Brodík
MĚSÍČNÍK
OBCE BOROVNICE

7 –8 | 2021

Homol a Chlum

Chlum - byla tu tvrz a pod ní ves Dřel

Dřel - zbytek obvodové hradby
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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 24. 6. 2021 ve večerních hodinách postihla jih Moravy katastrofa v podobě tornáda.
Silné tornádo večer řádilo v Lužicích, Moravské Nové Vsi a Hruškách na Hodonínsku a Břeclavsku.
Vítr v té době dosahoval rychlosti až 219 kilometrů za hodinu. Při takové síle větru
neměly šanci domy, stromy, auta atd. Větrná smršť neničila jenom majetky, ale
připravila o život nejméně šest lidí.
Oblast zasažená tornádem vypadá, jako by tudy prošla válka.
Na pomoc zasaženým obcím byly zřízeny sbírky, do nichž je možné ﬁnančně
přispět.
Kde lze přispět
organizátor sbírky

číslo účtu

variabilní symbol

Český červený kříž

333999/2700

2101

Diecézní charita Brno

4211325188/6800

2002

Adra

66888866/0300

390

Diakonie Českobratrské církve
evangelické

2100691426/2010

-

713271329/0300

-

Člověk v tísni
Dárcovské SMS
Diakonie

DMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DIAKONIEPOMOC 30; DMS DIAKONIEPOMOC
60; DMS DIAKONIEPOMOC 90

Diecézní charita Brno DMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DCHB 30; DMS DCHB 60; DMS DCHB 90
*cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 korun
Děkujeme za jakoukoliv materiální nebo ﬁnanční pomoc.
Přejme si, aby se nám tyto katastrofy vyhýbaly, počasí se umoudřilo a všichni
jsme prožili poklidné prázdniny, na které se nejvíce těší děti. Užívejte každého
krásného dne, který můžete prožít podle svých představ. Všem přeji hlavně hodně
zdraví a radostí.
Soňa Rojková, starostka obce Borovnice
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Z HISTORIE
O TVRZÍCH NA HOMOLI, V RÁJCI A TAKÉ O DŘELI
V květnovém a červnovém čísle Brodíku jsme se zabývali zámečky v Borovnici
a Přestavlkách. Zbývá ještě několik zajímavých míst, kde stávaly či mohly stát tvrze, dávná sídla drobné šlechty – Homol, Rájec (v těchto případech je nemůžeme
prokazatelně doložit), Dřel (tady tvrz skutečně stála), Závrší (Závrš) a samozřejmě
tvrz v Borovnici. Třem z těchto míst se dnes budeme věnovat.

HOMOL
V úvodu svého kronikářského díla František Kaplan, v letech 1913 až 1945
starosta Borovnice, napsal o loupeživém pánovi Mikuláši z Potštejna: Když však
pro loupeže, vraždy a žhářství od Mikuláše Drslavice páchané, r. 1338 markrabě
Karel se značným vojskem v kraje ty přitáhl a hradů jeho: Chocně, Sudslavi, Koldína, Homole a Borovnice se zmocnil a rozmetal, připadlo zboží k nim patřící
ke komoře královské. (Pamětní kniha obce Borovnice, s. 6). Poutavé vyprávění
obecní kroniky vztahující se k trestné výpravě markraběte Karla proti Mikulášovi
z Potštejna, k němuž došlo roku 1338, pokračuje slovy: „…přitáhl r. 1338 markrabě Karel se silným vojskem k Chocni a dobyl tamního hradu v osmi dnech.
Podobný osud stihl také ostatní hrady Mikulášovy; hrad Sudslavský padl třetí den,
Vrchovina pak a Koldín, Homole a Borovnice prvým náběhem. Když potom markrabě Karel i sám Potčtýn oblehl, tu prosil za Mikuláše Loupežníka ve vojsku se
nacházející rytíř Albrecht Záruba z Hustiřan (Sudlička nazvaný); Karel prosbu
vyslyšel, Mikuláše přijal na milost a od hradu Potčtýnskýho odtáhnuv, Zárubovi
Sudličkovi za věrné a platné služby Borovnici, Závrší, Kluč a Sudslava se vším
příslušenstvím na věčné časy daroval. R. 1341 seděl na Borovnici Václav Záruba
Sudlička z Borovnice“ (tamtéž, s. 8).
Historik českých hradů August Sedláček měl na tento příběh jednoznačný názor mnohem dříve, než vznikly kronikářské zápisy Fr. Kaplana: „To, co se o Sudličkách vypravuje k r. 1339, patří do nesmyslných bajek“ (Sedláček, A.: Hrady…,
s. 30). Romantické představy o dávných dobách, o dobytí několika hradů a tvrzí
kralevicem Karlem tedy neobstojí…
A jak to bylo se zmíněnou tvrzí (hradem) na Homoli? Choceňský rodák, bývalý
důstojník a regionální spisovatel Emanuel Kosina (*1887 †1944) ve 30. letech
napsal: „Pověsti tvrdí, že byl prý na místě nynější svatyně na Homoli kdysi hrad.
Tento hrad byl prý pobořen roku 1338 kralevicem Karlem a sice v téže době, když
byly loupeživému Mikuláši z Potštejna pobořeny hrady v okolí Chocně“ (Kosina,
E.: Památná Homol…, s. 10). Na další stránce v úvahách o existenci homolské
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tvrze pokračoval: „V dávném věku mohlo zde býti opevnění, neb poloha vrchu
Homole nasvědčuje, že zde výhodné místo pro opevnění bylo“ (tamtéž, s. 11).
Co k tomu dodat? Citované ukázky se hezky čtou, ale chybí pro ně věrohodný
písemný pramen.
A jaký názor má na věc znalec hradů a tvrzí? Univerzitní profesor František
Musil tuto možnost nepotvrdil ani nevyloučil: „Dnes nejsou na Homoli žádné zbytky, které by svědčily o existenci hradu. Vzhledem k výrazné poloze Homole nelze
vyloučit, že zde nějaké, třeba i opevněné strážní stanoviště bývalo. S přihlédnutím k celkovému utváření terénu na Homoli se jeví jako nejpříhodnější místo pro
případnou opevněnou stavbu nikoli místo kostela, ale návrší východně od kostela
(parc. č. 315 k.ú. Borovnice), na němž stojí dům čp. 3 osady Podhomolí a které je
nejvyšším bodem Homole“ (Musil, Fr. – Svoboda, L.: Hrady…, s. 54).
Po jakémkoli opevnění na Homoli dnes není ani stopa, i když návrší si ve středověku svým umístěním v krajině o stavbu opevněného sídla doslova říkalo. Třeba nás
v budoucnosti překvapí archeologové…

