroj vody“,
za nabídkovou cenu 30 000 Kč (neplátce DPH)
- Nařízení obce č. 1/2020, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území obce Borovnice
- „Plánovací smlouvu“ – na přípojku vodovodu na Homoli s Janem Kociánem
a Monikou Kociánovou. V případě, že obec Borovnice nebude realizovat
vodovod na Homoli, přípojka nebude zřízena a nelze ji po obci vymáhat
- zařazení území obce Borovnice do území působnosti MAS NAD ORLICÍ, o.p.s.
na programové období 2021 – 2027
- Požární řád obce Borovnice
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,
kterou vypracovaly pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- závěrečný účet obce Borovnice za rok 2019
- na základě předložených podkladů účetní závěrku za rok 2019
Zastupitelstvo obce Borovnice bere na vědomí:
- aktuální stav rozpočtu k 30. 4. 2020
- výsledky zasedání kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
- starostku obce uzavřením schválených smluv
Jaroslav Lédr, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel
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Tomáš Koleš, ověřovatel
Soňa Rojková, starostka
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OBEC BOROVNICE
Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí • tel. 493 815 763, 734 559 876-5
www.borovnice.info • e-mail: obec@borovnice.info

Informace pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020
vyplývající ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), vyhláška
č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška).
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhláška
Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu
Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb.,
kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení
příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva financí“).
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se konají ve dvou
dnech, a to:
v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Volební okrsek číslo 1 je v Borovnici
na obecním úřadě – společenská místnost.
Okrsek je určený pro voliče bydlící v obecních částech Borovnice,
Přestavlky, Rájec a Homole.
Informace o volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky lze
získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz) a města Kostelce
nad Orlicí (www.kostelecno.cz) nebo na obecním úřadě v Borovnici.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2020
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INFORMACE PRO OBČANY
Bezplatná právní poradna
Vážení občané, odbor sociálních věcí ve spolupráci s nevládní neziskovou
organizací Vám nabízí možnost využití bezplatné právní poradny pro osoby starší
50 let věku, a to v oblasti dluhů, exekucí, bydlení či zaměstnání. V současné době
je možné využít poradenství na telefonní lince, od srpna 2020 bude poradenství
poskytováno dle předem dojednaných schůzek osobně v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí. V případě potřeby neváhejte kontaktovat uvedené telefonní číslo,
kde se dozvíte více informací.
Kovaříčková Běla

Bezplatná právní pomoc seniorům
DLUHY, EXEKUCE, BYDLENÍ, ZAMĚSTNÁNÍ
Iuridicum Remedium, z. s. ve spolupráci s Odborem sociálních
věcí
MěÚ Kostelec nad Orlicí, organizuje dne
17. 8. v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí
bezplatnou právní poradnu pro osoby starší 50 let.
Trápí vás dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že přijdete o bydlení?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých
exekutor vybílí byt nebo účet?
Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Využijte možnost osobní konzultace s advokátem.
Ke konzultaci je nutno objednat se předem
na tel. čísle 776 703 170, v pracovní dny od 9:00
do 16:00.
Poradna je součástí projektu „Bezplatná advokátní pomoc
a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ podpořeného prostředky ze státního rozpočtu
ČR, v rámci dotačního programu MPSV ČR - Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací
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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,
jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,
t
znečištěný a vlhký textil

sbírka se uskuteční:
V měsíci červenci až říjnu 2020
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.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2020
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DOVOLENÁ
Ordinace praktického lékaře v Doudlebách nad Orlicí oznamuje,
že ve dnech

29. 6. – 9. 7. 2020

neordinuje z důvodu dovolené.
Zástup:
29. 6. – 3. 7. - MUDr. Moravcová, Potštejn
8. 7. - MUDr. Slovák, Vamberk
7. 7. a 9. 7. bez zástupu, v ordinaci přítomna pouze sestra

NABÍDKA SLUŽEB KOMINÍKA
Obecní úřad Borovnice přijímá požadavky na revize a čištění komínů,
které se budou provádět v termínech:
18. 8. 2020 Homol + Borovnice
19. 8. 2020 Přestavlky + Rájec
Náhradní termín 25. 8. 2020
vždy od 8:00 hodin – 17:00 hodin
Ceny :
Roční revize (vyhláška č. 34/2016 Sb.)..........300,- Kč
Vymetení komínu ........................................100,- Kč

Kominictví - Libor Havlena, Rudoltice 187,
info@kominictvi-havlena.cz
www.kominictvi-havlena.cz
Vodafone: 776 602 108
http://www.skcr.cz/pardubicky-kraj
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Setkání Borovnic v Borovnici u Jimramova
Na další setkání Borovnic, které se uskuteční 22. srpna,
zamíříme do kraje Vysočina.

