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Informace Obecního úřadu
•

Svoz nebezpečného odpadu se bude konat dne 17. 10. 2020.
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 ( musí být kompletní).

•

Velkokapacitní kontejner
17. – 25. 10. 2020
Kontejner bude umístěn v bývalém kravíně. Otevřeno vždy ve středu a sobotu od 16 do 17 hod.

•

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Se koná v budově OÚ v Borovnici ve středu dne 23. 09. 2020 v 17:30 hodin.

•

Uzavření žel. přejezdů v Borovnici
Hlavní přejezd silnice III. tř. ev. číslo P5250: 24. 10. – 02. 11. 2020
Přejezd u vlakové zastávky ev. číslo P5248: 03. 11. – 11. 11. 2020
Přechod přes přejezd nad hřištěm ev. číslo P5249: 12. 10. – 02. 11. 2020
Zastávka pro náhradní dopravu po celou dobu výluky (tj. 7. září až 25. 11.) je autobusová zastávka „škola“.
Více informací o výluce a omezení provozu najdete na pevné a elektronické úřední desce.

•

Borovnické podzimní tvoření
V zasedací místnosti OÚ. 9. 10. 2020 16:00 - 17:30 hodin. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech.

Borovnice má nový zvon a větrný mlýn
Kostel sv. Víta o Svatovítské pouti dostal k výročí 300 let od zahájení stavby ten nejhezčí dárek.
Po 129 letech se vrátil na věž kostela zvon, který nese jméno sv. Vít.
Novou dominantou obce je od roku 2020 replika historického větrného mlýna. Na novém místě nad
vlakovou zastávkou mlýn vyrostl díky spolupráci obce, Spolku Větrák, řemeslníků a několika středních škol
za podpory Královéhradeckého kraje. V sobotu 27. 6. 2020 se slavnostně stavba ukončila.
O těchto dvou důležitých událostech, které se zásadně zapíší do historie obce se více v tomto čísle zpravodaje
rozepsali pan Votoček a pan Chvojka.
Tímto bych jim chtěl moc poděkovat, že hlavně díky jejich píli a vytrvalosti nám do Borovnice vrátili krásný zvon, který
nám každý den zvoní poledne a klekání a krásnou dominantu obce větrný mlýn.
Martin Kühnel

Havárie původního webu obce
V červnu proběhl v důsledku hackerského útoku výpadek původních webových stránek . Původní stránky už přestaly
vyhovovat a tak jsme ve spolupráci s firmou IT-PRO připravili nové webové stránky obce Borovnice.
1. 9. 2020 byl nasazen nový web Borovnice s novým designem.

Posvěcení zvonu
V sobotu 20. června 2020 byl v Borovnici v našem kostele sv. Víta po dlouhých 129 letech vysvěcen nový
zvon. Dostal jméno sv. Vít.
V tento pro nás slavnostní den, od rána vydatně pršelo, a pršet ani nepřestalo. Přesto na tuto významnou událost přišlo
dost lidí, místních i z daleka.
Zvon nám vysvětil biskup Josef Kajnek za přítomnosti dalších kněží. Filipa Janáka – kněze z Hořic,
Martina Moravce – kněze z Prahy a našeho pana faráře Lubomíra Pilky. Velký byl i počet ministrantů a krásu celé akce
hudebně i zpěvem doprovodil pěvecký sbor ze Dvora Králové.
Náš nový zvon velmi precizně do věže našeho kostela jeřábem vyzvedla firma Betonservis s. r. o.
O ostatní práce se postarala ostravská firma Impuls -B. Moc vám děkujeme.
Během svěcení měl každý z přítomných možnost symbolicky si poklepat kladívkem na nový zvon a slyšet tak jeho tón.
Nový zvon doplnil ve věži kostela stávající zvon sv. Jana Nepomuckého z roku 1823.
Nový zvon sv. Vít je ovládán elektricky, zvoní v tónině DIS2 a můžete ho slyšet zvonit každý den
ve 12.00 hod a v 19.00 hod a v pátek navíc v 15.00 hod.
V současné době je každou první neděli v měsíci pořádána v kostele sbírka na elektrické ovládání
našeho druhého zvonu.
Všem, kteří finančně přispěli a nebo přispějí na naše zvony nebo pomohli s přípravou a samotným
svěcením zvonu moc děkuji. Pán Bůh vám zaplať a požehnej.
Pavel Votoček

Ukončení stavby větrného mlýna
Náš Větrák je tady.
Po mnohaletém úsilí se nám podařilo vrátit Borovnici naši chloubu. Mlýn se stal dílem zručných řemeslníků. Započala se
psát nová historie dříve posledního a dnes prvního větráku v Čechách. V červnu se konalo slavnostní ukončení stavby s
nebývalou účastí veřejnosti.
Nepočítalo se s takovou návštěvností a nepodařilo se vše zvládnout tak, aby byla všeobecná spokojenost. Akcí jsme chtěli
hlavně poděkovat těm, kteří se na tomto díle podíleli -sekerníkům Mikyškovým, školám řemesel, J. Němcovi, dalším
firmám a členům Spolku Větrák.
Sami jste určitě zaznamenali ohromný zájem turistů. Borovnice je opět tou Velkou Borovnicí. Sklízíme samou chválu od
návštěvníků mlýna. Chtěl bych, aby se toto místo stalo místem nejen pro cizí návštěvníky. Je to přece náš Větrák, i když na
jiném místě.
Třešňovka byla vybrána již v roce 1963 a to z důvodu neustálého ničení již tenkrát poslední památky tohoto typu v
Čechách.
Dřevěné mlýny se často stěhovaly a tak i náš má nové místo. Také ubezpečuji ,,doleňáky", že na
místo ,,U Větráku“ se nezapomene.
Sami ale dobře víte, že tam nemůže mlýn stát, aby se jeho osud neopakoval. Těšíme se na vaši návštěvu.
Co se týče zprovoznění, tak k doladění technologie musí být stálý směr větru. Nejlepší období k doladění bude podzim.
Mistr musí přijet až ze sedlčanska a tak potřebuje jistotu, že bude foukat správný vítr. Kolaudace již proběhla a brzy bude
mlýn oficiálně otevřen. Informace budou zveřejněny na webových stránkách obce. Rádi vás tady přivítáme.
Jiří Chvojka

Životní jubilea
V červnu
oslavili životní jubileum
Zdeňka Horáková
Marie Koudelková
Karel Novák
Gerda Poláková

V červenci
oslavili životní jubileum
Alena Hybšová
Petr Janovský
Petr Vachtl
Anna Kociánová
Vlasta Měšťanová

V srpnu
oslavili životní jubileum
František Měšťan
Václav Nosek
Marie Rolfová
Marie Šimková
Rudolf Plch

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