Vodovod a Kanalizace
Zastupitelé na svém zasedání rozhodli,že platby za vodné a stočné se budou platit 2x
ročně. Placení bude probíhat vždy v měsících prosinec a květen a to nejpozději do 10
dne měsíce.
Pro výpočet ceny je nutné přinést aktuální stavy vodoměrů.
V případě nejasností se informujte přímo na OÚ.
Nezaplacená platba = nezákonný odběr a vypouštění

Hasiči Borovnice - ohlédnutí za rokem 2017
Naší prioritou je práce s malými i staršími dětmi a v tomto duchu budeme pokračovat
i v roce následujícím.
Někteří naši členové v roce 2017 řešili a byli nápomocni při dvou krizových situacích
- odčerpávání vody a odstraňování stromů a větví.
Za SDH Borovnice
Bohuslava Hrdinová
Starostka SDH

KULTURNÍ AKCE PROSINEC-LEDEN
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.U příležitosti rozsvícení vánočního
stromečku, by Vás naše Mateřská škola ráda pozvala na náš první Vánoční
jarmark.
K zakoupení budou výrobky šikulek od 2- 6 let. Výtěžek bude použit na nákup
hraček podle jejich přání . Budeme se na vás těšit u našeho stánečku a věřím, že
snahu dětí všichni podpoříte.
Fotografie z MŠ budou zveřejněny na stránkách obce.
Za Mateřskou školu Andrea Machová

Mikulášská nadílka
Srdečně zveme všechny hodné i zlobivé děti i dospělé
V restauraci U Myšáka 2.prosince od 15.00hod.
Odpoledne plné zábavy, tancování, soutěží a tvoření. Na tvoření si prosím přineste
tmavou látku cca 20x30cm, hrst vaty a gumičku.
Prosíme o nahlášení počtu dětí nejdéle do 30. listopadu na tel. č. 775 323 201
Těšíme se na Vás.

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

12.vánoční prodejní výstava vyřezávaného ovoce v Borovnici
22.12. 2017

od 11 do 19 hodin v restauraci ,,U Myšáka"
Ukázka vyřezávání ovoce, výstava fotografií
Na prodej budou jako již tradičně různé dárkové předměty, háčkované hračky,
náušnice, vánoční dekorace a svíčky.
Přijďte si navodit vánoční atmosféru, zakoupit netradiční vánoční dárek či dekoraci a
posedět u dobrého jídla a pití.

Půlnoční
Tradičně dne 24.12.2017 proběhne od 16,00hod. Půlnoční mše.Sbírka bude věnována
na nový kostelní zvon.

Hasičský ples
Dovolte nám, abychom Vás jménem borovnických hasičů co nejsrdečněji pozvali na
tradiční ples, který se bude konat 13.1.2018 v restauraci „U Myšáka“ od 20 hodin.
K tanci a poslechu bude hrát hořický „Servis“.

Jménem zastupitelstva všem občanům Borovnice přejeme klidné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2018.
Další zpravodaje pro vás budeme připravovat také v příštím roce a těšíme na vaše
podněty a připomínky.
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