Listopad a
prosinec v BOJANOVE
Městys Bojanov na vědomost dává, že …
…stavba ČOV proběhla bez větších komplikací dle schváleného harmonogramu, a tím byla splněna
důležitá dotační podmínka. K 1. listopadu 2015 byl zahájen zkušební provoz. Více v letáku o ČOV.

… 28. listopadu 2015 od 18,00 se v tělocvičně ZŠ uskuteční Jubilejní výroční schůze 1. FC
Bojanov. Srdečně zveme všechny současné i bývalé členy fotbalového klubu.
… pro místní občany přichystá vánoční stromky z prořezávek. Objednávky budou do 14. 12.
přijímat pracovnice Úřadu městyse Bojanov, tel. 469 675 208. Prodej voňavých jehličnanů
proběhne 16. 12. 2015 v době od 13,30 do 16,00 před KD v Bojanově. Cena činí 70 Kč.
… proběhne Veřejné zasedání zastupitelstva, a to 16. 12. 2015 od 18,00. Místo konání: KD Bojanov.
… 22. 12. 2015 od 10. hodiny si mohou zájemci o štědrovečerního šupináče zajít
k bojanovské Rybárně, kde budou prodej kaprů řídit členové MO ČRS.
… ve dnech 21. 12. 2015 – 31. 12. 2015 bude Úřad městyse Bojanov z důvodu dovolené uzavřen.
… v sobotu 9. 1. 2016 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka – bližší informace v dalším letáku. ŘKF
Bojanov a Charita ČR děkují všem, kdo přispěli do materiální sbírky konané 18. 10. 2015.

Kulturní akce:
SETKÁNÍ SENIORŮ: Všichni dříve narození spoluobčané jsou srdečně zváni do tělocvičny místní
školy, kde pro ně bude 6. listopadu 2015 připraven bohatý program (vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
Bojanov a ze ZUŠ Slatiňany, k tanci a poslechu zahraje pan Mrázek) a malé občerstvení.
VZPOMÍNKOVÝ DEN V BOJANOVĚ: V neděli 15. 11. 2015 si připomeneme oběti první a druhé
světové války… Program: V 8,00 – mše svatá v kostele sv. Víta v Bojanově, poté slavnostní průvod
k „andělíčkovi“-zde položení kytice, proslov starosty obce a čtení úryvků z obecních
kronik. V 9,45 – v tělocvičně ZŠ Bojanově zahájena výstava připomínající 2.sv.v.
V 10,00 – začátek divadelního představení ŠEPTEJ NAVZDORY, jehož autorkou
je dramaturgyně ČT Jana Ozoráková. V hlavních rolích se představí herci Filip Cíl a
Jana Trojanová, dále účinkují členové souborů Kvítko a Klíčenky. V 16,00 – ukončení
výstavy a tím i celého vzpomínkového dne. Vstupné na divadelní představení a výstavu dobrovolné.
V sobotu 21. 11. 2015 si udělejte čas a vyrazte do tělocvičny ZŠ na tradiční KATEŘINSKOU
ZÁBAVU pořádanou SDH Bojanov. Začátek ve 20,00. Co Vás čeká? Výborná kapela MAT 4, soutěž
o ceny a ve výčepu přátelsky naladěná obsluha. Co víc si přát…
PŘEDNÁŠKA: Když se řekne Rumunsko, většině lidí se vybaví
krvelačný kníže Drákula a možná hlavní město. Rumunsko je
také země plná úchvatné a divoké přírody. O svém putování
po této zemi nám opět přijedou popovídat manželé Měkotovi,

Přesný termín přednášky (některý z posledních listopadových dní) je ještě v jednání. Akce bude
včas „inzerována“ (web obce, plakáty,…)  Ps: Přednáška bývá často spojována s nudou. Kdo už se
vyprávění pana Měkoty účastnil, jistě potvrdí, že nuda to není ani náhodou.
KINO BOJANOV - tentokrát si Vás dovolují pozvat…

