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Zámek jako sídlo obecního úřadu - stav v r. 2015.

Malované zaklopení stropu bývalé společenské místnosti zakrylo novodobé obložení.
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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
začíná nám už letní měsíc červen, kdy jsou podle sluníčka nejdelší dny a nejkratší
noci v roce, ale počasí se stále tak nechová. Toto počasí spíše prospívá trávě,
plevelu, plísním a slimákům.
V loňském čísle Brodíku 5/2020 jsem upozorňovala na třídění odpadu v obcích. Děkuji občanům, kteří třídí a šetří naši přírodu.
Více než půl roku byly zavřené obchody, tak se nakupuje přes internet. Narostl
objem obalů z krabic, které u kontejneru na papír nejsou stále rozložené a vyprázdněné od plastových výplní. „Nejlépe“ je vyložit krabici u kontejneru vcelku
i s plasty. Rozložení a vyprázdnění krabice je pro někoho nadlidský výkon.
Protože kontejnery byly stále plné, bylo v každé
obci ještě zřízeno jedno sběrné místo na papír a přibydou zvony na barevné a bílé sklo.
V Borovnici je to u Mlýnského rybníka, v Přestavlkách u bytovky a v Rájci na nové obytné
zóně. Tyto nádoby jsou umístěny na obecní pozemky
se zpevněnou plochou tak, aby byly přístupny na manipulaci výsypu.
V Brodíku č. 4/2021 byl článek o tom, že se celorepublikově navyšují poplatky za skládkování
netříděného odpadu. Pro rok 2021 je stanoveno
200 kg za rok na občana se slevou na skládkovacím poplatku (tj. 500,- Kč/t), který se má
každý rok snižovat o 10 kg. Po přesáhnutí tohoto limitu bude skládkovací poplatek vyšší
(tj. 800,- Kč/t).
Budeme rádi, když všichni občané
budou důsledně třídit domovní odpad. Třídění se promítne příští rok v ceně
komunálního odpadu.
Pojďme všichni přispět ke zlepšení
třídění odpadu v naší obci.
Děkuji všem za spolupráci a přeji krásné dny
se sluníčkem.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE
ZÁMEK V PŘESTAVLKÁCH
Tvrz jako drobné šlechtické sídlo je v Přestavlkách písemně doložena až k roku 1544, kdy Matěj Hložek ze Žampachu prodal tvrz, hospodářský
dvůr a vesnici Otíkovi z Bubna.
První věrohodná zmínka o vsi Přestavlkách se vztahuje k roku 1440, ale existence
tvrze tu doložena není. Šlo ovšem o fungující vesnici, která jistě měla svého pána,
jenž tu měl odpovídající obydlí…
Počátky Přestavlk mohou sahat do období kolonizace, tedy do 13., případně
do první poloviny 14. století. Nepřímo
o tom svědčí i název – dokládá místo,
kde lidé upustili od marného pronásledování (lovení vlků). Toto místní jméno je v Čechách doloženo ve třinácti
případech a jedná se o starobylé vsi
vzniklé za kolonizace. A je tu otázka –
nestojí budova dnešního přestavlckého
zámečku na místě, kde stával nějaký
zemanský dvorec již v dobách vlády
Přemyslovců, tj. někdy ve 13. století?
To by ovšem mohl potvrdit pouze archeologický výzkum…
Tak tedy zpět k tomu, co lze bez rizika omylu předpokládat. Roubená
tvrz, základ pozdějšího zámečku, vznikla na vyvýšeném místě
nad dvěma rybníky nejpozději
v prvních desetiletích 15. století.
Stavebník zvolil polohu na vyvýšeném
místě nad dvěma dnes již neexistujícími rybníky, které zemanské sídlo
do jisté míry chránily.
Během času byla budova dvakrát zcela přestavěna. Nejprve
kolem roku 1560 v duchu renePůdorys - sklep, přízemí, patro - podle Fr. Musila a L. Svobody.
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V přízemí se dochovaly renesanční klenby.

Valená klenba v přízemí je z 16. století.