RÁJEC
Držitelem vesnice byl v roce 1399 Tas z Boskovic, pán Brandýsa nad Orlicí.
Později ve vsi sídlil zemanský rod, z něhož v letech 1406 až 1449 známe Hynka z Rájce. Zbytky tvrze, drobného šlechtického sídla, které zde pravděpodobně
bývalo, se zatím nepodařilo prokázat: „Z tvrze se nezachovaly žádné pozůstatky.
Pokud zde skutečně byla, lze předpokládat, že stávala někde v severní, nejvýše
položené části vsi“ (Musil, Fr. – Svoboda, L.: Hrady…, s. 134).

DŘEL
Za místním jménem Dřel se skrývá zaniklá ves, jež se nacházela v katastru dnešní obce Borovnice. Nad ní, ve výběžku katastrálního území Koldína, stávala tvrz,
z níž se dochovaly skromné zbytky. Zalesněnému kopci s dvěma vrcholy se říká
Chlum. Tvrz sama není bohužel doložena písemnými prameny, známe však rod,
který se podle ní psal. Známe tedy Viléma z Orla a Dřele (kolem r. 1440), Později
Michálka z Orla a Dřele (1480). Tvrz, postavená snad již koncem 14. století,
zpustla patrně v první polovině 16. století.
Dnes na severním vrcholu Chlumu nalezneme nepatrné zbytky základových zdí.
František Musil nám místo popsal: „Tvrz zaujímala nepravidelnou oválnou plošinu
na severním vrcholu Chlumu. Její areál byl obklopen hradbou, z níž se zachoval relikt na severní a západní straně. Z jižní části areálu stál obytný objekt,
z něhož je zachována jižní zeď s 2 vnitřními nárožími. Nelze jednoznačně určit, zda šlo o věžovou či palácovou stavbu. Nálezy vypálené mazanice v areálu stavby nasvědčují tomu, že na kamenné podezdívce byla dřevěná nástavba. Severně od této budovy bylo níže položené nádvoří, kterým asi procházela
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přístupová komunikace. Na tvrzišti byly nalezeny střepy z 15. století, což koresponduje s údaji písemných pramenů“ (Musil, Fr.: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí
nad Orlicí, s. 28).
Podrobněji se tvrzi na Chlumu a mnohem mladší tvrzi Závrší, která patrně neměla
opevnění, budeme věnovat v zářijovém čísle Brodíku, v říjnu přijde na řadu tvrz
v Borovnici a tím se cyklus věnovaný zdejším zámkům a tvrzím uzavře.

Použitý pramen a literatura:
1. Pamětní kniha obce Borovnice, 1927-1945, OÚ Borovnice, digitalizovaná verze, originál uložen v SOkA Rychnov n. Kn.
2. Kosina, E.: Památná Homol a okolí, Choceň, Loutkář, 1937
3. Musil, Fr.: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Ústí n. O.,
Grantis, 1995
4. Musil, Fr. – Svoboda, L.: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov
nad Kněžnou, Ústí n. O., Grantis, 1998
5. Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, II. díl, Praha, Šimáček, 1883
PaedDr. Ladislav Miček

