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Informace Obecního úřadu
• Komunální volby 2018

Ve volbách konaných ve dnech 5. - 6. 10. 2018 bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce. 
       Na ustavujícím zasedání nově vzniklého zastupitelstva dne 31. 10. 2018 byli zastupitelé zvoleni 

              v následujících funkcích:  
Jméno Funkce

Eva Tajbrová Starostka obce

Martin Vočka Místostarosta obce, komise životního prostředí

Ing. Lucie Bartošová Finanční výbor

Pavel Votoček Kontrolní výbor

Martin Kühnel Správce webových stránek obce, tvorba zpravodaje

Hana Votočková Komise sociálně zdravotní

Bohuslava Hrdinová Zápisy ze zasedání zastupitelstva, tvorba zpravodaje

• Pracovní doba Obecního úřadu (přítomna účetní)
Pondělí 8:00-12:00    13:00-17:00 
Úterý 8:00-13:00
Středa 8:00-12:00    13:00-17:00
Čtvrtek 8:00-13:00
Pátek 8:00-11:00

• Úřední hodiny Obecního úřadu (přítomna starostka)
Pondělí 8:00-12:00    13:00-17:00
Středa 8:00-12:00    13:00-17:00

• Vodovod a Kanalizace - Samoodečet
Platby za vodné a stočné je třeba uhradit do 15. 12. 2018.
Pro výpočet ceny je nutné přinést aktuální stavy vodoměrů. V případě nejasností se informujte přímo 
na Oú.  Nezaplacená platba = nezákonný odběr a vypouštění 

• Co do kanalizace nepatří a je zakázáno do ní vypouštět:
• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, atd.)
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky
,,Záchodová mísa není odpadkový koš“

• Svoz komunálního odpadu se koná každý čtvrtek v sudém týdnu. Více informací o poplatcích pro rok 
2019 najdete v příštím čísle zpravodaje.

• Železný a kovový šrot
Železný a kovový šrot lze po domluvě na Obecním úřadě uložit v bývalém kravíně.



• Hrobová místa
Žádáme všechny majitele hrobů na místním hřbitově aby po rekonstrukci hrobů vždy odklidili zbytky 
náhrobků a nenechávali je volně ležet na hřbitově. Po domluvě na Oú lze náhrobky nechat odvézt.

• Změna otevírací doby na Poště
Ve dnech 12. - 23. 11. 2018 bude Pošta v Borovnici otevřena od 8 do 9 hodin a od 14 do 16 hodin.

• 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 sezóny. 

• Veřejné sbírky
Sbírka na větrný mlýn:   Číslo účtu: 115-6687290207/0100
Sbírka pro nový zvon kostela sv. Víta:   Číslo účtu: 274697327/0300

• Prodej vánočních stromků
Prodej stromků bude probíhat od 17. 12. 2018 (v pracovní době Oú) před budovou Obecního úřadu.

Pozvánky na kulturní akce
Rozsvícení vánočního stromu
SDH Borovnice a obec Borovnice Vás srdečně zve na tradiční rozsvícení vánoční stromu aneb borovnický 
adventní řízek. Kdo nezaváhá bude mít možnost ochutnat vepřový řízek. Další občerstvení bude zajištěno. 
I letos se setkáme před budovou obecního úřadu v pátek 30. 11. 2018 od 18 hod. Vystoupí mladí hasiči a 
děti z MŠ.
U příležitosti rozsvícení vánočního stromečku, by Vás naše Mateřská škola ráda pozvala na její druhý 
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 stánku a věříme, že snahu dětí všichni podpoříte. 
Mikulášská nadílka v Borovnici
Srdečně zveme všechny hodné i zlobivé, děti i dospělé na Mikulášskou nadílku do Borovnice, která bude 
probíhat v Restauraci U Myšáka 8. prosince 2018 od 16.00 hod.
Odpoledne plné zábavy, tancování, soutěží a tvoření.
Zasoutěžíme si o nejchutnější domácí vánoční cukroví..   kolik druhů nás asi čeká? :) 
Prosíme maminky, babičky i malé kluky a holčičky, aby přinesli na ochutnávku cukroví, které samy a nebo 
společně upekli, nejen pro sebe, ale i pro ostatní přátele a kamarády. Zasoutěžíme si a nejlepší z vás bude 
odměněn. Prosíme o nahlášení počtu dětí nejdéle do 2. prosince na tel. č. 775 323 201. Těšíme se na Vás.
Vánoční koncert
Srdečně Vás zveme na vánoční koncert do našeho kostela sv. Víta. Koncert se bude konat v neděli 
16. 12. 2018 od 17:00 hodin. V letošním roce přijala pozvání kapela Kůsovic koledníci, která zpívá a hraje 
tradiční i netradiční vánoční koledy. Vstupné dobrovolné.
Půlnoční mše svatá
Tradiční půlnoční mše svatá se koná v kostele sv. Víta v Borovnici 24. prosince v 16.00 hod.
Po mši svaté bude odhalen nový obecní zvon - ,, Svatý Vít ,, . Je to po 127 letech, kdy je v naši vesnici 
možné spatřit nový zvon. Přestože je již zvon hotový, stále nám chybí na jeho dokončení a elektrické 
ovládání 40 000 Kč a dalších 62 000 Kč na tři nová dřevěná okna ve věži kostela. Doufáme, že vaše laskavé 
srdce a štědrá ruka při pohledu na nový zvon přidají i nějakou finanční částku na dokončení celého 
projektu. Děkujeme.
Betlémské světlo se letos nebude rozvážet po vesnici. Bude pro vás hořet v kostele sv. Víta během 
půlnoční mše svaté. Nezapomeňte si přinést lucerničky, v kterých si bezpečně světlo přenesete do svých 
domovů.

Na závěr bychom Vám jménem všech zastupitelů rádi popřáli 
šťastné a veselé Vánoce plné lásky a radosti a krásný rok 2019.

Články a náměty pro další číslo zpravodaje můžete zasílat na  E-mail: borovnicenet@email.cz
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