sance a o sto let později raně barokně. Trámy v přízemí byly nahrazeny
zdivem a valenou klenbou, patro zůstalo dřevěné, ale pod omítkami. V patře se
dlouho dochovalo malované zaklopení dřevěného stropu.
Po roce 1800 došlo ke klasicistní úpravě objektu – střecha dostala konečný tvar. Postupně tak vznikl dnešní jednopatrový zámek s mansardovou střechou, kterou doplňuje ozdobná věžička s cibulovitou bání krytou
šindelem.
V důsledku majetkových přesunů ztratily ve druhé polovině 18. století Přestavlky charakter panského sídla, zámek potom sloužil vrchnostenským úředníkům. V roce 1960 tu byla umístěna úřadovna místního národního výboru,
od roku 1990 obecního úřadu, což trvalo až do r. 2018, kdy byla otevřena nová
budova obecního úřadu. Zámek i přilehlý dvůr je majetkem kosteleckého rodu
Kinských.
Posledním mužským majitelem, který na přestavlckém zámečku žil, byl Jan Václav Rous z Lipna. Koupil zdejší statek v roce 1727. Z iniciativy tohoto pána
vznikla u cesty ke Kostelci socha sv. Jana Nepomuckého (1742-1744), dílo vambereckého sochaře Fr. Ant. Melnického. Po Rousově smrti tu nějaký čas žila vdova
Jana rozená Chuchelská z Nestajova.
V Tereziánském katastru se o zámku v této době (r. 1757) výslovně uvádí: „V Přestavlkách vrchnostenská budova o 8 místnostech, velmi stará a sešlá.“
(Tereziánský …, III, s.181). O pět let později, r. 1762, Jana Rousová prodala
statek Přestavlky Alžbětě Cavriani rozené Zárubové z Hustiřan, majitelce panství
Kostelec nad Orlicí. Přestavlky sice formálně zůstaly samostatným statkem, ale už
nikdy nebyly sídlem vrchnosti. Ta se zdržovala v Kostelci. Přestavlcký zámeček
tedy nadále sloužil hospodářským úředníkům, což ho patrně zachránilo
před zánikem, ale na větší opravy si budova musela ještě dlouho počkat.
V Sommerově vlastivědě Čech z r. 1836 čteme, že zámeček je starý zpustlý.
Totéž uvádí i místopis Jaroslava Schallera vydaný v roce 1790. Slovo „baufalliges“ znamená „na spadnutí“. Sommerovo nelichotivé hodnocení vyjadřuje
žalostný stav nemovitosti těsně před výměnou střešních krovů a krytiny a před
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2021
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stavebními úpravami, k nimž tu později došlo.
V době po napoleonských
válkách totiž kostelecká vrchnost dala přestavět celý areál přilehlého hospodářského
dvora. Právě tehdy vznikly dvě
nové stodoly a mezi nimi dřevěná
brána, která je dnes vedena jako
kulturní památka. Také přilehlá sýpka získala mansardovou střechu,
podobnou, jakou má zámek. Došlo Na zámku byla společenská místnost obecního
samozřejmě i na zámek, který úřadu.
dostal v podstatě dnešní podobu.
Univerzitní profesor František Musil o této přestavbě napsal: „Někdy v první
polovině 19. století došlo ke klasicistní výměně střechy. Zámeček při ní získal
mohutný mansardový krov se stojatou stolicí a štíhlou lucernovou vížkou, dodnes
určující jeho výtvarný účin. V obou podlažích byly provedeny, především ve středním díle, menší dispoziční úpravy. Naštěstí ani při tomto zásahu nedošlo k výměně roubené konstrukce patra, která rozměrný krov dodnes úspěšně nese“ (Musil,
Fr. – Svoboda, L.: Hrady…, s. 133).
Zámek v Přestavlkách se na rozdíl od malého šlechtického sídla v Borovnici dochoval dodnes, můžeme tedy přinést nevelkou galerii – vybrali jsme také snímky,
které nejsou veřejnosti známy…
Použitá literatura:
1. Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
VI., Východní Čechy, Praha,1989
2. Musil, Fr. – Svoboda, L.: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov
nad Kněžnou, Ústí n. O., Grantis, 1998
3. Poche, E. a kol.: Umělecké památky Čech, III., Praha, ČSAV, 1980
4. Profous, A: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní seznam
a změny, III. Praha, 1951
5. Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, II. díl, Praha, Šimáček, 1883
6. Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen, XV., Prag–Wien,
1790
7. Sommer, J. G.: Das Königreichs Böhmen, IV., Prag, Calve, 1836
8. Tereziánský katastr český, III., Dominikál, Praha, 1970
PaedDr. Ladislav Miček

Fotograﬁe ze zámku na 2 a 4 straně obálky.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
První mše se bude konat 13. června 2021
ve 14:30 hodin.
Další mše se bude konat 27. června 2021
ve 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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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
• Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost:
pondělí 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin,
středa 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin.
• Pro platby je preferován převod na bankovní účet obce.
• Nadále je preferován písemný či telefonický kontakt. Kontakty naleznete
na webových stránkách obce nebo v obecním zpravodaji.
• Osobní návštěva obecního úřadu je možná pouze při dodržení
zvýšených hygienických opatřeních, tj. s ochranou dýchacích cest respirátorem, po dezinfekci rukou při vstupu do budovy (dezinfekce je k dispozici
v zádveří) a dodržování rozestupů 2 metry. Zároveň žádáme, aby do budovy
obecního úřadu nevstupovaly osoby s respiračními obtížemi.
• Herny stolního tenisu v Borovnici a Rájci je možné využívat
za podmínky dodržení aktuálně platných vládních nařízení.
Soňa Rojková, starostka

Veterinární ordinace
MVDr. Richard Minařík
Kostelec nad Orlicí
Jirchářská 2012

608 513 848
Veterinární
ordinace
MVDr.
Richard Minařík je situovaná
přímo u hlavní silnice, s velkým
vlastním parkovištěm přímo u veterinární ordinace.
Hromadné očkování psů po obcích nebude prováděno z důvodu
čipování čtyřnohých miláčků.
V případě zájmu o očkování volejte
veterinární ordinaci MVDr. Minaříka.
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NABÍDKA SLUŽEB
KOMINÍKA
Obecní úřad Borovnice přijímá požadavky
na revize a čištění komínů, které se budou
provádět v termínech
- 10. 8. 2021
Homol + Borovnice
- 11. 8. 2021
Přestavlky + Rájec
Náhradní termín
17. 8. 2021 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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POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce
na veřejné zasedání, které se koná ve čtvrtek
dne 24. června 2021 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici.
Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena
na úředních deskách týden před zasedáním.
Všichni jste zváni.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
ORDINAČNÍ HODINY :

06. 06.