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
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci červenci a srpnu
vždy od 14:30 hod.
Mše se budou konat 11. a 25. července 2021
ve 14:30 hodin.
V měsíci srpnu se budou konat 8. a 22. srpna 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
Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 3/2021
konaného dne 24. 6. 2021 v Borovnici
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– Darovací smlouvu č. SDR 210060101 – KOMO-COM, s.r.o., Praha 5, dar
ve výši 25 000 Kč bude použit, dle požadavku dárce, pro podporu obecního
sboru dobrovolných hasičů v Rájci.
– Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 s navýšením příjmů v příjmové částce
o 569 634 Kč a navýšením výdajů ve výdajové částce o 60 000 Kč. Součástí
rozpočtového opatření č. 3 za rok 2021 je položkový výtisk příjmů a výdajů
výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené částky změn.
– „Aktualizaci směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ - Obec
Borovnice, Borovnice 5. Obsah směrnice zůstává nezměněn, je rozšířen o zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.
– Poskytnutí dotace z Programu MZ „Vodovodní řady v obci Borovnice a propojovací řad VDJ Lhoty u Potštejna – Borovnice – Homole – Rájec“ ve výši
6 934 000 Kč.
– Dodatek č. 1 Obchodních podmínek jako přílohu č. 1 „Smlouvy o dílo Vodovodní řady v obci Borovnice a propojovací řad VDJ Lhoty u Potštejna – Borovnice – Homole – Rájec a Proﬁstav Litomyšl, a. s.“.
– Nabídku veřejné zakázky „Oprava místní komunikace č. 21 Borovnice pod
Homolí“. Nejvýhodnější nabídku ve výši 4 755 393,38 Kč včetně DPH předložila ﬁrma MADOS MT s. r. o. Oprava komunikace nebude zatím realizována,
dotace, o kterou obec Borovnice žádala, nebyla obci přidělena. V případě nových dotačních možností bude žádost znovu podána. Veřejná zakázka na zhotovitele bude soutěžena znovu.
– Navržení uzavření “Nájemní smlouvy“ na část pozemku p. č. 175/1 v k. ú.
Borovnice u Potštejna s pí Stanislavou Červinkovou, Borovnice 63.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
– Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 175/1 v k.ú. Borovnice
u Potštejna – Stanislava Červinková, Borovnice 63.
– Poskytnutí dárkového poukazu v hodnotě 200 Kč občanům obce Borovnice
pobírajícím důchod na nákup čehokoliv ve vybrané lékárně.
Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:
– Starostku obce uzavřením schválených smluv a žádosti.
Mgr. Petra Koutná a Jana Šulcová, ověřovatelé
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka
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NOVÝ VRT HV-2 V PŘESTAVLKÁCH
V roce 2020 byl vedle vodárny v Přestavlkách vybudován nový vrt – zdroj pitné
vody.
Vrt byl vyhlouben do hloubky 112 m. Naměřená vydatnost byla v rozmezí 15 až
20 l/s, což výrazně převyšuje povolené
množství a povolený odběr, lze tedy bez
omezení realizovat.
Vodu lze využívat k pitným účelům po jednoduché úpravě odželezněním ve stávající úpravně vody.
Realizace byla zahájena v srpnu 2020 a ukončena v listopadu 2020.

Starý vrt.

Nový vrt.

Vyúčtování výdajů na pořízení vrtu HV-2 Přestavlky
Celkové výdaje
Kč 2 828 448,22
Přijatá dotace
Kč 1 822 420,00
Přefakturováno r. 2019
Kč
104 060,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje k přefakturaci
Kč
901 968,22
Počet přípojek
podíl v %
Částka Kč k úhradě
Borovnice
119
44
397 534,14
Chleny
82
30
273 931,09
Vrbice
69
26
230 502,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------270
901 968,22
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NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V BOROVNICI
V červnu bylo v sousedství objektu
SDH v Borovnici vybudováno dětské
hřiště.
Vše proběhlo za pomoci SDH Borovnice, jehož členové se aktivně zhostili
sestavení a doplnění o skluzavku.
Tímto bych chtěla poděkovat hasičům,
kteří se ve svém volném čase podíleli na postavení plotu nad hasičskou
zbrojnicí a na zřízení dětského hřiště.
Vyúčtování výdajů na pořízení
dětského hřiště:
Celkové výdaje:
Přijatý dar od DSO ORLICE:
Platba od obce:
Platba od SDH Borovnice:

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 do 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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Více fotograﬁí na 3. straně obálky.

77
20
49
8

950
000
058
892

Kč
Kč
Kč
Kč

BRIGÁDA
Obec Borovnice přijme
na letní sezonu brigádníky
na údržbu veřejné zeleně.
Zájemci se mohou hlásit
u starostky
na telefonním čísle
734 559 876.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
INFORMACE PRO VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÉ VE DNECH 8. A 9. ŘÍJNA 2021
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020
Sb., vyplývajícím ze zákona 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“) a vyhlášky č. 233/2000 Sb. o provedení zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů č.
212/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), č. 396/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva ﬁnancí“).
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se konají ve dvou dnech, a to
v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volební okrsek číslo 1 je v Borovnici
na obecním úřadě – společenská místnost
(§ 14c odst. 1 písm. f) zákona).
Okrsek je určený pro voliče bydlící v obecních částech
Borovnice, Přestavlky, Rájec a Homole.
Informace o volbách do Evropského parlamentu
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.

DOVOLENÁ
Ordinace praktického lékaře v Doudlebách nad Orlicí oznamuje, že ve dnech
7. 7., 12. 7. + 14. 7. + 16. 7. 2021 není lékař, jen sestra,
19. 7. + 23. 7.+ 28. 7. 2021 není lékař, jen sestra,
16. 8. + 20. 8. + 23. 8. + 27. 8. 2021 není lékař, jen sestra,
Bez zástupu, v ordinaci bude přítomna pouze sestra.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2021
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021
ORDINAČNÍ HODINY : sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin
03. 07.

MDDr. Tomáš Petrák

04.07.

MUDr. Plšková Ivona

05. 07.

MUDr. Podolská Jana

06. 07.
10. 07.
11. 07.

MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta

17.
18.
24.
25.

MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

07.
07.
07.
07.

Rýdlová Zuzana
Salamin Akram
Zdena Skřičková
Sudová Simona

31. 07.

MUDr. Světlík Filip

01. 08.
07. 08.

MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana

08. 08.
14. 08.
15. 08.
21 .08.
22. 08.
28. 08.
29. 08.
04.09.
05. 09.

nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200
Svatohavelská 266,
Rychnov n. K.
499 534
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště n. O.
494 371
Poliklinika Rychnov n. K.
494 515
Jana Pitry 448, Opočno
494 667
Komenského 209,
Častolovice
494 322
Tyršova 515, Opočno
777 667
Kvasinská 129, Solnice
602 152
Poliklinika Rychnov n. K.
494 515
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště n. O.
494 371
Tyršova 515, Opočno
777 667

Poliklinika Rychnov n. K.
494
nám. Dr. Lützowa 345,
Vamberk
736
MDDr. Učňová Petra
nám. Dr. Lützowa 244,
Vamberk
721
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
494
MUDr. Veselská Renata
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště n. O.
494
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729,
Kostelec n. O.
721
MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448, Opočno
731
MUDr. Bahník František
Třebízského 799,
Kostelec n. O.
737
MUDr. Beránek Jan
Komenského 828,
Týniště n. O.
494
MUDr. Bergmanová Dita
Záhumenská 445,
České Meziříčí
734
MDDr. Borůvková Veronika Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
494

244
841
783
697
628
706
353
873
695
031
353

515 693
419 151
200 244
622 114
371 781
460 150
980 112
791 333
371 088
324 600
622 114

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 červenci 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.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2021
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE INFORMUJE
NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO
ŘÁDU PRO ROK 2022
Vážení občané,
na webu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje (www.dopravakhk.cz) jsme
pro Vás zpřístupnili návrh železničního jízdního řádu pro rok 2022, který
sestavila Správa železnic na základě požadavků jednotlivých dopravců a objednatelů dopravy.
Tento návrh jízdního řádu naleznete v sekci Jízdní řády > Připravované
změny v jízdních řádech.
Přímý odkaz: https://www.dopravakhk.cz/pripravovane-zmeny.html.
Vyzýváme Vás k připomínkování výše uvedeného návrhu jízdního řádu. Případné
připomínky zasílejte datovou schránkou jako odpověď na tento dopis, a to nejpozději do 23. 7. 2021.
V případě uplatnění požadavků na zajištění dopravní obslužnosti Vás žádáme
o speciﬁkaci konkrétních přepravních potřeb, které nejsou veřejnou dopravou pokryty, a to nejlépe ve členění dle níže uvedených parametrů:
• výchozí obec (místo) a cílová obec (místo) cesty,
• účel cesty (zaměstnání, škola, lékař, nákup, volnočasová aktivita, …),
• přesný časový údaj určující danou přepravní potřebu (např. začátek/konec
vyučování nebo pracovní doby),
• pravidelnost cesty (každý pracovní den, 2x týdně, v sobotu, nepravidelně, …),
• kolika osob se tato přepravní potřeba týká.
Díky znalosti těchto parametrů budeme moci požadavky na zajištění dopravní
obslužnosti posoudit z komplexního hlediska a následně zvolit optimální řešení
pro jejich zajištění.
Ing. David Procházka
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Pivovarské náměstí 1245 |
500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad –
spokojený občan.
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INFORMACE
MINISTERSTVA VNITRA
V souvislosti s ƉƎŝũímáním ŶŽǀĠŚŽǌĄŬŽŶĂŽŽďēĂŶƐŬǉĐŚƉƌƽŬĂǌĞĐŚƐŝsĄƐĚŽǀŽůƵũĞŵĞ
uƉŽǌŽƌŶŝƚ na ŽĚƐƚĄǀŬƵƐǇƐƚĠŵƵ͕ŬƚĞƌǉƐůŽƵǎşƉƌŽƉŽĚĄŶşǎĄĚŽƐƚŝŽǀǇĚĄŶşŽďēĂŶƐŬĠŚŽƉƌƽŬĂǌƵ ĂũĞŚŽŶĄƐůĞĚŶĠho ƉƎĞǀǌĞƚş:

x ĄĚŽƐƚ Ž ǀǇĚĄŶş ŽďēĂŶƐŬĠŚŽ ƉƌƽŬĂǌƵ pŽĚůĞ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϯϮϴͬϭϵϵϵ ^ď͕͘ ǀĞ ǌŶĢŶş ƷēŝŶŶĠŵ
ƉƎĞĚĞ ĚŶĞŵ ŶĂďǇƚş ƷēŝŶŶŽƐƚŝ ŶŽǀĠŚŽ ǌĄŬŽŶĂ͕ ůǌĞ ƉŽĚĂƚ Ƶ ŽƌŐĄŶƵ ƉƎşƐůƵƓŶého k ũĞŚŽ
ǀǇĚĄŶşŶĞũƉŽǌĚĢũŝĚŽ 28. ēĞƌǀĞŶĐĞ 2021͘
x KĚ ϯϬ͘ ēĞƌǀĞŶĐĞ ϮϬϮϭ ĚŽ ϭ͘ ƐƌƉŶĂ ϮϬϮϭ ŶĞůǌĞ ƉƎĞǀǌşƚ ŽďēĂŶƐŬǉ ƉƌƽŬĂǌ ƐĞ ƐƚƌŽũŽǀĢ
ēŝƚĞůŶǉŵŝ ƷĚĂũŝ a s ŬŽŶƚĂŬƚŶşŵ ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬǉŵ ēŝƉĞŵ ƉŽĚůĞ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϯϮϴͬϭϵϵϵ ^ď͕͘ ǀĞ
ǌŶĢŶşƷēŝŶŶĠŵƉƎĞĚĞĚŶĞŵŶĂďǇƚşƷēŝŶŶŽƐƚŝŶŽǀĠŚŽǌĄŬŽŶĂ͘
x V ĚŽďĢ ŽĚ Ϯϵ͘ ēĞƌǀĞŶĐĞ ϮϬϮϭ ĚŽ ϭ͘ ƐƌƉŶĂ ϮϬϮϭ ŵƽǎĞ ŽďēĂŶ ƉŽǎĄĚĂƚ o ǀǇĚĄŶş
ŽďēĂŶƐŬĠŚŽƉƌƽŬĂǌƵďĞǌƐƚƌŽũŽǀĢēŝƚĞůŶǉĐŚ ƷĚĂũƽƉŽĚůĞǌĄŬŽŶĂē͘ϯϮϴͬϭϵϵϵ^ď͕͘ǀĞ ǌŶĢŶş
ƷēŝŶŶĠŵƉƎĞĚĞĚŶĞŵŶĂďǇƚşƷēŝŶŶŽƐƚŝŶŽǀĠŚŽǌĄŬŽŶĂ͕Ɛ ĚŽďŽƵƉůĂƚŶŽƐƚŝϭŵĢƐşĐ͘
V souvislosti s ƉƎŝũímáním novely zákona o cestovních dokladech ƐŝsĄƐĚŽǀŽůƵũĞŵĞƵƉŽǌŽƌŶŝƚ nĂŶĄƐůĞĚƵũşĐş͗

