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                                                                        *22. ROČNÍK* ČÍSLO 11*                               Foto: Veronika Veselá 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY NA BIOODPAD 

V roce 2018 jste měli možnost objednat si na obecním úřadě 

domácí kompostér (1000 l, 1400 l, 2000 l).  Kompostéry jsou 

naskladněny a budou vám vydávány podle objemu, který jste si 

nahlásili, a to ve dnech:  v pondělí 9.12. a ve středu 11.12. od 

15 do 17 hod. a v sobotu 14.12. od 8 do 11 hod. ve sběrném dvoru. 

Při převzetí bude s vámi uzavřena dohoda o poskytnutí kompostéru formou výpůjčky. 

Doba platnosti dohody je od uzavření do konce udržitelnosti projektu cca 5 let, poté 

kompostér přechází do vašeho vlastnictví.  Vzor dohody je zveřejněn na webových 

stránkách obce ve složce aktuality. Za vydaný kompostér nic hradit nebudete. 
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VODNÉ A STOČNÉ ZA II. POLOLETÍ 2019 

 

Žádáme občany, jejichž nemovitosti jsou napojeny na obecní vodovod, o zaplacení vodného za  

2. pololetí 2019. Při platbě je třeba  předložit fotografii vodoměru, kde bude uveden stav natočených 

m3 (stačí vyfotit telefonem).  Vodné (stočné) bude vybíráno v kanceláři obecního úřadu ve dnech: 

pondělí 16.12. a středa 18.12.2019 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hod. 

Při zaslání fotografie stavu vodoměru na e-mail: kancelar@borova.cz vám zašleme vyúčtování vaší 

spotřeby. Vodné a stočné tak můžete zaplatit i převodním příkazem na účet č. 1283408309/0800, 

variabilní symbol = číslo popisné. 

 

PTEJTE SE… 

Připomínáme, že na webových stránkách obce je záložka PTEJTE SE !!! Zde se můžete zeptat na 

vše, co vás zajímá a paní starostka vám obratem odpoví. Informace ke kanalizaci a shrnutí 

letošního roku najdete v informačním letáku v prosinci.  

 

VYSÍLÁNÍ DVB-T2 V PARDUBICKÉM KRAJI 

Zatímco v Praze se už o letošních Vánocích diváci neobejdou bez nových televizorů nebo set-top 
boxů DVB-T2, v Pardubickém kraji si ještě užijí vysílání ve starém standardu DVB-T nejen přes 
vánoční svátky, ale i na Silvestra a v prvním čtvrtletí nového roku 2020. Teprve na konci dubna 2020 
přijdou ti opozdilci, kteří si včas nevymění přijímače nebo nezakoupí ke staré televizi set-top box, 
o programy České televize a komerční stanice šířené v celoplošném multiplexu 4 (tematické kanály 
Novy, Relax, Rebel, Joj family či Prima Comedy Central). O měsíc později, 25. května 2020, přestanou 
vysílat i hlavní komerční televize v multiplexech 2 a 3. 
Ještě v červnu 2020 by mohly na území Pardubického kraje fungovat dokrývače multiplexu 2 v Ústí 
nad Orlicí a Svitavách, pravděpodobnější ale bude jejich vypnutí společně s primárním zdrojem 
signálu z hlavního vysílače Krásné v Železných horách. Řada diváků z Pardubic a severní části 
Pardubického kraje ale přijde o televizní signál DVB-T mnohem dříve než v dubnu nebo květnu 2020. 
Záleží na tom, zda mají antény namířené na jih na vysílač Krásné nebo na sever na Černou horu. 
Tento krkonošský vysílač totiž bude vypínat vysílání DVB-T o několik měsíců dříve. Česká televize 
ukončí vysílání z Černé hory již 7. ledna 2020, multiplex 2 potom 12. února 2020 a multiplex 3 až 28. 
dubna 2020. Multiplex 4, který lze na severu Pardubického kraje přijímat z vysílače Chlum u Hradce 
Králové, se odmlčí jako poslední 30. dubna 2020. 
 

