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Reprodukce mapy: Střed Borovnice v roce 1810. Výřez z mapy pozemků statku Borovnice, 1:6960, SOA Zámrsk, fond Velkostatek Kostelec nad Orlicí, inv.
č. 585, sign. 2, mapa č. 2. Šipkou je vyznačeno místo, kde stávala borovnická tvrz.
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Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=960&lang=cs&z_width=
1280&z_newwin=1&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c131

Z HISTORIE

TVRZE, SÍDLA DROBNÉ ŠLECHTY
Únorové pokračování seriálu o památkách na území současné obce Borovnice je
věnováno zaniklým tvrzím. V tomto čísle půjde o borovnickou tvrz, pokračování
bude věnováno obdobným sídlům v Přestavlkách, v Rájci, na Závrší a na nedalekém vrchu Chlum, který administrativně sice nepatří do katastru obce, ale historicky se k Borovnici jaksi „počítá“.

TVRZ V BOROVNICI – „ODVEZENÝ HRAD“
Během 13. století došlo k hospodářskému a politickému rozmachu českého státu.
Byla to doba kolonizace příhraničních oblastí. Právě v tomto období můžeme předpokládat vznik sídel v bezprostřední blízkosti dnešní obce
Borovnice. První prokazatelné a spolehlivé písemné zmínky o Borovnici a Přestavlkách jako vesnicích pocházejí až z 15. století, tj. z let 1480 a 1440, Rájec
se poprvé připomíná k roku 1399. Jedná se však o existující vesnice, založené
v dřívějších dobách. Předpokládáme, že počátky Borovnice, Přestavlk a Rájce
spadají právě do období kolonizace, tedy do 13., nejpozději do první poloviny
14. století. Jde o dobu vzniku hradů a tvrzí.
Největší hrady stavěl panovník, jenž k tomu měl jako suverén neomezené právo a dostatek ﬁnančních prostředků (nejznámější jsou Zvíkov a Bezděz). Významné šlechtické rody, označované pojmem panstvo, si také budovaly hrady,
ale skromnějšího rozsahu. V našem nejbližším okolí jde o Potštejn a Litice, které
ve 13. století vystavěli příslušníci rodu Drslaviců.
Tvrze byly ještě menší. Šlo o sídla drobné šlechty, tj rytířů neboli zemanů. Vzhledem k tomu, že majitel nedisponoval takovými možnosti jako stavebníci hradů,
měla tvrz mnohem skromnější rozměry a její možnosti obrany se hradu rozhodně
nemohly rovnat. Obranná funkce tu však přesto byla. Na tvrzi žil pán se svou rodinou a několika služebníky. V areálu se nacházely také nejnutnější hospodářské
budovy a stáje pro koně. Na rozdíl od hradu, který zpravidla z obranných důvodů
stával na vyvýšeném a od vesnice či městečka odděleném místě, bývaly tvrze organickou součástí osídlení, které je obklopovalo. To byl i případ Borovnice – tvrz
stála uprostřed vesnice.
Jak již víme, první písemná zmínka o vsi pochází z r. 1480. Tvrz, sídlo držitelů,
nejpravděpodobněji příslušníků zemanského rodu Sudličků z Borovnice, je ale doložena až k r. 1543, kdy Jan z Pernštejna prodal tvrz, dvůr a vesnici. I když nám
chybí starší věrohodný písemný pramen, zřejmě neuděláme chybu, když počátky
borovnické tvrze umístíme někam do druhé poloviny 14. století.
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Co nám o zdejší tvrzi říká literatura? V historické topograﬁi z roku 1836 čteme:
„Od starého zámku minulých majitelů se nacházejí ještě nějaké ruiny k vidění“
(Sommer, J. G.: Das Königreichs Böhmen, IV., Prag, Calve, 1836, s. 331). Šlo