x V ĚŽďĢŽĚϮϵ͘ēĞƌǀĞŶĐĞϮϬϮϭĚŽϭ͘ƐƌƉŶĂϮϬϮϭnelze ƉŽĚĂƚǎĄĚŽƐƚŽǀǇĚĄŶşĐĞƐƚŽǀŶşŚŽ
ƉĂƐƵƉŽĚůĞǌĄŬŽŶĂē͘ϯϮϵͬϭϵϵϵ^ď͕͘ǀĞǌŶĢŶşƷēŝŶŶĠŵƉƎĞĚĞĚŶĞŵŶĂďǇƚşƷēŝŶŶŽƐƚŝŶŽǀĞůǇǌĄŬŽŶĂ͘

x

KĚ ϯϬ͘ ēĞƌǀĞŶĐĞ ϮϬϮϭ ĚŽ ϭ͘ ƐƌƉŶĂ ϮϬϮϭ

nelze ƉƎĞǀǌşƚ cestovní pas podle zákona

ē͘ ϯϮϵͬϭϵϵϵ^ď͕͘ǀĞǌŶĢŶşƷēŝŶŶĠŵƉƎĞĚĞĚŶĞŵŶĂďǇƚşƷēŝŶŶŽƐƚŝŶŽǀĞůǇǌĄŬŽŶĂ͘

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.
18. červenec (farmářské trhy)
15. srpen (řemeslnický jarmark)
19. 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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EVROPSKÝ DEN PROTI VLOUPÁNÍ 2021
V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí
(https://eucpn.org/focus-day), který letos připadl na středu
16. 6., je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:
• Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají
lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
• K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro
ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.
Evropský den proti vloupání letos doprovází ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se,
že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí“. Současně se bude prezentovat také sloganem z loňské kampaně: „Ať se z vysněné dovolené nestane
noční můra“.
Do Vámi tvořených textů k Evropskému dni proti vloupání lze použít i tyto dvě
citace:
„Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání oken. A to
i ve chvílích, kdy si člověk odejde z domova jen na moment pro něco do obchodu,
nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání osvojit a zautomatizovat, protože samotné překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do 5 sekund,
u bezpečnostních nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“,
apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.
„Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, a nejinak je
tomu i v ČR, tak tato trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato kampaň
upozorňuje na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho, že
jste si odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení je nejen
o technických opatřeních, ale zejména o našem běžném chování a zvycích“, říká
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.
Lze také využít aktuární statistické údaje k majetkové kriminalitě
V období od 01.01.2021 do 30.04.2021 eviduje policie nižší počet případů vloupání do bytů
(r. 2021–466 případů, stejné období r. 2020–687
případů) či rodinných domů (r. 2021–667 případů,
stejné období r. 2020–763 případů).
16

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2021

Obecné rady a doporučení
• Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení
obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě.
• Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém
bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.
• Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.).
• Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně
vždy volte certiﬁkované výrobky.
Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár
základních pravidel.
1/ Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se
ve svém okolí odjezdem z domova.
2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.
3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která
vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna,
klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům
i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami
dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy.
Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách
http://www.stopvloupani.cz.
zpracovalo OPK ve spolupráci s Policií ČR

Městská policie Kostelec nad Orlicí
Dukelských hrdinů 985
517 41 Kostelec nad Orlicí
Pevná linka:
Mobil:
velitel:
Služebna MP:
Vedoucí MP:

494 321 026
724 181 363
Petr Černohorský
mp@kostelecno.cz
velitelmp@kostelecno.cz

Úřední hodiny:
pondělí 15:00–16:00
středa 15:00–16:00

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2021

17

VÍTE, ŽE ...
když někdo nosí slunečnicovou pásku kolem krku, tak je to symbolem používaným
většinou na častých místech (vlakové nádraží, letiště atd.), kde jsou zaměstnanci
diskrétně varováni, že tento člověk má
zvláštní potřeby. Pokud uvidíte dítě, nebo
osobu se slunečnicovou páskou kolem
krku, znamená to, že mají skrytou překážku, mentální nebo fyzickou. Možná, když si přečtete toto vysvětlení, tak takovou
osobou pustíte před sebe v řadě, nebo jí necháte více prostoru a budete pro ni
mít větší pochopení.