Co nás tam čeká?
Někdy mezi 8:30 a 9:00 hodin budeme uvítáni na hřišti,
kde se během občerstvení dozvíme, jaký program je připraven.
Prohlédneme si obec, jsou připravené dvě výstavy
– na obecním úřadě a v hasičské zbrojnici.
Kdo před pěti lety nenavštívil pazdernu na len, bude mít možnost to napravit.
Zavítáme také do evangelického kostela.
Účastníci setkání z roku 2015 vědí, co se skrývá za názvem Výletiště.
Tam poobědváme a následovat bude volná zábava s živou hudbou.
Předtím se ale vypravíme na výlet do Daňkovic,
kde mají radar sledující letový provoz v Česku.

Pozvánka na osmé setkání Borovnic,
které se letos uskuteční v Borovnici u Jimramova.

Přistavení autobusu:
zastávka Borovnice - 7:30 hod. / zastávka Přestavlky - 7:35 hod.
zastávka Rájec - 7:40 hod.
Přihlášky směřujte na starostku obce (tel. 734 559 876).
Všichni jste srdečně zváni.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2020
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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

05.07.

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

06.07.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov n. Kn.,

494 531 955
11.07.

MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk,

721 200 244
12.07.

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška,

494 622 114
18.07.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729 , Kostelec n.Orl.

721 460 150
19.07.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno,

731 980 112
25.07.

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

26.07.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou,

494 531 955
01.08.

MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí,

734 324 600
02.08.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno,

494 621 665
08.08.

MDDr. Machková Terezie

Jana Pitry 448, Opočno,

731 980 112
09.08.

MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129, Solnice,

602 152 873
15.08.

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

16.08.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov n. Kn.

775 224 093
22.08.

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk,

721 200 244
16
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23.08.

MUDr. Podolská Jana

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

494 371 783
29.08.

MDDr. Rýdlová Zuzana

Tyršova 515, Opočno,

777 667 353
30.08.

MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129, Solnice,
773 766 699

05.09.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno,
777 667 353

06.09.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov n. Kn.,
494 515 693

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

KNIHOVNA
VÝLET POŘÁDANÝ ČTENÁŘKAMI Z KNIHOVNY V BOROVNICI
Plánovaný pěší výlet 20. 6. 2020
do hostince „Na Hrázi“ v Rájci se
kvůli počasí nekonal pěšky, ale
auty. Vše bylo organizováno tak,
aby se zájemci dostali na určené
místo v suchu a teple, protože v té
době velmi hustě pršelo.
Když jsme se sešli, byli jsme mile přivítáni. Ve starodávné kuchyni, kam nás usadili, bylo
teplo a příjemná atmosféra. Posezení proběhlo ve veselé náladě u dobrého jídla a pití.
Dovolte mi, abych poděkovala všem
účastníkům výletu, zvláště těm, kteří
se podíleli na jeho organizaci. Děkuji tedy paní Dobromile Podhorníkové
za zajištění pobytu v hostinci, pánům,
kteří prováděli dokumentaci, řidičům
za jejich ochotu. Zvláštní poděkování patří paní Věře Bezdíčkové, která pro nás
připravila překvapení. Vyrobila pro nás ozdobné stužky v zelené barvě s nápiBrodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2020
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sem „KNIHOVNA BOROVNICE“. Okamžitě jsme se rozhodli, že tuto ozdobu
budeme do knihovny nosit každý výpůjční den.
Ještě bych chtěla upozornit na významné jubileum naší dlouholeté čtenářky paní
Miloslavy Prudičové. Přejeme jí, aby v životě našla vše, co potřebuje ke štěstí… Paní
Prudičová podle záznamů pravidelně navštěvuje knihovnu od začátku roku 1998.
OTEVÍRACÍ HODINY KNIHOVNY
Výpůjční dny v měsíci červenci budou 7. 7. a 21. 7. 2020, vždy od 15:00
hodin. V měsíci srpnu bude zavřeno – dovolená. Uvidíme se až 1. září
2020, opět od 15:00 hodin.
Užívejte krásných letních dnů ve zdraví a pohodě.
Na všechny se těší knihovnice Božena Kaplanová