o pozůstatky bývalé tvrze, jež zpustla během třicetileté války. Také August Sedláček se ve svém klasickém díle o stavbě zmínil: „Ve dvoře Borovnickém spatřují se
posud skromné zbytky bývalé tvrze“ (Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, II. díl, Praha, Šimáček, 1883, s. 30), mylně ale předpokládal, že tvrz
zanikla během 18. století.
Podle našeho mínění jsou na mapě statku Borovnice z roku 1810 zbytky tvrze v sousedství nevelkého rybníka patrné. Domníváme se, že jde o schematicky zakreslený
obdélníkový objekt, který jsme na reprodukci příslušné části mapy označili šipkou.
Profesor František Musil zánik tvrze předpokládá podstatně dříve: „Po roce 1617
zřejmě zpustla i borovnická tvrz, neboť v písemných pramenech se již nepřipomíná“ (Musil, Fr. – Svoboda, L.: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou,
Ústí n. O., Grantis, 1998, s. 26). V knize se dále uvádí: „Tvrz stávala na jihozápadní straně dnešního dvora v místech zmodernizovaného dvojdomu čp. 4 a 10
a přilehlé zahrady. Většina zbytků tvrze byla odstraněna při modernizaci těchto
domů v roce 1973“ (tamtéž, s. 27).
Během sběru podkladů pro připravovanou monograﬁi jsme přišli na to, že zmíněné odstranění proběhlo podstatně dříve. Ve 20. letech minulého století se totiž
obci podařilo od Kinského velkostatku vykoupit návesní rybníček v Borovnici, který kdysi sloužil jako sádka: „Obec zmíněný rybník v roce 1924, 1925 a 1926
celý zavezla z místa přes silnici, kde stával hrad a pivovar, zbytky zdí a sklepů,
vše odvezeno na kolečkách (tisíce koleček)… Místo po odvezeném hradě
dostal k výkupu Bezdíček Alois č. 10, kde si udělal zahradu“ (Pamětní kniha obce
Borovnice, 1927-1945, OÚ Borovnice, digitalizovaná verze, s. 83). Ze zápisu
v kronice tedy známe místo, kde stávala borovnická tvrz s pivovarem, a víme, co
se stalo se zbytky těchto staveb. Je ovšem dobře možné, že ve zmíněném roce
1973 mohly být zlikvidovány poslední nepatrné pozůstatky bývalého zemanského
sídla, např. základové zdi.
O tom, jak tvrz vypadala, můžeme dnes jen spekulovat. Máme k dispozici pouze
jediný údaj. V roce 1617 koupil Borovnici s dvorem, rybníkem Větším a Menším,
příkopem okolo tvrze a ves Polom za 12 500 kop míšeňských Jan mladší
Varlich (Varlejch) z Bubna, jemuž v té době již desátým rokem patřil sousední
dvůr s tvrzí, zvaný Závrš (Závrší). Víme tedy, že kolem tvrze byl vyhloubený příkop napájený vodou z rybníka nebo z dnes již zaniklého potoka patrného ještě
na mapě z r. 1810. Plukovník Jan z Bubna si jako sídlo zvolil borovnickou tvrz.
Nový majitel tehdy nemohl tušit, že v následujícím roce vypukne povstání českých
nekatolických stavů proti Habsburkům a on se stane jednou z vůdčích postav této
rebelie, stavovským generálem a později doživotním psancem, který se už nikdy
do Borovnice nevrátí. To je ale úplně jiný příběh…
PaedDr. Ladislav Miček
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
KOSTEL NA HOMOLI
Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli je přes zimní období
až do Velikonoc uzavřen.
První mše se bude konat 27. března 2016
a poté každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci.

HŘBITOV - Upozornění pro návštěvníky
Brány hřbitova jsou v zimním období otevřeny od 8:00 do 16:00 hodin.
Na hřbitov je zakázáno vodit psy.
Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme.

ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice
Redakční rada: Zastupitelstvo obce Borovnice
Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“
e-mail: brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově Obecního úřadu v Přestavlkách.
Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 547 102, 734 559 876, www.borovnice.info,
e-mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800
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INFORMACE PRO OBČANY

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE
Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 1/2016 konaného
dne 19.01.2016 v Borovnici
Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body
programu s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– zapisovatelem pí Petru Koutnou a ověřovateli zápisu pí Olgu Bečičkovou
a p. Lukáše Bečičku
– upravený rozpočet na rok 2015 č. 5
– vyřazení DKP a investičního majetku za rok 2015
– „Rozvojový plán obce Borovnice pro volební období 2014 – 2018“
Dne 25. 01. 2016
Olga Bečičková – ověřovatel, Lukáš Bečička – ověřovatel
Mgr. Petra Koutná – zapisovatel, Soňa Rojková – starostka
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CENY POPLATKŮ NA ROK 2016
KOMUNÁLNÍ ODPAD 500,- Kč/rok za osobu trvale žijící
500,- Kč/rok za rekreační objekt

POPLATEK ZA PSA 50,-Kč
POPLATEK ZA PSA, jehož držitelem je pořizovatel invalidního
nebo starobního důchodu, 30,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa u téhož držitele 100,- Kč

VÝBĚR POPLATKŮ PROBĚHNE
BĚHEM MĚSÍCE LEDNA A ÚNORA.
BOROVNICE - Bumbálka
18. února 2016

16.00 – 18.00 hod.

RÁJEC - pohostinství Zastávka
11. února 2016

16.00 – 18.00 hod.

PŘESTAVLKY - obecní úřad vždy v úředních hodinách.

POPLATKY MUSÍ BÝT UHRAZENY DO KONCE ÚNORA 2016
Poplatek lze rozdělit na dvě části (u domácností),
činí-li celková částka více jak 1000,-Kč

PRVNÍ POLOVINA BUDE UHRAZENA do konce února 2016
DRUHÁ POLOVINA BUDE UHRAZENA do konce července 2016
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Upozorňujeme občany na řádné třídění komunálního odpadu.
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MÁM ČI NEMÁM… JÍT DO OBČANSKÉ PORADNY?
Paní Alena přišla do Občanské poradny na popud své kamarádky, která ji přesvědčila o tom, že by neměla tu svou záležitost se zaměstnavatelem nechat jen
tak být… A jak to všechno začalo? Paní Alena dlouhá léta pracovala v jedné
výrobní společnosti, práce ji docela bavila, nemusela nikam dojíždět, pracoviště
měla v místě svého bydliště, i výše mzdy jí vyhovovala. Asi před rokem se začalo
ve ﬁrmě propouštět, a i když paní Alenu to nepotkalo, nastaly problémy s výplatou
mzdy. Když nepřišla první mzda, tak se zaměstnavatel omlouval, že vše doplatí,
jakmile obdrží platby za neuhrazené faktury. Prý se zaměstnanci nemají čeho obávat, je to výjimečná situace. Bohužel však nebyla, situace s nevyplacenou mzdou
se opakovala, a když ani třetí měsíc na účet nic nepřišlo, ukončila paní Alena
okamžitě pracovní poměr. Zprvu to ale nechtěla udělat. Vždyť tam pracovala tak
dlouho, vše se určitě vysvětlí a zaměstnavatel jim mzdu doplatí, utěšovala se…
Jenže chybějící mzda byla na rodinném rozpočtu paní Aleny znát, manžel začínal
být netrpělivý, a tak jí nic jiného nezbývalo. Shodou okolností nabírali v nedaleké
montážní hale nové zaměstnance a paní Aleně se brzy podařilo najít pracovní
místo. Nevyplacenou mzdu od bývalého zaměstnavatele už více neřešila. Když se
však jednou vracela z nové práce domů, potkala svou kamarádku a ta jí prozradila, že o ušlou mzdu může požádat soudní cestou. Tak to udělala i kamarádčina
sestra a úspěšně. A ať se jde paní Alena zeptat do Občanské poradny, tam jí
bezplatně poradí…
Tak se stalo. Paní Alena poradkyni převyprávěla celý svůj příběh, byla ráda, že to
může někomu říct, že jí někdo vyslechne a přitom neodsoudí, že udělala chybu.
Poradkyně jí vysvětlila, za jakých podmínek lze žádat o dlužnou mzdu, také jí ukázala, jak taková žaloba vypadá. Paní Aleně se to nezdálo nijak obtížné, žalobu
by zvládla napsat i sama, a případně by mohla poprosit kamarádku o pomoc,
když už s tím má zkušenosti. „Tak já do toho půjdu, nemám přece co ztratit!“
prohlásila paní Alena na konci konzultace. Z Občanské poradny si odnesla cenné
informace a také navíc i vzor návrhu na zaplacení dlužné mzdy, podle kterého si
napíše ten svůj.
Máte podobné trable? Potýkáte se třeba se zadlužením? Máte rodinné neshody?
Řešíte spory s nájemcem nebo s pronajímatelem bytu? Nevíte, jak vymáhat škody
způsobené podvodníky? Stali jste se obětí trestného činu? I vy můžete využít služeb Občanské poradny! Přestože se nejedná o advokátní poradnu a nezastupuje
klienty u soudu, ani za ně nesepisuje listiny a smlouvy, může vám poskytnout
užitečnou radu či informaci a podpořit vás při hledání cesty, jak z potíží ven.
Nemusíte jezdit nikam daleko, od 8. 1. 2016 funguje nově kontaktní místo přímo
v Kostelci nad Orlicí na adrese Příkopy 530 (vedle Sokolovny), a to každý sudý
pátek. Pro zkvalitnění služby je zaveden objednávkový systém, proto je nutné se
na konzultaci předem domluvit na č. 734 370 960 či e-mailu opnachod@ops.cz.
Další informace o Občanské poradně najdete na www.ops.cz.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 2/2016
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Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Veverkova 1343
Hradec Králové 500 02
Tel: 734 370 960
Email: ophk@ops.cz
www.ops.cz