Bez ohledu na to, zda přijímáte televizi na individuální pokojovou nebo venkovní anténu nebo 

společnou televizní anténu, budete si muset kvůli příjmu DVB-T2 pořídit buď nový televizor nebo 

set-top box. Přijímač by měl obsahovat nejen tuner DVB-T2, ale také kodek HEVC/H.265. Pokud 

chcete mít jistotu, že přijímač opravdu dokáže zpracovat signál českých sítí DVB-T2, hledejte zlatou 

pečeť „DVB-T2 ověřeno“. Tou jsou označeny přístroje, které prošly certifikací Českých 

Radiokomunikací a byly na příjem českého vysílání přímo otestovány. 

 

mailto:kancelar@borova.cz
http://www.televizniweb.cz/2018/12/vychodni-cechy-odpocitavaji-posledni-rok-do-vypnuti-televizniho-vysilani-dvb-t-pripravte-se-vcas/
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ZUBNÍ POHOTOVOST – (so, ne, svátky 8 – 11 hod.) 

7.-8.12.2019 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

14.-15.12.2019 MUDr. Feltlová Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

21.-22.12.2019 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

23.12.2019 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

24.12.2019 MDDr.  Kotlárová Michaela Sarah Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

25.12.2019 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

26.12.2019 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

27.12.2019 MDDr.  Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

28.-29.12.2019 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

30.12.2019 MDDr.  Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

31.12.2019 MDDr. Novák  Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

1.1.2020 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

4.-5.1.2020 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

11. - 12. 1. 2020 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 
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OHLÉDNUTÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVÁ 

Malé ohlédnutí za uplynulým čtvrtletím. 

V září jsme přivítali pět prvňáčků Leontýnku, Leničku, Nelinku, Terezku, Elenku a také děti 

z ostatních ročníků. Bylo vidět, jak jsou krásně odpočaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Od chvíle, kdy usedly do lavic, dělají nám samou radost. 

 

                                                            S třeťáky tvoří prima partu. 
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             Už jsme druháci, koukejte!                       Zbytek třídy je nemocný nebo ještě na prázdninách? 

                                                                                                                 Přemýšleli čtvrťáci. 

Naši páťáci.  Také ještě nejsme všichni. 

Dopravní hřiště v Poličce nás přivítalo krásným počasím. 
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Čekání na zelenou je fakt nuda ☺. 

 

 

Výstava českých korunovačních klenotů a prohlídka hradu Svojanova. 

Začínali jsme prohlídkou hradu. 

 

 

 

 

 

 

 

            V mučírně všem zatrnulo.                                                               Tak, sem se strčila……..  
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Kopie pohřební koruny Přemysla Otakara II.         Konečně jsme se dostali před samotného Karla IV.  

                                                                                                             v nadživotní velikosti. 

A potom už nás čekala stará konírna plná zajímavých exponátů a informací - ti odvážnější si během 

prohlídky sáhli i na popravčí meč. 

 

 

Tím nejlepším nakonec měly být české korunovační klenoty. Vidíte, tam vzadu. 

Ale nevím, jestli náhodou nezvítězila mučírna. ☺ 

Závěrem je nutno říci, že nám průvodci velice chválili děti, protože ty byly opravdu hodné. 
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                 Pozvání 

                      Srdečně Vás zveme na vánoční besídku, 
                           která se bude konat dne 13. 12. 2019 od 16:00 h.                                               

                            Těšit se můžete na vánoční zpívání u stromečku a malé      
                        výtvarné dílny v budově školy. 

 

 

 

KNIHOVNA BOROVÁ 

3. listopadu zahájila cestovatelské přednášky  Cestou necestou Petra Jelénková svým povídáním o 

Peru. Sešli jsme se v komornější sestavě, ale o to více byla beseda příjemná a srdečná. 

Petřina cesta začínala spontánním rozhodnutím, že si o prázdninách někam vyjede. Rozhodla se pro 

Jižní Ameriku a hned si zakoupila letenku. Ubytování si sehnala přes internet zdarma. Po příletu do 

Limy a po ubytování domácí zjistili, že hraje na housle. Protože sami měli kapelu, nabídli jí, aby šla 

s nimi na zkoušku a večer už hrála na pohřbu moravskou lidovou píseň. Petra byla rozhodnutá, že se 

podívá do pralesa a že bude žít s místními indiány. Další rodina, u které bydlela, jí řekla, že má 

v pralese chatu a že se tam s nimi může podívat. Tuto lákavou nabídku samozřejmě využila, ale 

pobyla zde jen dva dny.  

