POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI
A
TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ
OLDŘIŠ-BOROVÁ
Vážení spoluobčané,
touto cestou vás zveme na veřejnou schůzi věnovanou
problematice odkanalizování obcí Oldřiš - Borová, která se bude konat
v pondělí dne 9.11.2015 od 18.00 hod. v místní sokolovně.
Problematiku odkanalizování, její pozitiva a úskalí, možnosti
financování a provozu kanalizace přijede vysvětlit autor studie
Ing. Oldřich Rec společně s p. Jiřím Abrahamem.
Studie odkanalizování je v kompletní podobě zveřejněna na webových
stránkách obce Borová na http://www.borova.cz/dokumenty/ ostatní dokumenty.
Vaše hojná účast je žádoucí!!! Budou zde poskytnuty veškeré dostupné
informace a budou zodpovězeny vaše dotazy.
V Oldřiši se schůzka na dané téma bude konat
v pátek dne 6.11.2015 od 18.00 hod. v Orlovně.
starostka obce Borová

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ
…ze zápisu dne 31.8.2015 – RO Borová schvaluje




Pravidla pro podání žádostí o vybudování vodovodních přípojek k napojení na obecní
vodovodní řad. Podle těchto pravidel bude vypracována žádost a navržena nová smlouva o
dodávce vody (bude předložena ke schválení RO Borová);
Zpětvzetí žádosti o vyhlášení ochranných pásem zdrojů obecního vodovodu, která byla
podána u MÚ Polička, vodoprávní úřad, v r. 2014 - důvodem je vyřešení vlastnických vztahů
u pozemků, na kterých se nacházejí zdroje obecního vodovodního řadu;
Organizaci schůzky při veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu územního
plánu Borová s odborným výkladem, která se konala v úterý dne 1. září 2015 v 15.30 hod. v
budově sokolovny, Borová čp. 90;
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Poptávku a konzultaci možných kroků k nápravě funkčního stavu střech č.p. 300, 301 a 302,
problematických digestoří v přízemních obecních bytech v č.p. 301 a izolací základů č.p. 300,
301 a 302;
Podání žádosti o umístění uchazeče na VPP;
aj.

rada obce vzala na vědomí:
 Termín konání schůzky Mikroregion Poličsko – ČEZ, a.s. dne 18.9.2015 v Poličce;
 Výši faktury, která byla vystavena Obcí Borová na základě spolupráce s Lesy ČR, s.p., při
likvidaci černé skládky na p.p. 1096/8 v k.ú. Borová. Současně bere na vědomí předávací
protokol;
 Protokol a závěr schůzky k problematice „studna Nespěšný“, která se konala dne 13.8.2015
v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Borová a kterou inicioval MÚ Polička, vodoprávní úřad
– do 27.8.2015 budou na vodoprávní úřad doloženy listinné doklady k prokázání vlastnictví
studny;
 Mezitímní závěrku MŠ a ZŠ Borová ke dni 30.6.2015;
 Rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ a poskytnutí grantu na akci „Stavební úpravy MŠ
Borová“;
 Hodnocení výsledků odběrů vzorků vody č. 6862/2015 a 6865/2015 ze dne 14.8.2015
s výsledkem vyhovuje;
 Další seznam úkolů a opatření - vodovod Borová;
 aj.

…ze zápisu dne 8.9.2015 – RO Borová schvaluje:








Předjednala a doporučuje ZO schválit podobu a obsah Místního programu obnovy venkova
obce Borová na období 2015 – 2020 (členové ZO Borová budou vyzvání k podání a doplnění
námětů; k připomínkování a schválení bude svoláno zasedání ZO na den 23.9.2015);
Podobu a pravidla žádosti o vybudování vodovodních přípojek a smlouvy o dodávce vody –
žádost bude umístěna na web stránky Obce Borová;
Na základě výzvy k zakázce malého rozsahu k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem „Pořízení ručně vedeného
vibračního válce“ a rozhodnutí zadavatele schvaluje:
o Přidělení veřejné zakázky dodavateli NTC Stavební technika spol. s r.o., V Aleji 654,
549 01 Nové Město nad Metují, IČ 63221152;
o Uzavření kupní smlouvy s dodavatelem NTC Stavební technika spol. s r.o., V Aleji 654,
549 01 Nové Město nad Metují, IČ 63221152;
Podání žádosti z POV v roce 2016, dotační titul 1, bod 10 – čekárny na zastávkách hromadné
dopravy (se záměrem umístění autobusové čekárny na zastávce autobusu směr Polička);
Poptávku pro zadání architektonicko – technologických studií rekonstrukce katolického a
evangelického hřbitova;
aj.

