ČERVENEC A SRPEN
2017 v Bojanově
Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… v červenci a srpnu bude úředním dnem pouze středa – úřední hodiny: od 8,00 do 17,00.
… v červenci a srpnu bude uzavřena obecní knihovna.
… ve dnech 3. – 4. července a v 2.polovině srpna bude zavřena veterinární ordinace v Bojanově.
… 12. července od 17,00 se v KD Bojanov uskuteční VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.
… obchod v Kovářově bude o prázdninách otevřen v po, st a pá v 11,00 –13,00, v ne v 7,00 –9,00
… jsou na třech sběrných místech (Bojanov, Kovářov, Hrbokov) umístěny POPELNICE NA
POUŽITÉ ROSTLINNÉ (KUCHYŇSKÉ) OLEJE. Připomínáme, že použitý olej je nutné vyhazovat
v uzavřených PET lahvích.
… nevíte-li si rady, kam se starým železem (železným šrotem) či velkými elektrospotřebiči, můžete
odpad daného typu odložit v areálu bývalého střediska JZD v Horním Bezděkově. Prosíme,
nepleťte si však toto místo se sběrným dvorem! Jiné nepotřebné harampádí můžete odvést do
sběrného dvora v Seči. Druhou variantou je počkat si na podzimní sběr nebezpečného odpadu.
Děkujeme za pochopení.

Poděkování občanům městyse Bojanov
Pan místostarosta Josef Honzíček děkuje všem, kdo se zapojili do příprav na návštěvu
hodnotící

komise

soutěže

Vesnice

roku

2017

-

především

technickým

zaměstnancům obce a účastníkům brigády v Kovářově.

Kulturní akce:
Nenechte si ujít II. ročník RETROPÁRTY u rybníka Puškvorec v Kovářově, který se koná
1. července od 15,00. Vystoupí zde kapely Svit a Krokus. Vstupné dobrovolné. Akci pořádá spolek
Trojbojané. Více informací najdete na povedených retro plakátech.

IV. ročník

Bojanovského muzicírování pokračuje těmito koncerty:

o DRUHÝ KONCERT se uskuteční 14. července od 22,00 – vystoupí Martin Beran,
který ovládne královský nástroj varhany. Koncertem provede Jana Trojanová.
o Na TŘETÍ KONCERT se můžete těšit 4. srpna od 20,00 – své umění předvedou
smíšené pěvecké sbory Slavoj z Chrudimi a Rubeš ze Skutče.
o ČTVRTÝ KONCERT se uskuteční 25. srpna od 20,00 – jedná se o koncert pro kytaru a
violoncello

Koncerty se letos budou konat v kostele sv. Víta v Bojanově.

Ve čtvrtek 13. července se sejdou dobrovolnice z celé obce, aby pomohly s pečením koláčků
pro rodáky a přátele obce. KOLÁČKOVÁNÍ se uskuteční v kuchyni místní školy od 17,00. Pokud
i Vy chcete pomoci, přijďte prosím, budeme rádi.

V pátek 14. července budou Bojanovem projíždět historické vozy v rámci tzv. „Retro Prague
Historic Rally“. Ze Žlebů se vozy vydají na cestu v 15,30. Kontrolní průjezdní
místo bude umístěno před bojanovskou prodejnou COOP. Nádherné muzejní
exponáty zde na chvilku zastaví. Budete tedy mít čas si veterána prohlédnout,
popřípadě vyfotit.

OSLAVY 125. VÝROČÍ SDH V BOJANOVĚ A SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTYSE
BOJANOVA
14. – 16. července 2017
„Moc se na Vás těšíme a budeme rádi, když si vyberete z pestré nabídky programu červencových
oslav v Bojanově.“ Co Vás vše čeká a nemine, se dočtete na poslední straně…
V sobotu 22. července se na hřišti v Bojanově uskuteční turnaj v malé kopané „BOJANOVSKÉ
ŠPUNTY - MEMORIÁL ZDEŇKA LINHARTA". Zveme všechny příznivce malé kopané, aby si
přišli zahrát, případně podpořit svůj tým. Pořádá FC Bojanov.
V sobotu 29. července od 14.00 hod. proběhne v Kovářově u rybníka DĚTSKÝ DEN se
spoustou atrakcí a soutěží. Občerstvení včetně grilování steaků a klobás bude připraveno. Akci
organizuje spolek Trojbojané.
Všichni obyvatelé našeho městyse (tj. nejen Kovářováci a Holíňáci) jsou srdečně zváni na
Společné BUŘTopékání na Holíně - 11. srpna od 19,00, oheň zajištěn, jídlo, pití s sebou, akce se
koná v případě přízně počasí.
MS ČČK vykouzlí z Bojanova POHÁDKOVOU ZEMI v sobotu 12. srpna od 14,00
do 17,00 hod. Děti se setkají s pohádkovými postavičkami, jež se na ně už těší a
mají pro ně nachystané různé zábavné úkoly. Občerstvení zajištěno. Bližší
informace na plakátech.