Po Peru se Petra pohybovala stopem, nicméně zjistila, že to není nejbezpečnější způsob přepravy 

pro samotnou bílou ženu. Protože má ráda hory, splnila si sen a absolvovala trek přes hory.  Zažívala 

různé příhody, většinou zcela nečekané. Poslední týden pobytu se rozhodla, že stráví týden ve tmě 

v jeskyni. U domorodců si takou jeskyni na druhý pokus našla. Jeskyně však byla volně přístupná a 

když tam po dvou dnech nečekaně přišli cizí lidé, svůj pobyt ze strachu ukončila.  

V Peru našla Petra nové kamarády a doufá, že se tam ještě někdy podívá. 
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1 prosince bude povídání z amerického kontinentu 

pokračovat se Štěpánem Jílkem z Mexika do Kanady 

(jedná se o pokračování loňské přednášky) a 19. ledna 

se můžeme těšit na zážitky našeho nejlepšího 

horolezce Radka Jaroše, který patří k 15 lidem na 

světě, kteří zdolali všech 14 osmitisícovek bez použití 

kyslíku. Obě přenášky budou od 16 hodin. 

 

 

Knihovna vyhlašuje na facebooku vánoční tipovací soutěž o dvě vstupenky na lednovou besedu s 
Radkem Jarošem.  
  
Chcete soutěžit? 

1. Dejte like 👍 stránce Knihovna Borová   
2. Do komentáře pod tento příspěvek odpovězte na otázku: Kolik čtenářů navštíví naši knihovnu v 
období od 1. 9. 2019 do 10. 12. 2019 

3. Sdílejte příspěvek někomu, kdo by se na besedu rád podíval, pokud chcete 😉   
  

Soutěž končí v úterý 10. 12. 2019 v 21:00 hod. Výherce budeme kontaktovat do zprávy nejpozději 
ve čtvrtek 12. 12. 2019.  Vyhrávají dva nejbližší tipy, každý vždy jednu vstupenku pro dospělého. Při 
shodě tipů budou vítězi určeni losováním.   

Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji a nijak s ní nesouvisí. Přejeme hodně štěstí :)  
   

Základní škola v knihovně 

V listopadu navštívili knihovnu žáci 1., 2. a 3. ročníku. Děti se seznámily s tím, k čemu knihovna slouží 

a jak správně s knihami zacházet.  Druháci a třeťáci sami poučili prvňáčky, jak jsou knihy pro děti 

uspořádány a pro jaké věkové kategorie je určeno správné barevné označení knih. Děti si pak 

prohlédly nové i starší knihy a některé knihy si vypůjčily. Nakonec dostaly omalovánku s obrázkem, 

kde měly najít, jak se v knihovně správně chovat a jak naopak s knihami nenakládat. 
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V knihovně jsou nyní k zapůjčení také starší čísla některých časopisů, které nám darovala poličská 

knihovna. 

                 Květa Honzálková - Knihovna Borová 

 

 

15. KLUBÍK - ČSZ ZO Borová - 12.12.2019 

od 17:00 do 19:00 v Obřadní síni v Borové – VÁNOCE 😊 

OHLÉDNUTÍ ZA TŘINÁCTKOU A ČTRNÁCTKOU 

 

 

Veselé Vánoce všem, samou radost jen,  

ať si Štědrý večer krásně užijete, svátky radosti prožijete.   

Přeje Klubík 
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NAŠE SENIORKY 

Dne 19.9.2019 jsme se rozloučily s létem a to tradičním opékáním buřtů za potokem. 

 

 

Dne 7.11.2019 jsme se sešly v Motorestu Borová na svatomartinské huse. Moc nám chutnalo a 

chceme poděkovat p. Kvapilovi. 
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15.11.2019 uspořádal pardubický kraj pro seniory podvečer s živou hudbou a my nemohly chybět. 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 24. 11. 2019 se konalo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání občánků. Do řad 

borovských občanů přibylo a do obecní kroniky bylo zapsáno sedm dětí (3 děvčat a 4 chlapci) Poul 

Nikolas, Popelka Adam, Abdalsied Karim, Lebeda Adam, Fialová Laura, Čermák Marek a 

Odehnalová Alžběta. Slavnostního vítání se zúčastnili čtyři z nich. 