rada obce vzala na vědomí:
 Podobu veřejné vyhlášky opatření obecné povahy o zařazení pozemních komunikací do
kategorie místních komunikací a rozdělení do tříd včetně vymezení účelových komunikací
v katastru obce Borová;
 Dodání projektové dokumentace projektu „Stavební úpravy hospodářského pavilonu,
Borová č. p. 106“;
 aj.
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…ze zápisu dne 18.9.2015 – RO Borová schvaluje:




Přidělení bytu č. 5 v č.p. 302, a to na základě žádosti o přidělení bytu ze dne 12.8.2015, sl.
Teplé Romaně, Borová č.p. 89;
Přidělení bytu č.3 v DPS č.p.305 p. Havlíčkové Blance;
aj.

rada obce vzala na vědomí:
 Závěr obhlídky a doporučení Ing. Beneše k bytovým domům č.p. 300 - 302 v Borové;
 Informaci k propočtu investičních nákladů – kanalizace, kompletní studie bude dodána do
konce 9/2015.

…ze zápisu dne 5.10.2015 – RO Borová schvaluje:





Zadání zpracování studie pod názvem „Parkové úpravy katolického a evangelického
hřbitova v obci Borová“ fy boine!ARCHITEKTI, Vrchlického 125, Polička, a to v rozsahu:
architektonická studie, technická část studie, propočet investičních nákladů a možný
autorský a stavební dozor;
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku VCE 38_15 mezi smluvními stranami Nadace
ČEZ a Obec Borová (prostředky budou použity na projekt s názvem „Stavební úpravy
Mateřské školy Borová“;
aj.

rada obce vzala na vědomí:
 Zápis z jednání pracovní skupiny Mikroregionu Poličsko ze dne 18.9.2015;
 Kompletní podobu technicko – ekonomické studie odkanalizování obcí Oldřiš – Borová,
k problematice je svoláno společné projednání a neveřejná pracovní schůzka ZO Borová a
Oldřiš na den 14.10.2015 v zasedací místnosti OÚ Borová od 17.00 hod, problematiku a
výstupy studie vysvětlí zpracovatel studie Ing. Oldřich Rec a p. Jiří Abraham;
 Zápis z kontrolního dne stavby č. 01 „Obnova mostu ev.č. 357 – 014 Borová u Poličky –
Lačnov“ konaného dne 16.9.2015;
 Informaci starostky obce a záměr zpracování projektové dokumentace k řešení celkové
koncepce a bezpečnosti provozu silnice I/34, starostka byla pověřena oslovením projekčních
firem a poptávkou cenové nabídky za služby;
 aj.
pozn.: zápisy jsou umístěny na web stránkách obce Borová
http://www.borova.cz/dokumenty/zápisy z rady a v plném znění jsou
k nahlédnutí v kanceláři OÚ Borová
starostka obce Borová

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ PROSTŘEDNICTVÍM SMS
Informace, které hlásíme pomocí místního rozhlasu, Vám můžeme také zasílat pomocí krátkých
textových zpráv (SMS) na Vaše mobilní telefony. Pokud budete mít zájem, nahlaste číslo Vašeho
telefonu v kanceláři OÚ, telefonicky či e-mailem. Tato služba je určena pro trvale bydlící, chalupáře
i chataře obce Borová. Kontakty: tel.č. 461 743 268, e-mail: obec@borova.cz.
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Dle platné obecní vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je poplatek splatný do
30.6.2015. Jelikož někteří z Vás do dnešního dne uvedený poplatek nezaplatili, vyzýváme, aby tak
učinili v co nejkratší době.

