
  

  

      Číslo: 01/2021    říjen 2020 - únor 2021      Číslo: 01/2021    říjen 2020 - únor 2021

     Informace Obecního úřadu                                                                      
• Poplatek za svoz komunálního odpadu

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 28. 2. 2021.
Po zaplacení poplatku bude na obecním úřadě vydána známka na popelnici pro rok 2021.

• 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. 2021.

Poplatky lze platit hotově na obecním úřadě nebo elektronicky převodem na bankovní účet.                 
Preferujeme platbu bankovním převodem.
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

Použité jedlé oleje a tuky vyhazujte v neporušených a průhledných PET lahvích (ne tmavé barvy, max. 2l).          
Do PET lahve nepatří živočišné tuky (sádlo, lůj) ani motorové oleje. Naplněnou PET lahev stačí položit na 
popelnici při pravidelném svozu odpadů v obci. Svoz bude provádět firma Marius Pedersen a. s. 

• Prodej roušek

Na poště nebo obecním úřadě v úředních hodinách lze zakoupit respirátory za 13 Kč a                                   
jednorázovou roušku za 2 Kč. Je zde k dispozici i dezinfekce. 
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• Dočasná změna ordinačních hodin obvodní lékařky                                                                                                           
V důsledku současné mimořádné situace se odpolední ordinační hodiny v Mostku v době 12:15 – 14:30 hodin 
přesouvají do ordinace v Bílé Třemešné. V Mostku se tedy ordinuje pouze ve středu.                                         
Uvedená změna platí od 1.11.2020 do odvolání. Děkuji za pochopení. MUDr. Alena Pušová

                                                                            Mobilní rozhlas                                                                                     
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu - Mobilní Rozhlas.
Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.                        
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat: SMS zprávy,
e-maily, zprávy do aplikace o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, pozvánky na
kulturní události atd. Registrujte se na: borovnice.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním registračního
letáku, který je možné vyzvednout na obecním úřadě nebo poště.

                                                                         Činnost klubu seniorů                                                                            
Scházíme se pravidelně každý měsíc v pondělí ve 14 hodin. Dny konání našich schůzek se posunuly ze čtvrtka na pondělí 
dle úřední doby obecního úřadu. V naší klubovně si povídáme a debatujeme o našich problémech a světových 
událostech. 16. září jsme jeli na výlet do Dětenic. Prohlédli jsme si zrekonstruovaný místní zámeček. Milá p. průvodkyně 
nás provedla všemi krásně vyzdobenými pokoji. V dobré náladě jsme prošli prostory půdy pivovaru. V místní dětenické 
hospůdce, začerněném prostředí při svíčkách jsme si dali oběd. I odpolední exkurze do knihařství rodiny Rajmanových v 
Rožďalovicích byla zajímavě poučná a líbila se všem. Jak dříve práce v knihařství probíhala nám p. Rajman, vnuk bývalého 
majitele, ochotně vše názorně předváděl. Nádherné a teplé počasí babího léta nás provázelo celý den. Na závěr přejeme 
paní Janě Noskové hodně zdraví při jejím dlouhodobém uzdravování.
(napsáno 2. 10. 2020)           Klub seniorů Borovnice

                                                                                 Spolek Větrák                                                                                  
  

Několika větami bychom Vás chtěli informovat o nadcházející sezóně na mlýně. Snad se konečně dočkáme ustoupení 
pandemie a začneme normálně žít. V tomto roce chystáme zprovoznění mlýna a některé úpravy areálu.                              
Také budeme restaurovat historickou zemědělskou techniku, abychom ji mohli vystavovat. Chystáme suvenýry, 
propagační materiály, turistické vizitky a známky. Rozšíříme posezení s novými stoly a lavicemi.                                         
Rádi bychom návštěvníkům poskytovali malé občerstvení v době kdy jiná možnost v obci není.                                          
Také uvažujeme o programech pro veřejnost, alespoň třikrát v roce.
V neposlední řadě zlepšíme stav památníku Hackelova větráku. Sezóna 2020 byla velmi úspěšná a Borovnice je zase 
známá i v zahraničí. Těšíme se na setkávání s vámi i s bývalými borovničáky. 
(napsáno 9. 2. 2021)    Jiří Chvojka
                                                                                   Poděkování                                                                                     
Děkujeme touto cestou panu Luboši Štefanovi a firmě Bazény A&M Borovnička za úpravu běžeckých stop.                      
Díky jim jsme si mohli letos užít zimní dny na běžkách po krásně upravených stopách.                                                                 
Naše obec ráda finančně přispěje na úpravu běžeckých stop.

                                Životní jubilea                                               

    

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