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Úklid dřeva v Borovnici

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KNIHOVNA V PŘESTAVLKÁCH
Od března bude obecní knihovna v Přestavlkách otevřena
v novém čase, a to každé pondělí 15:30 - 17:30 h a úterý 8:30 - 10:30 h.
Na úterní dopoledne bych ráda pozvala především rodiče s malými
dětmi (kojenci a batolátky) a společně bychom kromě čtení mohli vyzkoušet
cvičení s říkankami, malování a jiné tvoření nebo jen společné hraní.
Srdečně zveme a těšíme se na Vás od 9. března 2015
Petra Koutná

KOSTEL
NA HOMOLI

ZPRAVODAJ BRODÍK

Kostel Panny Marie
Bolestné na Homoli
je přes zimní období až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat 5. dubna
2015, to je neděle před Velikonocemi, a poté každých čtrnáct dní.

HŘBITOV
Upozornění pro návštěvníky
Brány hřbitova jsou v zimním období
otevřeny od 8 do 16 hodin, na hřbitov
je zakázáno vodit psy.
Děkujeme.

„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 Přestavlkách
Uzávěrka vždy
k poslednímu dni
daného měsíce
Distribuce do všech domácností
v obci Borovnice zdarma.
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SVOZ VELKOOBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s ﬁrmou EKOPART s.r.o. Vamberk
pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních
elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu,
který se koná v pátek 17. dubna 2015
Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích
v jednotlivých částech naší obce v těchto časech:
1.
2.
3.
4.
5.

Rájec náves u hospody
Přestavlky autobusová zastávka
Borovnice u prodejny
Borovnice u rybníka
Homol

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

–
–
–
–

16:20
16:50
17:20
17:50
18:10

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
– znečištěné sklo a keramika – plechovky od barev – olejové ﬁltry
– plast. nádoby od olejů a postřiků – obaly od sprejů – upotřebené (vyjeté) oleje
– zaolejované hadry – staré barvy a ředidla – vyřazené chemikálie
– staré léky, kosmetika – autobaterie, monočlánky – zářivky a výbojky
– ojeté pneumatiky – autosedačky a čalounění – rozbitý nábytek, matrace…
– nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky,
kuchyňské roboty...
VÁŽENÍ OBČANÉ,
NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM.
NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKÁDÁNÍ ODPADU
TŘETÍ OSOBOU !!!
Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou.
Tato akce Vás časově ani finančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může
pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně Vašich dětí.
Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás.
Pomozte a přispějte ke zlepšení životního prostředí!
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.
Děkujeme Vám předem za spolupráci.
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POČASÍ
U NÁS

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Jedná se o amatérskou meteostanici
umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 5 v obci Rájec.
Meteostanice je v provozu od konce roku 2011.
ÚNOR 2015
Průměrná teplota za měsíc:
Vlhkost:

1,8°C
81%

Minimální teplota za měsíc:
Vlhkost:

-9,4°C
55%

Maximální teplota za měsíc:
Vlhkost:

9,1°C
95%

Průměrná rychlost větru:
1,8 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za měsíc:

14,5 mm

Chladné dny (<10°C)

27 dny

Mrazivé dny (<0°C)

16 dní

Přízemní mráz (<0°C)

17 dní

Dešťové dny

3 dní

Podrobnější informace mohu sdělit
na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz,
popřípadně při osobní návštěvě
u mě doma.
Od 1. 2. 2015 běží počasí
na těchto nových stránkách
www.pocasirajec.cz
www.facebook.com/PocasiRajec
www.facebook.com/PocasiRajec
www.in-pocasi.cz
http://www.wunderground.com
IKRLOVHR18

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V MĚSÍCI BŘEZNU
OSLAVÍ VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM

60 let

pan Miroslav Matějka
z Rájce

Přejeme všechno nejlepší, hlavně
pevné zdraví a hodně štěstí.

POHYB OBYVATEL
Pohyb obyvatel v obci Borovnice
za první dva měsíce roku 2015
Do Rájce se letos přistěhovalo
většinou do nové zástavby 6 občanů
a z obce Přestavlky se odstěhovalo
5 občanů.
K 1. 1. 2015 měla obec Borovnice
377 občanů přihlášených k trvalému
pobytu.

SOCIÁLNÍ KOMISE
Členky sociální komise
BOROVNICE: pí. Marie Kodytková
pí. Hana Tschöplová
PŘESTAVLKY: pí. Marie Černá
pí. Anna Smolová
RÁJEC:
pí. Petra Koutná
pí. Markéta Omiláková
pí. Marie Kaplanová
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INFORMACE PRO OBČANY

ČERVENÝ KŘÍŽ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VYDANÉ ČERVENÝM KŘÍŽEM
A ZÁCHRANNÝMI ORGANIZACEMI:
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod
má většina zraněných u sebe mobilní telefon.
U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví,
koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat.
Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal
do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat
v nouzovém případě, pod jednotnou zkratku.
Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency.
(pro případ záchrany)
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby,
která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd.
Pošlete, prosím, toto hlášení všem kamarádům a známým,
aby tato zkratka nalezla celosvětové uplatnění.

