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•

Obec Borovnice vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance:
Požadujeme řidičský průkaz skupiny B a T, dobrý zdravotní stav. Náplní práce bude výroba
palivového dřeva, pěstební práce v lese, údržba zeleně, údržba komunikací a obecního majetku.
Více info na Oú Borovnice. Nástup možný ihned. Nabídky podávejte na OÚ v Borovnici.

•

Obec Borovnice hledá: Pracovník/ice poštovní přepážky pošty Partner I. Na zástupy za dovolenou,
nemoc, atd. Více informací na Oú Borovnice.

•

Upozornění:
Na ČOV (čistírna odpadních vod) se nepřetržitě zaznamenává množství protečené vody. V
některých týdnech byl zjištěn i dvojnásobný nátok oproti normálu. Bylo to v období deště nebo
tání sněhu. Prosíme, zkontrolujte Vaše dešťosvody. Přebytečná voda vyplachuje bakterie, které
jsou nutné pro správnou funkci čističky- musí se doplňovat, jsou namáhána čerpadla a zvyšuje se
spotřeba elektřiny. To se pak může promítnout v ceně za stočné. Pokud by tento problém
přetrvával, obec bude nucena přizvat odbornou firmu ke zjištění původu zvýšených nátoků na ČOV.
To by byly další náklady hrazené z rozpočtu obce.
Připomínáme, že splašková kanalizace slouží pouze k vypouštění splaškových vod a je zakázáno do
kanalizační přípojky vypouštět dešťové vody (ze střech, z odvodnění dvorů, chodníků apod.).

•

Svoz nebezpečného odpadu se bude konat dne 18. 5. 2019 a 12. 10. 2019.
Zastávky: 9:00 - 9:15 restaurace u Myšáka. 9:20 - 9:35 u kostela. 9:40 - 9:55 u prodejny.
10:00 - 10:15 u čp. 135. V rámci sběru NO je proveden i zpětný odběr elektrozařízení. Podmínkou
pro jeho realizaci je, že elektrozařízení je kompletní.

•

Velkokapacitní kontejner:
15. – 24. 3. 2019
17. - 26. 5. 2019

12. – 21. 7. 2019

11. – 20. 10. 2019

Kontejner bude umístěn v bývalém kravíně. Otevřeno vždy ve středu a sobotu od 16 do 17 hod.
•

Kontejner na BIO odpad je umístěn na ČOV. Po domluvě na Oú lze odpad do kontejneru ukládat
po celý rok.

•

Pouťový výlet do Borovnice aneb Setkání Borovnic 2019
Borovnice okres Rychnov nad Kněžnou nás zve na setkání Borovnic. Setkání se uskuteční v sobotu
15. června 2019 od 9 hodin. Pro naše občany bude objednán autobus.
Cena autobusu 150 Kč/osoba. Čas odjezdu bude upřesněn. Přihlašovat se můžete na Obecním
úřadě. Počet přihlášených je omezen dle kapacity autobusu.

Pozvánky na kulturní akce
Maškarní bál v Borovnici
16. března 2019 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.
Pro děti bude připraveno překvapení a bohatá tombola.

Divadelní představení
Obec Borovnice Vás srdečně zve na divadelní představení, které se bude konat
v sobotu 13. dubna 2019 od 16 hodin v restauraci ,,U Myšáka“.
Těšit se můžete na pohádku pro velké i malé Čáry báby Cotkytle aneb tři zlaté zuby Děda Vševěda, kterou
Vám s radostí přijede zahrát ochotnický divadelní spolek Třináctka z Dolní Kalné. Vstupné dobrovolné.
První jarní výstup na Čisteckou hůru
Jarní výstup se bude konat 21. dubna 2019. Bližší informace budou zveřejněny na internetu a plakátech.

Připravované akce v Borovnici:
Pálení čarodějnic 30. 4. 2019, Oslavy Dne vítězství 8. 5. 2019, Pouť do Zlatnice 18. 8. 2019, Posvícenské
divadelní představení 19. 10. 2019

Informace SDH Borovnice

Jaro je tady a tak pro nás začala sezóna. Cvičíme zatím ještě jen v klubovně, ale doufáme, že už brzy
budeme běhat i venku. Máme hodně práce a budeme se účastnit spousty soutěží, na kterých chceme
uspět. Naši starší kamarádi odcházejí, ale pokud má někdo zájem, může se k nám přidat. Naučíme se
spoustu užitečných věcí, užijeme si spoustu legrace a jsme prima parta.
Přijďte a přesvědčete se sami. Kroužek máme každé úterý od 16 hodin. Hasičata z Borovnice.
Informace Mateřské školy Borovnice
V měsíci březnu nám jeden hodný tatínek opět zajistil jako sponzor lyžařský kurz v Lomnici nad
Popelkou. Na měsíc duben chystáme vystoupení pro rodiče s jarní tématikou. Dále nás navštíví maňáskové
divadlo a chystáme návštěvu ranče Montara v Čisté u Horek, kde bychom mohli vidět i práci kováře. Také
plánujeme velikonoční dílničky: modelování s cukrářskou hmotou. Za utržené korunky z vánočního
jarmarku jsme zatím zakoupili marionetkové divadlo, logopedický materiál a speciální masážní míčky.

Informace Spolku Větrák Borovnice

Jsme v roce, kdy budeme pokračovat ve stavbě našeho větrného mlýna. V
současné době je naváženo dřevo na trámy kostry mlýna do Heřmanic u
Jaroměře. Z pily si nařezané trámy odvezou tesaři do jaroměřské dílny k dalšímu
zpracování. Stromy pokácela Lesnická akademie v Trutnově a převezla na
zmíněnou pilu. Truhláři během března až dubna připraví materiál na opláštění
stavby a opatří ho impregnací. Zároveň připraví dveře, podlahy a schody. Hlavní dodavatel technologie
fa. Mikyška a synové již soustřeďuje materiál na hřídel lopatek, mlýnské kameny, perutě (lopatky) a nosný
trám tzv. Matku, na které je položena celá budova.
Trám má rozměr 55x40 cm a je na něj potřeba smrk o průměru 80 cm, což je dost problém a řeší
ho náš i další hajní. Stavba by měla být hotova do konce června.
Vzhledem k sedmnáctiletému protahování realizace, stouply ceny jak
materiálu tak práce. Proto Obecní úřad vyhlásil již podruhé veřejnou sbírku na
doplnění dotace. Sbírka je transparentní a přispívatel se může přesvědčit o
správnosti zaslání financí na určené konto. Jsem rád, že noví zastupitelé přispěli již
před vyhlášením obou sbírek a paní starostka dokonce podruhé. Také získala
štědrého majitele firmy, který přispěl 40 000 Kč. Budeme rádi, když se na stavbě
budou podílet další občané a přispějí tak k návratu naší pýchy. Na závěr chci
poděkovat všem přispěvatelům, kteří již mohou vidět svůj podíl na realizaci a obci
Borovnice, která opravdu usiluje o svůj Větrák.
Sbírka na větrný mlýn: Číslo účtu: 115-6687290207/0100
Články a náměty pro další číslo zpravodaje můžete zasílat do 20. 4. 2019 na E-mail: borovnicenet@email.cz
Borovnický zpravodaj
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