LISTOPAD A PROSINEC
2017 v Bojanově
Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… 6. prosince od 18 h. proběhne v KD Bojanov VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.
… ŘKF Bojanov pořádá ve dnech 9. – 10. prosince (od 16 h. do 18 h.) SBÍRKU POTRAVIN.
Sběrným místem se stane fara v Bojanově. Darovat lze potraviny trvanlivé - např. rýži, těstoviny,
mléko, konzervy, sterilovanou zeleninu a ovoce, sušené potraviny. Rozhodnete-li se pomoci, nenoste
prosím potraviny podléhající rychlé zkáze a mimo originální balení. Výtěžek bude předán Potravinové
bance Pardubice z. s., jež má cca 15 odběratelů - zařízení pro osoby v krizi, pro mládež
s hendikepem, pro osoby bez domova a další skupiny obyvatel ohrožených sociálním
vyloučením. Více informací Vám dodá pan Jos. Honzíček (728 222 479)
… pro místní občany přichystá VÁNOČNÍ STROMKY z prořezávek. Objednávky
budou do 15. prosince přijímat pracovnice Úřadu městyse Bojanov, tel. 469 675 208.
Prodej voňavých jehličnanů proběhne 20. prosince od 14 h. do 16 h. před KD
v Bojanově. Cena činí 100 Kč.
… 22. prosince od 10 h. si mohou zájemci o štědrovečerního šupináče zajít
k bojanovské Rybárně, kde budou PRODEJ KAPRŮ řídit členové MO ČRS.
… ve dnech 22. prosince – 1. ledna bude Úřad městyse Bojanov z důvodu dovolené uzavřen.
… dne 6.

ledna proběhne v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA (informace o projektech

podpořených z této sbírky - na vývěskách). Výtěžek bude předán Farní charitě Chrudim, jejíž služby
(pečovatelská služba, půjčovna zdravotnických pomůcek,…) mohou využít i občané městyse.
… od poloviny listopadu máte možnost si zakoupit STOLNÍ KALENDÁŘE PRO ROK 2018 - 60 Kč.
… máte-li doma NEPOTŘEBNÝ ELEKTROODPAD, nemusíte ho odvážet do sběrného dvora či
kamkoliv jinam… přivezte ho prosím do objektu bývalého střediska JZD v Horním Bezděkově, zde
členové bojanovského SDH vytvořili sběrné místo. Vykonáte tím společně s SDH Bojanov dobrý
skutek. Finanční odměna, kterou hasiči obdrželi za letošní sběr (tj. 3594 Kč), bude předána místní
mateřské škole. Za to jim patří velký dík!!!

Datum, čas i místo akcí uvedených v letáku se může samozřejmě změnit, proto se předem omlouvám,
bude-li to jinak, než je uvedeno v letáku. Jsem člověk chybující. Navíc pořadatelé mají na změny plné
právo. Prosím, sledujte i plakáty.
Dále bych ráda poprosila ty, kteří mají pocit, že zapomínám na nějaké zajímavé akce, aby mě
informovali, ráda o nich napíšu. V letáku zveřejňuji kromě událostí, které sama vyzvím, i to, o co mě
spoluobčané požádají.
Děkuji za pochopení. LS

Kulturní akce:

kino bojanov v listopadu a prosinci
11. 11. 2017
18, 00
20, 00

16. 12. 2017
18, 00
20, 00

V sobotu 2. prosince si udělejte čas a vyrazte do tělocvičny ZŠ na tradiční
KATEŘINSKOU ZÁBAVU pořádanou SDH Bojanov. Začátek ve 20 h.. Co Vás čeká?
Kapela Veřejnej Bigbít, soutěž o ceny, ve výčepu příjemná obsluha,…

Toužíte-li se vánočně naladit a
zazpívat si známé koledy, neváhejte a
přijďte

13. prosince před Úřad městyse
Bojanov, kde se školní sbor pod
vedením Darji Michálkové připojí
k celorepublikové akci
„ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“.
Vše vypukne v 18 h. Pro návštěvníky
bude připraveno občerstvení.