 

Zleva: Čermák Marek, Lebeda Adam, Popelka Adam a Poul Nikolas. 
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POZVÁNÍ 

 

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ – PROSINEC 2019 

Bystré 
6. 12. 2019 – Mikulášská nadílka. Připraveno je pro Vás 
po čertech bohaté občerstvení, ďábelský fotokoutek, 
pekelná atmosféra – nově s venkovním barem. Lucifer, 
Mikuláš a anděl přijede na kočáru taženém čerty v 17 
hodin před HZ. 

12. 12. 2019 – Vánoční besídka – Mateřská škola Kvítek 
Bystré srdečně zve všechny rodiče a prarodiče na 
vánoční besídku, která se uskuteční od 16 hodin v kině 
Bystré. 

25. 12. 2019 – Živý betlém - Římskokatolická farnost 
Bystré Vás zve na živý betlém. Scénického ztvárnění 
betlémských událostí se jako tradičně ujmou místní 
rodiny. Od 14:30 před kostelem. 

Dolní Újezd 
1.12.2019 - Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 
od 16 hodin v parku před ZŠ 
program a občerstvení zajištěno 

7.12.2019 - Mikulášská zábava  
od 20 hodin v sokolovně, hudba ROTOPED, vstupné 
70Kč 
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občerstvení zajištěno 
 
15.12.2019 - Autorský muzikál - Příběh vánočního 
anděla 
od 17 hodin v sokolovně, vstupné 150Kč, děti do 15 let 
50Kč 
 

Lubná 

7.12.2019 - vánoční výstava na Skalce v Lubné  
od 10.00 hodin, začátek kulturního programu ve 13.30 
hodin - vystoupí - děti z mateřské školy Lubná, pěvecký 
sbor Lubenika, BIG BAND ZUŠ Litomyšl, cimbálová 
muzika Valašské peklo - CIMBAL HELLBAND. 
 
31.12.2019 - Silvestrovský ohňostroj před obecním 
úřadem v Lubné  
od 18.00 hodin, starostova silvestrovská polévka a 
občerstvení. 
 
Litomyšl 

8.12.2019, 15:00, Smetanův dům, Litomyšl - Vyšla 

hvězda nad Betlémem 

Hra Pavla Vašíčka je montáží textů ze stejnojmenné 

knihy Josefa Voláka, písní Adama Michny z Otradovic, 

lidových vánočních zpěvů a fragmentů lidových 

vánočních her českého baroka.  

 

13.12.2019, 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl - 

Mňága a Žďorp 

Koncert a afterpárty. 

Vstupné: 230 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a Paseka) a 

280 Kč na místě 

 

14.12.2019, 19:00, Smetanův dům, Litomyšl     

Vánoční koncert orchestru Václava Hybše 

Hlavním hostem letošního posledního ročníku je 

populární a velmi oblíbená herečka, absolventka AMU 

v Praze Kateřina Brožová, která patří mezi 

nejvyhledávanější herečky divadelní i muzikálové 

scény. 

Vstupné: 320 - 390 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 

612 161)   

16.12.2019, 19:00, Smetanův dům, Litomyšl - 573. LHV: 

Gentlemen Singers "O Nata Lux" 

Tato klidná a rozjímající skladba evokující nebeské 

světlo je jedním z nejpopulárnějších děl tohoto 

skladatele. V programu zároveň zazní jedny z 

nejkrásnějších vánočních písní, z nichž některé jsou 

velmi osobní a v úpravě přímo pro Gentlemen Singers.  

Vstupné: 200 Kč (předprodej v IC Litomyšl a na 

www.smetanuvdum.cz)  

 

18.12.2019, 18:00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, 

Litomyšl - Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční a Petr 

Eben: Truverská mše 

Spojené pěvecké sbory z Litomyšle, sólisté, Litomyšlský 

symfonický orchestr, dirigent D. Lukáš, dětské sbory a 

odd. ZUŠ Dolní Újezd, dirigentka P. Kubátová Šišková. 

Vstupné: 100 Kč 

 

Oldřiš 

23.12.2019 – Zpívání u stromečku od 18.00 hod 

U Obecního úřadu v Oldřiši si společně zazpíváme 

koledy u rozsvíceného vánočního stromku 

a poté zapálíme prskavkový řetěz. Prskavky a vánoční 

náladu s sebou, teplé nápoje budou zajištěny.   