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

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno
494 621 665

12. 06.

MDDr. Machková Terezie

J. Pitry 448, Opočno

13. 06.

MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov n. K.

494 515 696

19. 06.

MDDr. Matoušková Lucie

602 152 873

20. 06.

MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799, Kostelec n. O.
737 791 333

26. 06.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov n. K.
775 224 093

27. 06.

MDDr. Paličková Zlata

nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200 244

03. 07.

MDDr. Tomáš Petrák

nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200 244

04.07.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov n. K.
499 534 841

05. 07.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
494 371 783

06. 07.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Poliklinika Rychnov n. K.

Kvasinská 129, Solnice

731 980 112

494 515 697

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje
tel.: 841 155 155
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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,
koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
V měsíci červnu až říjnu 2021
v době úředních hodin od 9.00 do 17.00 hodin.
V budově obecního úřadu v Borovnici.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
10
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Palackého náměstí 38,
517 41 Kostelec nad Orlicí
mobil: 778 768 038
www.kostelecno.cz

INFO

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v pátek 11. 06. 2021 bude,
z provozně-technických důvodů, městský úřad v Kostelci nad Orlicí pro
veřejnost zcela uzavřen.
Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
vedoucí odboru Organizačně-správní odbor

BESIP - JAK NA KOLE
POJĎME SI PŘIPOMENOUT ZÁKLADY:
Zásady nošení přilby
• Přilba by vám měla na hlavě držet i nezapnutá.
Pokud svraštíte kůži na čele, hýbá se přilba spolu
s kůží (usazení přilby lze doladit dobře zvolenými
vycpávkami a utažením pomocí kolečka na zadní
čísti přilby).
• Zapnutá přilba se prostě nesmí libovolně posouvat, takto nasazená přilba vás
při pádu příliš neochrání. Správně nasazená přilba kryje čelo i zátylek.
• Řemínek patří pod bradu, ne před ní!
• I s dobře utaženým řemínkem lze však pohodlně mluvit, jíst i pít. Vůle je vymezena vsunutím dvou prstů pod upínací pásek.
• Přední řemínek je vždy před uchem, zadní za uchem. Ucho je „usazené“ mezi
těmito řemínky tvořícími pomyslný trojúhelník.
• Bouranou přilbu vyhoďte a nekupujte přilby v bazaru. Přilba by vás při druhém
větším pádu (nárazu) už nemusela ochránit.
• O přilbě platí stejné pravidlo jako u dětské autosedačky. Použijte ji, i když
jedete jen na krátkou vzdálenost. Děti ji musí povinně nosit až do 18 let!
POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA
Jízdní kolo, tříkolka, koloběžka i vícekolka jsou dopravní prostředky, jejichž
povinné vybavení stanoví vyhláška č. 361/2002 Sb. Předpisy, které určují povinnou výbavu jízdního kola, byly vytvořeny s cílem zajistit bezpečnost a viditelnost
cyklisty.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2021
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MEZI POVINNOU VÝBAVU JÍZDNÍHO KOLA PATŘÍ
• přední a zadní brzda
• přední bílá odrazka
• zadní červená odrazka
• oranžové odrazky (z obou stran obou pedálů)
• oranžové nebo reﬂexní odrazky v pletení předního, zadního nebo obou kol
• zaslepené konce řídítek
PŘI SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI JEŠTĚ MUSÍTE MÍT
• přední bílé světlo (lze nahradit bílou blikačkou)
• zadní červené světlo (světlo je možné kombinovat s červenou odrazkou
a v případě dobré viditelnosti je možné světlo nahradit červenou blikačkou)
ROZHODNĚ DOPORUČUJI mít na kole zvonek
VÝBAVA CYKLISTY
• kvalitní helma
• cyklistické brýle
• reﬂexní prvky, ideální je reﬂexní vesta.
Lada Kociánová,
krajský koordinátor BESIP
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KNIHOVNA BOROVNICE
Výpůjční dny v červnu budou v úterý
8. 6. a 22. 6. 2021 vždy od 15 hodin.
Vážení čtenáři a čtenářky,
zveme vás k návštěvě naší knihovny. Vzhledem k tomu,
že dochází k rozvolňování protikoronavirových opatření,
můžeme se po dlouhé době opět osobně setkat v knihovně, tak jako dříve. Budeme samozřejmě dodržovat
aktuální opatření. Můžete si v knihovně prohlédnout a vypůjčit zajímavé knížky
a popovídat s ostatními čtenáři a čtenářkami.
Těším se na vaši návštěvu.
Knihovnice Helena Jiroušková

ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
V měsíci červnu má jaro snahu někdy zvolna, jindy zase urychleně přecházet
do léta. V minulém měsíci květnu si s námi počasí zahrálo jako při aprílu, ale zase
přitom poskytovalo dostatečné množství vláhy pro všechny pěstované plodiny, nevyjímaje rozmanitost plevelů, i těch méně známých.
Podle pranostik nemá v květnu pastýřovi uschnout hůl a také se říkávalo, že studený máj – ve stodole ráj, tak budeme v očekávání, co všechno pro nás příroda
připraví. Denní teploty se začínají zvyšovat, dny se až do slunovratu prodlužují.
Do zahrad se přibližuje vůně léta a přichází období červené barvy, i když letošní
nástup léta se opozdil až o tři týdny podle stanovišť.
Kromě červených plodů ředkviček, jahod
a již prvních raných třešní začíná zářit
rudá barva některých růží a pivoněk, ale
také přibudou ještě barvy žlutá a oranžová. Zahrádkáři se tedy začínají těšit
na první úrody svých produktů.
Na záhonech s jahodníky průběžně začínají uzrávat některé odrůdy jahod, kdy pro ně nejvhodnější dobou pro
podestýlání slámy bývá právě období
květů či těsně po odkvětu pro ty, co neBrodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2021
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mají jahodníky na folii. Sláma, či dřevěná vata pod rostlinami pomůže tomu, aby
se vyvíjející plody nedostávaly do styku s půdou, tolik se nešpinily a při dešti či
zálivce nejsou tolik náchylné na hnilobu, jako kdyby ležely přímo na zemi. Mulčování tímto způsobem dokáže snížit odpar z půdy a omezit zaplevelování záhonu.
Také ještě vyséváme salátovou řepu pro sklizeň bulviček. Postupně můžeme
vysévat další semena mrkve. Je také čas na výsevy teplomilné zeleniny
– fazolí, kukuřice, cuket, patizonů. Vyséváme pozdní košťáloviny, vysazujeme sazeničky pórku a další, a hlavně již stále přibývá práce s odplevelováním záhonů a jejich kypřením.
Nezapomeňme na prokypřování u česneku, který nemá rád utuženou zem.
Letos ke svému vzrůstu měl dostatek vláhy, jen střídavé počasí chladu a teplot bylo
pro něj nepříjemné, poznamenalo to z části žloutnutí konečků listové plochy, ale
to postupně odeznívalo.
Většinou jsou všichni zahrádkáři natolik zkušení, že není třeba zahlcovat je běžnými pěstitelskými radami. Ale také se vyskytují dotazy spíše těch, kteří
začínají, jak ošetřovat ve sklenících a fóliovnících zvláště při přesychání,
přemokřování, zapařování apod. Tak jen poznámka… Zalévání ve sklenících
je určitou alchymií. Bereme v úvahu stadium vývoje tam nasazených rostlin,
aktuální počasí, nebezpečí šíření listových chorob při vysoké vlhkosti i riziko popálení listů, na které by se obratem dostala velmi studená voda tehdy, když jsou
prohřáté. Zalévání podmokem je optimální. Pokud musíte zalévat shora,
zalévejte raději ráno, aby rostliny rychle oschly a nezvyšovalo se riziko infekce listů. Kapénková závlaha je pro mnohou zeleninu dobrou volbou. Zalévejte raději jednou za několik dní vyšší dávkou vody – každodenní zalévání vrchní
vrstvy půdy není tolik efektivní. Kořeny rostlin potřebují vodu i vzduch,
nechte proto půdu po zalití alespoň částečně proschnout, není nejlepší ji trvale
udržovat promáčenou.
Pokud jsme na jaře přeroubovali stromy,
kontrolujeme ujmutí roubů a vylamujeme nepotřebné letorosty.
Roubovací pásku povolujeme až tehdy,
přesvědčíme-li se, že rouby jsou dobře
přirostlé, a pak zlehka odřízneme ostrým
nožem. Letorosty rostoucí v požadovaném směru nezkracujeme, nýbrž je ponecháváme ve své původní délce. Velmi
bujné a konkurenční letorosty se nesnažíme zkracovat či vyvazovat, ale rovnou je
odstraňujeme. Jejich příliš bujný růst by
narušoval rovnováhu v koruně.
Červen je měsíc, kdy jsou naše
14
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výpěstky nejvíce ohrožovány nejrůznějšími chorobami a škůdci. Proto vyžadují nejen intenzivní sledování, ale
i včasný počet zákroků. Vyjmenovávat je
všechny zde je asi nemožné. V minulém
Brodíku bylo vše podstatné napsáno, tak
se omezíme jen na zběžnou informaci:
Tam, kde se pravidelně vyskytuje strupovitost peckovin – především na meruňkách a broskvoních, je možné použít
přípravky Dithane, Horizon, Talent. Obdobné přípravky jsou účinné i proti houbě
(Stigmina), která způsobuje u broskvoní
odumírání pupenů, skvrnitost plodů a suchou skvrnitost listů. V případech, kdy
i třešně, a především višně, jsou pravidelně napadány tímto parazitem a skvrnitosti listů, je začátek června nejvhodnějším termínem pro ošetření výše zmíněnými
přípravky (Dithane, Talent). Zopakovat je to třeba za 10 až 14 dnů, popřípadě
i po sklizni plodů.
Pokud neproběhl u třešní a višní v loňském roce důkladný sběr všech plodů
(i spadlých), nebo půda pod stromy nebyla pokryta v době líhnutí foliemi, musíme
především u pozdních chrupek počítat s výskytem červivostí plodů, kterou způsobuje vrtule třešňová. Vhodné je vyvěsit do korun stromů žluté sférické desky,
které slouží k přímému vylapávání škůdce.
U slivoní nám může poslední dobou úrodu znehodnocovat tmavka švestková, pro mnohé z nás zcela neznámý škůdce. I u peckovin škodí mšice, a to nejen
samotným sáním na letorostech, ale rovněž přenosem viróz. Na všechny patogeny
používáme k jejich regulaci doporučené ochranné prostředky. Na jádrovinách
zasahujeme hlavně proti padlí a strupovitosti, proti mšicím, vlnatce a obaleči.
Na obaleče je nejlépe postupovat na základě signalizace pomocí feronových
lapáků a pro snížení jeho výskytu je vhodné začátkem července upevnit na kmeny pásy z vlnité lepenky, pak se tyto pásy odejmou a spálí.
V okrasných zahradách odstraňujeme odkvetlé květy rostlin. Ke konci měsíce zpravidla již sklízíme cibulky hyacintů a tulipánů a ukládáme
je na tmavé, chladné a suché stanoviště. Pokud si dáme práci s odstraňováním
odkvetlých květů u balkónových a truhlíkových květin, podpoříme tak další
nakvétání a prodloužíme i celkovou dobu kvetení. U některých vyšších trvalek
kvetoucích až na podzim můžeme již v červnu částečným sestřihem trsů prodloužit
budoucí dobu kvetení a omezit tzv. rozvalování trsů. Nový obrost pak kvete asi
o 14 dnů později, čímž výrazně prodlouží celou dobu kvetení.
Dřeviny se začínají dostávat do další fáze zejména zpomalením růstu. Nejen
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2021
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z tohoto důvodu přestáváme na konci
měsíce hnojit hnojivy s vyšším obsahem
dusíku a raději přecházíme na hnojiva,
která podporují kvetení, vyzrávání pletiv
a dozrávání semen.
Dostatečně hnojíme růže, které začínají
kvést a vyžadují hodně živin. Na dřevinách se může objevovat chloróza, proto
aplikujeme hnojiva s obsahem železa,
ale také hořčíku. Neopomeneme dobře
a dostatečně vyvázat popínavé růže
a pečlivě sledovat jejich zdravotní stav
vzhledem k rozšiřujícímu se padlí. Totéž
platí s ochranou proti padlí u angreštů.
Tak ať se všem daří!
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan

VČELAŘI
VÁŽENÍ ČTENÁŘI BRODÍKU,
letošní jaro se opozdilo z důvodů chladných dní téměř o měsíc. Lze to pozorovat
na rozkvétání stromů, kdy mirabelky a třešně, později i švestky a následně jabloně
a hrušně v loňském roce kvetly již v dubnu.
Letošním chladnem a častými dešti se pozastavil i vývoj plodování ve včelích úlech.
Dokonce začátkem března z důvodu nemožnosti vylétat za snůškou již v rozplodovaných včelstvech přestaly matky zcela klást, a tak při kontrole plodiště nebyl
zavíčkovaný plod.
Nyní to včelstva dohánějí, ale to, že je i příroda opožděná, je ve své podstatě pro
včelstva dobře.
V letošním roce se při kontrole počtu vyzimovaných včelstev k 1. 5.
2021 v naší organizaci snížil stav včelstev na 65 %.
Jsou i jiné organizace v ČR, kde je úhyn oproti stavu k 1. 9. 2020 i 50 %, a to
jsou včelaři, kteří úhyn nepřiznají, protože to považují za vlastní neúspěch. Tento
ukazatel vyšších úhynů se opakuje více roků a má na to vliv celá řada faktorů.
Přestože máme celou řadu výzkumných ústavů a jiných institucí, nikdo řádně nedovede (a mne napadá, že někdy ani nechtějí) vysvětlit příčinu, která se skládá
z více vlivů. Kdo to sleduje, ví, že EU zakázala používání chemických postřiků
na bázi neonikotinoidů, a tak k 31.10. 2019 skončil prodej celé řady insektici16

