
                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Číslo: 04/2019      Říjen 2019Číslo: 04/2019      Říjen 2019

Informace Obecního úřadu                                                                  

• Svoz nebezpečného odpadu se bude konat dne 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:                                                                                                                             
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.

• Povinné čipování psů!!! od 1. 1. 2020

Upozorňujeme všechny vlastníky psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb.,  s účinností 
od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen mikročipem. 
Povinné očkování proti vzteklině bude platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. 
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011. 
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. 
Sankce za nedodržení se mohou pohybovat v rozmezí 20 až 100 000 Kč v závislosti na druhu 
provinění. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). 
Pořizovací cena jednoho čipu s aplikací od veterináře se pohybuje kolem 500 Kč. 
Životnost čipu se odhaduje na 25 let.  Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku. 
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat 
se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php
Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v 
případě zaběhnutí.
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• Ochrana před požárem - Bezpečnostní desatero

                  Sbírka na větrný mlýn                                                                      

Sbírka na větrný mlýn byla opět otevřena.
Finanční příspěvky můžete posílat na číslo účtu:

115-6687290207/0100
Předem moc děkujeme.

              Výsadba stromů jako symbol za narozené děti                                           

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že na jaře 2020 uspořádá 
Výsadbu stromů jako symbol za narozené děti.

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

     Pozvánky na kulturní akce                                                              

Obec Borovnice Vás zve na posvícenské divadelní představení
O borovnickém posvícení se bude konat 

Divadelní představení Docentovy svatby.
Čeká Vás komedie o jednom výzkumném ústavu, několika jeho pracovnících, houbách, lese, ale hlavně o

tom, že když si něco žena zamane, tak toho dosáhne jakýmikoli prostředky.
Divadelní představení se bude konat v sobotu 19. října od 19 hodin v Restauraci ,,U Myšáka“.

Vstupné dobrovolné.
• Připravované akce

Předvánoční tvoření, Rozsvícení vánočního stromu, 
Mikulášská nadílka pro děti, Vánoční koncert v kostele

        Posvícení v Borovnici                                                                    

V letošním roce připadá posvícení na neděli 20. října.
Posvícení je vzpomínková slavnost dle data vysvěcení kostela. 

Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a více nepracovních dnů nařídil císař Josef II. po celé zemi slavit
posvícení první neděli po svátku Havla. Proto se tomuto svátku říká Havelské nebo císařské posvícení.

V nové době v obcích a městech, kde není známé datum vysvěcení kostela, se drží dále císařské posvícení.
Jinak obce přešli zpět na den známého data vysvěcení kostela. 

V Borovnici není přesné datum známo a tak se slaví v tomto termínu. 



               Pouťový výlet do Borovnice aneb Setkání Borovnic 2019   

V sobotu 15. června 2019 byla naše Borovnice pozvaná na tradiční setkání do Borovnice u Rychnova nad
Kněžnou. Letos se už konal 7. ročník.

Ráno jsme vyjeli objednaným autobusem. Začátek setkání proběhl na nově postaveném obecním úřadě.
Poté následoval výlet. Na výběr byl zámek Doudleby nad Orlicí, hrad Potštejn nebo procházka na

Vochtánku kolem Divoké Orlice.
Po výletu na všechny čekal oběd na obecním úřadě.

Poté po celé odpoledne probíhal bohatý program u společenské místnosti SDH.
Na programu bylo roztomilé vystoupení dětí z MŠ, ukázka činnosti mladých hasičů, ukázka jízdy na
motorce, vystoupení mažoretek a spousta dalšího. Kdo měl zájem mohl vyjít do kostela na Homoli.

K večeru se konala volná zábava s živou hudbou.
Výlet se nám všem moc líbil. Je skvělé, že se v této uspěchané době dokážeme sejít a vyrazit na společný

výlet se spoluobčany a navštívit sousedy z ostatních Borovnic. 
Myslím, že je to krásná akce, která má smysl.