KNIHOVNA BOROVNICE
Výpůjční dny v červenci budou
v úterý 6. 7. a 20. 7. 2021 vždy od 15 hodin.
V srpnu bude knihovna uzavřená.
Další výpůjční dny budou v září,
a to v úterý 7. 9. a 21. 9. 2021.
Přeji všem příjemné prožití letních dní a budu se těšit na setkání v září.
Knihovnice Helena Jiroušková

ZAHRÁDKÁŘI
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Léto se začíná naplno projevovat, a tak nastává nejteplejší období roku. Dny
bývají dlouhé, noci naproti tomu kratší, i když se začnou nenápadně prodlužovat,
protože to ovlivňuje letní slunovrat.
Nic se ovšem nemění na tom, že v přírodě je letos vše opožděno o 14 až 21 dnů
a vegetace se musí vyrovnávat s posunutým obdobím. Chladna, která nás překvapila, pozdržela výsadbu rajčat, paprik, okurek, tykví, lilků i celeru. Střídání letních teplot s nočními poklesy k nule také naše pěstitelské snažení
znepříjemnily. Přitom dostatek vláhy podpořil růst plodin, trav, ale také plevelů.
18
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Celkem chladné počasí ovlivňovalo vývoj
kulturních rostlin, zeleniny apod. Navíc
se projevila vysoká aktivita plžů –
slimáků, kteří nám práce na našich zahrádkách znepříjemňovali. Pro většinu
druhů ovoce a zeleniny v červenci a srpnu
teprve přichází hlavní sezona, tak na zahrádkách míváme i druhy, které vrcholovou sklizeň mají již za sebou. Ve starém
pořekadle se praví, že co červenec neuvaří, to srpen již nedopeče, a tak
uvidíme, jak to bude vše postupovat při
vegetačním zpoždění, kdy srpen se svými teplotami měl být vrcholový. Zahrádkáře budou také čekat vyšší požadavky na dostatečný přísun vody. Letošní
dešťová závlaha přišla vhod pro nasazenou cibuli a česnek. Tato zelenina patří
v poslední době k nejčastěji pěstovaným druhům, protože spotřeba je celoroční.
Při rozšiřování ploch zeleniny zvláště na malých zahrádkách je pěstování obtížnější, jelikož je třeba dodržovat následnost pěstování určitých druhů
po sobě, na což bylo již několikráte upozorněno v našem zpravodaji i v jiných
publikacích.
Také doporučované izolační vzdálenosti opakovaně pěstované zeleniny na stejném pozemku nelze do důsledku v naprosté většině zahrádek z prostorových důvodů dodržet. Proto musíme být o to prozřetelnější při kontrole zdravotního stavu
plodin a jejich úspěšné ochraně. Na záhonech se šíří mnoho původců chorob
a živočišných škůdců, kteří nám mohou úspěšné pěstování znemožňovat.
Cibule a česnek jsou nejvíce poškozovány houbovými chorobami, ale i háďátkem zhoubným. Někdy se škůdci projevují zahníváním již během vegetace na záhoně, nebo až bezprostředně po sklizni. Pozor na krčkovou hnilobu česnekovitých
(původcem je houba). Cibule měkne, pokrývá se šedým myceliem. Ve vlhku pak
hnije, v suchu mumiﬁkuje. Častou chorobou bývá fuzariová hniloba česnekovitých, která se šíří půdou. Zejména u česneku to bývá často k vidění. První
příznaky poškození se projevují postupným žloutnutím listů od špiček, což pak
vede až k úplnému odumření rostliny. Letos je to nutné pečlivě hlídat, ale zase si to
hned neplést se zažlutáváním, které má na svědomí časté střídání
tepla a chladu, které česnek obzvlášť
špatně snáší. Těmito teplotními nárazy se
vysiluje, a pokud nemá dostatečný přísun
dusíkatých látek a je v utužené půdě, tak
je na toto velmi náchylný, proto půdu častěji kypříme.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2021
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Zda některé sazenice jsou již velmi napadeny, tzn. žloutnou již od spodu a zasychají, začínají se vytvářet v krčku bílá mycelia (skvrny i nárůstky), tyto ihned
likvidujeme (ne však do kompostu), protože se začíná rozmnožovat bílá hniloba,
která se velmi šíří, a chemická ochrana je prakticky neúčinná. V posledních letech
se zkouší biologická ochrana aplikací přípravků obsahující užitečné půdní bakterie, ale zatím není potvrzeno, že je to účinné na všechny choroboplodné zárodky,
protože některá sklerocia dokáží v půdě bez hostitele přežívat i více než 10 let.
Proto třeba dbát na výběr pozemku, dodržování pěstebních zásad a nutný výběr
zdravé sadby, protože i cibulky těchto rostlin bývají poškozovány hlubokým
žírem drátovců, larvami kovaříků.
Rovněž se začal objevovat mikroskopický roztoč – vlnovník česnekový, začíná to deformací listů, žloutnutím později až hnědými nekrotickými skvrnami, sesycháním stroužků, protože vlnovník přenáší virové choroby. Při skladování pak také
škodí dosud málo známý kořenohub zhoubný. Zásady ochrany jsou stejné
jako v případě vlnovníku.
Pokud mluvíme o houbových chorobách, tak jednou z nejrozšířenějších skupin
těchto chorob je padlí. Jeho projev je velmi speciﬁcký, povrch rostlinných orgánů, nejčastěji listů, ale i květů, plodů a stonků je jakoby pomoučený, skvrnitý až
do hnědé barvy. Toto se projevuje za kolísavých teplot a vlhka. Od jara to bývá
u angreštů, ale i u některých odrůd jabloní. Padlí je nebezpečná choroba,
existuje mnoho desítek různých druhů. U nás k nejznámějším patří padlí
jabloně, padlí na angreštech, padlí broskvoně, padlí jahodníku, padlí révy vinné,
ale i padlí na petrželi, mrkvi, padlí tykvovitých na okurkách i na hrachu. Také velký
počet nejrůznějších druhů padlí se vyskytuje u okrasných rostlin. Základem ochrany jako u všech chorob a škůdců rostlin jsou agrotechnická a ochranná opatření
a pěstování odolnějších a zdravotně vybraných odrůd.
U vinné révy je ekologická ochrana pro zahrádkáře přijatelnější, protože nezatěžuje vypěstované hrozny rezidui pesticidů.
Na druhé straně zase není prozatím k dispozici
široké spektrum ekologických přípravků. Vhodné je
využívat především sirnaté přípravky zejména
mezi rašením a kvetením révy, kdy z inﬁkovaných
zimních oček mohou vyrůstat inﬁkované letorosty.
Síra působí nejenom kontaktním způsobem, ale
také se za příznivých podmínek počasí odpařuje,
a může tak částečně chránit i nové přírůstky. Také
se stále využívají měďnaté fungicidy. Měď je však
také těžký kov, který se usazuje v půdě. Optimálně
proto tyto přípravky využíváme 1 až 3x.
Letošní kolísavé počasí vytvořilo výhodné podmínky pro šíření houbových chorob, zejména ze
skupiny tzv. pravých plísní. Plíseň bramborová,
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plíseň rajčete a lilků, plísně dýňovitých
vč. okurek i plísně česnekovitých. Proto je
nutná důsledná kontrola porostu.
Za vlhkého a kolísavého počasí je vhodné
také pokračovat v ošetřování jádrovin proti strupovitosti jabloní, mazovitosti jablek
a hrušek. Koncem měsíce vzrůstá nebezpečí poškození plodů peckovin i letních
