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Informace Obecního úřadu
•

Zasedání obecního zastupitelstva se koná v budově OÚ 16. 6. 2021 od 17:30 hodin.

•

Samoodečet vodoměrů

•

Do 30. 6. 2021 je potřeba v kanceláři OÚ nahlásit stav vodoměru
pro výpočet platby za stočné a vodné. Děkujeme.
Poděkování

•

26. května paní starostku mile překvapili zástupci krajského ředitelství
policie Pardubického kraje. Přijeli poděkovat a předat květinu s pamětní medailí
za poskytnutí zázemí v budově obecního úřadu policejním hlídkám
v době pandemické uzávěry Trutnovského okresu.
Výsadba stromů jako symbol za narozené dítě
Na jaře roku 2022 uspořádá obec Borovnice Výsadbu stromů jako symbol za narozené děti.
Rodiče dětí narozených v letech 2015 - 2021 s trvalým pobytem v Borovnici, kteří mají o výsadbu stromu zájem,
se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu: borovnicenet@email.cz do 1. 1. 2022 (děti, kteří jsou již přihlášeni
se znovu hlásit nemusí).
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. Do budoucna bychom rádi tento prostor vybavili
lavičkami a dětským herním prvkem. Rádi bychom zapojili rodiny do výsadby. Bude zde možnost se o stromečky
starat, např. 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
později každý svůj strom poznal.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: borovnicenet@email.cz.

Prodejna-Potraviny ,, U továrny“
V dubnu byla nově otevřena prodejna potravin v domě čp. 224 (naproti továrně).
Otevírací doba:
Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek 6:00-11:00 12:30-15:30 hodin
Středa 6:00-13:30 Sobota 7:00-10:00 Neděle ZAVŘENO

Kostel sv. Víta
V letošním roce slavíme v našem kostele sv. Víta poutní slavnost v neděli 20. června.
Slavnostní mše svatá se koná od 8:00 hodin.
Bude to přesně na den a rok, kdy byl v sobotu 20. června 2020 v našem kostele vysvěcen náš nový zvon.
Zvon byl zasvěcen sv. Vítu. Po slavnostní mši svaté, celebrované biskupem, byl vyzdvižen do věže našeho kostela a poprvé

se rozezněl v celé své kráse. Dnes jej můžeme slyšet každý den a to v pravé poledne, v zimním čase v 18:00 hodin a v
letním čase v 19:00 hodin. V pátek zvoní ještě v 15:00 hodin.
Zvon je ovládán elektricky a je to veliká úleva pro obsluhu zvonu. Proto každou první neděli v měsíci je výtěžek kostelní
sbírky věnován na elektrické ovládání i našeho druhého zvonu sv. Jan Nepomucký.
Každému děkujeme za finanční příspěvek.
Přeji vám, až uslyšíte zvonit nový zvon, aby vždy potěšil vaše srdce a udělal vám radost.
Pavel Votoček

SDH Borovnice
Vážení přátelé.
Jako život každého z nás i „činnost“ našeho SDH poznamenala pandemie. Mrzí nás to o to více, že letošní rok je pro sbor
rokem 140. výročí od jeho založení. Slavit jsme ho chtěli začít plesem v únoru, v dubnu výstupem na Čisteckou hůru, atd.
Nic z toho ale bohužel vzhledem k situaci, nebylo možné uskutečnit. Jak to bude dál nikdo z nás nedokáže říct a ani
ovlivnit. Budeme věřit, že se konečně vše v dobré obrátí a budeme moci alespoň „nějakou“ akcičku vymyslet a uskutečnit.
Pandemie samozřejmě ovlivnila i naši hlavní činnost a to je práce s mládeží. Téměř rok (s malou přestávkou) se
nemůžeme scházet a pracovat. V loňském roce se nám za přispění Královéhradeckého kraje, sponzorů a samotného SDH
podařilo dětem zakoupit novou kladinu a vzduchovku. Bohužel si to děcka nemohla „užít“. Dalším problémem je menší
zájem dětí o práci v našem kroužku. Mládež nám dorostla a noví zájemci se nehlásí. S počtem dětí, které máme je naše
činnost omezena. Přes všechnu nepřízeň bychom chtěli opět kroužek „rozjet“ někdy v druhé polovině měsíce srpna,
pakliže to situace dovolí. Proto neváhejte a pokud by měla Vaše dítka zájem, přijďte mezi nás. Kroužek mohou
navštěvovat děti starší 3 let. Termín od kdy budeme opět pracovat ještě upřesníme. V případě jakýchkoliv dotazů se
obraťte na mě nebo na Pavla Erbana, vedoucího mládeže.
Děkuji za přízeň a přeji Vám všem hodně zdraví a pohody.
Bohuslava Hrdinová - Starostka SDH Borovnice

Spolek Větrák
Borovnický mlýn je již otevřen pro veřejnost s dodržováním nařízených hygienických opatření. Zveme vás na jeho
prohlídku a obdiv vykonaného díla. Určitě jste minulý rok zaznamenali velký zájem turistů i místních. Můžeme se
pochlubit i návštěvami cizinců. Co se týče nabídky suvenýrů, tak máme v nabídce: hrnečky s motivem větráku, zvonečky s
mlýnem, turistické známky, samolepky, vizitky, pexesa, pohledy, perníky s motivem větráku a do výroby jsme zadali i
magnetky. Chtěl bych poděkovat panu Pavolkovi za darování lana pro otáčení mlýna a strávený čas při zkušebním otáčení
budovy větráku.
Jiří Chvojka
Návštěvní doba:
pátek: 15 hodin - 18 hodin
sobota a neděle: 10 - 12 hodin a 13 - 18 hodin
Mimo tyto dny je možná domluva alespoň den předem na tel. č. 737 822 475 (minimální počet výpravy je 10 osob).
Ceník vstupného: Základní vstupné: 60 Kč/ks
Snížené vstupné: 30 Kč/ks
Rodinné vstupné: 150 Kč/ks

Reportáž o našem mlýnu sledujte tuto neděli 13. 6. 2021 od 10:00 hodin na ČT 1 v pořadu Toulavá kamera.

Svatovítská pouť 2021
Obec Borovnice a Spolek Větrák Vás srdečně zvou na Pouťové odpoledne u mlýna.
Akce se bude konat v sobotu 19. 6. 2021 od 15 hodin u větrného mlýna. Připravený program: sokolnická ukázka dravců,
malování na obličej, překážková dráha pro děti s překvapením, prodej suvenýrů s mlýnem, keramiky, koláčů, preclíků a
nápojů. Těšíme se na příjemné setkání po dlouhé době. Při nepříznivém počasí se akce odkládá.

Životní jubilea
únor
Jiří Chvojka
Ivana Štolbová
Miroslav Rouč
Libuše Petráková
Lidmila Čožíková

březen
Václav Částka
Hana Zverková
Alena Kühnelová

duben
Květa Štilcová
Lidmila Pudilová

květen
Marie Tichavová
Stanislava Jiřičková
Květoslava Vojtíšková
Josef Kocián
Terezia Kuchárová
Libuše Trejbalová

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