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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
na prahu nového roku 2021 Vám přeji hlavně hodně zdraví, lásky a štěstí.
Všichni víme, že rok 2020 byl pro všechny těžký, a ne zrovna jednoduchý.
Musíme se vyrovnávat s epidemií viru SARS CoV-2, přičemž se nám neustále
mění nastavení krizových opatření.
I přes nepříznivou situaci se nám podařily velké akce, a to vybudovat nový
vrt v Přestavlkách, opravit obecní budovu vodárny, dokončit výběrové řízení
na nový vodovod v Borovnici a na Homoli.
V červnu byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Rájec, zakoupila se nová komunální technika, uskutečnil se prodej obecních
pozemků a nákup nových pozemků.
Byla bych ráda, kdyby se vše naplánované povedlo realizovat i v roce 2021.
Velké přání je, aby nám občané byli oporou a přáli si jen to nejlepší.
Děkuji všem za dosavadní spolupráci a všem přeji v nadcházejícím roce hodně sil, trpělivosti a optimismu.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

KNIHOVNA BOROVNICE
V lednu bude druhý výpůjční den 19. ledna 2021.
Poděkování paní Heleně Jirouškové a paní Boženě
Kaplanové za tradiční rozdávání Betlémského světla
v knihovně v Borovnici. V Přestavlkách patří poděkování paní Daně Navrátilové a v Rájci paní Petře Koutné.
Všem přejeme v roce 2021 stálé zdraví, radost a úsměv
na tváři a hodně životního elánu.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE
KDY ZANIKL PROSTŘEDNÍ RYBNÍK V BOROVNICI?
Jsem již také pamětníkem, a tak dávám v úvahu svůj náhled, proč mohlo dojít
k jednání o „Zrušení prostředního rybníka“ v Borovnici v roce 1966. V roce 1966
byli v radě určitě také pamětníci, kteří věděli, že zde býval rybníček, a tak jim
nepřišlo zvláštní, že se prostřední rybník v Borovnici stále nachází.
Já jako kluk se nepamatuji, že by byly na Olšině (pro nás Volšině)
pozůstatky po starém rybníčku.
Celá olšina byla na úrovni terénu kolem zvoničky a ta se na nekvalitní staré fotograﬁi zrcadlí v hladině rybníka.
Podle potoka rostly olše, uprostřed jasany, podél silnice řada okrasných lip a na silničním svahu pár vzrostlých lip, na které jsme lezli. Dokonce jsem z jedné spadl
a o koleno jsem si vyrazil rozkývaný zub.
To, že rada obce jednala o zrušení prostředního rybníka, bylo asi jen zdůvodněním pro možnost získat materiál pro stavbu volejbalového hřiště, které chtěla obec
v tomto prostoru vybudovat.
Předpokládalo se, že terén bude nutné zvednout kvůli povodním.
Protože žádost byla zamítnuta, tak se uprostřed vykácelo pár jasanů a plocha byla
vyrovnána nízkou navážkou přesátého písku.
Na leteckém snímku z roku 1962 (zveřejněném v prosincovém Brodíku na 3. straně obálky) se tato světlá plocha podobá vodní ploše, ale tak tomu nebylo. Dětské
hřiště vzniklo až následně vedle volejbalového. Na dětském hřišti byl
kolotoč a mám dojem, že i přehupovačka.
Olšinou procházely dvě cestičky, které nám sloužily jako závodiště. Na volejbalovém hřišti jsme sváděli nesčetné mače a někdy se k nám přidali i naši tátové.
V současné době již nic nenasvědčuje tomu, že zde byl rybníček,
později sportovní střed obce a dnes autobusová zastávka a vedle
socha Sv. Jana Nepomuckého z roku 1721, která se jako zázrakem
vynořila ze dna zaniklého rybníčka.
Václav Dvořáček
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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 4. dubna 2021
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

OBEC BOROVNICE
Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí • tel. 734 559 876
www.borovnice.info • e-mail: obec@borovnice.info

