LISTOPAD A PROSINEC
2016 v Bojanově
Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… v listopadu se uskuteční výroční schůze 1. FC Bojanov. Bližší informace – na pozvánkách.
… dne 29. listopadu bude z důvodu dovolené zavřena bojanovská veterinární ordinace.
… pro místní občany přichystá vánoční stromky z prořezávek. Objednávky budou do
14. prosince přijímat pracovnice Úřadu městyse Bojanov, tel. 469 675 208. Prodej
voňavých jehličnanů proběhne 20. prosince od 13,30 do 16,00 před KD v Bojanově. Cena činí 70 Kč.
… 14. prosince od 19,00 proběhne v KD Bojanov VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.
… 22. prosince od 10. hodiny si mohou zájemci o štědrovečerního šupináče zajít
k bojanovské Rybárně, kde budou PRODEJ KAPRŮ řídit členové MO ČRS.
… ve dnech 23. prosince – 1. ledna bude Úřad městyse Bojanov z důvodu dovolené uzavřen.
… spoluobčané, kteří jsou již připojeni ke kanalizaci (ČOV), se mohou dostavit na úřad městyse
k podpisu nové smlouvy.
… majitelé kotlů na tuhá paliva mají poslední dva měsíce na to, aby si nechali udělat jejich revizi!!!
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat první kontrolu nejpozději do
31. prosince 2016.
… v sobotu 7. ledna proběhne v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – informace o projektech
podpořených z této sbírky budou uvedeny na vývěskách. Vedoucí skupiny musí mít průkaz vedoucího
koledníků, občanský průkaz a vše ukázat při vyzvání. Nevhazujte peníze do pokladničky, jež není
zapečetěna a označena razítky našeho městyse.
… je možnost si zakoupit stolní kalendáře pro rok 2017 s fotografiemi pana Plašila - cena: 55 Kč.
… paní Marie Kubelková vydala novou knihu POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA. Jak z názvu
knihy vyplývá, seznámí nás v ní se svými zážitky a dojmy z cesty do tohoto slavného poutního místa
ve španělské Galicii. Cena činí pouhých 100 Kč. Knihu můžete objednávat přímo u paní Kubelkové na
tel. č. 737 360 679.

Kulturní akce:
SETKÁNÍ SENIORŮ: Všichni dříve narození spoluobčané jsou srdečně zváni do
tělocvičny místní školy, kde pro ně bude 4. listopadu připraven program v podobě
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Bojanov a členů souborů Kvítko a Klíčenky, přichystáno je
též malé občerstvení. Více na pozvánkách.
V sobotu 26. listopadu si udělejte čas a vyrazte do tělocvičny ZŠ na tradiční KATEŘINSKOU
ZÁBAVU pořádanou SDH Bojanov. Začátek ve 20,00. Co Vás čeká? Výborná kapela Veřejnej
Bigbít, soutěž o ceny, ve výčepu příjemná obsluha,…
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akci „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“. Vše
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V pátek 23. prosince zazní v kostele sv. Václava v Hrbokově 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. prosince od 20,00 do tělocvičny ZŠ. Hraje
kapela ROCK FAKTOR.
Na SPOLEČNÝ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK, ke kterému dojde 1. ledna v 17:20:11 na návsi na
Holíně, jsou zváni nejen obyvatelé Kovářova a Holína. Účastníci si s sebou mají vzít „přípitivo a
sklenivo.“
ŘKF Bojanov a Chrámový sbor Nahoboj Vás srdečně zvou na VÁNOČNÍ KONCERT, jenž proběhne
v kostele sv. Víta v Bojanově dne 8. ledna od 16,00.

MŠ a ZŠ hlásí:
Ve čtvrtek 15. prosince od 16,00 proběhne v mateřské školce VÁNOČNÍ BESÍDKA.
Ve středu 21. prosince 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. V 17,00 začne samotné vystoupení.

KK Bojanov Vás zve na muzikál EVITA.
Podařilo se zajistit lístky za bezkonkurenční
cenu 350 Kč (běžně za 690 Kč). Kdo by rád
toto představení v so 11. února 2017 od
15,00 v divadle Studio DVA (Praha –
Václavské náměstí) viděl, nechť se přihlásí
u L. Simonové (739 812 867), a to do konce
roku 2016. Bližší informace (čas a místo
odjezdu, platba) najdete v příštím letáku.

Farnost Bojanov:




Pobožnost na hřbitově za zemřelé - neděle 6. listopadu v 15,00 u hlavního kříže.



Mše svatá o první neděli adventní se žehnáním adventních věnců - 27. listopadu od 8,00
v kostele v Bojanově.



Varhanní večerní čtvrthodina - vánoční melodie - 25. prosince od 18,00 v kostele
v Bojanově.

Varhanní večerní čtvrthodina – téma: adventní písně - 27. listopadu od 18,00 v kostele
v Bojanově.

 ŘKF zve na tradiční RORÁTNÍ MŠE SVATÉ při svíčkách o sobotách 3. a 17. prosince od
6,30, poté společná snídaně na faře.
 ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK - 24. prosince od 15,00 - kostel v Bojanově – zveme tímto všechny
(malé i velké), aby se přišli podívat na jesličky v kostele. Jesličky si v klidu prohlédnete a
ještě si u nich zazpíváte několik vánočních písní a koled.

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ MŠE
Hrbokov - 24.12. Sl. Narození Páně v 16,30
Bojanov - 24.12. Sl. Narození Páně ve 22,00 - zazní III. vánoční mše koledová od Fr. Laštůvky
– naposledy v Bojanově zazněla na Boží hod vánoční LP 1952!
25.12.Sl. Narození Páně v 8,00
26.12.Svátek sv. Štěpána v 8,00
31.12. Sv. Silvestr v 15,00
1.1.Sl. Matky Boží v 8,00 –žehnání manželům

Společenská kronika:
V posledních měsících…
…nás opustili paní Olga Novotná z Bojanova

pan Stanislav Novotný z Bojanova
paní Marie Zelená z Bojanova
Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
…oslavili zlatou svatbu

Jaroslava a Bohumír Plíškovi z Bojanova
Alena a Josef Peškovi z Horního Bezděkova

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

Ester Hejzlarová z Horního Bezděkova a Václav Hladký
Soňa Dočekalová ze Seče a Lukáš Paulus z Bojanova
Michaela Mrázková z Chrudimi a Jakub Švadlenka z Kovářova
Novomanželům přejeme mnoho lásky, štěstí a nádherných společných zážitků.
V listopadu a prosinci oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Listopad:
Prosinec:
Bakeš Jiří z Bojanova
70 let
Nedbalová Marie z Petrkova
Trávničková Kateřina z Kovářova 81 let
Novotný Bohumil z Bojanova

Kopecká Agneša z Bojanova
Jirásek Josef z Bojanova
Machač Jaroslav z Bojanova
Vokálková Eva z Hor. Bezděkova

91 let
75 let
70 let
90 let

Zelená Hana z Bojanova
Němcová Miluše z Bojanova
Paulus Josef z Kovářova
Zigmund Ladislav z Bojanova

75 let
83 let
65 let
60 let
81 let
75 let

Po kojné Vánoce a správné vykročení do nového
roku Vám přeje Kulturní komise městyse
Bojanov.