INFORMACE Z KNIHOVNY „LOĎ POZNÁNÍ“
V listopadu bude místní knihovna otevřena pro vás také v pátek 13.11. a 27.11.2015 od 18.00 –
19.00 hod.

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ
Čtvrtek 12.11. a 26.11.2015 od 10.00 do 15.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST – sobota, neděle, svátek od 8.00 do 11.00 hodin
07. – 08.11.2015
14. – 15.11.2015
17.11.2015
21. – 22.11.2015
28. – 29.11.2015

MUDr. Kopecká Eva
MUDr. Kossler Pavel
MUDr. Kosslerová Jitka
MUDr. Králová Zdena
MUDr. Krpčiar Patrik

Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Haškova 445
Polička, Hašková 445
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Nerudova 207

606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Všechny děti ve školce,
chytily se za ruce,
jablíčka si posbíraly
a potom si pochutnaly...
Nový školní rok jsme zahájili opravdu netradičně.
Celou školkou voněla jablíčka, která si děti nakrájely, ochutnaly, upekly a usušily.
Starší dětí připravily ovocný salát i pro mladší kamarády.
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Upečená jablíčka děti už také znají.

Nejlepší byl ale štrůdl

S jablíčkem si děti zpívaly, tancovaly,
hrály pohádky i vyzdobily školičku.

Sladká tečka na konec bylo jablíčko v čokoládě,
které děti ochutnaly na Dni stromů v Poličce.

A už se těšíme na vůni javorových listů, ale to až příště.
INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Rodiče dětí z MŠ a ZŠ mají možnost od 1.11.2015 platit obědy bezhotovostně.
Bližší informace podá vedoucí stravování osobně nebo telefonicky na čísle 461 743 117.

HLEDÁNÍ ZTRACENÝCH TVÁŘÍ
Vážení spoluobčané,
dne 8. května jsme si při pietní akci připomněli borovské oběti první a druhé světové války.
Pátral jsem dál…. a zjistil, že nejvíce postiženou borovskou rodinou byla židovská rodina
Pamova. Tato rodina se z Borové vytratila v jeden den a již nikdy se nevrátila. Nevytratila se pouze
fyzicky, ale nezůstala po nich jediná památka, jediná fotografie, jediný předmět, který by nám je
mohl připomínat.
Již několik měsíců se pokouším o této rodině zjistit co nejvíce informací. V současné době
jsem dostál velkému úspěchu, který mi dává sílu do dalšího hledání. Rád bych se s vámi o něj podělil.
Přes mezinárodní spolupráci se mi podařilo získat níže uvedené fotografie, na kterých jsou i členové
rodiny Pamových. Záměrně vám nebudu říkat, kdo na těchto fotografiích je, ale poprosil bych vás
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o spolupráci. V případě, že doma najdete fotografii se stejnými osobami nebo při pohledu do jejich
tváří je identifikujete, či si na něco vzpomenete, prosím kontaktujte mě.
Bc. Pavel Tlustý
Pozn.: fotografie lze nalézt na http://www.borova.cz/fotogalerie/rodina pamova
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VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, …… V BOROVÉ

S mírnými rozpaky nad úrodou
letošního extrémně suchého léta se
místní zahrádkáři rozhodli zase po
několika letech uspořádat oblastní
výstavu ovoce, zeleniny a dalších darů
zahrad.
I přes obavy se sál sokolovny 17. a 18.
října provoněl nečekaným množstvím
vzorků (195 vzorků jablek, 20 vzorků hrušek, 63 dalších vzorků,
především zeleniny). Sešly se i poslední živé květy zahrad a
květinová aranžmá. Nechyběla zde ani výstava bonsají, lýkových
panenek a výrobků dětí MŠ a ZŠ Borová. Na výstavu se přišlo
podívat cca 400 návštěvníků.

Jelikož do sbírky přispěli nejen ti organizovaní, ale i ti, co je jim zahrada koníčkem,
všem velký dík!