S j/EEK^d1ODE DNE 27. 12. 2020
KE1j\W\/:1DE^>h:11KWd\E1:
x ÚƎĞĚŶşŚŽĚŝŶǇŽďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵƉƌŽǀĞƎĞũŶŽƐƚ:



pŽŶĚĢůş9 – 11 hodin a 14 – 17 hodin,
sƚƎĞĚĂ9 – 11 hodin a 14 – 17 hodin.

x Je ĚŽƉŽƌƵēĞŶŽ vǇƵǎşǀĂƚƷƎĞĚŶşŚŽĚŝŶǇŬ ŽƐŽďŶşŵƵŬŽŶƚĂŬƚƵ
poƵǌe v nĞŽĚŬůĂĚŶǉĐŚ ǌĄůĞǎŝƚŽƐƚĞĐŚ͕ ŝĚĞĄůŶĢ ƉŽ ƉƎĞĚĐŚŽǌş
ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĠ ĚŽŵůƵǀĢ Ă ƐũĞĚŶĄŶş ƐĐŚƽǌŬǇ ŶĂ ŬŽŶŬƌĠƚŶş ēĂƐ͕
aby ďǇůŽ ǌĂŵĞǌĞŶŽ ƐŚůƵŬŽǀĄŶş ŽƐŽď ǀ ďƵĚŽǀĢ obecního
ƷƎĂĚƵ͘
x Pro platby ŵşƐƚŶşĐŚ ƉŽƉůĂƚŬƽ ũĞ preferován bezhotovostní
platební styk.
x V ostatních ǌĄůĞǎŝƚŽƐƚech je preferován i nadále ƉşƐĞŵŶǉ ēŝ
telefonický kontakt. Kontakty naleznete na webových
stránkách obce nebo v obecním zpravodaji.
x KƐŽďŶş ŶĄǀƓƚĢǀĂ ŽďĞĐŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ ũĞ ŵŽǎŶĄ ƉŽƵǌĞ ƉƎŝ
ĚŽĚƌǎĞŶş ǌǀǉƓĞŶǉĐŚŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉĐŚŽƉĂƚƎĞŶşĐŚ, tj. s ŽĐŚƌĂŶŽƵ
dýchacích cest ;ƌĞƐƉŝƌĄƚŽƌ͕ ƌŽƵƓka, ústenka, ƓĄƚĞŬͿ a po
dezinfekcŝ ƌƵŬŽƵ ƉƎŝ ǀƐƚƵƉƵ ĚŽ ďƵĚŽǀǇ (dezinfekce je
k dispozici v ǌĄĚǀĞƎşͿ͘ ĄƌŽǀĞŸ ǎĄĚĄŵe, abǇ ĚŽ ďƵĚŽǀǇ
obecního ƷƎĂĚƵŶĞǀƐƚƵƉŽǀĂůy osoby s ƌĞƐƉŝƌĂēŶşŵi ŽďƚşǎĞmi.
x ,ĞƌŶǇ ƐƚŽůŶşŚŽƚĞŶŝƐƵǀ ŽƌŽǀŶŝĐŝĂZĄũĐŝũƐŽu ƵǌĂǀƎĞŶǇ͘
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 6/2020
KONANÉHO DNE 10. 12. 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 paní
Petru Koutnou
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020 s navýšením v příjmové části o částku
1 449 928 Kč a v navýšení výdajů ve výdajové částce o 2 165 660 Kč. Součástí rozpočtového opatření č. 4 za rok 2020 je položkový výtisk příjmů a výdajů
výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn
rozpočet obce Borovnice na rok 2021 s návrhem příjmů 6 322,658 tis. Kč a návrhem výdajů 4 786 tis. Kč, rozdíl 643 tis. Kč bude použit na úhradu splátky úvěru
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2025
rozvojový plán obce Borovnice na období 2021 – 2025
podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Oprava komunikace č. 21 Borovnice pod Homolí“ z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora
rozvoje regionů 2019+ na rok 2021, podprogram Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117D8210 A Podpora obnovy místních komunikací
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020“ o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu. Sazba poplatku pro rok 2021 zůstává stejná a to 600 Kč na obyvatele
plán inventarizace majetku a závazků obce Borovnice k 31. 12. 2020. Zároveň schvaluje inventarizační komisi v tomto složení: Předseda Libor Provazník,
Členové: Leoš Matějus, Jaroslav Lédr, Petra Koutná, Jan Jiroušek
nabídku na „Komplexní zpracování pasportu do systému Gramis“, a to od
ﬁrmy Geodezie – Topos, a.s., Dobruška za částku 148 803 Kč včetně DPH.
Tato nabídka byla nejnižší ze třech předložených
smlouvu na zpracování pasportu do systému Gramis s ﬁrmou Geodezie -Topos, a.s., Dobruška
podání žádosti obce o pořízení územního plánu na Městský úřad Kostelec n. Orl.
nabídku na zajištění BOZP na stavební akci „Vodovodní řady v obci Borovnice u Rychnova nad Kněžnou a propojovací řad VDJ Lhoty u Potštejna – Borovnice – Homole – Rájec“, kterou předložil p. Ivo Táborský, a to za částku 65
340 Kč včetně DPH
smlouvu o poskytování služeb“ na zajištění BOZP na „Vodovodní řady v obci
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2021
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•