Občanská poradna Náchod
Kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
Příkopy 530
opnachod@ops.cz

Harmonogram Občanské poradny Náchod
Kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
29.
12.
26.
11.
8.
22.
6.
20.

1.
2.
2.
3.
4.
4.
5.
5.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

3.
17.
1.
15.
29.
12.
26.
9.

6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
9.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

23. 9.
7. 10.
21. 10.
4. 11.
18. 11.
2. 12.
16. 12.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Mgr. Lenka Sedlářová
V Náchodě dne 13. 1. 2016

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla
ve 30 obcích, kde bylo do 131 zapečetěných pokladniček vybráno 677.405 Kč.
V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 150.110 Kč (z toho
Dlouhá Ves 6.122 Kč), Solnice 45.019 Kč, Skuhrov nad Bělou 28.211 Kč, Kvasiny 31.971 Kč, Borohrádek 21.408 Kč, Vamberk 58.142 Kč, Záměl 19.013 Kč,
Vrbice 8.878 Kč, Častolovice 20.777 Kč, Černíkovice 29.929Kč, Synkov – Slemeno 11.506 Kč, Kostelec nad Orlicí 29.226 Kč, Lično 14.841 Kč, Chleny 6.105 Kč,
10
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Krchleby 3.364 Kč, Javornice 4.212 Kč, Slatina nad Zdobnicí 24.805 Kč, Pěčín
8.591 Kč, Potštejn 17.557 Kč, Třebešov 9.560 Kč, Byzhradec 7.388 Kč, Polom
4.273 Kč, Hřibiny – Ledská 8.838 Kč, Voděrady (i Nová Ves, Uhřínovice a Vojenice) 23.254 Kč, Lhoty u Potštejna 4.930 Kč, Borovnice (i Přestavlky a Rajec) 9.356 Kč, Rybná nad Zdobnicí 10.394 Kč, Rokytnice v Orlických horách
28.120 Kč, Bartošovice v Orlických horách 29.536 Kč (z toho Neratov 22.899
Kč), Orlické Záhoří 6.637 Kč.
65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou,
která peníze použije podle schváleného záměru: na podporu činnosti Stacionáře
sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením a seniory,
dále konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s postiženým dítětem, na vybavení chráněné dílny v Neratově a na pomoc do Indie (rozvoj projektů souvisejících
s projektem Adopce na dálku)
Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní šestnácté
Tříkrálové sbírky:
Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli ﬁnančně do Tříkrálové sbírky.
Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se
podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení.
Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během
sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově.
Děkuji také P. Suchárovi, Machalíkovi a Stejskalovi za mši svatou
a požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při
mši svaté v Rychnově nad Kněžnou
Přeji vše dobré v roce 2016.
Mgr. Eva Šmídová,
ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