PO KRÁTKÉM UZAVŘENÍ JE

OBCHOD VE CHLENECH
OPĚT V PROVOZU
s touto otevírací dobou:
PO - PÁ: 7:00 - 17:00 hod.

SO: 8:00 - 11:00 hod.

Budeme rádi, když se přijdete podívat
na rozšířenou nabídku zboží za rozumné ceny.
Za obec Chleny Vás zdraví Jiří Plocek
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hodin
08.03. MUDr. Štulík Richard
494 515 693

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

14.03. MUDr. Vyčítalová Marie
494 541 757

dr. Lützova 244, Vamberk

15.03. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841

Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.

21.03. MUDr. Tůmová Věra
494 667 154

J. Pitry 344, Opočno

22.03. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

28.03. MUDr. Tomanová Libuše
494 542 102

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

29.03. MUDr. Veselská Renata
494 371 781

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Or.

04.04. MUDr. Tancurinová Jana
736 419 151

nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk

05.04. MUDr. Bahník František
494 323 152

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

06.04. MDDr. Zdráhal Zdeněk
721 460 150

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

11.04. MDDr. Andělová Jana
731 980 112

J. Pitry 448, Opočno

12.04. MUDr. Zdeňka Jiří
494 596 732

Kvasinská 129, Solnice

18.04. MUDr. Benešová Růžena
494 622 040

Tyršova 464, Dobruška

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 3/2015
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ZÁZNAMY Z AKCÍ

JARNÍ VÝLET MEZI TISÍCE BLEDULÍ
Minulý rok jsme se s dětmi vydali na výpravu za bledulkami bambulkami, jak zahlásila naše starší dcerka a byla to taková nádherná
podívaná, že mě napadlo se s vámi o ten tip na výlet podělit.
Bleduli jarní se náramně dobře daří v lesích u Semanína nedaleko
České Třebové, v přírodní rezervaci Králova zahrada.
My tentokrát jeli autem, i když dnes už víme, že i od železniční stanice to do „bledulkového“ lesíka je jen krátká procházka.
Už po několika pár desítkách metrů se mezi holými listnatými stromy začaly
bělat první kvítky, ale až dál, hlouběji v lese, nám doslova spadla čelist z nekončících bílých koberců drobných kvítků bledulek. Byly jich tisíce a statisíce - jejich
tenké stonky rostly nejen na rovině mezi suchými listy a na mokrých březích
kroutících se ramen Zádolského potoka, ale vykukovaly i pod jehličím pod tamějšími smrky.
Rok od roku sem prý míří čím dál více zvědavců a já se nedivím... Je to opravdu
nevídaná podívaná a já takový výlet do probouzející se jarní přírody doporučuji
všemi deseti.
A jak se tam tedy dostat po silnici? Za Českou Třebovou jeďte přes Semanín
až do osady Nový Rybník, kde najdete jen pár domků, a na jejím konci v levotočivé ostré zatáčce vede doprava zpevněná lesní cesta, která vás už do bledulkového království zavede. Tak pěkný jarní výlet.
Petra Koutná
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA CHLENY

PTAČÍ BUDKY
Z MŠ CHLENY
MŠ CHLENY chce
být přírodě a zvířátkům ještě blíž. Je to
poznat jak z nejbližšího okolí školky,
tak z připravovaných akcí pro rodiče
a děti a činností, které jsou dětem nabízeny.
Na konci února proběhla akce
VYROBTE SI
PTAČÍ BUDKU RODINY.
Školka se během odpoledne naplnila
nadšenými rodinami, které chtěly mít
svoji vlastní budku. Každý člen rodiny
byl zapojen do práce – tatínkové šroubovali připravovaná prkýnka do tvaru
budky, děti natírali ochrannou barvou,
maminky se mohly realizovat na keramických destičkách se jménem rodiny.
Vzniklo něco přes dvacet krásných
ptačích budek, které v následujících
týdnech zkompletujeme s popisky
a budeme společně s rodiči rozmísťovat na naši zahradu, aby tam budoucí
ptačí rodinky našly v jarním období
svá útočiště.
Velmi vydařenou akci si chválily celé
rodiny i pedagogický personál. Teď
už zbývá jen těšit se na zpěv ptáčků…
V měsíci březnu připravujeme
VYNÁŠENÍ MORENY
A VÍTÁNÍ JARA.

