Pomozte nám postavit vìtrný mlýn

VEØEJNÁ SBÍRKA
“Výstavba repliky
vìtrného mlýna
v Borovnici”
èíslo úètu

258808410/0300
Sbírku poøádá OBEC BOROVNICE,
okres TRUTNOV

Osvìdèení o konán í veøejné sbírky vydal
Krajský úøad Královéhradeckého kraje
pod è.j. 8200/VZ/2013-2

Historie vìtrného mlýna
Poslední ze ètyø v øadì stojících na návrí nad
Borovnicí postavil v roce 1846 Augustin Èeøovský
domkáø z èp. 189 ve Velké Borovnici.
Jeho syn Josef provozuje mlýn do konce 19. století
z ekonomických dùvodù mlýn prodává
nìmeckému mlynáøi Augustinu Hackelovi, jeho
rodina vykonává mlynáøskou èinnost a do
odsunu v roce 1946.
Po odsunu zùstává mlýn oputìn a tím se stává
terèem vandalù, kteøí se nevíce podepisují na jeho
pozdìjím stavu.
Pøes vekerou snahu MNV v Borovnici se nedaøí
tuto vzácnou památku uchránit a ani nelze nalézt
pomoc u nadøízených orgánù, co je ONV v
Trutnovì a ani u orgánù Státní památkové péèe.
Je smutné , e tento mlýn vzdoroval dvìma
svìtovým válkám a nejednomu vojenskému taení,
ale neustál øádìní nových mladých osídlencù a
byrokratické rozhodnutí o jeho pøevezení do
skanzenu, který se nikdy nepostavil.
Tak pøila Borovnice a Èechy o jediný vìtrný mlýn
nìmeckého typu.
(celodøevìného, otoèného podle své osy)
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Pro obnovu vìtrného mlýna bylo v roce 2004
zaloeno obèanské sdruení Vìtrák, které je
zaèlenìno do sekce Vìtrné mlýny pøi Technickém
muzeu v Brnì.
Toto sdruení seskupuje obèany, kteøí se aktivnì podílejí
na èinnostech smìøujících k obnovì vìtrného mlýna.
Kontakt: Jiøí Chvojka, pøedseda sdruení
E-mail: jira.chvojka@seznam.cz

Zastupitelstvo obce Borovnice rozhodlo na základì
stavu zbytkù vìtrného mlýna, který je uloen ve
skanzenu v Kouøimi, e vybuduje repliku vìtrného
mlýna. Protoe se nejedná o pùvodní památku, ze
které nezbylo ji témìø nic, byla replika jedinou
volbou. V roce 2009 zpracoval Ing. Arch. Petr Dostál
projekt a 20.8.2010 nabylo právní moci stavební
povolení na tuto stavbu. V roce 2011 byla stavba
zahájena výstavbou parkovitì, komunikace a opìrné
zdi u vìtrného mlýna. Na tuto akci Obec Borovnice
obdrela dotaci z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje. Celkem bylo
proinvestováno 611.921 Kè. Poté jsme se pokusili
získat prostøedky jetì z nìkolika programù, nikde
jsme vak neuspìli. Zastupitelstvo obce proto
rozhodlo o konání veøejné sbírky, která by nám mìla
pomoci znovu postavit vìtrný mlýn v Borovnici. Pro
realizaci potøebujeme získat zhruba 3 miliony korun.
Chtìli bychom Vás vechny, kterým není lhostejný
osud tohoto ojedinìlého projektu na navrácení
technického skvostu Èech, poádat o jakýkoliv
pøíspìvek na konto uveøejnìné na úvodní stránce.
Vem za poskytnuté dary pøedem dìkujeme.
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