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2021

dů. Ministerstvo zemědělství ale vydalo výjimku – možnost použití do konce roku
2022 - co je na zásobách.
Horší je však to, že se na trhu objevily přípravky nové, které opět
obsahují látky, jež působí na nervový systém hmyzu.
Chápu, že bez postřiků škůdců je vysoké nebezpečí značného snížení výnosů,
a tak zemědělci v celé republice, ale i v Evropě, musí tyto postřiky používat. Vše je
regulováno státem, a pokud v ČR daleko převažuje pěstování řepky oproti jiným
státům v EU, domnívám se, že je něco špatně.
Nové postřiky Decis Forte a Yoroi opět obsahují deltamethrin, jenž
je toxický. Co může způsobit?
Člověk:
I když se deltamethrin snadno používá a je velmi účinný, měl by se vždy aplikovat s opatrností. Vždy je potřeba dodržovat návod přiložený u insekticidu.
Při nevhodném použití může dojít k otravě. Protože deltamethrin je neurotoxin,
napadá nervový systém. Kontakt s kůží může způsobit pálení a zarudnutí
zasaženého místa. Při zasažení očí nebo úst je běžným příznakem parestezie obličeje, kdy se mohou objevit různé neobvyklé pocity, například pálení, znecitlivění,
píchání, mravenčení apod.
Neexistuje žádný protijed, léčba je pouze symptomatická podle doporučení lékaře. Deltamethrin je postupem času metabolizován, přičemž rychle ztrácí toxicitu,
a je vyloučen z těla. Pro rady ohledně léčby vždy ihned kontaktujte svého lékaře
nebo toxikologické centrum.
Domácí zvířata:
Byly zaznamenány případy otravy tura domácího následující po aplikaci zemědělských přípravků s deltamethrinem proti klíšťatům. Příznaky se objevily za 36 hodin
po aplikaci. Byl přítomen svalový třes a v jeho důsledku (ležící zvířata) o 12 hodin
později proleženiny. Po 12 hodinách došlo ke spontánnímu zotavení a zvířata
se mohla opět postavit. Avšak svalový třes přetrval. Tělesná teplota byla 38,3 °C
(normální oblast je 38 až 39,5 °C). Deltamethrin je toxický pro kočky.
Co dodat? Jak může být malá včelka odolnější než tur domácí? Možná, že
po čase vyjde najevo, co se zjistilo po používání Dynocidu, kdy za něj byla udělena Nobelova cena, posléze byl zakázán, a ještě dnes se nachází ve světových
mořích.
Jak moc nepostradatelné jsou včely v přírodě? Co všechno pro nás
tato malá zvířátka dělají? A jak by vypadal svět bez nich?
Každý jistě ví, že včely opylují květy a vyrábí med. Jaký další význam má ale
tento proces pro člověka? Věděli jste například, že 90 % veškerých kvetoucích rostlin je závislých na pomoci zvířecích opylovačů? Důvod je, že
ve včelstvu, které je v plné síle, se nachází 70 tis. jedinců. Celá třetina veškeré
zemědělské produkce na Zemi je ovlivněna právě procesem opylení. To se však
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 6/2021
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netýká jen produkce potravin – mezi rostliny závislé na opylení patří i bavlna, len
či rostliny využívané pro výrobu léků a paliv.
Pokud se nebudeme snažit včely chránit, riskujeme oslabení procesu opylení a snížení produkce potravin. Stále se zvětšující populace a také globální snaha o vymýcení hladu a chudoby však vyžaduje pravý opak.
Co tedy nejvíce ohrožuje včelí populace?
V první řadě je to neustále rostoucí užívání pesticidů. Pesticidy působí na nervový systém včel, a proto způsobují dezorientaci, neschopnost pozřít potravu.
Velmi často je pro včelu kontakt s takovou látkou fatální.
Další velké nebezpečí pro včelí kolonie představují paraziti – a to především
kleštík včelí – roztoč. Tento parazit se živí včelí hemolymfou, a kromě toho také
přenáší množství virových onemocnění. Napadené včelstvo není schopno se parazita samo zbavit, a pokud se mu nepomůže, během 1-3 let většinou podlehne.
Mimo to trpí včely ztrátou přirozeného prostředí. Urbanizace, extenzivní
zemědělství a ztráta biodiverzity mají negativní efekt na jejich přirozený způsob
života a ohrožují jejich další přežití.
A jak můžeme včelám pomoci my sami?
Pokud máme zahrádku, za vysazení kvetoucích rostlin či bylinek nám naši včelí
sousedé jistě poděkují. K zahození není ani takový včelí domeček – úkryt pro
včelky samotářky. Také máme možnost volby jako spotřebitelé – nákupem produktů organického zemědělství podpoříme pěstování potravin bez použití nebezpečných hnojiv a pesticidů. Sami bychom se přitom měli vyhnout užívání těchto látek
na vlastní zahrádce.
Za padesát let mého včelaření pamatuji boj s různými chorobami
u včelstev, z nichž některé již ustoupily a jiné, například mor včelího plodu, který
je velmi nebezpečný a musí se likvidovat
nejen včelstva, ale i vše dřevěné včetně
úlů a včelínu, je celorepublikově monitorován, a tak je pod kontrolou.
Obnova včelstev a jejich doplňování je neustálou činností naší
včelařské organizace. Řešení je rozšiřování oddělky s novými matkami, které
naše organizace objednává od osvědčených chovatelů matek. Velkou podporou jsou i příspěvky od našich obcí.
Ze sedmi obecních úřadů nám v letošním
roce šest přispělo celkem 10 tisíci koVčelí matka s krmičkami
- z archivu J. Suchánka runami, a proto můžou být každoročně
18
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objednány oplodněné a značené mladé matky do nových oddělků, což je základ
ozdravení našich včelstev.
Stejně tak je nutné ﬁnancovat seřízení a opravy kompresorů a vyvíječů areosolu
k podzimnímu léčení. Za to patří OÚ v okruhu působností naší základní organizace velký dík.
Máme řadu nových, začínajících včelařů a tam má velký význam rozšíření
včelstev z vlastního materiálu a přidáním zakoupené matky, což je lépe než dovézt
včelstva z jiných okresů či krajů, kdy může hrozit nebezpečí zavlečení nemocí.
Za ZO ČSV Chleny Jiří Suchánek,
osvětový referent

POZVÁNKY A INFORMACE

FA R M Á Ř S K É T R H Y 2 0 2 1
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 9.00 do 15.00 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.
Muzeum přírodovědy: OTEVŘENO
červen 10:00 – 17:00
20.
18.
15.
19.