KNIHOVNA V BOROVNICI
Stalo se zvykem, že začátkem roku píši do Brodíku přehled o knihovně za ulynulý
rok. V posledních letech se situace příliš nemění.
Knihovna je otevřena každé úterý od 16 do 18 hodin.
V tomto roce je změna výpůjční doby dle přání stálých čtenářek.
Od listopadu 2015 do března 2016 se vypůjčuje od 14 do 16 hodin.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 2/2016
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V případě potřeby a po dohodě s knihovnicí si zájemci mohou knihy vypůjčit
kdykoliv.
POSKYTOVANÉ služby se v podstatě nemění: Vypůjčování knih ,donáška čtenářům,zapůjčování nových knih z Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí.Pro výměnné soubory jezdím 2x za rok a přivážím vždy 200 nových knih. Městská knihovna
nám vybírá knihy podle zájmu a přání čtenářů.
Naše knihovna má včetně dětí 31 uživatelů. Zájemce, který navštíví knihovnu
1x za rok, je automatický zaregistrovaný. V roce 2015 přišlo do knihovny 367
návštěvníků a vypůjčili si celkem 597 knih. Největší zájem je o krásnou literaturu,
zde bylo vypůjčeno 570 svazků a z naučné literatury pro dospělé 24 svazků.
S dětmi je to problém, tady si přišly pouze pro 3 knihy - 2 beletrie a 1 naučnou.
Činnost knihovny je přizpůsobena možnostem uživatelů. Půjčují se zde knihy, ale
je to především místo, kde se lidé setkávají a mají možnost si popovídat. Diskuze mají různá témata, od televizních programů a politiky, novinek z regionu až
po předávání chovatelských zkušeností, které se týkají hlavně psů a slepic.
Často lidé vzpomínají na uplynulá léta. Historky bývají humorné, takže o smích
není nikdy nouze.
Tento rok jsme uspořádali přehrávání DVD z historie obce. Čtenářky to plně zaujalo. Ve "Vysvěcení kapličky v roce 2010" je zachycen celý průběh akce od instalování květinové výzdoby po mše a slavnostní projevy. Zajímavé bylo,že nám
promítání připomnělo lidi,kteří už mezi námi nejsou.
Také DVD z povodní v Borovnici bylo zajímavé. Znovu jsme prožili nepříjemné
zážitky. Potěšilo nás, že na fotograﬁích J.Vacka a DVD B. Kaplana byl vidět celý
průběh setkání Borovnic. Ten, kdo se nemohl zúčastnit, tímto získal velice podrobný přehled.
Na závěr uvedu několik zajímavostí. Podle dochovaných záznamů jsou nejdéle
registrovanými čtenářkami v Borovnici paní Marta Bečičková, a to od roku 1998,
a paní Marie Hudousková od roku 1999.
Největší čtenářkou je paní Bečičková, která za mého působení od roku 2002
přečetla neuvěřitelných 679 knih.
Největší návštěvnost byla v roce 2005 a 2006, do knihovny přišlo neuvěřitelných
1225 čtenářů. Jsem moc ráda,že je o knihovnu stále zájem a že má možnost plnit
svoji funkci - sloužit lidem!
Dostala se mi k nahlédnutí POEZIE pana Sládka, borovnického rodáka, a dovolte
mi tedy, abych zakončila svůj příspěvek verši z jeho básně:
Vzpomínka
Hodina po hodině plyne a nevrátí se víc,
jen naše dílo tu zůstane a nic víc.
Knihovnice
Božena Kaplanová
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KNIHONA PŘESTAVLKY
MILÍ SPOLUOBČANÉ,
venku máme stále zimní čas, mnozí z nás doma
v teple popíjejí teplý čaj, a již se těší na první jarní paprsky. Děti, pokud je sníh, tak vytahují boby
a sáně, když po sněhu není ani památky, tak alespoň běhají s kamarády venku. Stále ještě se nám
brzy stmívá a večery jsou dlouhé.
Proto bych vás ráda pozvala do naší, a hlavně
Vaší, útulné knihovničky na Obecním úřadě v Přestavlkách, která je otevřena každé úterý od 16 do18 hodin po celý kalendářní
rok. Máme tu mnoho a mnoho knížek pro malé i velké čtenáře. Pokud byste si
chtěli přečíst kteroukoliv i starší knihu, ráda Vám toto přání splním ve spolupráci
s knihovnou v Kostelci nad Orlicí.
Nabízím také malou pomoc našim dříve narozeným občanům, kteří rádi čtou
a nemohou si pro knihy sami dojít. Ochotně Vám knížky přinesu až domů. Budu
ráda, pokud mě budete kontaktovat a doporučíte mi své známé, kteří tuto službu
potřebují. S touto informací mě navštivte přímo v knihovně nebo u mě doma (v bývalé hospodě v Přestavlkách), budu moc ráda.
A ještě tu mám malé překvapení pro děti a možná i pro jejich rodiče. Máte-li rádi
vyrábění všeho druhu, neváhejte a přijďte v úterý 23.2. v 16 hodin. V knihovně
budeme vyrábět sněhuláčky. Stačí si přinést starou ponožku a dva knoﬂíčky. Zkusíme je také z papíru. Každý bude srdečně vítán. Podávat se bude čaj, káva i něco
dobrého k zakousnutí.
Moc se na všechny těším a doufám, že se provoz knihovny v Přestavlkách v letošním roce hladce rozběhne.
S pozdravem Petra Kotrasová
knihovnice
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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
06.02.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166,
Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

