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Informace Obecního úřadu 
 

Pošta Partner Borovnice oznamuje změnu provozní doby: 

Od 19. – 30.9.2022 bude otevřeno: PO, ST, Pá  8 – 11 h, Út a Čt 13 – 16 h. 

 

Zasedání obecního zastupitelstva se koná v budově OÚ 21.9.2022 od 17:30 h. 

 

Volby do Zastupitelstva obce Borovnice se konají ve dnech 23. a 24. 09. 2022 v budově OÚ 

v Borovnici čp. 39. 

 

Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 8.10. 2022 od 9:00 do 10:00 hodin v prostoru bývalého 

kravína. 

 

Velkokapacitní kontejner bude přistaven  8. - 15.10.2022 na ,,kravíně“.  

V sobotu 8.10. bude otevřen od 9 do 10 h. Ve středu 13.10. a v sobotu 15.10. od 16 do 17 h. 

 

 

 

Ohlédnutí 
 

Vážení spoluobčané,  

pomalu končí čtyřleté volební období, kdy jsme jako zastupitelé a já jako starostka, plnili svoje 

povinnosti vyplývající z našich funkcí. Je tedy nejvyšší čas k ohlédnutí a zhodnocení naší práce. Čtyři 

roky uplynuly velmi rychle a přinesly mnoho nového a mnohdy nečekaného. Naši práci na dva roky z 

volebního období negativně ovlivnila koronavirová pandemie. Toto neberte jako naši výmluvu, ale 

smutné konstatování. Ani události na Ukrajině, energetická krize a inflace nepřispívají k naší 

spokojenosti. Všechny tyto události, ať už samostatně nebo společně, byly a jsou velkou brzdou časovou 

i finanční. Přes všechny tyto překážky se přece jen něco podařilo. S tím jste se již měli možnost seznámit 

v minulém čísle našeho Zpravodaje. Dovolte, abych připomněla. 

Co považujeme za úspěch?  

Například se povedlo dostavět, zkolaudovat a uvést do provozu větrný mlýn, který je pro turisty velkým 

lákadlem.  

Za podpory obce byl vysvěcen a na věž kostela vyzdvižen nový zvon sv.Vít. 

Za úspěch určitě považujeme to, že se nám v tomto volebním období podařilo dosáhnout toho, že na 

kanalizaci je připojeno již 130 domů. K tomu je nutno dodat, že ani jeden objekt, připojený na kanalizaci 

a vodovod v roce 2018, na tyto přípojky neměl povolení stavebního úřadu. K dnešnímu dni je již 

povoleno (tedy legálně připojeno) více než 30 objektů.  



Nová kanalizační stoka odvádí splašky z firmy Walraven a současně z nejbližší zástavby rodinných 

domů. Na další dvě nové kanalizační stoky v obci jsou vydána rozhodnutí o jejich povolení.  

Provedla se kompletní rekonstrukce uvolněného bytu v č.p. 226. Tento bytový dům má novou plechovou 

střechu, hromosvody a také vchodové dveře. Po mnoha letech již na schodištích nejsou odhalené 

elektrické kabely a rozvodné skříně. Chodby jsou vymalované, čisté. I v domě č.p. 16 byl opraven a 

zrekonstruován uvolněný byt. Na první pohled se může zdát, že byt, který je uvolněn, by stačilo 

vymalovat a je možné ho hned pronajímat, ale tento nebyl vůbec obyvatelný. Proto se také náklady na 

jeho opravu vyšplhaly asi na půl milionu korun.  

V bytovém domě č.p. 138 byla vyměněna okna v 1.patře, vyvložkován komín a instalován nový kotel 

místo dvou nevyhovujících.  

U kostela bylo upraveno prostranství tak, aby záhon odděloval zaparkovaná vozidla od provozu na 

silnici.  

Byla provedena oprava havarijního stavu připojení budovy obecního úřadu a školky na kanalizaci. 

Prostranství u budovy ještě zbývá dokončit.  

Nemalým úsilím byly dohledány staré a získány nové dokumenty potřebné k vydání kolaudačního 

souhlasu pro úřadovnu Pošty Partner. Podařilo se.  

Prodejna potravin, kterou přestal letos v únoru provozovat pan Manych z Pecky, je po opravách opět od 

18. července v provozu a doufáme, že ke spokojenosti všech zákazníků. Na prodejně byla opravena 

střecha, hromosvody, vnitřní prodejní prostory, elektřina, zhotoveny nové schody se zábradlím u rampy, 

zrekonstruován a rozšířen chodník směrem k parkovišti. Náklady na opravy přesáhly půl milionu korun.  

Budova bývalé fary, č.p. 1, kde jsou dnes čtyři byty, byl a stále ještě je, tvrdý oříšek. Vybudování čtyř 

nových bytů proběhlo nám všem před očima ještě dříve, než byl dům převeden do vlastnictví obce, ale 

bohužel bez povolení stavebního úřadu. Nás čekal nejen úkol získat dodatečné povolení stavby, včetně 

vypracování projektové dokumentace, ale bylo nutné provést mnoho a ne zrovna levných úprav, aby 

bylo možno stavbu považovat za dokončenou a splňovala současné předpisy. Například výměna všech 

dveří do bytů a ostatních prostor za požárně odolné, nový hromosvod a další úpravy. Nakonec ještě 

zbývá shromáždit nezbytné dokumenty k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  

V krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí se obec Borovnice umístila na 

1. místě. V kategorii obcí letos Borovnice zvítězila díky velmi dobré informovanosti občanů i 

návštěvníků. K informování Vás občanů máme také mobilní rozhlas, kterým se dozvídáte o dění v obci.  