•
•

Borovnice u Rychnova nad Kněžnou a propojovací řad VDJ Lhoty u Potštejna
– Borovnice – Homole – Rájec“ – p. Ivo Táborský
příspěvek na didaktické hry a pomůcky pro děti v MŠ Chleny ve výši 500 Kč
za každé dítě, které z obce Borovnice školku navštěvuje. V současné době
navštěvuje MŠ Chleny z obce Borovnice 12 dětí
ﬁnanční dar ve výši 1 500 Kč pro ČZS, Základní organizace Chleny
ﬁnanční dar ve výši 1 500 Kč pro ČSV, Základní organizace Chleny

Zastupitelstvo obce neschválilo:
• návrh rozpočtu obce Borovnice na rok 2021 v takovém znění, ve kterém byl
zveřejněn na úřední desce obce
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
• starostku obce uzavřením schválených smluv
Leoš Matějus, ověřovatel / Mgr. Petra Koutná, ověřovatel
Ing. Libor Provazník, zapisovatel / Soňa Rojková, starostka

VÝŠE POPLATKŮ NA ROK 2021
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
Nebo převodem na účet č.ú.:

vždy v úředních hodinách
1240071339/0800

Poplatky za osoby trvale žijící musí být uhrazeny jednorázově nejpozději do
konce února 2021. Poplatek za rekreační objekt musí být uhrazen jednorázově nejpozději do 31. května 2021.
8
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VLAKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 13.12.
VYJELY PODLE NOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU
Od neděle 13.12.2020 začal platit nový jízdní řád pro rok 2021. V Královéhradeckém kraji bude rozsah regionální dopravy oproti změně v prosinci 2019 mírně vyšší
(o 0,9 %). K nejvýznamnějším úpravám bude patřit doplnění spěšných vlaků Hradec
Králové – Letohrad o jeden pár, změna koncepce víkendové dopravy mezi Hradcem
Králové, Týništěm n. O. a Chocní a také posílení rychlé dopravy z Náchodska do
Chocně s přípoji na koridorové rychlíky.
„Dopravce nám vyšel změnami vstříc. Například pro cestující z Náchodska do
Hradce Králové bude příjemné zkrácení jízdní doby spěšného vlaku Dobrošov
v obou směrech. Ranní vlak dorazí do Hradce dříve a odpoledne bude odjíždět později. Jízdní doba klesne pod 50 minut,“ řekl hejtman Martin Červíček.
V průběhu jízdního řádu 2021 plánuje Správa železnic několik významných
výluk, které ovlivní provoz vlaků ČD, a to zejména v úsecích Stéblová – Pardubice na trati 031 Hradec Králové – Pardubice, která potrvá od konce května
do poloviny listopadu, a také mezi Trutnovem a Starou Pakou, která je naplánována od začátku července do poloviny srpna.
„Ve spolupráci se Správou železnic budeme kooperovat na co nejhladším průběhu plánovaných výluk a připravíme také náhradní dopravu tak, aby stavební
práce na železnici co nejméně omezily cestující,“ informoval radní pro dopravu
Václav Řehoř.
Nový jízdní řád bude platit až do 11.12.2021. Regionální vlaky objednané
Královéhradeckým krajem ujedou v období roku 2021 celkem 5,85 milionu
vlakokilometrů. Denně vlaky ujedou 16 tisíc kilometrů. Celkem ČD v novém
období zavedou 698 tras regionálních vlaků. V pracovní den se vypraví 624
vlaků, v sobotu 487 a v neděli 491. Dále na území kraje denně pojede 32
dálkových vlaků na lince R 10 Praha – Hradec Králové – Trutnov.
Všechny dálkové i regionální vlaky ČD můžou používat také zákazníci integrovaných dopravních systémů VYDIS a IREDO.
Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah
v Královéhradeckém kraji
• doplnění spěšných vlaků Hradec Králové – Letohrad o jeden pár
• změna koncepce víkendové dopravy mezi Hradcem Králové,
Týništěm n. O. a Chocní
• posílení rychlé dopravy z Náchodska do Chocně s přípoji
na koridorové rychlíky
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2021
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Borovnici
úřední den od 9 - 17 h
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
ORDINAČNÍ HODINY :