ZVEME VÁS NA PROMÍTÁNÍ DO KNIHOVNY
V úterý 7. července budeme v knihovně během výpůjční doby promítat. A co
bude na programu? Pan Břetislav Kaplan natočil dokument o našem putování
do hostince Na Hrázi. Promítání dále doplní záběry z Noci kostelů, jež proběhla 12. června také u nás na Homoli. A závěr bude patřit potoku Brodci, který
nám o týden později hrozil povodní.

ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Je tu červenec – léto, voda, slunce… „Hurá na opravdové prázdniny,“ jásají
žáci a studenti, i když prázdninám předcházelo období uzavření škol v důsledku koronavirové pandemie.
Zahrádkáři ale nejsou školáci ani rekreanti, a tak po celou dobu vnímají jednotlivá
roční období jinak. Nyní nastaly měsíce žní na zahrádkách, což má své
lhůty a požadavky, které nelze ošidit. První sklizně ředkviček, salátů a kedluben
jsou za námi, je tu neodkladná starost o ostatní zeleninu na záhoncích.
Můžeme vysévat další druhy zeleniny pro podzimní sklizně, a hlavně je možno využívat každého místa v zahrádce pro listovou zeleninu, která zpestří jídelníček
a dodá potřebné vitamíny, přičemž se nemusí jednat jen o saláty.
Červencové výsevy a pěstování do zkracujících se podzimních dnů jsou pro zeleninu optimální. Nesmíme opomenout kontrolovat porosty cibule, okurek a rajčat na výskyt plísní. Při prvních projevech tohoto onemocnění je třeba zasáhnout.
Častým problémem u rajčat a paprik, hlavně těch pěstovaných v krytých prostorách, je hnědnutí a zasychání špiček plodů. Nejedná se o nemoc, ale
18
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o poškození způsobené nedostatkem přijatého vápníky (oﬁciální název poškození je „ca-deﬁcientní
nekroza vrcholů plodů“). Vyskytuje se v plném létě
za vysokých teplot při přehnojení dusíkem a draslíkem a je podpořeno nižší vlhkostí půdy. Může se
vyskytnout i tehdy, kdy je vápníku v půdě dostatek,
ale rostlina jej pro vysoké teploty není schopna svými
kořeny přijmout. Základní preventivní ochranou proti
příznakům je pravidelná a dostatečná závlaha a vyrovnaná výživa všemi důležitými živinami.
Vždy je ale nutná prevence. Plody, které jsou již jednou poškozené, nevyléčíte. Raději je otrhejte, rostlina se tím méně vyčerpá a má
možnost soustředit sílu na výživu zdravých plodů. To platí i u jiných druhů zeleniny.
Letos na paprikách též trápily mšice – nadále je toto třeba bedlivě sledovat.
V letošním roce se po teplých dnech objevily vysoké dávky vody, kterou jsme si
tolik přáli. Bylo to však nerovnoměrně rozprostřeno a někde voda napáchala velké
škody. Po velmi mokrém období, které obratem vystřídá náraz horkého počasí, se
nám na zahrádkách může objevit spousta neočekávaných problémů.
O sklizni česneku jsem podával informace minule, tak tedy jen malá poznámka:
Letos je nutno včas a s větší odpovědností selektovat a nelitovat vyřadit palice
s náznakem plísně, která má schopnost se velmi rychle šířit.
V předcházejícím měsíci, kdy déšť svrchní vrstvy půdy dostatečně zavlažoval,
bylo vidět i na zelenině, která má vysoké nároky na závlahu, jak jí to prospívá (pór, celer, mrkev, petržel). Až zase přijde období vysokých teplot, bude
třeba poměrnou část vláhy udržovat. Pokud bychom tyto nárazy nezvládali,
pocítili bychom to na kvalitě zeleniny i na vzhledu a tvarech.
Na celeru je třeba sledovat případný výskyt septoriové skvrnitosti. I celer
by se měl pěstovat po sobě nejdříve po třech letech. V případě vlhkého počasí
se na mrkvi vyskytuje alternariová skvrnitost listů, která většinou velmi
předčasně likviduje její nať, a tím snižuje výnos kořenů. Často ale také přechází
i na samotné kořeny a jednou z příčin skládkových hnilob.
Také na brukvovité zelenině je třeba sledovat výskyt dřepčíků a housenek bělásků. V posledních letech zde způsobuje škody i molice vlaštovičníková. Ochrana
je problematická, protože většina povolených insekticidů působí jen na dospělce,
a ne na vajíčka a larvální stadia. Proto je třeba ošetření opakovat v sedmi až
desetidenních intervalech. A postřik musíme vždy směřovat na spodní stranu listů.
Také slimáci začali mít své období a způsobují velké škody.
Od začátku měsíce bychom měli provádět fungicidní ochranu brambor, zejména pozdějších odrůd. Ty ranější se již průběžně začínají sklízet a ochrana není nutná
s výjimkou sběru a likvidace mandelinky bramborové, která se dokáže velmi rychle šířit.
Srpen je dobou, kdy končí letní řez zejména u ranějších peckovin, z nichž
už bylo sklizeno. U jabloní a hrušní začíná v poslední dekádě srpna čas pozdně
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2020
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letního řezu odrůd podzimních. Letos tolik očekávaná sklizeň třešní v mnohých
lokalitách zklamala, a tak s prořezem můžeme začít již dříve. Odrůdy jabloní
citlivé k hořkosti ošetřujeme opakovaným postřikem hnojiva obsahujícího vápník
přijímatelný listy i plody.
Chystáme lapáky na vosy, obnovujeme náplně lapáků obalečů. Monilióza je strašákem nejen u peckovin, kde se obzvláště rozšiřuje, ale přechází
i na jádroviny a šíří čím dál více spory chorobných zárodků do okolí. Proto bylo
již dříve upozorněno na včasnost preventivních opatření v postřikových
látkách. V letošní vegetaci se v mnohých případech na některých odrůdách švestek objevovalo svinování koncových lístků, na kterých nebyli okem viditelní žádní
cizopasníci ani mšice. Po různých konzultacích a odborných sledováních se ukazuje, že se u nás projevuje další škůdce, který začíná působit. Proto se začal zkoušet přípravek Mospilan s přidáním sirného roztoku, např. Sulky a olejové emulze.
Účinnost tohoto roztoku bude teprve vyhodnocena, ale každý zahrádkář již jistě
zkouší své vlastní metody i s přimícháváním vylouhovaného roztoku z kopřiv. Zkouší se i několik různých způsobů ošetřování plodin a jistě by bylo prospěšné se
o vydařené pokusy podělit s ostatními a rozšiřovat tak nová vědění.
Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan

VČELAŘI
VÁŽENÍ ČTENÁŘI BRODÍKU,
stavy včelstev v republice za loňský rok klesly o 20 % a bude záležet na výnosu medu v letošním roce, zda ho bude dostatek. Letošní rok se vymyká předchozím a nikdo neví, jak bude pokračovat. Začalo to rychlým teplým začátkem
jara, a tak včelky u včelařů, jež byly dobře připraveny, využily snůšku z ovocných
stromů a řepky. Kdo točil jarní med, byl spokojen. Kdo neuhlídal prostorově
včelstva, dočkal se i rojů.
Dále začalo poprchávat, ale bylo teplo, a tak se zdálo, že bude snůška pokračovat. Bohužel uhodily silné deště (jak říkal Josef Kemr v Chalupě u lesa) a včely
nemohly téměř týden ven z úlu. Protože bylo dost plodu, tak pro něj spotřebovaly
většinu medných zásob. Nyní je na počasí a polních kulturách, a zda bude teplo
při kvetení lip, malin a ostružin v lesích, případně medovice, což již po slunovratu
bývá doplňování zásob z přírody včelami na zimu. Již je konec rojům a trubci jsou
u zdravých včelstev, kde matka klade, vytěsněni na zadním plástu a včely je budou
z úlu vyhánět. Bohužel v naší republice máme největší lány v Evropě a ustoupilo se
od pěstování zeleniny, pohanky a dalších plodin na rozdíl od našich sousedů v Rakousku, Polsku, Slovinsku a dalších státech, kde včelaři mohou dělat druhový med.
Po nedohodě se zemědělským podnikem o zřízení nestříkaného pásu před úly jsem
20
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odjel do jiných obcí, kde právě kvete inkarnát, svazenka a pohanka na semeno.
Včely tak budou mít větší možnost snůšky,
a i když kočování předpokládá vyšší náklady, věřím, že se to vrátí ve výnosu medu.
Díky příspěvkům od obcí objednala
naše organizace mladé matky pro
obnovení dobré genetiky včelstev.
Dle dostupných informací od členů byly
matky včelstvy či oddělky přijaty a kdo
v době dešťů oddělky pokrmil, je předpoklad vzniku nových zdravých včelstev.
To, že v Japonsku vymýšlejí bubliny, jež budou ve větru přenášet pyl místo včelstev,
značí, jak na tom lidstvo je. Ztratili jsme selský rozum?
Já jsem se na podzim rozmýšlel, zda jít volit do EÚ a nemohl jsem si vybrat, a tak
než bych se přestrojil, oholil a odvolil a opět přestrojil do pracovního, tak jsem
z odpadových prkének stloukl budku pro rehky a pověsil do štítu stodoly. Na jaře
ji obsadili konipasové, takže jsem se rozhodl dobře.
Na garáži nám visí budka s otvorem 27 mm, kde vyvedly mladé sýkorky modřinky
a na zahradě v budce o průměru otvoru 32 mm vyvedly mladé koňadry. Obojí sýkorky využily mou nabídku - zavěšené plásty s trubčím plodem a bohatě krmily mladé larvami až do úplného vyčištění plástů. Doufám, že letos ještě jednou zahnízdí.
Protože cena potravin z důvodů omezení dovozů zeleniny a ovoce z jižních států
půjde nahoru, je předpoklad zvýšení ceny medu. Mám klienty a je jich většina, že žádají med pastovaný, neboť se dobře roztírá a přitom neteče dětem
z chleba.
O využití medu na rány jsem již psal, ale opět se mi to osvědčilo, a to při
poměrně velké tržné ráně, kdy se kůže odchlipovala. Vyléčeno bez jakýchkoliv
jiných zásahů.
Jaké bude léto? Příroda nám ukázala, že jí neporučíme. Ani větru, ani dešti.
Kdo si nachytal dost dešťové vody, může se těšit na sucha. Pokud bude pršet, tak
půjdeme na houby.
„Všechno špatné pro něco dobré“ - platí v celém životě a ve všech profesích. Získal jsem tuto zkušenost i při studiu svých a manželčiných předků, kde jsou