Aby nebyla výstava tak fádní, byli přizváni i drobní prodejci květin, dušičkové vazby,
ovoce, zeleniny, ovocných stromků, keřů, sušených plodů, koření, atd. Snad jste byli
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s nákupem spokojení. Dále jste mohli shlédnout a vyzkoušet si práci na hrnčířském
kruhu. Věříme, že chutnalo i občerstvení – po guláši a bramborácích se jen zaprášilo.
ZO ČZS Borová

TJ SOKOL BOROVÁ Pozvánka na 1. ligu

výsledkový servis

Mužstvo Borové je v tabulce momentálně na osmém místě s 8 body a skóre 32:31

TJ Sokol Borová –
TJ Sokol Borová –

TJ Ostrava
SKST Havířov

Sobota 31.10.2015 už od 13.00
Neděle 01.11.2015
10.00 hod.

Upoutávka
Do Borové v družstvu Havířova zavítá Ivan Karabec, bronzový z MS
handicapovaných
Momentální skóre v 1.lize 12:0,
„Černý“ víkend borovských stolních tenistů v nižších soutěžích

Divize : 6.-7. Kolo
TJ Sokol Chrudim A
Tesla Pardubice A

-

TJ Sokol Borová B 10 : 6
TJ Sokol Borová B
5 : 10

První porážka v soutěži

Kraj sk B : 6.-7. Kolo
TJ Sokol Borová C
TJ Sokol Borová C

-

KST Vysoké Mýto
TJ Sokol Sudslava

6 : 10
5 : 10

Prvními zápasy začal také Okresní přebor.
TJ Sokol Korouhev TJ Sokol Borová D

10 : 2

Nula bodů uhráli hráči

Okresní přebor

sezóna 2015/16 všechny výsledky na

www.stis.ping-pong.cz
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT KALANETIKU
Každou středu od 18.30 hod. v horním sále sokolovny v Borové. Vezměte si sebou pohodlný oděv,
obuv a karimatku. Kalanetika je vhodná pro všechny věkové i váhové kategorie. Je to jednoduché
cvičení, jehož cílem je protažení a zpevnění svalů, zformování postavy. Po pár hodinách obratem
zjistíte, že je možné mít opět pružnější a pevnější tělo, odolnější proti namožení i proti úrazům,
ulevíte bolavým zádům, budete mít lepší držení těla. Bližší informace u paní Heleny Lossmannové
mobilní telefon 776 775 212.

HOSPOSA U LESA – ROUBENKA
Vás zve na SVATOMARTINSKOU HUSU A SVATOMARTINSKÉ VÍNO

středa 11.11.2015 od 11.00 hodin do 22.00 hodin.
Rezervaci si můžete zajistit na tel. čísle 603 824 090.
Těší se na Vaší návštěvu.

MOTOREST BOROVÁ
Vás srdečně zve na SVATOMARTINSKÉ KACHNÍ STEHÝNKO,
dále na mladá vína z Moravy – Vinařství O. Mikulica Kobylí.
Akce se koná v pátek 13.11. a v sobotu 14.11.2015.
Rezervace se přijímají do 11.11.2015 na tel. číslech 737 337 048 a 739 995 203.

ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Se uskuteční v Obřadní síni v Borové
v sobotu 28.11.2015 od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavu bude doprovázet prodej medu a medového vína.
Srdečně Vás zve slečna Alena Portlová a zároveň přijímá objednávky
na adventní věnce na stůl, na dveře, adventní dekorace a adventní
svícny na tel. čísle 731 190 809.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Ve VINÁRNĚ SLUNÍČKO v Borové
BUDE ZAHÁJEN 18.12.2015
OD 1.12.2015 MOŽNOST OBJEDNÁVKY NA TEL.: 602 275 174
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KOSMETICKÉ STUDIO - Bella
Milé slečny, milé dámy
Přijďte se podívat do nově otevřeného
Kosmetického studia s luxusní kosmetikou
Phyris.
Provádíme všechny druhy ošetření:
-

Citlivé pleti
Problematické pleti (akné)
Pleti s pigmentovými skrvrnami
Pleti s rozšířenými žilkami
Protivráskovou a liftingovou péči
Chemický peeling + nejšetrnější
působ depilace cukrovou pastou
a spoustu dalšího …..