01.01.

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

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114
02.01.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec n.Orl.

721 460 150
03.01.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112
09.01.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799,Kostelec n.Orl.

494 323 152
10.01.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště n. Orl.

494 371 088
16.01.

MUDr. Bergmanová Dita

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600
17.01.

MDDr. Borůvková Veronika

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114
23.01.

MUDr. Domáňová Iva

poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 694
24.01.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov n. Kn.

494 531 955
30.01.

MDDr. Havlíček Ondřej

Kvasiny 145

771 155 445
31.01.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.

494 532 330
06.02.

MDDr. Chládek Tomáš

Kvasiny 145

771 155 445
07.02.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715
Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2021
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ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE DOUDLEBY NAD ORLICÍ
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ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ 2021
Zápis do Kurzu společenského tance a chování v Kostelci nad Orlicí, SK Rabštejn bude
ve středu 24. 2. 2021 od 14:00 hodin.
Taneční kurzy probíhají ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové. Kurz společenského tance a chování
povedou taneční mistři Daniel Zhouf a Simona Vaníčková.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOSTELEC N. ORL.
Pozvánka
Srdečně vás všechny zveme na výstavu fotograﬁí

Vladimíra Damaška
Podivný svět.
Výstavu si můžete prohlédnout do konce února 2021 ve výpůjční době knihovny.

ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Vánoční svátky považované za nejkrásnější svátky
roku jsou již za námi. Všechny přípravy a samotný
jejich průběh se odrážely v celkovém dlouhém a nejistém údobí, které pro mnohé nebylo příjemné. Informace i některé skutečnosti z rozšiřujícího se nepřítele
zdraví – koronaviru – ovlivňovaly naše vnímání i celkovou atmosféru a náladu s určitými nejistotami.
Vstoupili jsme do období astronomické zimy, i když skutečnost tomu přímo neodpovídala. Poměrně vyšší teploty, ne běžné pro toto období, střídání teplot
a sychravost jsou deprimující i pro naši vegetaci.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2021
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Podle starých přísloví „jak na Nový rok, tak po celý rok“ – nebo „na Nový rok
o slepičí krok“ – „na Tři krále o krok dále“ jsme všichni v očekávání, do jakého tedy
roku 2021 vstupujeme. Poslední zprávy nám zatím nedávají moc velké naděje,
abychom vše prožívali s uspokojivým klidem. Staletími utvářená příroda na naší
planetě se k nám chová vrtkavě, asi začíná odplácet to, jak se k ní lidstvo chová.
Z dlouhodobější předpovědi na měsíc leden vyplývá, že svými vyššími teplotami,
než obvykle jsme byli zvyklí, bude ovlivňovat mimovegetační období ne tak příznivě. Leden býval vždy považován za nejchladnější měsíc v roce.
Ani v této době zahrádkáři nepřestávají duševně i fyzicky pracovat. Začínáme plánovat další postupy, které bude třeba realizovat pro nastávající pěstitelské období. Pozvolna se budou prodlužovat denní doby. V této
době můžeme odebírat dřevité řízky z opadavých dřevin. Především
u druhů, které velmi brzy na jaře raší, bychom neměli otálet. Z rostlin řežeme
silné vyzrálé letorosty, které rozdělíme na jednotlivé řízky po 3 až 4 pupenech,
postupujeme odspodu, nevyzrálé vrcholové části vyřazujeme. I když roubovat
budeme až někdy v dubnu, tak materiál řežeme již v této době.
Rouby peckovin již jistě máme založené a rouby jádrovin řežeme dle
počasí v místních lokalitách. Podmínkou je jejich odebrání v úplném vegetačním klidu. Tedy v období, kdy pupeny dřevin nejsou ještě narašené. Z hlediska oteplování klimatu je toto období v současných podmínkách
ideální ve druhé polovině ledna. Rouby a řízky dříve rašících dřevin
se odebírají spíše v prosinci, ostatní podle teplotního klima v lednu. Rouby
se odebírají vždy jako silné, rovné, vizuálně zdravé – nikdy neodebíráme z tzv.
„vlků“ pro zvýšené riziko mutací.
U zimních odrůd uskutečňujeme odběr co nejdéle. Přesto se neobávejte
odebírat rouby v této době u slivoní, protože některé druhy, a záleží na venkovních teplotách, mohou být i tak progresivně positivní.
Metodám roubování se budeme věnovat v příštím zpravodaji.
O uchovávání roubů bylo již také napsáno, tak jen zopakujeme. Je třeba
je ukládat spíše v temnotě (sklep, komora apod.) do mírně zvlhlého substrátu či
písku – nesmí být v přílišném vlhku, protože by plesnivěly či brzy rašily, nesmí
ale ani zaschnout. Při malém množství je možno rouby zabalené v igelitu přechovávat na spodu ledničky.
Také se dá říci, že i ponechání roubů venku je méně rizikové, zejména pokud
nemáme vhodné umístění uvnitř. Venku u paty stromu obyčejně mají přiměřené
podmínky nebo se zapichují do zeminy za nějaký objekt ze severní strany. Pod18
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mínkou uchování venku je ale ochrana před případnými hlodavci. Při kolísavosti
teplot je stačí přikrýt nějakou větvičkou chvojí.