uloženy o nich údaje ve Státním archivu Zámrsk. Je to vskutku zajímavé, jak naši
předci žili a jak se chovali. Učíme se celý život. Nejdříve od všech starších a později i od některých mladších. Já k tomu dodávám: Někdy i jak se co nemá dělat.
Přeji za včelaře všem pěkný zbytek letošního roku, a aby se nám vyhnul ten
Koronavir 19.
Jiří Suchánek,
referent pro osvětu, ZO ČSV Chleny
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JPO LHOTY U POTŠTEJNA
PROGRAM FIRST RESPONDENTŮ U JSDH
V tomto článku bych se rád věnoval problematice programu ﬁrst respondentů v jednotkách sborů dobrovolných hasičů (dále JSDH), do kterého je JSDH obce Lhoty u Potštejna také zařazena, a Zdravotní záchranné
službě Královéhradeckého kraje (dále ZZS KHK) předurčené mimo jiné i pro
území obce Borovnice.
VŠEOBECNĚ O PROGRAMU
Program first respondentů, jakožto osob, laiků, kteří jsou ochotní na žádost
záchranné služby poskytnout první pomoc, především v případech
náhlé zástavy krevního oběhu (dále NZO), ještě před příjezdem posádek
záchranné služby, byl v Královéhradeckém kraji prvním projektem svého
druhu v České republice. Dobrovolníci jsou proškoleni instruktory ZZS KHK
a České resuscitační rady.
Pokud se ﬁrst respondent nachází v okolí události s život ohrožujícím stavem,
systém ho automaticky informuje a mobilní aplikace ho naviguje na místo události, kde poskytuje kvaliﬁkovanou pomoc před dojezdem zdravotnické záchranné služby.
PROGRAM U JSDH
Obdobně tomu je i u JSDH, kde se ale jejich činnost spojuje s mobilním automatickým externím defibrilátorem (dále AED). JSDH jsou aktivovány ZZS KHK
pomocí krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru - ten jim standartní cestou vyhlašuje požární poplach.
Všichni členové JSDH jsou proškoleni instruktory ZZS KHK v poskytování kardiopulmonální resuscitace za pomocí AED, a to v týmu. Během resuscitace se
pravidelně a efektivně bez jejího přerušení mezi sebou střídají.
AED
Automatický externí defibrilátor je určený pro laické použití. Zařízení je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy
srdce. Právě v případě fibrilace komor srdce je defibrilace jedinou cestou, jak
srdeční činnost zpět obnovit.
U nás
Naše JSDH je připravena, vybavena a pravidelně školena k poskytnutí takovéto pomoci. Během posledních událostí vyjížděla ze zbrojnice ve třetí minutě.
Rychlost je na místě, protože včasné zahájení správné resuscitace, a v přípa22
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dě fibrilace komor srdce včasného podání elektrického výboje pomocí AED, se
zvyšuje postiženému šance návratu do života a snížení trvalých zdravotních
následků. V roce 2018 bylo na našem kraji zahájeno 501 resuscitací, při
kterých bylo aktivováno 203 AED, ty podaly celkem 54 výbojů. Ještě před
příjezdem ZZS došlo u pěti pacientů k obnově oběhu. 33,3 % pacientů bylo
transportováno do nemocnice, 16 % přežilo prvních 30 dní a 10,8 % opustilo
nemocnici bez trvalých následků. Ač se tato čísla zdají nízká, můžeme konstatovat, že s těmito výsledky se náš kraj řadí mezi špičku v ČR, ale i v celé
Evropské unii. A to díky programu first respondentů, na kterém se podílejí
dobrovolníci, Policie ČR, HZS, JSDH a dále například Horská služba.
Závěrem mohu říci, že včasné zpozorování zástavy oběhu postiženého, přivolání pomoci a zahájení resuscitace svědky události již od samého počátku,
dává šanci člověku na přežití.
Martin Růžička,
velitel JSDH Lhoty u Potštejna