V pátek 23. prosince zazní v kostele sv. Václava v Hrbokově libý zpěv v podání školních sborů
ZŠ Bojanov a Chrámového sboru Nahoboj. VÁNOČNÍ KONCERT začne v 16 h. 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 h. do tělocvičny ZŠ. Hraje kapela VEŘEJNEJ BIGBÍT.
Na SPOLEČNÝ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK, ke kterému dojde 1. ledna v 17 h. na návsi
v Holíně, jsou zváni všichni obyvatelé městyse. Účastníci si s sebou mají vzít „přípitivo a
sklenivo.“ Opět bude možné využít autobusové dopravy z místních částí, více informací
na plakátech. PS: Bude i ohňostroj!!!
ŘKF Bojanov Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT, jenž proběhne v kostele sv. Víta
v Bojanově dne 7. ledna. Zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Chrámového sboru Nahoboj,
Smíšeného sboru Jeřabiny a hostů. Po skončení akce se pan místostarosta Josef Honzíček ujme
SLAVNOSTNÍHO ZHASNUTÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Bližší informace na plakátech.

MŠ a ZŠ hlásí:


Ve čtvrtek 14. prosince od 16,00 proběhne v mateřské školce VÁNOČNÍ BESÍDKA.



Ve čtvrtek 21. prosince zakončí děti ze ZŠ letošní rok tradiční VÁNOČNÍ BESÍDKOU. Od
16,00 se na Vás budou těšit malí trhovci, kteří v prostorách chodby 1. stupně budou prodávat
výrobky žáků školy. V 17,00 začne samotné vystoupení.

Farnost Bojanov:
 Změna bohoslužeb - Bojanov neděle v 8 h., středa v 19 h., Hrbokov o sobotách v 17 h. dle
rozpisu na vývěskách
 Společná modlitba nešpor ve čtvrtek v 17,45 v kostele v Bojanově.
 Adorace v pátek od 19,30 do 20,30 - dle rozpisu na vývěskách.
 Katechismus pro dospělé - na faře po středeční mši svaté 8. 11., 22. 11. a 13. 12.
 Varhanní večerní čtvrthodiny – 12. listopadu od 18 h. - tóniny F-dur a d-moll
26. listopadu od 18 h. - B-dur a g-moll
25. prosince od 18 h. - laděná do vánočních melodií
 Mše svatá o první neděli adventní se žehnáním adventních věnců - 3. prosince od 8,00 v kostele
v Bojanově.
 ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK - 24. prosince od 15 h. do 16 h. - kostel v Bojanově – zveme tímto všechny
(malé i velké), aby se přišli podívat na jesličky v kostele. Bojanovský betlém si v klidu prohlédnete
a ještě si u něho zazpíváte několik vánočních písní a koled. Můžete si též domů odnést Betlémské
světlo.

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ MŠE
Bojanov - 24.12. 4. neděle adventní v 8 h., Sl. Narození Páně ve 22 h.
25.12.Sl. Narození Páně v 8 h.
26.12.Svátek sv. Štěpána v 8 h. – žehnání vína
31.12. Sv. Rodina v 8 h.- žehnání manželům, po mši svaté pobožnost na závěr
občanského roku
7. 1. – Sl. sv. Třech králů v 8 h., při mši svaté bude žehnána voda, křída, kadidlo
Hrbokov - 1.1.Sl. Matky Boží, Panny Marie v 10 h.

Společenská kronika:
V posledních měsících…
…nás opustil pan Antonín Paulus z Hůrky

Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
… se narodili Pavel Horák z Bojanova

Adam Antoch z Bojanova
Šťastným rodičům gratulujeme, Pavlíkovi a Adámkovi přejeme, ať je životem
provází radost, zdraví, štěstí a mnoho lásky.
…oslavili stříbrnou svatbu

Petra a Petr Sotonovi z Bojanova

…oslavili zlatou svatbu

Eva a Václav Tlapákovi z Hrbokova

…oslavili diamantovou svatbu

Marie a Josef Švadlenkovi z Kovářova

Manželům Sotonovým, Tlapákovým a Švadlenkovým gratulujeme a přejeme jim do dalších
společných let zdraví, štěstí a lásku.
… vstoupili do manželství

Petra Šebková z Práčova a Tomáš Mareček z Kovářova
Marie Ventluková z Smrkova Týnce a Martin Matouš z Bojanova
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 82 let
Novotný Bohumil z Bojanova

Kohoutek Josef z Bojanova
Zemková Marie z Hrbokova
Vokálková Eva z Hor. Bezděkova

65 let
70 let
91 let

84 let
Zelená Věra z Bojanova
60 let
Velehradský Josef z Bojanova
65 let
Geerová Eva z Bojanova
75 let
Horníková Gabriela z Bojanova 75 let
Paulus Josef z Kovářova
82 let
Štěrbová Hana z Bojanova
65 let

Mnoho hezkých chvil v příjemné
atmosféře Vánoc; pevné zdraví,
potřebnou dávku štěstí a hodně lásky
v novém roce Vám přeje Kulturní
komise městyse Bojanov.

