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Pozvánky na kulturní akce

Oslavy Dne vítězství

Pálení čarodějnic
Obec Borovnice Vás zve na pálení čarodějnic.
Sraz bude 30. dubna 2019 v 19:00 hodin na fotbalovém hřišti v Borovnici.
Zapálení hranice s čarodějnicí ve 20:30 hodin.
Čarodějnické masky a obleky jsou vítány.

Dětský den
„Olympiáda v Borovnici“
Fotbalový klub Borovnice zve všechny děti a dospělé na fotbalové hřiště do Borovnice
v neděli 9. června 2019
od 14:00 do 16:00 hodin.
Pro děti jsou připraveny soutěže, odměny a opékání buřtů.
Občerstvení je zajištěno.

Informace Obecního úřadu
•

Svoz nebezpečného odpadu se bude konat dne 18. 5. 2019
Zastávky: 9:00 - 9:15 restaurace u Myšáka. 9:20 - 9:35 u kostela. 9:40 - 9:55 u prodejny.
10:00 - 10:15 u čp. 135. V rámci sběru NO je proveden i zpětný odběr elektrozařízení. Podmínkou
pro jeho realizaci je, že elektrozařízení je kompletní.

•

Velkokapacitní kontejner:
17. - 26. 5. 2019
12. – 21. 7. 2019

11. – 20. 10. 2019

Kontejner bude umístěn v bývalém kravíně. Otevřeno vždy ve středu a sobotu od 16 do 17 hod.
•

Kontejner na BIO odpad je umístěn na ČOV. Po domluvě na Oú lze odpad do kontejneru ukládat
po celý rok.

•

Pouťový výlet do Borovnice aneb Setkání Borovnic 2019
Borovnice okres Rychnov nad Kněžnou nás zve na setkání Borovnic. Setkání se uskuteční v sobotu
15. června 2019 od 9 hodin. Autobus bude přistaven v 7:00 hodin. Cena autobusu 150 Kč/osoba.
Autobus bude stavět u restaurace ,,U Myšáka“, u samoobsluhy a u dolní autobus. zastávky (stará
hasičská zbrojnice). Stále jsou volná místa a přihlásit se můžete na Obecním úřadě. Vezměte
sebou děti, rodiče, prarodiče a další. A pojeďte s námi na pěkný výlet.

Uplynulé akce
Maškarní bál
Na maškarní bál, který se uskutečnil 16. 3. 2019 přišlo celkem 44 dětí. Večerní maškarní mělo účast menší,
ale legrace bylo i tak mnoho. Rádi bychom poděkovali všem, co nám akci pomohli připravit a sponzorům,
kteří jakkoli přispěli a umožnili nám pro děti pořídit zajímavé ceny do tomboly i do balíčků. Peníze, které
byly vybrány na dobrovolném vstupném, budou poskytnuty na další zábavné programy pro děti, kterými
jsou Pohádková cesta v květnu a Mikulášská nadílka v prosinci. Děkujeme všem, kteří na akce chodí a
podporují je. Není nic hezčího než radost v očích a úsměv na tváři.
Divadelní představení
V sobotu 13. dubna 2019 obec Borovnice uspořádala pro místní i přespolní diváky divadelní představení.
Divadelní představení neslo název: Čáry báby Cotkytle, aneb tři zlaté zuby děda Vševěda.
Pohádka pro děti i dospělé od autora Zdeňka Kozáka vyprávěla o putování za dědem Vševědem a jeho
zlatými zuby a byla doplněná písničkami. Sál v restauraci ,,U Myšáka“ se zaplnil a v 16 hodin představení
začalo. Představení trvalo přibližně 75 minut. Divadelní představení nám přijel zahrát divadelní spolek
Třináctka z Dolní Kalné. Pohádka se nám moc líbila a těšíme se na další představení, které
se uskuteční na Posvícení.
Děkujeme Všem divákům.

Poděkování
Mateřská škola Borovnice pro nás ozdobila vrby
na prostranství u kostela krásnou
velikonoční výzdobou.
Moc děkujeme.
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