POZVÁNKY A INFORMACE

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.
19. července

18. října

16. srpna

15. listopadu

13. září

(řemeslnický jarmark)

(dušičkové trhy)
(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

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2020

23

Konání akcí je vhodné ověřit telefonicky na těchto číslech: 603 318 922, 604 269 265.
24
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1 5. 8. 2 0 2 0

Vzhledem k situaci, kdy jsou některé akce na poslední chvíli odvolávány,
je vhodné, abyste si v případě zájmu u pořadatele ověřili (na webových
stránkách nebo telefonicky), zda se inzerovaná akce skutečně koná.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2020

25

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

ROZLOUČENÍ

V měsíci červenci oslaví
významné životní jubileum

V měsíci červnu
nás ve věku
104 let
opustila

80 let
paní Miloslava Prudičová
z Borovnice.

paní

V měsíci srpnu oslaví významné
životní jubileum

Albína Hájková

85 let
pan Václav Prudič
z Borovnice,

z Borovnice.

75 let
pan Jiří Kotera
z Přestavlk.

V měsíci červnu
nás opustila
paní
Zdenka Frostová
z Borovnice.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
Sociální a kulturní výbor

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Sociální a kulturní výbor

POČASÍ U NÁS V NOVÉM
ČERVEN 2020
teplota

srážky

maximální

minimální

průměr

33,9°C

5,1°C

17,7°C

183,3mm2
s 21 dnů deště

Nejvíce srážek dne
a to 40,2mm2

29. 6. 2020

SRÁŽKY K
30. 6. 2020 - 391,8mm2

Pro případné dotazy jsem zřídil e-mail: pocasirajec@seznam.cz
26
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Pan Václav Dvořáček nám zaslal zajímavé fotky pořízené v době, kdy Borovnici opět
hrozila povodeň a napsal k tomu krátkou zprávu: „Dne 20.června jsem v Borovnici
hlídal Brodec. Posílám pár fotek z minipovodně – nejvíc spokojené byly labutě.“

Brodec v březnu 2020

Brodec pod Horním rybníkem

Mostek v Borovnici
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Horní rybník
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Vážení rodiče nových občánků,
dovolujeme si pozvat Vás a Vaše miminko na slavnostní vítání občánků,
které se uskuteční v neděli 6. září 2020 ve 14.00 hod.
ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.
Za obec Borovnici Vás srdečně zve sociální a kulturní výbor
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