Brezen a duben
2015
v BOJANOVE
Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… výtěžek Tříkrálové sbírky v Bojanově a okolí dopadl takto:
Hrbokov
3830 Kč
Kovářov, Holín
14 496 Kč
Horní Bezděkov
5761 Kč
Bojanov
6304 Kč
Bojanov – Městečko, Hůrka, Petrkov, Nový Mlýn, Padrty, Hořeleč
7378 Kč
Celkem se vybralo 37 769 Kč.
Farní charita Chrudim srdečně děkuje všem, kdo přispěli.
Využití sbírky najdete na www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/zamery-aktualni-sbirky/
… v období od 1. března do konce května 2015 je nutné zaplatit poplatek za odvoz komunálních
odpadů – buď na podatelně Úřadu městyse Bojanov, nebo bezhotovostně na účet městyse (o VS pro
platbu z účtu si požádejte telefonicky, popř. na bojanov@bojanov.cz.) Zaplatit lze i 8. dubna 2015
od 15 do 16 hodin v hostinci v Hrbokově či 15. dubna 2015 ve stejný čas v hostinci v Kovářově.
Výše platby zůstává stejná jako v roce 2014 - pro trvale žijícího obyvatele 500 Kč, pro rekreační
objekty 600 Kč. Za vytříděný odpad obec loni obdržela 69 759 Kč. Prosíme všechny občany, aby i
nadále v co největší míře třídili odpad a tím pomohli snížit náklady. Děkujeme.

… pod záštitou SDH Hrbokov proběhne 17. dubna 2015 jarní úklid vsi Hrbokov. Sraz dobrovolníků
bude jako tradičně u kostela v 16,30. Vzkaz pro Hrbokováky: s sebou si prosím vezměte hrábě,
lopaty, košťata, motyčky...

Kulturní akce:
KINO BOJANOV zve na poslední filmová promítání v sezóně 2014/15:

7. března 2015 od 18,00 – Dařbuján a Pandrhola, od 20,00 – Slunce, seno, jahody
Kulturní komise Městyse Bojanov uvádí: OBECNÍ PLES - 6. března 2015 od 20,00
v tělocvičně ZŠ Bojanov, kapela Trik, program: předtančení, soutěž o věcné ceny,
ceny lidové, obsluha příjemná,…
KK Vás srdečně zve v neděli 15. března 2015 do tělocvičny základní školy, neboť do Bojanova
zavítá ochotnický spolek J. N. Štěpánek se svou komedií Cantervillské story. Představení začne
v 17,00, vstupné bude činit 50 Kč. Členky MS ČČK mají vstupné zdarma.
, Po úspěchu přednášky o Zakarpatské Ukrajině byli manželé Měkotovi pozváni, aby nás seznámili
s největším ostrovem ve Středozemním moři. Povídání o Sicílii, kterou procestovali na kole, je
naplánováno na čtvrtek 19. března od 18,00 v KD Bojanov. Vstupné opět dobrovolné.
Na čtvrtek 26. března 2015 od 18,00 (v prostorách ZŠ) je domluvena další „tvořivá dílna“.
Tentokrát budeme „drátkovat“(návštěvnicím je doporučeno, aby si s sebou přinesly vyfouknuté/á
vajíčko/a),délka kurzu 2–3 h., cena 150 Kč. Lektorkou bude opět J.
Beránková. Max. počet účastnic kurzu je stanoven na 20. Prosíme
zájemkyně, aby se přihlásily nejpozději do 23. března na tel.č. 739 812 867
(L. Simonová), 604 633 707 (M. Bakešová).
Dobrá zpráva pro všechny vodáky: Skauti z Ronova nad Doubravou

chystají V. ročník vodáckého sjezdu Chrudimky na trase Seč – Mezisvětí, a to 28. března 2015. Od
11,00 do 15,00 zajištěno vypouštění VD Seč. Zatím Ahooooooj.
Velikonoční bohoslužby:
Bojanov –Zelený čtvrtek (2. 4.) a Velký pátek (3. 4.) od 18 hodin, na Bílou sobotu (4. 4.)
od 21 hodin, na Velikonoční neděli (5. 4.) a pondělí (6. 4.) od 8 hodin.
V Hrbokově bude mše svatá na Velikonoční pondělí (6. 4.) od 11 hodin.

Členky Turistického klubu MS ČČK Bojanov se chystají 22. dubna 2015 navštívit Muzeum
rekordů a kuriozit v Pelhřimově. V případě příznivého počasí plánují vystoupit i na rozhlednu
v Křemešníku. Pokud byste se tohoto výletu také rádi zúčastnili, bližší informace Vám podá paní
Z. Trojanová (728 421 084).
Poslední dubnový den (30. 4.) bude opět ve znamení „pálení čarodějnic“. V Hrbokově se budou
pálit u hasičárny pod odborným dohledem SDH Hrbokov. SDH Bojanov chystá pálení
čarodějnic v „písníku“. Ve spolupráci s MŠ pořádá i lampiónový průvod, odchod je ve 20 h. od
kostela v Bojanově.

KD Bojanov (U Dvou dobráků) hlásí:
 Všichni příznivci různorodé hudby (country, bigbít, dechovka, rokenrol) nechť si 14. březen 2015
označí do diářů a vyrazí na „Absolutně na starý kolena Čenda a Jarda Heligonka“. Začátek je
stanoven na 19. hodinu.
 „Ten svět je jako květ“…opět bude s Petrem Vojtěchem a jeho hosty zpívat celá hospoda? O tom se
přesvědčíte, když vyrazíte do KD v sobotu 11. dubna 2015. Začátek v 19,00.
Zelená je tráva, fotbal, to je hra… 1. FC Bojanov zve své fanoušky na domácí zápasy v těchto termínech:
21.03.2015 15:00

1. FC Bojanov - FK Nasavrky "B"

04.04.2015 16:30

1. FC Bojanov - FK Kameničky "B"

18.04.2015 17:00

1. FC Bojanov - SK Chroustovice "B"

Více informací na:
http://1fcbojanov.wz.cz/

Datum, čas i místo uvedených akcí se může samozřejmě změnit, proto se předem omlouvám, bude-li to jinak, než je
uvedeno v letáku. Pořadatelé mají na změny plné právo. Prosím, sledujte i plakáty. Děkuji za pochopení.

Společenská kronika:
V posledních měsících…
…nás opustili pan Josef Vojtěch z Holína a pan Josef Sýkora z Bojanova.

Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
…se narodil Tadeášek Páč z Bojanova.
Šťastným rodičům gratulujeme a Tadeáškovi přejeme, ať ho životem
provází radost, zdraví, štěstí a mnoho lásky.
…oslavili zlatou svatbu
Věra a Josef Horákovi z Bojanova
Manželům Horákovým blahopřejeme a přejeme jim do dalších společných let zdraví a štěstí.
V březnu a dubnu oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Březen:
Duben:
Marečková Marie z Kovářova
75 let
Simon Bohuslav z Hrbokova
Secký Antonín z Petrkova
84 let
Horník Vladimír z Bojanova
Kábele Josef z Bojanova
Zigmundová Marie z Bojanova
Přejeme Vám všechno nejlepší,
Hajzlová Marie z Bojanova
především zdraví, štěstí a spokojenost.
Nováková Blažena z Holína

80 let
82 let
65 let
70 let
83 let
84 let