Kvasiny 145

494 596 174

07.02.

MUDr. Kašková Kateřina

13.02.

MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169,
Vamberk

14.02.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127,
Opočno

20.02.

MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana

494 595 292

Svatohavelská 266,
Rychnov nad Kněžnou

13.03.

734 324 600

Zdrav. středisko
Rokytnice v Orl. horách

12.03.

494 623 775

Záhumenská 445,
České Meziříčí

06.03.

775 224 093

K. Michla 942,
Dobruška

05.03.

494 323 152

Komenského 44,
Rychnov nad Kněžnou

28.02.

494 515 696

MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799,
Kostelec nad Orlicí

27.02.

494 621 665

MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

21.02.

602 514 715

494 534 841

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 783

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155
14
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POČASÍ U NÁS

Jedná se o amatérskou meteostanici
umístěnou na objektu rodinného domu
č. p. 5 v obci Rájec. Meteostanice je
v provozu od konce roku 2011.

Chladné dny (<10°C)

28 dní

Mrazivé dny (<0°C)

22 dní

Přízemní mráz (<0°C)

20 dní

Dešťové dny

LEDEN 2016
Průměrná teplota za měsíc:
Vlhkost:

-0,9°C
87%

Minimální teplota za měsíc: -12,5°C
Vlhkost:
57%
Maximální teplota za měsíc: 11,5°C
Vlhkost:
96%
Průměrná rychlost větru:
1,2 m/s
(1 m/s = 3,6 km/h)
Srážky celkem za měsíc:
Srážkoměr:
Měrka:

21,4 mm
33,5 mm

9 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.in-pocasi.cz
http://www.wunderground.com
IKRLOVHR18

POZVÁNKY A INFORMACE

7. 2. 2016

DĚTSKÝ KARNEVAL
SÁL OBECNÍ HOSPODY SKOŘENICE
S
ZAČÁTEK VE 14 HOD.
Brodík – měsíčník obce Borovnice – 2/2016
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Orlické muzeum v Chocni
Vás zve na výstavu

ARCHITEKTURA V CHOCNI

7. – 28. února 2016

Vernisáž v sobotu 6. února od 15.00 hodin.
Otevřeno denně od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 2/2016
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13. 2. 2016

STAROČESKÉ OSTATKY
SKOŘENICE
18
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Knihovna Borovnice
Knihona Přestavlky ponožkový sněhulák
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Momentky leden 2016 - foto Jiří Vacek
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