KK Bojanov Vás zve na muzikál HELLO, DOLLY! Opět se podařilo
zajistit lístky za skvělou cenu 400 Kč (běžně za 690 Kč). Kdo by
rád toto představení v so 14. října od 18,00 v divadle Studio
DVA (Praha – Václavské náměstí) viděl, nechť se přihlásí u
L. Simonové (739 812 867), a to do konce srpna. Podrobnější
informace (čas a místo odjezdu, platba) najdete v příštím letáku,
popř. Vám je ráda sdělí organizátorka zájezdu.

Úspěchy žáků ZŠ Bojanov:
1. Soutěž mladých zdravotníků – Eliška Dostálová, Jan Chvojka, Eliška Sýkorová, Simona
Hrdinová (všichni z 5. roč.), Petr Chvojka a Anna Beranová (2. roč.), Radim Hrdina
(1. roč.) – skvělé 2. místo v okresním kole – děkujeme p. J. Honzíčkovi a
sl. K. Honzíčkové za výbornou přípravu
2. Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole – Natálie Fajmonová (9. roč.), Vojtěch
Michálek (6. roč.)
3. Plavecké závody – Mikroregion Hlinecko – Patrik Černý (9. roč.) – 3. místo

4. Matematický klokan – kategorie Klokánek – Vojtěch Mrtka (5. roč.) – 3. místo
5. Soutěž technických dovedností – SPŠS Chrudim – Jan Slanina (8. roč.)
6. Sběr papíru – nejlepší sběrači: Michaela Mrtková, Josef Mrtka (oba 6. roč.), Anna
Růžičková (3. roč.)
7. Praha patří dětem – pochvala za vzornou práci v DDM Chrudim – Anna Fajmonová
(7. roč.) a Natálie Fajmonová (9. roč.)

MŠ Bojanov:
Novou ředitelkou MŠ Bojanov se stala paní Dana Horáková (do funkce nastoupí 1. srpna 2017).
Děkujeme tímto paní Haně Velehradské, současné ředitelce MŠ, za vynikající práci a neúnavnou
starostlivost a péči o předškolní děti. Paní Velehradská v mateřince zůstává na pozici řadové
učitelky.

Farnost Bojanov:
 Od 6. do 27. července má P. Brinda dovolenou, v případě nutnosti je domluven zástup
- P. Jäger. Více informací na vývěskách u kostelů.
 Varhanní večerní čtvrthodina
- laděná v D-dur a h-moll - 30. července
- laděná v A-dur a f-moll- 27. srpna
- obě v kostele v Bojanově od 18,00

Společenská kronika:
V posledních měsících…
… nás opustili

pan František Donát z Kovářova
pan Bohumír Plíšek z Bojanova
Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
… se narodil Jakub Pleskot z Hořelce
Šťastným rodičům gratulujeme a Kubíčkovi přejeme, ať ho životem
provází radost, zdraví, štěstí a mnoho lásky.
8.

… vstoupili do manželství Jana Launová z Pardubic a Jakub Dostál z Bojanova

Renata Nevečeřalová z Hrbokova a Martin Čechlovský z Mladoňovic
Novomanželům přejeme mnoho lásky, štěstí a nádherných společných zážitků.
…oslavili stříbrnou svatbu

Zlatuše a Ladislav Pospíšilovi z Bojanova
Manželům Pospíšilovým gratulujeme a přejeme jim do dalších společných let zdraví a
štěstí.

V červenci a srpnu oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Červenec:
Srpen:
Janoušek Jaroslav z Hrbokova 75 let
Petrová Zdeňka z Bojanova
Zelená Marie z Hor. Bezděkova 81 let
Horáková Darina z Kovářova
Vichová Jiřina z Bojanova
85 let
Michek Josef z Bojanova
Švadlenka Antonín z Kovářova

65 let
65 let
70 let
85 let