 

28.12.2019 od 20.00 hod Předsilvestrovský ples 

v Orlovně v Oldřiši 

Hraje : Combo2, rezervace místenek na tel: 732/482 

543 

 

Polička 

do 12. 1. 2020 – Vánoce a tradiční pokrmy 

– výstava o nejpříjemnějších věcech každého roku – o 

Vánocích a o jídle. Uvidíte prostřené stoly a porovnáte, 

co se na nich (a pod nimi) objevovalo v době vlády Karla 

IV., co v 19. století a co dnes. 

Centrum Bohuslava Martinů - třída B. Martinů 

 

Do 15. 12. 2019 – Královský advent na Svojanově  

vánočně vyzdobený hrad, víkendové vánoční akce 

 

1. 12. 2019 - Vánoční inspirace  

v neděli od 13.00 do 18.00 hodin. 

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. 

 

Pomezí 

7.12. - KRAMPUS SHOV - areál u ZŠ horní od 15.30 - 

19.00 hodin 

21.12.  Zpívání u vánočního stromu - vánoční koncert v 

areálu u OÚ, začátek v 16.00 hodin 

Sebranice 

1. 12. 2019 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu  

v 16.30 hod. u kapličky na Pohoře. Připraven bude 

kulturní program. Občerstvení zajištěno. 

 

15. 12. 2019 – Adventní koncert  

od 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Žáci ZUŠ Dolní 

Újezd zazpívají pásmo vánočních koled. 
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28. 12. 2019 – Předsilvestrovské posezení  
od 18.00 hod. v kulturním domě, k tanci a poslechu 
zahraje kapela Vepřo, knedlo, zelo. Těšit se můžete na 
barmanskou show s ohnivými efekty. Občerstvení 
zajištěno. 
 
31. 12. 2019 Silvestrovský ohňostroj 
 v 19.00 hod. u kapličky na Pohoře. Občerstvení 
zajištěno. 
 

7.12.2019 Přednáška Norsko - do fjordů a mnohem dál- 

povídání Kmoškových o putování za severskou krajinou, 

18.00, Sklepení Sebranice č.p.8 

15.12.2019 Vánoce ve Světnici č.p.8 ,14-16 povídání 

Lenky Kmoškové o staročeské vánoční kuchyni spojené 

s ochutnávkou, pořádá SAN 

 

Svojanov 

5. 12. 2019 - Možná přijde i Mikuláš 

v 16 hod. dílničky na radnici, v 17,15 hod. do kostela sv. 

Petra a Pavla přijde Mikuláš  

a následně rozsvítí vánoční strom na náměstí 

 

Adventní koncert 

14. 12. v 16 hod. v kostele sv. Mikuláše vystoupí 

pěvecké sdružení Dalibor ze Svitav 

Svojanovské vánoce 

21. 12. v 16 hod. na náměstí ve Svojanově nabízí: 

vánoční trhy s tradičním občerstvením, tabulí a zvyky, 

se soutěžní výstavou betlémů, 

od 17,15 hod. živý betlém v kostele sv. Petra a Pavla a 

možnost výstupu na věž 

Vánoční bruslení

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – PROSINEC 2019 

 
Neděle 1. prosince od 13.00 do 18.00 h 

Vánoční inspirace 

21. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční 

tématikou. 

Pondělí 2. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Doktor Spánek od Stephena Kinga 

Horor, USA, 152 min, titulky, přístupný od 15 let, 

vstupné 110 Kč 

Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) 

popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety 

v hotelu Overlook.  

Úterý 3. prosince v 19.00 h 

Janáček a jeho múzy 

Doležalovo kvarteto připravilo ve spolupráci s herečkou 

Valérií Zawadskou jedinečný projekt. Program dává 

možnost nahlédnout do Janáčkova skladatelského 

umění, ale i do jeho úzkého soukromí. Koncert v rámci 

KPH 2019/2020. 

Vstupné 110 Kč / student, žák 20 Kč 

Středa 4. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Vlastníci 

Komedie/drama, ČR/SK, 96 min, přístupný od 12 let, 

vstupné 130 Kč  

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím 

žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti.  