O druhé adventní neděli, tj. 6. 12. 2015, se před bojanovským
kostelem rozsvítí VÁNOČNÍ STROM. Můžete se těšit na vystoupení
dětí z MŠ a ZŠ Bojanov, pozdrav od Mikuláše, výzdobu stromečku,
trhy, svařáček, cukroví,….
Akce začíná v 16,30.
Na pondělí 7. prosince 2015 od 17,30 (v prostorách ZŠ) je naplánována „tvořivá dílna“. Téma:
„Vánoční přáníčka z papíru“ (využití všech možných technik práce s papírem), délka kurzu 2–3 h.,
cena 150 Kč. Prosíme zájemkyně, aby se přihlásily nejpozději do 30. 11. 2015 u L. Simonové
(739 812 867), M. Bakešové (604 633 707), emailem na kkmestysbojanov@seznam.cz.,...
Nebude-li naplněna minimální kapacita 8 účastnic, dílna se konat nebude. Děkujeme za pochopení.
Toužíte-li se vánočně naladit a zazpívat si známé koledy, neváhejte a přijďte
9. 12. 2015 před bojanovskou základní školu, kde se školní sbor připojí
k celorepublikové akci „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“. Vše vypukne v 18,00. Pro
návštěvníky bude připraveno občerstvení.
V úterý 15. 12. 2014 od 16,00 proběhne v mateřské školce VÁNOČNÍ BESÍDKA.
Ve čtvrtek 17. 12. 2014 zakončí děti ze ZŠ letošní rok tradiční VÁNOČNÍ BESÍDKOU. Od
15,00 se na Vás budou těšit malí trhovci, kteří v prostorách chodby 1. stupně budou prodávat
výrobky žáků školy. Dále zde bude probíhat výprodej knížek ze školní knihovny. V 17,00 začne
samotné vystoupení.
Ve středu 23. 12. 2014 zazní v hrbokovském kostele libý zpěv v podání školního sboru Bojďata a
Chrámového sboru Nahoboj. VÁNOČNÍ KONCERT začne v 18,00. Všichni jste srdečně vítáni.
Vstupné dobrovolné.

Myslivecké sdružení Kovářov – Hrbokov zve všechny, kdo rádi vytančí následky štědrovečerního
hodování, na svou proslulou POSLEDNÍ LEČ, a to 25. 12. 2015 od 20,00 do tělocvičny ZŠ.
Bojanovské turistky (a nejen ony) se 29. 12. 2015 vydají za proslulými
BETLÉMY V TŘEŠTI. Při zpáteční cestě je plánována návštěva ZOO Jihlava
(vstupné: dospělí 80 Kč, děti a důchodci 40 Kč). Odjezd z Bojanova v 8,00,
předpokládaný návrat v 18,00. Cena dopravy: dospělí 200 Kč, děti 120 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit u paní Z. Trojanové – tel. 728 421 084.

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert v podání Chrámového chrámu Nahoboj a smíšeného
sboru Jeřabiny a sólistů, který se uskuteční v neděli 3. 1. 2015 od 16,00 ve farním kostele
sv. Víta v Bojanově. Můžete se těšit na Českou mši vánoční od J. J. Ryby.
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ MŠE
Hrbokov - 24.12. Sl. Narození Páně v 16,30

2. 1. Mše svatá v 16,30

Bojanov - 24.12. Sl. Narození Páně ve 22,00 - zazní II. česká mše půlnoční J. J. Ryby
25.12.Sl. Narození Páně v 8,00

26.12.Svátek sv. Štěpána v 8,00

27.12. Svátek sv. Rodiny v 8,00 - se žehnáním manželům
31.12. Sv. Silvestr v 15,00

1.1. Sl. Matky Boží v 8,00

Společenská kronika:
V posledních měsících…
…nás opustil pan Miloslav Kovář z Hořelce.

Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
…se narodily Sofie Paulusová z Kovářova

Eliška Tesařová z Bojanova
Šťastným rodičům gratulujeme a Sofince a Elišce přejeme, ať je životem provází radost,
zdraví, štěstí a mnoho lásky.
…oslavili stříbrnou svatbu

Lenka a Vladimír Horníkovi z Bojanova

Manželům Horníkovým blahopřejeme a přejeme jim do dalších společných let zdraví a štěstí.
… vstoupili do manželství

Markéta Vavroušková z Černé za Bory a František Kubelka z Bojanova
Hana Kábelová z Bojanova a Ladislav Moučka z Chrudimi
Novomanželům přejeme mnoho lásky, štěstí a nádherných společných zážitků.
V listopadu a prosinci oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Listopad:
Prosinec:
Trávničková Kateřina z Kovářova 80 let
Novotný Bohumil z Bojanova
82 let
Tlapáková Jaroslava z Bojanova
75 let
Trávnička František z Bojanova 85 let
Zemek Stanislav z Hrbokova
70 let
Velehradská Hana z Bojanova 60 let
Žaludová Věra z Bojanova
70 let
Krejčová Věra z Bojanova
84 let
Kopecká Agneša z Bojanova
90 let
Stehnová Božena z Bojanova
75 let
Secký František z Hrbokova
70 let
Paulus Josef z Kovářova
80 let
Pírko Jaroslav z Bojanova
65 let
Vokálková Eva z Hor. Bezděkova 89 let

