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• Svoz komunálního odpadu

se koná každý čtvrtek v sudém týdnu. 
Výše poplatku je stanovena na částku 550 Kč za osobu trvale žijící v obci a za rekreační objekt. 
Poplatník:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke 
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně. Poplatek je splatný nejpozději do 29. 2. 2020. 
Po zaplacení poplatku bude na Obecním úřadě vydána známka na popelnici pro rok 2020.

• Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 
území obce Borovnice. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za prvního psa 200 Kč, 
b) za prvního psa v bytových domech s čtyřmi a více byty 600 Kč, 
c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč, 
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech s čtyřmi a více byty 900 Kč, 
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, 
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení 300 Kč.       
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2020

Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě a nebo elektronicky převodem na bankovní účet.
Bankovní spojení: Komerční banka              Číslo účtu: 25727601/0100
Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.

• Třídění olejů a jedlých tuků

Od ledna 2020 je v obci možnost třídit rostlinné oleje a jedlé tuky. Popelnici k tomu určenou najdete před Oú. 
Použité jedlé oleje a tuky vyhazujte v neporušených a průhledných PET lahvích (max. 2l). Použité rostlinné oleje a
tuky se hodí např. pro výrobu biopaliv nebo maziv.                                                                                                            
Do popelnice nepatří živočišné tuky (sádlo, lůj) ani motorové oleje.
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                                                                 Výsadba stromů jako symbol za narozené dítě                                                           

V dubnu 2020 uspořádá obec Borovnice Výsadbu stromů jako symbol za narozené děti.
Stále je ještě možnost své děti přihlásit. Prosíme rodiče dětí narozených v letech 2015 - 2019 s trvalým pobytem 
v Borovnici, kteří mají o výsadbu stromu zájem ať se přihlásí prostřednictvím e-mailu: borovnicenet@email.cz  
do 31. 3. 2020.  Místo kde se budou stromy vysazovat bude naproti čp. 8 (nad parkovištěm u Rest. U Myšáka).
Vznikne zde prostor kde se postupně budou stromy vysazovat. Postupně by se prostor vylepšil o lavičky a herní 
prvek pro děti. Rádi bychom zapojili rodiny do výsadby a bude tu i možnost se o stromečky starat. Třeba je občas 
zalít během léta. Tím by se rodina zapojila a mohla by si udělat procházku ke svému stromu. Zájemci budou mít 
možnost si na strom nechat zavěsit cedulku buď se jménem nebo iniciály dítěte aby si každý pak svůj strom 
poznal. Akce se bude konat v dubnu 2020. Pokud máte jakýkoliv dotaz neváhejte nás kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu: borovnicenet@email.cz. 

                                                                                    Tříkrálová sbírka 2020                                                                                   
Děkujeme třem děvčatům z SDH Borovnice, která obešla dům od domu a pro Charitu vykoledovala 8 595 Kč.         
Výtěžek Tříkrálové sbírky bude na Královédvorsku použit na provoz Občanské poradny, Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Střelka, Osobní asistence. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na 
humanitární pomoc do zahraničí. Děkujeme všem, kteří přispěli.

                 Pozvánky na kulturní akce                                                                               

Hasičský ples
SDH Borovnice Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná v sobotu 1. února 2020 od 20 hodin

v Restauraci ,,U Myšáka“ v Borovnici. K tanci a poslechu hraje skupina Sonet. Bohatá tombola.
Borovnická tancovačka

 Srdečně Vás zveme na Borovnickou tancovačku, která se koná v pátek 14. února 2020 od 20 hodin
v Restauraci ,,U Myšáka“ v Borovnici. K tanci a poslechu hraje skupina Jarri Kurri Band. 

Maškarní bál
21. března 2020 v restauraci U Myšáka. Odpoledne pro děti od 15 hod. Večer pro dospělé od 20 hod.

Srdečně zveme všechny věkové skupiny na Maškarní bál plný zábavy a her. 
                                                Větrný mlýn                                                             

Rok 2020 bude pro Borovnici významným rokem, který vrací do obce jeho raritu a to větrný mlýn. Po dlouhých 
letech se podařilo to co vyžadovalo velké úsilí a trpělivost. Dnes již podstatná část mlýna stojí a čeká na 
dokončení technologického vybavení a kosmetické úpravy. Chceme vybavit areál v Třešňovce i sbírkou historické 
zemědělské techniky, kterou již soustřeďujeme. Vše podnikáme pro poznání a odpočinek místních i příchozích. 
Vybavíme zmíněné místo lavičkami, stolky a informačními tabulemi. Slavnostní otevření plánujeme na začátek 
května. Termín upřesníme podle toho, jak se podaří dokončení technologie. Vybavení mlýna je náročné, jak na 
provedení tak i finančně. K dispozici nic z našeho mlýna není a tak sekerníci musí čerpat vědomosti na Moravě. 
Pokračující veřejná sbírka tak pomůže vyplnit mezeru při financování. Jsme rádi, že se i bývalí občané do této 
sbírky zapojili a jsou nadšeni, že se toto dílo podaří postavit. Borovnice by si zasloužila původní název Velká 
Borovnice, jak ji znají starší občané. Dovolte mně na závěr poděkovat bývalému starostovi Ing. Josefu Bušákovi, 
který má na realizaci velký podíl. A úplně na závěr se těšíme na vaši návštěvu                                                                 
a jakoukoliv pomoc - vždyť je to váš Větrák.                                                                                                        Jiří Chvojka

                                             Životní jubilea                                                

      

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životní pohodu. 
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V listopadu 
oslavil životní jubileum

Karel Pudil

V prosinci 
oslavili životní jubileum

Eva Štefanová              Antonín Čožík
Milena Částková          Květa Bénová
Miluše Kalousková      Jiří Petrák
Drahomíra Kordová     Marie Stránská
Josef Kubec                   Zdeňka Měšťanová
Jana Nosková
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