AKCE KONANÉ V DUBNU
20.4. 2018 navštíví MŠ divadlo s představením Mlsná opička.
22.4.2018 - první jarní výstup na ČISTECKOU HŮRU
od 15-18hod. Je na vrcholu zajištěno občerstvení,akce se koná za každého počasí
Akci pořádá SDH Borovnice
30.4. 2018 se uskuteční zápis dětí do MŠ na rok 2018/2019 od 7.30 15.00 hodin.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.dubna 2018
Sraz na hřišti v 19 hodin.
Zapálení hranice ve 20:30 hodin. Občerstvení zajištěno.
OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ 8. května 2018
Opět pro roce Vás srdečně zveme na tradiční oslavy Dne vítězství v Borovnici.
Zahájení bude ve 21.00 hod.na fotbalovém hřišti.
Po krátkém projevu bude odpálen tradiční ohňostroj.
Občerstvení zajištěno.
Letos opět zahájíme oslavy pohádkovou cestou pro děti.
Brána na pohádkovou cestu bude otevřena od 19:00 do 20:30 hodin
Začátek cesty: u továrny Tessitura Monti Cekia s.r.o.
Můžete se těšit na nové pohádkové bytosti i staré známé.
Délka trasy: cca 700 metrů
Letošní novinka!
Na konci pohádkové cesty bude pro děti připraven zabavný program s dinosaurem.
Program bude trvat od 19:30 do 19:55 a pak od 20:15 do 20:40 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
NEBEZPEČNÝ ODPAD v roce 2018
19.5.2018 + 13.10.2018
zastávky-

9,00-9.15 restaurace u MYŠÁKA
9,20-9,35 u kostela
9,40-9,55 u prodejny
10,00-10,15 čp.135

V rámci sběru NO je proveden i zpětný odběr elektrozařízení. Podmínkou pro jeho
realizaci je,že elektrozařízení je KOMPLETNÍ.

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER v roce 2018
21.5 – 25.5.
4.7. - 16.7.
15.10 – 22.10.
otevřeno pondělí-středa-sobota vždy od 15-17hod.
KONTEJNER NA BIO ODPAD
od 21.5. otevřen každou sobotu od 15-17 hod.
KULTURA V BOROVNICI
25.5. - 18.30 18:30-21:00 NOC KOSTELŮ - odhalení další zajímavosti našeho
kostela
V pátek 25.5 od 19.00 hodin se uskuteční přednáška pana ing Pavla Šapovalova
spojená s projekcí o panenské altajské přírodě a o jeho cestě a hledání kořenů jeho
rodu. Přednáška je spojená s ochutnávkou pravého ruského boršče a pravých
sibiřských pelmeňů. Přijďte pobejt, velmi zajímavou a poutavou přednášku
doporučujeme.
Jana a Michal Rendlovi restaurace U Myšáka.
26.5.2018 od 20.00 hodin se v restauraci U Myšáka uskuteční Ples 1.Republika.
Tato akce je věnována ke 100. výročí vzniku republiky. K tanci a poslechu bude hrát
kapela FIAKR (spolek emeritních Šlapeťáků). Fiakr to je záruka super zábavy,
profesionality a nevšedních zážitků. Kdo se již zůčastnil nějaké jejich produkce, tak
ví, že předešlá věta není jen reklamním tahem. Další informace je, že dobové
oblečení (alá 1. Republika) je VELMI VÍTÁNO!!!!!!!!!!
Všichni jste srdečně zváni, přijďte pobejt.
MŠ v Borovnici byla v letošním roce díky zřizovateli vybavena novým nábytkem a
didaktickými pomůckami.Další hračky byly nakoupeny z výdělku Vánočního
jarmarku, který činil 7 448Kč. Děkujeme všem,kdo nám přispěli.
Dále bychom rádi poděkovali manželům Břečkovým,díky kterým jsme prožili
den ve sportovním areálu v Lomnici nad Popelkou.
Mladí hasiči
Jarní sezóna je tady a tak jsme začali poctivě trénovat, abychom mohli náš sbor
úspěšně reprezentovat. První soutěží byla „Uzlovka“ v Radvanicích, na které se nám
dařilo. Výsledkem bylo 3.místo družstva v kategorii mladších, 1.místo družstva v
kategorii starších, 3.místo jednotlivce v mladších, 3.místo jednotlivce v kategorii
starších a 2. místo v kategorii dorostenci.
Vsobotu 14.4.2018 jsme byli sázet stromečky – zasadili jsme jich s pomocí rodičů
2300 ks.Vsoučasné době nás čekají závody téměř každý týden. Držte nám palečky,
aby se nám dařilo.
Za mladé hasiče Bohuslava Hrdinová
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