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Informace Obecního úřadu
Zasedání obecního zastupitelstva
se koná v budově OÚ 22. 6. 2022 od 17:30 hodin.
Samoodečet vodoměrů
Do 30. 6. 2022 je třeba nahlásit stav vodoměrů pro výpočet platby za stočné a vodné.

Aktuální ceník paliva- ceny od 1. 6. 2022
Palivo (klády v celých délkách)
sám přímo dopravci.
Palivo (1m polena)
Palivo štípané,sypané
m3 - metr kubický- plnometr
prm - metr prostorový
prms - metr prostorový sypaný

1000 Kč/m3 + 15% DPH - dopravu hradí zákazník
800 Kč/prm vč. DPH i dopravy ( pouze v obci)
1200 Kč/prms vč. DPH a dopravy ( pouze v obci)

Co se do dnešního dne podařilo
dokončení výstavby větrného mlýna
za podpory obce se na věž kostela vrátil nový zvon sv. Vít
webové stránky obce dostaly nový vzhled
proběhla kolaudace pošty se zázemím úřadu
úprava prostranství u hřbitova
nová střecha, vchodové dveře a rekonstrukce chodeb v č.p. 226
kompletní rekonstrukce dvou bytů v č.p. 16 a č.p. 226
výměna oken v č.p. 138
otevření obchodu potravin u továrny
začala rekonstrukce prostranství před obecním úřadem
byl opraven havarijní stav kanalizačních přípojek pro MŠ a obecní úřad
zasadili jsme stromy-symboly za narozené děti
jsou instalovány nové vývěsní tabule
• nově zrekonstruovaná prodejna bude už brzo otevřena
• pořádání společenských akcí (pálení čarodějnic, Den vítězství a pohádková cesta,
divadelní představení, vánoční koncerty v kostele, pouť a babí léto u mlýna,
rozsvícení vánočního stromu atd.
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Co se do dnešního dne NEpodařilo
•
•
•
•
•
•
•

stavba dětského hřiště
vytvoření nového zázemí na fotbalovém hřišti
revitalizace požární nádrže u hasičské zbrojnice
pořádání společenských akcí přerušila pandemie
výměna sloupů u brány hřbitova a podél cesty k vlakové zastávce
dokončení výstavby kanalizace a vodovodu
a spoustu dalšího

Vzpomínka na maškarní bál
Po delším čase proběhl dne 26. března maškarní bál v restauraci ,,U Myšáka“. Zúčastnilo
se 65 dětí v krásných maskách v doprovodu svých blízkých. Radost ze zábavy a soutěží
byla veliká. Děkujeme pořadatelům a sponzorům.

Úspěch Borovnice v soutěži Zlatý erb 2022
Obec Borovnice se umístila na 1. místě v
krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší
webové stránky měst a obcí. V kategorii obcí
letos Borovnice zvítězila díky velmi dobré
informovanosti občanů i návštěvníků. Cenu
převzala starostka obce Eva Tajbrová a
zastupitel Martin Kühnel.
Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 4. května
v Gayerových kasárnách v Hradci Králové.
1. místo v kategorii měst získal Dvůr Králové
nad Labem s výborně
zpracovanými elektronickými službami členěnými do přehledných dlaždic.
Ocenění nás velice potěšilo.

Výsadba stromů-symbol za narozené dítě
V sobotu 9. 4. 2022 se konala výsadba stromů, jako symbol za narozené dítě.
Tato akce se měla konat již v roce 2020, ale vzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci byla odložena. V letošním roce nám sázení stromů už vyšlo. I počasí nám nakonec
přálo. Stromy se sázely na prostranství naproti čp. 8. Celkem jich bylo vysazeno 21 kusů.
Vysazeny byly ovocné stromy, s větší převahou jabloní.
Po vysazení si každý zavěsil na strom keramickou cedulku se svým jménem. Na závěr
dostalo každé dítě pamětní list a maličkost na památku jako upomínku na tento den.

Větrný mlýn
Návštěvní doba
pátek 15 - 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 8 osob).

Svatovítská pouť 2022
Pouťové odpoledne u mlýna
18. 6. 2022 od 15 hodin u větrného mlýna. Těšíme se na příjemné setkání.
Poutní mše svatá se bude konat v neděli 19. června od 9:30 hodin v kostele sv. Víta.

Pohádková turistická hra po regionu
Kouzelné Podkrkonoší
Navštivte s dětmi nejkrásnější místa Podkrkonoší a pusťte jim krátkou pohádku, která
přiblíží historickou atmosféru daného místa.
Také u našeho větrného mlýna hledejte cedulku s QR kódem, který vás odkáže na poslech
příslušné pohádky.
Více informací na webu: www.carodejmodromir.cz

Pozvánky

Životní jubilea
leden
Milan Kočí
Jiří Prokop
Margit Votočková
Karel Tlustý
Jaruška Tlustá
Hana Kubcová
Josef Stránský
duben
Lidmila Pudilová
Květa Štilcová

únor
Miroslav Rouč
Libuše Petráková
Ivana Štolbová
Jiří Chvojka
Lidmila Čožíková

březen
Alena Kühnelová
Hana Zverková
Václav Částka

květen
Stanislava Jiřičková
Libuše Trejbalová
Marie Tichavová
Květoslava Vojtíšková
Terezia Kuchárová

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Borovnický zpravodaj vydává: Obec Borovnice okr. Trutnov / Číslo: 01/2022 červen 2022
Šéfredaktor a grafická úprava: Martin Kühnel / Redakční rada: Martin Kühnel a Eva Tajbrová
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat zaslané příspěvky.
Distribuce: zajišťuje obec Borovnice pro občany zdarma / Náklad: 150 výtisků/Registrováno MK ČR E 12867