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – listopad 2015
Bystré
14. 11. 2015 – Svatohubertská zábava - od 20.00 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Qwalt,
připravena je tradiční myslivecká kuchyně. Vstupné 50,- Kč, všechny vstupenky budou zařazeny do losování
o zajímavé zvěřinové ceny.
27. 11. 2015 – Vernisáž výstavy betlémů – v 17:00 hod. v Komunitním sále MFD. Připraven je doprovodný
program žáků ZUŠ Bystré. Výstava potrvá do 6. ledna 2016.
28. 11. 2015 – Rozsvícení vánočního stromu – od 17:00 hod. před Informačním centrem. Těšit se můžete na
pěvecké vystoupení ZUŠ Bystré, stánky s vánočními výrobky, Ježíškovu poštu a další program.
Dolní Újezd
14. 11. 2015 - Pouťová sousedská beseda
Vítáno retro oblečení 50 - 60 léta, hraje The Pink Panthers a DJ Tomáš Janků, vstupné 100 Kč, pro každého
je připravena káva s buchtičkou. V sokolovně pořádá od 20 hod. Sokol DÚ
29. 11. 2015 - Rozsvěcení vánočního stromu
V 17 hod. před ZŠ Dolní Újezd
Jedlová
21. 11. 2015 – Vánoční prodejní výstava
Od 13. – 18. hodin, v Sokolovně v Jedlové
Kontakt pro prodejce: 605 432 433 (volat po 15. hodině)
Litomyšl
7. 11. 2015 (9:00-18:00) - 8. 11. 2015 (10:00-17:00) Astrovíkend - esoterický festival
Zámecký pivovar, Litomyšl
Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v řešení problémů
osobního i zdravotního charakteru.
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27. 11. 2015 - Tata / Bojs - od A do B Tour 2015
od 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Koncert. Vstupné: 300 Kč (předprodej v IC Litomyšl nebo www.ticketstream.cz)
29. 11. 2015 - Adventní trh a Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Zámecké návrší, Litomyšl
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením, hudební doprovodný program na podiu.
V 17:00 proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Polička
26. 11. - 19.00 - Pavel Šporcl – Gipsy Fire - Tylův dům Polička
28. 11. - 17. 1. 2015 - Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Výstava věnující se rozvoji pivovarnictví za posledních 100 let. Uvolněnou atmosféru navodí instalace dobové
hospody s pípami, sudy, džbány a půllitry i s místem k posezení. Chybět nebude ani degustace piv.
28. 11. - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - 5. ročník - na Palackého náměstí
Sebranice
7. 11. 2015 – Odhalení a vysvěcení Schlesingerovy kaple - setkání u kaple sv. Anny v osadě Vysoký Les ve
14 hodin

14. 11. 2015 - od 17.00 hod. den otevřených dveří nově zrekonstruovaného bufetu v KD Sebranice, od 18.00
hod. Louis Armstrong live (František Procházka) a vzpomínka na 30. léta s přehlídkou dobových klobouků.
Dobové oblečení nebo klobouky posluchačů jsou vítány. Vstupné dobrovolné.
29. 11. 2015 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - od 16.30 hod. u kapličky na Pohoře.

KALENDÁŘ AKCÍ – TYLŮV DŮM - LISTOPAD 2015
Úterý 10. listopadu v 19.00 h
K. Huff: Deštivé dny
Americké drama je hrou o síle přátelství a
zároveň kriminálním příběhem
Neděle 15. listopadu ve 14.30 h
Michal na hraní
O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu.
Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách.
Úterý 17. listopadu v 19.00 h
Královská harfa
Jana Boušková – harfa, Václav Petr – violoncello.
Koncert je uváděn v rámci koncertní sezóny KPH
20145/2016.
Středa 18. listopadu v 19.00 h
Pavel Šporcl - Gipsy Fire
Pavel Šporcl – housle, Gipsy Way Ensemble cikánská cimbálová kapela
Čtvrtek 19. listopadu v 19.00 h
Hvězdy padají vzhůru