V této době můžeme již čistit kmeny a silné větve od staré borky, mechů, lišejníků, odpad ale nenecháváme ležet na zemi u stromu, vzhledem k přenosu parazitů, ale odstraníme a nejlépe uděláme, když ho spálíme.
Při letošním uskladnění našich produktů ze zahrádky daleko
ve větší míře kontrolujeme jejich zdravotní stav, protože v době vegetace bylo mnoho příčin, kdy plody byly napadány škůdci a chorobami, což se
projevuje podle odrůd až do jejich zužitkování.
Představa, že když si vysadím rezistentní odrůdy sadbového materiálu
(stromků, keřů apod.), nemusím dále tomu věnovat velkou pozornost jejich
ošetřování, je mylná a může se stát noční můrou.
Proč nám naše „rezistentní“ plody hnijí již i na stromě? Odpověď je
následující: 1. Nejsou rezistentní k napadení škůdci. 2. Nejsou rezistentní k napadení jinými houbovými chorobami (např. padlí, monilióza apod.). 3. Občas
trpí i dalšími chorobami z nedostatku některých živin a stopových prvků.
Také u některých odrůd vyšlechtěných jako rezistentní se po období několika let
tato vlastnost může snižovat a ztrácet.
Řez ovocných stromů je neoddělitelnou složkou komplexní péče
o ovocné dřeviny. Stejný význam má tvarování, ohýbání, vyvazování, nebo
zmlazování letorostů nebo výhonů.
Řez lze do určité míry považovat za chirurgický zákrok, který mění nejen
daný stav, ale ovlivňuje také budoucí vývin stromů. O způsobu řezu rozhoduje
ovocný druh i systém pěstování. Neopomínejme ani techniku řezu a vhodné
nářadí a ošetření větších ran po řezu. Ukončili jsme řez peckovin a můžeme pozvolna začít s řezem jádrovin. U pozdějších odrůd ponecháváme řez rovněž později a nevadí, když již přichází do květu, tím pozastavíme
velmi vzrůstnou tendenci pro vyšší nárůst do dřevní hmoty.
Také něco pro milovníky muškátů:
Muškáty zdobí okna našich měst a vesnic od osmnáctého století. V poslední době jsou také oblíbené převislé typy. Rostliny získané z výsevu kvetou
bohatěji než řízkované. Pěstování ze semínek ovšem vyžaduje čas a úsilí.
Podle odborníků však pravokořenné semenáčky kvetou bohatěji než rostliny
získané ze řízků.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2021
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Řada pěstitelů má ale požitek a radost z toho, když si můžou rostliny sami tzv.
vypiplat ze semínka. Ačkoli pelargonie při dobré výživě a péči bohatě kvetou,
netvoří v tobolkách mnoho semen, proto jsou prodávaná semena dražší.
S výsevem zpravidla začínáme po Třech králích, nejpozději na počátku února. Jedině tak se do května vytvoří silné rostliny, které na konci tohoto
měsíce vykvetou. Výsev provádíme do substrátu určeného na předpěstování.
Dobrý je také perlit či písek, které snižují rozvoj hnilobných procesů. Substrát
musí být vlhký, ale nesmí být přemokřený.
Vzešlé semenáčky udržujeme na světlém místě u tepla až do března, kdy by
měly mít kolem čtyř lístků. Pak je přesadíme do menších květináčů a použijeme
substrát pro muškáty s živinami. Tím se podpoří bohatý růst výhonků. Pokud se
rostlinky dostatečně nerozvětvují, v tu dobu je zaštípneme, aby byly košatější,
zvláště u převislých druhů. Je to žádoucí pro hustší závěsy šlahounů. V polovině května přesazujeme rostliny do cílových nádob a truhlíků.
Tak jistě všichni bychom rádi něco udělali již v začátku roku pro to, aby nám v dalších
etapách od jara něco vykvétalo, dávalo užitek i radost až do pozdního podzimu.
K tomu bych při začátku nového roku za všechny naše zahrádkáře
popřál Vám všem mnoho potřebného elánu, sil, lásky, trpělivosti,
ale především pevné zdraví.
Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan

VČELAŘI
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ – ČTENÁŘI BRODÍKU,
skončil rok 2020 a jako předešlé se lišil v některých aspektech. Nejvíce náš život ovlivnil vliv Covidu a hlavně opatření, jež vyplývala ze situace. Dopady byly u každého
jednotlivce různé a vše se odvíjelo od imunity a psychiky. Trochu k tomu přispíval i věk
každého, ale jak jsme mohli již vypozorovat, hlavní roli v tom hrálo zdraví jednotlivce.
Podobně to probíhalo i v životě našich včelstev. Uplynulý rok byl snůškově jeden z nejhorších, a když k tomu přičteme, že byly vysoké úhyny včelstev, nelze se divit, že se již na podzim nedostával med od včelařů.
Jinak tomu je v prodejnách, kde například v prosinci v Kauﬂandu RK byl v akci
světlý tekutý med 850 gramů za necelých 100 Kč. Kupovali jej tam mladší lidé
z podhůří Orlických hor a když jsem se jich zeptal: „To tam v okolí nemáte včela20
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ře?" Odvětili: „Oni včelaři za něj chtějí 150 Kč." Ještě dodali, že jejich děti mají
velkou spotřebu. Díval jsem se na etiketu a zjistil jsem, že med je z EU a mimo
EU a to, že je jarní med v prosinci tekutý, je jednoznačně známka nepravosti!
Každý pravý med tuhne poměrně brzy a jedině pastování – rozbití
krystalů jej částečně ztekutí, avšak je kašovité konzistence. Znám řadu
i mladších lidí, kteří se začínají zajímat o složení potravin a často kupují i dražší
potraviny, třeba ve Zdravé výživě.
V Kauflandu jsem se ale přesvědčil, že ne každý toto chápe, a pokud naše
děti nedostanou kvalitní a přirozenou stravu, může to mít následky odolnosti
vůči nemocem v jejich životě. Mnoho z nás starších vyrostlo na kozím mléce
a často byla i zelnačka či česnečka.
Obdobně tomu je i s našimi včelami. S roztočem včelaříme již téměř 50 let, ale
v posledních letech se problémy jejich přežití akumulují. Výzkumný ústav včelařský
se zaměřuje na zisky, ale účinný postup léčení hlavně na virózu nenašel. Stejně tak
stát dostatečně neochraňuje přírodu před chemií. Jinak by se nemohlo
stát, že postřiky, jež se na zemědělské plodiny používají, nejsou pro včely klasiﬁkovány anebo je uváděno – relativně neškodné. Přitom se jedná látky, jež mají
negativní dopad na život naší fauny.
Protože mne to nenechalo klidným, mám zdokladováno od Ústavu ochrany zvířat, welfare a etologie (Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1946/1, 612 42 Brno),
že se skutečně v některých případech jedná o látky, jež mají tyto účinky:
Insekticidní přípravek Proteus 110 obsahuje účinné látky deltametrin
(pyretroid) a ovlivňují nervový aparát hmyzu – působí jako neurotoxiny, přičemž u deltametrinu se v odborné literatuře uvádí jako toxická dávka LD50
hodnota jako toxická dávka LD50 hodnota 22,59 μg/včela a thiaklopridu
toxická dávka LD50 17,32 μg/včela.
Z klinických příznaků se u včel může objevit snížená pohyblivost, oslabení
imunitního systému, zkrácení délky života, menší snůška, knock-down effect
a případě akutní otravy až křeče. Potud informace z Brna.
Zmíněný přípravek je uveden jako neklasifikovaný. U tohoto postřiku byla
ukončena distribuce v říjnu 2019 na základě příkazu EU, ale min. zemědělství
vydalo dodatek: „Možno používat do spotřebování zásob." Čili kdo si v říjnu
2019 nakoupil, může používat nejméně do roku 2021. Podobně tomu může
být u jiných přípravků, neboť se jedná o lobby.
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Již nyní jsou informace od některých regionů, že je úhyn včelstev
40 %. Na jaře to bude jistě více. Samozřejmě se na medném výnosu bude
v roce 2021 podílet počasí během roku a připravenost včelstev do snůšky
u každého včelaře.
Již se prodávají přípravky na posílení imunity včelstev, ale jestli nejde
jen o finanční byznys, nikdo nepotvrdil. Podobně tomu může být i s očkováním a jistě tam bude rozdíl kvality, ale také ceny. Boj s viry nekončí a nikdo
neví, jaké se objeví příští rok.
Václav Cílek v TV uvedl že viry existují déle než lidstvo a je jich kolem nás
vysoké množství. Poprvé byly zjištěny v roce 1930, a pokud je organizmus
zdravý, umí se jim účelně bránit.
Přeji proto všem do nového roku 2021 hlavně zdraví a obrnit se trpělivostí
a méně se nechat stresovat negativními zprávami. Choďte více do přírody.
Jiří Suchánek, osvětový referent ZO ČSV Chleny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci lednu oslaví
významné životní jubileum