odrůd jádrovin moniliovou hnilobou.
Také v zeleninové části zahrady je třeba věnovat pozornost, případně ošetřit
proti septoriové skvrnitosti listu
celeru, kde se mohou objevovat žlutavé
chlorotické skvrnky, které se postupně rozšiřují ve větší hnědé skvrny, které pak likvidují všechny starší listy. Postřik by se měl
opakovat v intervalu 10 až 14 dní. Vhodný je například přípravek „Ortiva“, nebo
„Zato“. Na listech se objevují žlutooranžové až rezavé kupky výtrusů. U okrasných rostlin, hlavně růží, je třeba pohlídat rzivost či padlí růže a černou skvrnitost.
Napadené listy hned odstranit a zlikvidovat. Nekompostovat!
Pokud se seznamujeme s druhy plísní a padlí, je třeba něco vědět i o neparazitních chorobách tzv. virového, bakteriálního a houbového původu.
Z virových chorob se na rajčatech vyskytuje především virová mozaika rajčete, je
také virová mozaika okurky, ale je také nebezpečná virová bronzovitost rajčete.
Také se můžeme setkat s bakteriální tečkovitostí rajčete, bakteriální skvrnitosti rajčete, nebo s bakteriálním vadnutím i šedou hnilobou. Odlišovat jednotlivé virózy
a bakteriózy není pro běžného zahrádkáře jednoduché a už vůbec není jednoduchá ochrana. Proto je vždy vhodnější poškozené a podezřele napadené
rostliny včas odstranit.
Nejdůležitější chorobou rajčete houbového původu je bezesporu plíseň, původcem je houba, stejně jako u plísně bramborové, i když dle dlouhodobých výzkumů
se jedná o odlišné typy, takže plíseň bramborů nemůže přecházet na rajčata
a opačně. Na rajčatech se tato choroba vyskytuje na všech nadzemních částech.
Na listech způsobuje velké skvrny a pak bývá již zřetelný bělavý povlak. Toto pak
přechází na plody, ty začínají být vrásčité, zelenohnědé, později hnědé. Nekróza proniká hluboko dovnitř plodů, které jsou pak nepoživatelné. Silně napadené
rostliny zasychají a odumírají. Za vegetace se infekce šíří i větrem. Proto ve venkovních podmínkách rajčata pěstujeme zásadně na osluněných a vzdušných stanovištích a nejlépe pod přístřešky, aby na ně nespadával déšť, ani rosy a mlhy.
Při výběru přípravků vycházíme z jejich účinnosti a nutnosti dodržování ochranných lhůt.
Za Český zahrádkářský svaz
František Břečťan
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VČELAŘI
VÁŽENÍ ČTENÁŘI BRODÍKU,
jaro se nám protáhlo a studené dny trvaly
až do konce měsíce května. Kvetení ovocných stromů se protáhlo a včelstva měla
více času na snůšku nektarového –
květového medu, jenž má letos velmi
příjemné aroma. Je ho však méně, a pokud k tomu přičteme značný úhyn včelstev
(v některých organizacích až přes 50 %),
nelze se divit, že jeho cena je min.180,- Kč
za sklenici, a pokud bude med medovicový
a z lip, tak bude stát přes 200,- Kč.
Studené
jaro
se
podepsalo
i na drobném ptactvu. Letos sýkorky
opožděně kladly vajíčka a místo osmi až
dvanácti mladých vyvedly kolem šesti. Poprvé jsem zaznamenal, že létaly pod přístřešek, kde jsem měl jablka pro krmení koz, a vyklovaly každý den dolík. Chyběl jim
totiž dostatek červů. Na bramborové nati jsem oproti letem minulým nenašel zatím
mandelinku. Možná, že na tom má zásluhu nasetá hořčice.
Také chovatelé matek měli problém s jejich množením a posléze i oplodněním. Dodávají je v menších sériích a je otázkou, jaká bude jejich kvalita. Kvalita matky značně ovlivňuje rozvoj a sílu včelstva, potažmo medný výnos.
Po doručení je matka v klícce s doprovodem několika mladušek, co ji krmí. Nová
matka se přidává do smetence, oddělku,
případně i přímo do včelstva, které musí
být alespoň jednu hodinu osiřelé, tj. bez
matky.
Klícka je uzavřena medocukrovým těstem
a po jeho vyjedení matka začne v plodišti
zakládat jednotlivé dělničí buňky oplozenými vajíčky, z kterých se po třech dnech
vylíhne červík a na krmné kašičce se na
5 dní zakuklí. Nová včela – mladuška,
se líhne za 21 dní po nakladení vajíčka.
Neoplozené vajíčko klade matka do větší
– trubčí buňky, z vajíčka se vylíhne trubec
až za 24 dní.
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Pokud se včelstvo dostane do síly, má dostatek zásob a přebytek krmné šťávy,
narazí včely mateční misky, do kterých matka naklade oplozené vajíčko a za přísunu silného koncentrátu – mateří kašičky se z takzvaného matečníku vylíhne nová
matka již za 18 dní.
V tu dobu již stará matka opustila úl s doprovodem včel – rojem a nová, která se
vylíhla jako první, probodne žihadlem ostatní ještě nevylíhnuté matky v matečnících. V jiném případě vylétá i nová matka jako druhoroj. Pokud se toto opakuje
vícekrát, může nastat situace, že v úlu nezůstane žádná, nebo se ta nová matka
při oplozovacím letu nevrátí, a pak včelstvo musí narazit nové matečníky, pokud
ještě mají v úlu vajíčka.
Jinak se včely z nadbytku krmné šťávy začnou mezi sebou krmit a nejmladším se
zduří vaječníky a začnou klást neoplozená vajíčka. Tyto bezletné včely – trubčice
jsou záhubou včelstva, neboť se vytrácejí létavky a líhnou se zakrnělí trubci z dělničích buněk.
Včelař toto vše musí uhlídat včas a těmto ztrátám předejít. Pokud se
toto již stane, nezbývá než úl odstranit, včelstvo vysypat na deku a létavky se vrátí
do vedlejšího úlu a bezletné trubčice zůstanou na zemi. Jinak by zabodly přidanou jinou matku.
Zpravidla po 21. červnu (slunovrat) pomíjí rojový pud včelstev a začíná shromažďovací. Pozná se to podle toho, že včely vyhánějí trubce z úlu
a nechávají je vyhladovět na dně úlu. Letos již 15. června na nich „jezdily“ na letácích.
Pokud bude příznivé počasí, tak lze očekávat přínos sladiny z lip a kvetoucích
pásů svazenky a hořčice. Někde kvete i jetel inkarnát na semeno a v lese maliny
a ostružiny.
Zpravidla v půli července končí snůška pro včelaře. Kdo nechce mít
žebráky, tak začne přikrmovat a léčit. Oddělkům s novými matkami je
třeba věnovat péči po celý rok.
Pokud si zakoupíte med od včelaře, ať je to světlý – květový, pastovaný (neteče,
dobře se roztírá), nebo tmavý, je třeba jej skladovat v temnu a chladnu.
Takto vydrží ve stejné kvalitě několik roků – pokud se ovšem nesní. V současné
době je výhodná investice do zlata a do medu. Nakupujte med nyní, neodkládejte
to na podzim – nebude…
Po proočkování 50 % naší populace
nám se včelami přibývá práce
a medem si život osladíme,
než přijde další vlna pandemie.
Kdo se hýbe – ten neshnije.
Jiří Suchánek,
osvětový referent ZO ČSV
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ROZHLEDNA VRBICE JE PŘÍSTUPNÁ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY TAKTO:
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

