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Informace Obecního úřadu                                                                  

• Vodovod a Kanalizace - Samoodečet

Platby za vodné a stočné je třeba uhradit do 20. 12. 2019. Pro výpočet ceny je nutné na Oú přinést aktuální stavy
vodoměrů. V případě nejasností se informujte přímo na Oú.  

• Připojení ke splaškové kanalizaci

Vážení spoluobčané, v minulých letech bylo investováno cca 55 milionů korun do stavby vodovodu a kanalizace. 
Zejména kanalizace byla realizovaná proto, aby se v obci zlepšilo životní prostředí a splaškové vody z objektů byly
odváděny v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách. Před zahájením stavby obec vyhlásila anketu, ve které
více než 80% obyvatel hlasovalo pro stavbu kanalizace. V roce 2016 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním 
stavby kanalizace. Podle posledního zjištění na veřejnou kanalizaci není dosud připojena 1/3 objektů.
Pro některé objekty byla podle projektové dokumentace na kanalizačním řadu připravena připojovací místa. 
V zájmu zastupitelstva a všech obyvatel obce je, aby objekty, jejichž připojení na kanalizaci bylo zapracováno 
v projektové dokumentaci, byly v co nejkratším možném termínu připojeny. Ostatních vlastníků objektů, pro 
které se připojení na kanalizaci v projektové dokumentaci nepřipravovalo, se v plném rozsahu týká povinnost 
likvidovat splaškové vody v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách. Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích umožňuje obci, aby u staveb, kde je to technicky možné, připojení na kanalizaci jejich vlastníkům 
nařídila. Obec je povinna financovat provoz veřejné kanalizace, proto nemůže dále tolerovat tu skutečnost, že 
řada objektů na kanalizaci připojena není. Termín k připojení je stanoven do 31. května 2020.
Věříme, že všichni, kdo v Borovnici bydlí trvale, i ti, kteří zde vlastní objekt k rekreaci nebo provozovnu, mají 
zájem na tom, aby se životní prostředí v obci nezhoršovalo tím, že splaškové vody z objektů budou likvidovány v 
rozporu se zákonem.

• Prodej vánočních stromků

Prodej stromků bude zahájen 9. 12. 2019 (v pracovní době Oú) před budovou Obecního úřadu.

• Nahlášení očipovaných psů

Prosíme všechny majitele psů, kteří nechali očipovat svého psa mimo hromadné čipování, které v Borovnici 
proběhlo 5. 10. 2019, aby čip psa nahlásili na Oú do 6. 1. 2020.

• Uzavření Obecního úřadu

Ve dnech 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
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• Prodej palivového dřeva

Obec Borovnice nabízí prodej paliva ( klády 2-4 m ) za 400 Kč/m3 + doprava (vyvážečka cca 8m3).   Palivo se hradí
Obci Borovnice a doprava přímo dopravci při dodání. Zároveň se snižuje cena paliva ( polena 1 m ) na 400 Kč/prm
(vlek 3 prm). Cena paliva je včetně DPH.

     Pozvánky na kulturní akce                                                              

Předvánoční borovnické tvoření
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí vyrobit vánoční dekoraci, svícen nebo si jen popovídat a zastavit se v předvánočním

shonu do zasedací místnosti na obecním úřadě.
Ve středu 27. 11. 2019 od 15:30 do 17:30 hodin.

S sebou si prosím přineste nůžky, dobrou náladu a kdo by měl zájem vyrobit si adventní svícen
tak 4 svíčky dle vašich představ a 1 balení celé skořice. Výrobky budou za symbolickou cenu materiálu.

Malé občerstvení jako čaj a káva bude k dispozici.

Borovnický adventní řízek aneb rozsvícení vánočního stromu
SDH Borovnice a obec Borovnice Vás srdečně zve na tradiční borovnický adventní řízek aneb rozsvícení vánoční stromu.

 I letos se setkáme před budovou obecního úřadu v pátek 29. 11. 2019 od 17:30 hod. 
Kdo nezaváhá bude mít možnost ochutnat vepřový řízek. 

Sejkory a horké nápoje budou zajištěny. Vystoupí děti z MŠ.
Při této příležitosti si naše Mateřská škola připravila svůj tradiční vánoční jarmark.

Těšíme se na Vás.

Mikulášská nadílka
Srdečně zveme všechny hodné i zlobivé, děti i dospělé na Mikulášskou nadílku do Borovnice, která bude probíhat v

Restauraci U Myšáka 7. prosince 2019 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. Balíčky budou na
počet, proto prosíme o včasné objednání do 1.12. SMS 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 sobotu 21. 12. 2019 od 17:00 hodin. Vystoupí kapela Kůsovic koledníci, která zpívá a hraje
tradiční i netradiční vánoční koledy. Vstupné dobrovolné.

                          Životní jubilea                                

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životní pohodu. 

Články a náměty pro další číslo zpravodaje můžete zasílat do 5. 1. 2020 na  E-mail: borovnicenet@email.cz
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V měsíci září 
oslavili životní jubileum

Marie Radimská
Věra Nováková

Božena Benešová

V měsíci říjnu 
oslavili životní jubileum

Josef Vočka
Katarína Paulusová
Oldřich Koudelka

Na závěr bychom Vám jménem všech zastupitelů
 rádi popřáli šťastné a veselé Vánoce 

plné lásky a radosti a krásný rok 2020.