PRO BUDOUCÍ ZÁJEMCE
O MŠ CHLENY je důležitý termín
30. 3. 2015,
kdy bude nejen hraní rodičů s dětmi,
ale i ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
a to od 15:00 do 17:00 h.
Jste srdečně zváni.
za kolektiv zaměstnanců,
Mgr. Klára Komárková

STARÁME SE
O ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
Každoroční součást
zimních programů je
procházka ke krmelci. Myslíme na zvířátka v lese a přinášíme
jim dobroty z vlastních zásob.
Nezapomínáme však ani na zvířátka
na naší zahradě. Některá zvířátka ze
zahrady přezimují přímo u nás ve školce a některá si odvezli dobrovolníci
na zimní období domů. Z jezírka jsme
vylovili téměř třiceticentimetrového
JESENA a pár malých karásků a sledujeme je ve velkém akváriu ve třídě
Motýlků, jak si neustále hrají s ﬂórou
ve vodě.
Andulky v kleci před školkou teď
opravdu nejsou. Všimly si toho už
úplně všechny děti. Ty zpívají paní
školnici doma. Nám zpívají ptáčci
na zahradě u krmítek a lojových koulí, které s dětmi doplňujeme. Na den
otevřených dveří (23. 2.) jsme
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přichystali akci pro rodiče a děti: VÝROBA BUDKY, kde si každá rodina
mohla vyrobit a umístit budku se jmenovkou na zahradě.
Hned jak vyběhneme ven, děti hlásí,
že musíme jít udělat rybičkám otvor
na jezírku, aby mohly dýchat. Největší starost a péči věnují děti na zahradě kozám. Máme 2 kozy – BETYNKU
A LÍZU a jednoho kozla – FERDU. Při
každém pobytu venku mohou děti
do výběhu. Mohou si kozy pohladit,
nakrmit je suchým chlebem a senem,

mohou shrabávat seno a upravovat jim
prostředí výběhu. Děti to mají hrozně
rády. Je pravda, že jim tyto povinnosti
už tak nějak přirostly k srdci, že jsou
samozřejmé a že je připomínají spíše
děti učitelkám než naopak.
Po povinnostech samozřejmě přichází
na řadu zábava a tu si děti letos konečně mohou vychutnávat v podobě zimních radovánek přímo na naší zahradě
díky členitému terénu a spoustě sněhu…
Mgr. Klára Komárková,
učitelka

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ CHLENY
Zápis dětí do MŠ Chleny pro školní rok 2015–2016
proběhne 30.3. 2015 od 15:00 h do 17:00 h.
Samotný zápis spočívá v tom, že na místě obdržíte formulář
pro přihlášení dítěte, který vyplníte a odevzdáte v MŠ.
K zápisu si přineste svůj OP a rodný list dítěte.
Co by mělo dítě na začátku předškolního období zpravidla umět:
Najíst se a napít, umýt si ruce / utřít do ručníku, alespoň částečně
se obléknout, používat wc (ohlásit), při jídle sedět, reagovat na pokyny,
vysmrkat se do kapesníku.
Pokud počet žádostí překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro MŠ chleny, bude se ředitelka řídit směrnicí
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ a bude přihlížet
ke kritériím přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Chleny.
Přihlášku si můžete vyplnit předem a v den zápisu ji donést,
případně ji předat ředitelce MŠ dříve, nejpozději však v den zápisu.
Přihláška i kritéria jsou ke stažení na stránkách MŠ Chleny:
www.mschleny.webnode.cz
Mgr. Stanislava Březinová,
řediteka MŠ Chleny

Mgr. Petra Koutná
Rájec 41, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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N ABÍDKA PAL IVOVÉH
IVOVÉHO
O DŘÍ VÍ
OBEC B OROV
O ROVN
NII CE
CENÍK: LISTNATÉ TVRDÉ – JASAN
LISTNATÉ MĚKKÉ – VRBA, TOPOL

1 000 KČ/M3
700 KČ/M3

PALIVOVÉ DŘÍVÍ JE V DÉLKÁCH 2 – 10 M
1 m3 (plnometr) je cca 1,7 prm (prostorový metr rovnaný)
a cca 2,2 prms (prostorový metr sypaný – štípaného dříví)
UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DOPRAVY – DOPRAVU SI ZAJIŠŤUJE KUPUJÍCÍ.

LOKALITY PRODEJE:
BOROVNICE – K OBECNÍ SKÁLE
Palivové dříví je v omezeném množství a bude prodáváno
dle pořadí objednávek.

TERMÍN DODÁNÍ: BŘEZEN 2015
OBJEDNÁVKY LZE PODAT NA:
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | EMAIL: OBEC@BOROVNICE.INFO
MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ
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