INFORMACE - VODNÉ,STOČNÉ
V sobotu 16.6.2018 budou zastupitelé obce obcházet všechny nemovitosti a budou kontrolovat
a zapisovat stavy vodoměrů. Platby vodného a stočného by měly proběhnout do konce června
2018 ,bližší informace vám podají přímo zastupitelé.
Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru,zejména za účelem provedení odečtu
z vodoměru a kontroly./viz.odst.5 ze smouvy o dodávce vody.../

INFORMACE - SBĚR STARÉHO ŽELEZA
Obec vám nabízí možnost odvozu /zdarma/ železného šrotu. Stačí svůj požadavek zavolat na
OÚ nebo kontaktovat přímo pana Skřivánka. Prostředky získané za tento šrot budou darovány na
činnost mladých hasičů....

SETKÁNÍ BOROVNIC 23.6.2018
Na podnět p. P.Votočka se v roce 2013 v naší vesnici uskutečnilo první setkání všech pěti
Borovnic z ČR.
Tato myšlenka se velice rychle uchytila a pokračovalo se v ní i v dalších letech. V pořádání
zajímavých setkání se pravidelně střídáme. Po pětiletém putování po všech Borovnicích se opět
vracíme do naší podkrkonošské vesničky. K této příležitosti si vás dovolíme upozornit na vydání
knihy „Když se sejdou Borovnice“,autorem textu je P.Votoček. Knihu bude možné si od 23.6.2018
zakoupit za 150,-Kč na místní poště.
Každý zájemce,který by byl ochoten svými cukrářskými výrobky/sladké i slané/ pohostit
účastníky tohoto setkání je zván na schůzku nápadů, rad i pomoci,která se bude konat v pondělí 4.
června v budově OÚ Borovnice v zasedací místnosti od 16.00 hod.
Občerstvení nějaké bude.
Všichni jste zváni a hlavně prosím přijďte.
V tento den je očekáván příjezd cca 120 návštěvníků.Pro ně je připravený zajímavý dopolední
program,mimo jiné i exkurze vodního díla Les Království. Všichni víte,že v současné době
probíhá dvouletá rekonstrukce přehrady a proto byla nutná intervence přímo až u p.ministra
životního prostředí. Díky jeho vlivu se tedy všichni mohou podívat i do útrob přehrady.
V odpoledních hodinách se už budou všichni těšit na společné setkání s vámi.
Podrobnosti na pozvánce na druhé stránce zpravodaje.