červen (farmářské trhy)
červenec (farmářské trhy)
srpen (řemeslnický jarmark)
září (farmářské trhy)

17. říjen (dušičkové trhy)
14. listopad (svatomartinské trhy)
12. prosinec (vánoční trhy)

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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ROZHLEDNA VRBICE JE PŘÍSTUPNÁ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY TAKTO:
ČERVEN

pondělí: zavřeno
úterý – pátek: 14 – 18 hod.
sobota: 10 – 20 hod.
neděle: 10 – 18 hod.

ČERVENEC, SRPEN

pondělí: 13 – 18 hod.
úterý – pátek: 10 – 18 hod.
sobota: 10 – 20 hod.
neděle: 10 -–18 hod.

ZÁŘÍ

pondělí: zavřeno
úterý – pátek: 14 – 18 hod.
víkendy: 10 – 18 hod.

ŘÍJEN

víkendy: 13–- 16 hod.

LISTOPAD, PROSINEC

po předchozí domluvě na telefonu

Mimo uvedený čas je možné navštívit rozhlednu
po předchozí telefonické domluvě (minimálně 24 hodin předem).
Mobil: +420 721 640 484
VSTUPNÉ:

děti 3 – 5 let
ostatní

Kč 15
Kč 25

O prázdninách zde lze ve večerních hodinách shlédnout
nádherný západ slunce a noční panorama.
V případě nepříznivého počasí (silný vítr, déšť, bouřka apod.)
bude rozhledna uzavřena.
U rozhledny je možné zakoupit upomínkové předměty
včetně občerstvení s chlazenými nápoji.
R
Rozhledna Vrbice má pro návštěvníky připravené razítko
a turistickou známku č. 1210.

20
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Spanilá jízda
H I S TO R I C K ÝC H P O L I C E J N Í C H V OZ I D E L
Veteráni POLICIE ČR Vás srdečně Vás zvou na spanilou jízdu k 30.

výročí Policie ČR , která se uskuteční dne

19.06.2021
pod záštitou policejního prezidenta genmjr. Mgr. Jana Švejdara a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

v 08:00 ráno vyrazí spanilá jízda z Králík do
se zastávkou na našem náměstí od

Kostelce nad Orlicí ,

17:25 do 17:55 , kde bude možnost prohlédnout si vystavená vozidla.

Přijďte si zpestřit sobotu nevšedním zážitkem!

Sponzor akce: ZDENĚK VÁPENÍK TE AM SCANIA ,Býšť 140
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K E M P W E S T E R N Vo c h t á n k a , P o t š t e j n
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„NAD ORLICÍ o.p.s.
poěádá ve spolupráci s MŠ Chleny pěímÝstský tábor“
Tábor je poěádán pro dÝti z 1. stupnÝ,
pro dÝti zamÝstnaných rodiÏı
v termínech:
1. bÝh: 12. 7. - 16. 7. 2021
2. bÝh:

19. 7. - 23. 7. 2021

PěímÝstský tábor je alternativou ke klasickému pobytovému táboru. Jedná se
o denní tábor se sportovní, poznávací a kulturní tématikou.

Základnou pro aktivity je MATEĚSKÁ ŠKOLA CHLENY.
DÝti stráví den plný zábavy a zajímavých aktivit a veÏer mohou být opÝt
s rodinou.
Tábor je vhodným ěešením volného Ïasu dÝtí,
které nechtÝjí „sedÝt“ doma a nudit se a jejihž rodiÏe jsou zamÝstnáni.
Vedoucí se s dÝtmi bÝhem celého týdne schází ráno v 8,oo hod.
a odpoledne v 16,oo hod. je zas pěedají zpÝt rodiÏım.
Takže dÝti jsou pěes noc doma.

TÝšíme se na Vás.
Kateěina Nešpoěíková

Bc. Miroslava Bohatá

Pěihlášky jsou k dispozici v MŠ Chleny a na webových stránkách MŠ Chleny
Cena-platba: pouze vstupné a jízdné v rámci programu + strava
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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. Pro případné dotazy jsem zřídil e-mail: pocasirajec@seznam.cz.
KVĚTEN 2021
26,6°C
-1,4°C
11,1°C

teplota max.
teplota min.
průměrná teplota

Květen

Vítr průměr
1,2m/s, nárazy 21,5m/s a směr JZ

Květen

Srážky
70 mm s 21 dny deště

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

ROZLOUČENÍ

V měsíci červnu oslaví
významné životní jubileum

V měsíci květnu
nás opustil

83 let
paní Božena Pánová
z Přestavlk.

pan Václav Prudič
z Borovnice.

Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Sociální a kulturní výbor

Sociální a kulturní výbor
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VÁŽENÍ TURISTÉ A PŘÍZNIVCI CYKLOTURISTIKY,
cyklobusy do turistických regionů jsou
v letošním roce v provozu od 29. května do 28. září a budou jezdit
opět každou sobotu a neděli, navíc také o svátcích 5. - 6. července
a 28. září. Od letošního roku se
na území Královéhradeckého kraje
setkáte povětšinou se zcela novými autobusy, v některých případech
i s novými dopravci. S tím přichází
i řada novinek, například v odbavení
v autobusech objednávaných Královéhradeckým krajem. Od 7. 3. 2021
je možné platit jízdné nejen hotovostí a bezkontaktní čipovou kartou, ale
také platební kartou. Nově je možné
také odbavení papírové přestupní
jízdenky QR kódem. Tímto odpadá
nutnost vlastnit bezkontaktní čipovou kartu při přestupech mezi spoji.
V autobusech na LCD obrazovkách
uvidíte i aktuální dopravní informace.
Po loňském uzavření hranic je v letošním roce v opět provozu mezinárodní
linka z Nového Města přes Náchod
a Polsko. V rámci vlastních spojů oproti loňskému roku došlo pouze k minimálním změnám. Jedná se zejména
o úpravu jízdních řádů z důvodu
uzavírek, například díky opětovné rekonstrukci komunikace v Říčkách nezajíždí cyklobus na Mezivrší, ale jede
na Šerlich přes Bartošovice a Neratov.
V průběhu roku se mohou objevit další
uzavírky, a tak ve vlastním zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu Vám slouží také
mobilní aplikace IDS IREDO. Aktuální
polohu spoje a případné zpoždění
autobusu můžete sledovat na webu
26

http://tabule.oredo.cz. I nadále můžete využít QR kódy na zastávkách
nebo informační linku IDS IREDO.
Veškeré informace o veřejné dopravě v kraji naleznete na novém webu
www.dopravakhk.cz
Euroregion Glacensis v oblasti Orlických hor za poslední dva roky vybudoval množství nových rozhleden.
Jedná se o rozhlednu na Velké Deštné,
rozhlednu na Feistově kopci v Olešnici
v Orlických horách, rozhlednu na Šibeníku v Novém Hrádku a rozhlednu
na Vrchmezí. Další pak stojí v sousedních Bystřických horách na nejvyšším
vrcholu Jagodna a na vrcholu Czerniec. Veškeré stavby jsou spolu propojeny dálkovou pěší trasou s názvem
Česko-polská Hřebenovka a dostanete
se k nim i na kole. Podrobné informace můžete získat také v nově otevřených infocentrech v Neratově a v Novém Hrádku nebo na našich stránkách
www.euro-glacensis.cz/hrebenovka.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme pevné zdraví, krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis
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Linka è. 661295 - Oranžová (2)

Èastolovice - Kostelec n. Orl. - Vamberk - Rychnov nad Knìžnou
- Solnice - Deštné v Orlických horách - Šerlich
èas
7.48
7.58
8.02
8.11
8.14
8.35
8.43
8.49
8.57
9.28
9.30
9.40

èas

13.35
13.43
13.49
13.57
14.27
14.30
14.40

OD

zastávky
PØ
Èastolovice, žel. st.
Kostelec n. Orl., nám.
Doudleby n. Orl., U váhy
Vamberk, nám.
Lupenice, horní
Rychnov n. Knìž., žel. st.
Solnice, nám.
Kvasiny, konzum
Skuhrov n. Bìlou, nákupní støedisko
Deštné v Orl. h., sjezdovka
Deštné v Orl. h., Zákoutí hot. Orlice
Deštné v Orl. h., Šerlich

èas

10.45
10.36
10.30
10.23
10.00
I
9.45

èas
17.04
16.53
16.47
16.43
16.38
16.33
16.21
16.15
16.09
15.45
I
15.15

Linka è. 661296 - Šedá (6)

Holice - Èastolovice - Kostelec n. Orl. - Doudleby n. Orl. - Vamberk
- Rychnov n. Knìžnou - Rokytnice v Orl. h. - Øíèky - Deštné v Orlických horách - Šerlich
èas
7.35
(
7.50
8.00
8.10
8.15
8.20
8.37
8.50
9.01
9.11
9.23
9.28
(
(
9.38
9.47
9.57
10.10
10.20

OD

zastávky
PØ
Holice, základní škola
Holice, prodejna
Borohrádek, aut. st.
Èastolovice, nám.
Kostelec n. Orl., nám.
Doudleby n. Orl., U váhy
Vamberk, nám.
Rychnov n. Knìž., žel. st.
Javornice, sokolovna
Slatina n. Zdob., škola
Pìèín, hostinec
Rokytnice v Orl. h., žel. st.
Rokytnice v Orl. h., odb. Øíèky
Øíèky v. Orl. h., parkovištì
Øíèky v Orl. h., Mezivrší
Bartošovice v Orl. h., Obecní úøad
Bartošovice v Orl. h., Neratov
Orlické Záhoøí, u kostela
Deštné v Orl. h., Šerlich
Deštné v Orl. h., Zákoutí, hotel Orlice

èas
7.20
I
7.10
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èas
17.47
17.37
17.32
17.27
17.23
17.15
16.56
16.49
16.40
16.33
16.29
(
(
16.19
16.11
16.00
15.49
15.40
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Stav v březnu 2021.

Dvě stě let stará tesařská práce, stolice nesoucí střechu je obdivuhodným dílem
starých řemeslníků.
Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 27. 6. 2021.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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