Kč 15

ostatní

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. Rozhledna Vrbice má
pro návštěvníky připravené razítko a turistickou známku č. 1210.
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4 . VRBICKÁ

LÁVKA
21. 8. 2021

Srdečně vás zve SDH Vrbice.

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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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.
ČERVEN 2021
teplota max.
teplota min.
průměrná teplota

33,4°C
4,7°C
19,2°C

Červen

Vítr průměr
0,8m/s, nárazy 15m/s a směr Z

Červen

Srážky
118,4 mm s 8 dny deště

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červenci oslaví významné životní jubileum
70 let paní Lydie Theimerová z Borovnice,
81 let paní Miloslava Prudičová z Borovnice.
V měsíci srpnu oslaví významné životní jubileum
65 let pan Zdeněk Vávra z Borovnice,
60 let pan Jaroslav Čermák z Rájce.
Přejeme hlavně pevné zdraví
a životní pohodu.
Sociální a kulturní výbor
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16. roþník
Sraz strojĤ dne 28. srpna 2021 v Borovnici u hasiþárny
ve 13.00 hodin.
Kdo vlastníte mopeda, paĜeza nebo jednorychlostní babetu,
urþitČ pĜijećte.
ěIDIýÁK PODMÍNKOU !!!

Nové dětské hřiště Borovnice
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 7–8/2021
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Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 29. 8. 2021.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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