Dostává se k vám po delší době opět informativní občasník, který se budeme snažit
vydávat dle množství informací, jež jsou pro vás důležité.
Samozřejmě je tento občasník otevřený i pro vaše příspěvky nebo připomínky. Ty
můžete adresovat přímo autorům nebo doručit na OÚ v Borovnici.

Kontejnery
Připomínáme-na kravíně je od začátku října umístěný kontejner na BIO-odpad,který
můžete využít až do konce října. Bio-odpad-tráva,listí,odpady z kuchyně,staré
květiny apod. Zatím nelze do kontejneru ukládat větve, klacky a jakékoliv jiné
dřeviny.
A od 11.10./středa/ je zde také kontejner na velkoobjemový odpad. Protože do
kontejneru na směsný odpad byl dáván materiál,který tam rozhodně nepatří,bylo
zastupitelstvem rozhodnuto,že oba kontejnery budou přístupné vždy ve středu a v
sobotu od 15-17 hod..Na místě bude přítomen jeden zastupitel, který bude dohlížet na
ukládání odpadu. Půjčování klíče na obecním úřadě už není možné.
Také lze na obecním úřadě požádat o odvoz materiálu do obou kontejnerů. Odvoz je
ale placený částkou 440 Kč/hod./včetně řidiče/.

Nebezpečný odpad-svoz
Dne 14.10./sobota/ bude proveden sběr nebezpečného odpadu, zároveň také zpětný
odběr elektrozařízení. Podmínkou pro jeho odvoz je, že elektrozařízení bude
kompletní.
1.zastávka 9.00-9.15
Borovnice – restaurace u Myšáka
2.zastávka 9.20-9.35
Borovnice – u kostela
3.zastávka 9.40-9.55
Borovnice - u prodejny
4.zastávka 10.00- 10.15 Borovnice – u čp.135 /dříve p.Jiřičková/

Rozsvícení vánočního stromu
Letos se opět po roční pauze uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Občerstvení ve formě řízků bude připraveno. Tentokrát to bude před budovou
obecního úřadu dne 1.12.2017 od 18.00 hod.

Adventní koncert
V kostele sv.Víta v Borovnici dne 10.12.2017 od 16.00 hod. proběhne koncert, na
kterém vystoupí chrámový sbor ze Dvora Králové nad Labem

Odklízení sněhu
Obecní úřad Borovnice se rozhodl svým občanům umožnit odklízení sněhu obecní
technikou z vašich soukromých pozemků. Stačí váš požadavek na úklid sněhu
nahlásit na OÚ Tato služba bude placená. Platba proběhne až po skončení zimní
sezony.

Vodovod a kanalizace
V obci je vybudována splašková kanalizace, která umožňuje odvádět a čistit
splaškové vody z domácností a provozoven a obecní vodovod. Kanalizaci a čistírnu
odpadních vod stejně tak jako vodovod provozuje Obec Borovnice. Veškeré příjmy ze
stočného a vodného zůstávají v obci a nejsou odváděny do zahraničí. Obec při správě
vodovodu a kanalizace nevytváří zisk a ceny tak jsou nižší než u komerčních
provozovatelů. Občanům tak obec nabízí možnost využít kanalizace k odvodu
odpadních vod z nemovitostí a splnit tak povinnosti dané zákonem o vodách č.
254/2001 Sb., v platném znění.
Dále zůstávají v platnosti povolení k vypouštění odpadních vod vydané příslušným
vodoprávním úřadem. Občané by měli likvidovat odpadní vody v souladu s výše
uvedeným zákonem.
Možnosti likvidace odpadních vod jsou následující:
1.
Odpadní vody vypustit do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.
2.
Odpadní vody vypustit do vod povrchových v souladu s povolením od
vodoprávního úřadu.
3.
Odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce nechat zlikvidovat
oprávněnou osobou v souladu se zákonem.
Ten kdo využívá bezodtokovou jímku, by měl prokázat četnost a likvidaci odpadních
vod, v závislosti na kapacitě jímky a počtu osob, vodoprávnímu úřadu nebo České
inspekci životního prostředí.
Obec bude ve spolupráci s vodoprávním úřadem kontrolovat dodržování zákona.
Důležitá informace pro naše občany - opět nám funguje místní rozhlas!

Obec Borovnice vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance, požadujeme řidičský
průkaz skupiny B a T, dobrý zdravotní stav, náplní práce bude výroba
palivového dřeva, pěstební práce v lese, údržba zeleně, údržba komunikací a
obecního majetku a práce v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Nástup
od 1.1.2018. Nabídky podávejte na OÚ v Borovnici.
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