75 let
pan František Podhorník z Rájce

60 let
pan Pavel Červinka z Borovnice

65 let
paní Hana Tschöplová z Borovnice

70 let
paní Jana Kolešová z Přestavlk

81 let
paní Ludmila Řičařová z Borovnice

70 let
paní Dobromila Podhorníková
z Rájce

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

80 let
pan Vladislav Smola z Přestavlk
22

Sociální a kulturní výbor
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POČASÍ U NÁS V NOVÉM
Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je v provozu od srpna 2018.

teplota max.
teplota min.
průměrná teplota

PROSINEC 2020
11,4°C
-4,9°C
2,9°C
Srážky

Prosinec

20,9mm2 s 4 dnů deště,
nejvíce srážek dne 23.12 2020 a to 9,9mm2

Vítr průměr
Prosinec

2,7m/s , nárazy 22,8m/s v datum 4.12.2020 a směr VJV

POČASÍ ZA ROK 2020
10,0°C
Průměrná teplota
4,3°C
Průměrná minimální
16,3°C
Průměrná maximální
37,5°C
Teplota maximální
-9,6°C
Teplota minimální
Vítr průměr
Rok 2020

1,5m/s , nárazy 48,9m/s v datum 23.07.2020 a směr JJV
Srážky

Rok 2020

770,9mm2 s 248 dnů deště,
nejvíce srážek dne 29.06 2020 a to 40,2mm2

Pro letošní rok budu měřit srážky od února ručně a zapisovat dodatečně, aby nedocházelo k velkým rozdílům jako v roce 2020.
Podrobnější info zde na odkazu: http://www.pocasirajec.cz/noaa.php
Pro případné dotazy jsem zřídil e-mail: pocasirajec@seznam.cz
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2021
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JSDH LHOTY U POTŠTEJNA
OCHRANA OBYVATELSTVA – DÍL DRUHÝ
V minulém vydání jsme si řekli pár informací o ochraně obyvatelstva a její
historii v ČR, dále o právech a povinnostech fyzických osob při mimořádných
událostech a jakým způsobem je obyvatelstvo v těchto případech vyrozuměno. Dnes bych se chtěl věnovat ukrytí a evakuaci.
Ukrytí obyvatelstva
Ukrytí obyvatelstva slouží k jeho ochraně v případě chemického nebo radiačního ohrožení. Vždy navazuje na varování obyvatelstva. V tomto případě
se také doporučuje použití improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu
těla. Úkryty můžeme rozdělit na improvizované nebo stálé.
Improvizované ukrytí se používá v mírové době při úniku chemických nebo
radioaktivních látek. Pokud tato situace nastane, slouží k úkrytu uzavřená
místnost v budově, kde je možnost poslouchat televizní nebo radiové vysílání.
Stálé úkryty se používají v době ohrožení státu a válečného stavu, kdy hrozí
použití zbraní hromadného ničení.
Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby.
Jaký úkryt zvolit?
Únik nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve vyšších
patrech a na odvrácené straně od místa nehody. Můžeme říci, že většina nebezpečných látek je těžší než vzduch, a proto se drží u země.
Únik radioaktivních látek - místnost by se měla nacházet ve středové nebo
sklepní části domu s minimem oken a jiných větracích otvorů.
Evakuace obyvatelstva
Evakuací se zabezpečuje ochrana zdraví osob, zvířat a majetku (dále také
předmětů kulturní hodnoty, nebezpečných látek, stoje a materiál k zachování
nutné výroby). Pro evakuované osoby se zajišťuje náhradní ubytování a straBrodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2021
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vování. Evakuace se vztahuje na všechny osoby na postiženém území, s výjimkou osob, které se účastní záchranářských prací. Přednostně se plánuje
pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné
v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. O způsobu evakuace se dozvíte ve vysílání televize nebo rozhlasu,
tento způsob je nutný dodržovat.
Co dělat když je nařízená evakuace?
V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění obydlí, vzít si
s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska. V případě opuštění obydlí:
-

Uhaste otevřený oheň v topidlech,

-

vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),

-

uzavřete přívod vody a plynu,

-

ověřte, zda i sousedé vědí, že je nařízená evakuace,

-

nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,

-

kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,

-

exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před
odchodem potravou,

-

vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte obydlí, na dveře dejte oznámení,
že jste obydlí opustili a dostavte se na určené místo.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr.
Zavazadlo označte svým jménem, adresou a mělo by obsahovat:
-

Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb
a hlavně pitnou vodu,

-

předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor,

-

osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,

-

přenosné rádio s rezervními bateriemi,

-

toaletní a hygienické potřeby,

-

potřebné léky, svítilnu,

-

náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,

-

kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
Martin Růžička,
velitel JSDH Lhoty u Potštejna
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STÁLÉ ÚKRYTY

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
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SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2021
pro obec

BO ROVN I CE
DRUH ODPADU

ČETNOST SVOZŮ
ZA ROK

SVOZOVÝ DEN

ČÍSLO TÝDNE

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD

26X

PÁTEK

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

TERMÍN DLE OBJEDNÁNÍ OÚ

PLAST A TETRAPACK

PAPÍR

4X

PÁTEK

BÍLÉ

4X

STŘEDA

8,21,34,47

BAREVNÉ

4X

STŘEDA

8,21,34,47

12, 24, 36, 48

SKLO

BIO

NEPROVÁDÍ SE

MOBILNÍ SVOZ "N"
ODPADU

NEPROVÁDÍ SE

Telefon: 493 646 300

Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 31. 1. 2021.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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