Přes všechny problémy spojené s protipandemickými opatřeními se povedlo zorganizovat několik 

kulturních akcí. Velký úspěch měly vánoční koncerty v kostele a letní akce pro děti a dospělé u větrného 

mlýna. Na jaře byly vysázeny ovocné stromy jako symboly za narozené děti.  Poslední kulturní akce, 

kterou bylo letní kino, se setkala s velkým zájmem.  

Za velmi významný úspěch lze také považovat skutečnost, že obec Borovnice má splacen úvěr u banky 

a do nového volebního období vstupuje téměř bez dluhů.  

V řízení je změna dopravního značení v nebezpečném úseku silnice u hřbitova. Nyní je ve stadiu 

souhlasu dopravního inspektorátu a správy silnic.  

Co se nepovedlo?  

U stavby vodovodu máme stále ještě určitý dluh. Zbývá vybudovat vodojem a přívodní potrubí k němu, 

aby obec nebyla zásobovaná vodou pouze z náhradního zdroje u kravína.  

Nebyla realizovaná úprava vodní nádrže poblíž bývalého kravína a prostranství kolem ní. Tato akce, 

jejímž výsledkem měla být relaxační a odpočinková zóna v obci za více než milion korun, ale není 

nezbytně nutná. Nepochybně existují důležitější věci, které by obci prospěly. Stačí se podívat kolem 

sebe, kde všude zůstávají neposekané a neudržované louky, živelně rostoucí keře, stromy a podobně. 

Mnoho vlastníků pozemků ještě neodklidilo popadané stromy po červencové vichřici.  

Teprve budoucnost ukáže, jaký vliv na náš život bude mít současná ekonomická situace nejen naší 

republiky. Dívejme se do budoucnosti s optimismem a nenechme se odradit od záměru zlepšovat 

podmínky pro lepší, spokojenější život v Borovnici. Věříme, že nás, kteří máme v úmyslu v tom 

pokračovat, podpoříte. 

 

Za končící zastupitelstvo:   Eva Tajbrová, starostka 
 

 

 



Hospodaření v obecních lesích 
 

Obec Borovnice obhospodařuje od roku 2003 cca 200 ha lesních pozemků. V současné době jsou lesy 

postiženy rozsáhlou kůrovcovou a větrnou kalamitou. Kalamitní dříví je průběžně zpracováváno a 

snahou je vzniklé holiny postupně obnovovat pestrou dřevinnou skladbou, aby lesy plnily svoji funkci i 

pro budoucí generace.  
 

HOSPODAŘENÍ V LESE 

ROK Tržba za dřevní hmotu 
Z toho palivo 
pro občany Dotace Náklady 

 2019  5 048m3 /  4 033 589 Kč 167 504   202 342 3 224 134 

2020  9 025m3 /  6 941 817 Kč 225 763 2 525 349 6 235 958 

2021  5 810m3 /  7 872 855 Kč 180 736 2 148 401 5 405 076 

2022 do VIII.  4 783m3 / 12 151 448 Kč 158 440    588 804 4 085 269 

 

 

 

Informace z mateřské školy 
 

Od září nastoupilo 8 nových dětí. Provozní doba Mateřské školy v Borovnici je od nového školního roku 

prodloužena od 6:30 do 16:00 hodin. 

Přestože se nemohl uskutečnit tradiční vánoční jarmark, za výrobky připravené na tuto akci jsme utržili 

9 815 Kč. Výtěžek byl použit na nákup nových herních prvků na zahradu. Jejich instalace proběhne 

příští týden. 

Dodatečně děkuji všem, kteří výrobky připravené na vánoční jarmark zakoupili. 

 

                                                                                                 Andrea Machová, ředitelka mateřské školy 
 

 

Činnost SDH Borovnice 
 
Vážení spoluobčané a přátelé hasičů, 

dovolte mi, abych Vás pár řádky informovala o činnosti hasičů v Borovnici.  

Jako všechny a všechno i nás a naši činnost negativně ovlivnil COVID. Restrikce a nařízení omezily 

činnost na spíše nečinnost v oblasti kulturní a společenské. Nebylo možné ani oslavit kulaté výročí 

založení našeho SDH, uspořádat pravidelné akce ( advent, ples, výstup na Čisteckou hůru a ostatní). 

Nejhůře se toto odrazilo na naší prioritě – činnosti s mládeží. Děti po uvolnění restrikcí ztratily o kroužek 

zájem a zůstalo jich jen několik jedinců, přestali jsme se scházet. Budeme věřit a doufat, že toto špatné 

období máme již za sebou a budeme moci v našich činnostech pokračovat bez omezení. Čisteckou hůru 

jsme zorganizovali, pouť do Zlatnice také a nyní nás čeká akce s hasiči z Holandska atd. 

Pokusíme se opět vrátit k činnosti s dětmi,  a proto bych chtěla požádat rodiče dětí, kteří by měli zájem 

náš kroužek navštěvovat, aby se dostavili se svými ratolestmi v pátek 30.9.2022 v 16 hodin k hasičárně 

v Borovnici. Pokud zájem bude, rádi se s Pavlem budeme opět dětem věnovat a učit je novým věcem. 

Děkuji Vám za přízeň a čas, který jste věnovali mému článku. 

 

                                                                                                       Za SDH Borovnice 

        Bohuslava Hrdinová 

 

 



 

Životní jubilea 
 

červen                                 červen                                 srpen                                    září 

Gerda Poláková Vlasta Měšťanová                Marie Šimková                    Marie Radimská 

Karel Novák Anna Kociánová                 Marie Rolfová                     Věra Nováková 

Marie Koudelková Petr Janovský                     František Měšťan    

Zdeňka Horáková Alena Hybšová                    Ludmila Pilařová                
 Alois  Hoffmann   

 

 

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu 
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