2hodinová hudební zábavná show největší
Pražské travesti formace Kočky /pronájem/
Sobota 21. listopad ve 14.00 h
Odpoledne s dechovkou – Poličanka
Zveme všechny milovníky dechovky na tradiční
sobotní setkání, tentokráte s poličskou dechovou
hudbou POLIČANKA, která bude hrát k tanci i
poslechu.
Sobota 28. listopadu v 15.00 h /stolová úprava/
Andělsko-čertovský rej
Tylův dům v Poličce zve malé i velké na zábavný
pořad pro rodiny s dětmi s Divadýlkem MRAK z
Havlíčkova Brodu. Víte děti, kdo bude na vás v
Tylově domě čekat? Rozpustilý a poťouchlý čert
Pepa a zapomnětlivá a trošku roztržitá andělka
Yvonna. A protože přijde možná i Mikuláš,
zkrátíte si čekání na něj pekelnou diskotékou,
popletenými kouzlíčky a spoustou vtipných
soutěží z nebe i pekla.
Sobota 28. listopadu v 17.00 h (Palackého nám.)
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
11

V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení
vánočního stromu na poličském náměstí s
doprovodným programem. Vystoupí děti z
poličské mateřské školky a skupiny A.M.Úlet a
vokální sekce ADDAMS Family s adventně
vánočním programem.
Neděle 29. listopadu ve 13.00 h
Vánoční inspirace
Přijďte do Tylova domu strávit příjemné
odpoledne první adventní neděle, načerpat
inspiraci na Vánoce, koupit si tradiční adventní
výzdobu nebo vánoční dárek pro své blízké.
Úterý 8. prosince v 19.00 h
Pocta Martinů /125 let od narození/
Ensemble Martinů & Jan Šťastný (přednes).
Koncert je uváděn v rámci koncertní sezóny KPH
20145/2016.

KINO Tylův dům
Pondělí 2. listopadu v 19.00 h
The Program: Pád legendy
Sportovní/thriller, VB/F, 104 minut, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Středa 4. listopadu v 18.00 h
Mrkáček Bill 3D
Animovaný, Austrálie, 91 minut, dabing,
přístupný, vstupné 100 Kč
Dobrodružství neposedného medvídka koaly a
jeho přátel.
Mrkáček Bill je koala s velkou představivostí.
Srdcem dobrodruh, sní o tom, že odejde z
městečka Green Patch a půjde ve stopách svého

otce – průzkumníka. Pan Bill se před časem ztratil
v v pustinách australského vnitrozemí Outback a
Mrkáček Bill je jediný, kdo stále věří, že jeho otec
je dosud naživu.
Pondělí 9. listopadu v 19.00 h
Ztracen v Mnichově
Komedie, ČR, 105 minut, přístupný, vstupné 120
Kč
Film Petra Zelenky.
Sobota 14. listopadu v 19.00 h
Celebrity s.r.o.
Komedie, ČR, 103 minut, přístupný, vstupné 120
Kč
Česká komedie ze zákulisí natáčení nekonečného
TV seriálu.
Pondělí 16. listopadu v 19.00 h
Poslední lovec čarodějnic
Fantasy/dobrodružný/akční, USA, 92 minut,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Pondělí 23. listopadu v 19.00 h
U moře
Romantický/drama, USA, 122 min, titulky,
přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Středa 25. listopadu v 19.00 h
Black Mass: Špinavá hra
Krimi/drama/životopisný, USA, 123 minut,
přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Pondělí 30. listopadu v 19.00 h
Husí kůže 3D
3D sci-fi/horor/komedie, USA, 104 minut, dabing,
přístupný, vstupné 140 Kč

Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz
Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326), IC Bystré (tel. 468 008 161) a CK KOTOUR (Riegrova 52, Polička telef. 461 723 740) a hodinu před začátkem akce v pokladně Tylova domu.
Rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu.

V Borové 30.10.2015

Obecní úřad Borová, tel.č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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