Vážení a milí spoluobčané,
každoročně se v adventních dnech zamýšlím, jak se s Vámi podělit o nadcházející
sváteční náladu a jak společně sdílet to krásné a dobré, co do našich duší právě v tomto
zvláštní energií nabitém čase přichází.
Mnohým z nás však často uniká to podstatné a předvánoční shon a starosti posledních
dnů v roce zastírají to nejvzácnější, co nám tyto dny přinášejí. Vždyť není nic důležitějšího
než pohoda a příjemně strávené chvíle se svými blízkými. A žádné sebedražší dárky
nenahradí okamžiky, kdy se přátelé a rodina setkávají u vánočního stromečku, coby
symbolu obdarovávání a radují se z maličkostí a úsměvů na rtech.
Dovolte mi proto, abych Vám všem popřál do nastávajících svátečních dnů jen to
nejlepší. Abyste pod stromečkem našli štěstí, zdraví, sváteční pohodu a všechny starosti,
jež tato hektická doba přináší, se navždy rozplynuly.
A také Vám do kvapem se blížícího roku 2019 přeji, ať Vás krásné chvíle a spokojenost
adventních dnů neopouští a nový rok přinese jen mnoho úspěchů.
Závěrem prosím přijměte pozvání na kulturní program, který pro vytvoření té pravé
předvánoční a novoroční atmosféry připravili zástupci města Borohrádek ve spolupráci
s kulturní komisí a dalšími organizacemi. Těším se na setkání s Vámi.
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec

pátek 30. listopadu od 14.3o hodin, církevní základní škola

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
sobota 1. prosince od 14.oo hodin, náměstí

ADVENTNÍ TRHY
sobota 1. prosince od 17.oo hodin, náměstí

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 7. prosince od 18.oo hodin, městské kino

VÁNOČNÍ KONCERT
Malá dechová hudba OPOČENKA

středa 12. prosince od 18.oo hodin, kostel sv. Michaela Archanděla

ADVENTNÍ KONCERT
Koncert žáků ZUŠ Týniště nad Orlicí, pobočky Borohrádek

čtvrtek 13. prosince, mateřská škola

VÁNOČNÍ DEN PRO DĚTI MŠ I. – III. třída
pátek 14. prosince od 16.oo hodin a od 18.oo hodin, městské kino

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI - „Příšerky z vesmíru“
sobota 15. prosince od 18.oo hodin, kostel sv. Michaela Archanděla

ADVENTNÍ KONCERT
Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk, Pardubice

úterý 18. prosince od 16.oo a od 17.oo hodin u církevní základní školy

ŽIVÝ BETLÉM
středa 19. prosince od 16.3o hodin, základní škola TGM

VÁNOČNÍ AKADEMIE
sobota 22. prosince od 15.oo hodin, kostel Nejsvětější Trojice v Šachově

ADVENTNÍ KONCERT
Prausův pěvecký sbor a X-tet Rychnov nad Kněžnou

pondělí 31. prosince v 16.15-16.30 hodin od městského kina

SILVESTROVSKÝ POCHOD PRO MALÉ I VELKÉ
pondělí 31. prosince od 18.oo hodin, náměstí Borohrádek

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