Středa 4. prosince v 18.00 h … malý sál  

ZUŠ B. Martinů Polička 

Pátek 6. prosince v 19.00 – 24.00 h 

Dokončená Kurzu tance a společenské výchovy 

Věneček a také závěrečný taneční večer je již skutečně 

reprezentačním plesem, všichni budou moci porovnat 

své taneční umění s frekventanty kurzu tance. Hraje 

taneční orchestr COMBO 2 Litomyšl.   

Vstupné pro veřejnost: 110 Kč … 150 Kč (v předprodeji 

s místenkou) 

Sobota 7. prosince v 19.00 h 

Hudba pomáhá 

Také v letošním roce zavítá do Poličky benefiční festival 

Hudba pomáhá. V sobotu rozezvučí Tylův dům koncert 

skupiny Parkoviště pro velbloudy, kterou doprovodí 

Cimbálová muzika Jana Dostála. Výtěžek akce bude 

následně věnován třináctiletému Míšovi Tereskovi z 

Chrudimi, který trpí dětskou mozkovou obrnou. 

Neděle 8. prosince v 16.00 h … Kino Tylův dům  

Ledové království II 

Animovaný, USA, 103 min, dabing, přístupný, vstupné 

120 Kč / 100 Kč děti  

Elsa se společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem 

vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu.  

Neděle 8. prosince v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Ledové království II /3D 

3D animovaný, USA, 103 min, dabing, přístupný, 

vstupné 140 Kč / 130 Kč děti  

3D projekce animované pohádky. 

 

Pondělí 9. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Le Mans´66 

Akční/životopisný, USA, 153 min, titulky, přístupný od 

12 let, vstupné 130 Kč 
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Film podle skutečného příběhu Ford versus Ferrari. 

Středa 11. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Špindl 2 

Komedie, ČR, 107 min, přístupný od 12 let, vstupné 130 

Kč 

Pokračování úspěšné komedie ze zimního prostředí. 

Vrátíme se na zasněžené sjezdovky a horské chaty, 

které přejí milostným vztahům i humoru. 

Čtvrtek 12. prosince v 19.00 h 

Skleněný strop 

Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu, 

dva protikladné názory a jeden společný pocit viny, 

kterého se nejde zbavit… Uvedeno v rámci divadelního 

abonmá / podzim 2019 

Vstupné: 330, 360, 390 Kč 

Neděle 15. prosince v 18.00 h … Kino Tylův dům  

Pat a Mat: Kutilské trampoty 

Animovaný, ČR, 63 min, přístupný, vstupné 120 Kč 

Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé 

i velké přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až 

se hřebíky budou prohýbat. 

Pondělí 16. prosince v 8.10 a 10.50 h 

Švanda 

Variace na Tylovu hru Strakonický dudák se zpěvy a 

tanci. Pořádá Divadelní spolek Tyl Polička. 

Školní představení. 

Úterý 17. prosince   

Vánoční koncert ZUŠ B. Martinů Polička 

Středa 18. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům  

Last Christmas 

Komedie, USA/VB, 103 min, titulky, přístupný od 12 let, 

vstupné 130 Kč 

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než 

je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do 

černého. 

Čtvrtek 19. prosince v 19.00 h 

Inflagranti & Václav Noid Bárta / VÁNOČNÍ KONCERT 

Spojení něžných smyčců s pravým rockerem přináší 

neskutečně silný zážitek a bezvadnou atmosféru. 

Vstupné: 330, 360, 390 Kč 

Čtvrtek 26. prosince v 19.00 h 

Švanda 

Variace na Tylovu hru Strakonický dudák se zpěvy a 

tanci. Pořádá Divadelní spolek Tyl Polička.

 

          

             Přejeme ti k Mikuláši 

          pěkný sníh, ne žádnou kaši, 

          po kterém rej andílků 

          přinese ti nadílku 

          převelice bohatou, 

          bez setkání s rohatou. 

 

 

 

Informační leták je periodický tisk územního samosprávného celku a vydává se pro obec Borovou 1x měsíčně 

bezplatně. Povoleno Ministerstvem kultury ČR evidenční číslo MK ČR E 22725. 

Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory vydavatele. 

Příspěvky neprošly jazykovou úpravou vydavatele. Uzávěrka je vždy 25. den v měsíci. Soukromé podané inzeráty jsou 

zpoplatněny. Nepřišel vám informační leták do schránky? Kontaktujte nás. 

 

 

V Borové, dne 29. 11. 2019                          Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268 
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