
V ãase pfiedadventním, v nedûli 25. listopadu v podveãer
Bofiitov nav‰tívila nebeská i pekelná svita, na koních, se
svûtly, se zvuky nebesk˘mi i ãertovsk˘mi. Batolata plakala
a slibovala, váha hfiíchÛ rozhodovala o tom, kdo pÛjde do
pekla ãi nebe. Souboj dobra a zla, Andûla a Lucifera na ko-
ních, podívaná pro dospûlé i dûti.

Mikulá‰ pfieãetl dûtem slib, kte-
ré sborem to opakovaly a slibova-
ly a slibovaly. Celá podívaná byla
ve ver‰ích, ãerti byli stra‰idelní,
andûlé krásní a nûÏní, Mikulá‰ dÛ-
stojn˘ a spravedliv˘, tak, jak to
má b˘t.

O krásn˘ kulturní program se
postarala skupina „âerti LipÛvka”.
Akci jiÏ tradiãnû za velkého zájmu
vefiejnosti pofiádala kulturní komi-
se pfii Obecním úfiadû Bofiitov, za
úãinné a nenahraditelné pomoci
bofiitovsk˘ch hasiãÛ, ktefií zajistili
i obãerstvení pro náv‰tûvníky akce. 

Podle odhadu se akce zúãastnilo
cca 600 náv‰tûvníkÛ, dûtem bylo
rozdáno 220 dárkov˘ch balíãkÛ. Na
akci se sponzorsky podílely tyto fir-
my: TECHKO Bofiitov, s.r.o., ZEPO
Bofiitov, druÏstvo, ATOMO Projekt
Bofiitov, s.r.o., EXPROVER âerná
Hora, s.r.o., Kamenosochafiství
Smetana âerná Hora, s.r.o. a BE-
RYL Bofiitov, s.r.o. 

Podûkování patfií kulturní komi-
si, SDH Bofiitov a v‰em sponzo-
rÛm.

Text a foto: Renata Kuncová Polická Mikulá‰ a andûlé

Mikulá‰ská 
nadílka v Bofiitovû

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 10 prosinec 2018
17 800 ks

CP 87 m2, nízké náklady, vlastní
plynov˘ kotel - 12/2018 instalován
nov˘, pokoje jsou neprÛchozí, byt
má prostorn˘ balkon se vstupem
z ob˘vacího pokoje a kuchynû, plus
k bytu je prostorná ‰atna a komora
v patfie u bytové jednotky, sklep.
Bytov˘ dÛm je po kompletní revita-
lizaci, nov˘ moderní v˘tah. 
Byt voln˘ od 01. 02. 2019.
2.980.000 Kã + provize RK

Nabízíme Vám prodej pûkného prostorného
bytu 3+1 v OV na poptávané adrese

v Blansku, ulice Pekafiská, sídli‰tû Zborovce.

Mobil: 702 123 140, e-mail: langr@artossreality.cz    www.artossreality.cz

VáÏení a milí ãtenáfii ListÛ regionÛ,
pro mnohé z nás se nejkrásnûj‰í svátky roku jiÏ blíÏí. Jak se zpívá ve známé písniãce

„ãas letí jako blázniv˘”, stávající rok utekl jako voda, a pfied námi je rok nov˘, 
pln˘ dal‰ích záÏitkÛ, zku‰eností a v˘zev.

Dûkuji v‰em, kdo se mnou noviny tvofií a rozná‰í je do schránek. 
Dûkuji i vám, ãtenáfiÛm, Ïe je rádi ãtete a posíláte své pfiíspûvky. 

Dovolte mi kaÏdému popfiát krásné a pohodové svátky vánoãní, klid, pohodu 
a v novém roce hlavnû zdraví, protoÏe to je nejdÛleÏitûj‰í, spokojenost, 

a aby se vám v‰em dafiilo jak v osobním, tak pracovním Ïivotû. 

Renata Kuncová Polická, vydavatelka