Velké poděkování patří paní starostce a organizátorům setkání v Borovnici u Rychnova.
Stálo to za to a těšíme se zase příště. 

Martin Kühnel.

                          U Červeného kříže                                

Spolek Větrák v srpnu dokončil opravu Červeného kříže. 
U kříže byla instalována lavička a na kříž byl přidán ,,pergamen“ . 

V loňském roce Spolek Větrák vyrobil a instaloval nový kříž s Ježíšem.
Ježíš se našel pohozený v kravíně a tak se ho spolek Větrák rozhodl

restaurovat a umístit na nový, vyšší kříž.
Restaurování provedla Eva Drahovzalová a finančně

přispěl Obecní úřad Borovnice. 

    Novinky z kostela sv. Víta       

Kostel je nově opatřen novým bezpečnostním systémem. Senzory snímají celý
interiér kostela a ihned informují o případném pohybu. Následně proběhne
kontrola kostela.  Celý bezpečnostní systém věnovala kostelu jedna rodina.

Kostel čekají i další opravy. Okna ve věži, tři okna u zvonu a jedno nad vstupem
do kostela budou vyměněna za nová. Nové budou i vstupní dveře na chór.
Okna v lodi kostela budou opatřena rámem a pletivem. Vchodové dveře na

chór budou mít mříž. Vše v celkové ceně 180 000 Kč.
Nový zvon sv. Vít má v průměru 600 mm, váží 120 kg, a bude znít v tónině

DIS2. Celková cena nepřesáhne částku 220 000 Kč. S krajem byla vyjednána
dotace 70 000 Kč, zbytek peněz poslali lidé na konto nový zvon. Byli to jak naši
občané, tak i lidé ze širokého okolí. Moc všem děkujeme. Zvon bude vysvěcen

a poprvé se rozezní z věže našeho kostela v sobotu 20. června 2020.
Současný zvon, který máme ve věži byl zhotoven v roce 1823, 

průměr zvonu je 530 mm a váží 110 Kg.
Pavel Votoček.



                                                 Pokračujeme se stavbou našeho větráku                  
                                                    Takový pohled, ale na hoření konec se nám naskytne nejpozději na jaře 2020.
Technologie je téměř hotová 
(fa. Mikyška a synové), Prkna na
,,kabát" se budou ošetřovat
nátěrem OSMO 907 (tmavě šedá),
šindele připravuje fa. Němec z
Chrudimi. Schody, dveře a okna
mají na starosti mladí truhláři z
Nové Paky a informování o stavbě
školáci ze Dvora Králové.

Podrobněji vás budeme informovat v našem zpravodaji Větrák v říjnu. Vzhledem k náročnosti stavby a
špatné, nebo neúplné dokumentaci stouply znatelně finanční náklady. Obnovená sbírka by mohla toto

vyřešit a Vaše spoluúčast bude považována za šlechetnou.
Číslo konta sbírky: 115-6687290207/0100. S díky Jiří Chvojka.

                          Životní jubilea                                

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

Články a náměty pro další číslo zpravodaje můžete zasílat do 1. 11. 2019 na  E-mail: borovnicenet@email.cz
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V měsíci květnu 
oslavili životní jubileum

Stanislava Pušová
Marie Tichavová

Josef Béna
Stanislava Jiřičková
Jiřina Homolková

Květoslava Vojtíšková
Terezia Kucharová
Libuše Trejbalová

V měsíci červnu 
oslavili životní jubileum

Gerda Poláková
Karel Novák

Zdeňka Horáková
Marie Koudelková

V měsíci červenci 
oslavili životní jubileum

Alena Hybšová
Vlasta Měšťanová
Stanislav Holeček
Anna Kociánová

Petr Vachtl
Petr Janovský

V měsíci srpnu 
oslavili životní jubileum

Rudolf Plch
Marie Šimková
Marie Rolfová
Václav Nosek

František Měšťan


