Cervenec a
srpen v BOJANOVE
Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… v červenci a srpnu 2015 bude úředním dnem pouze středa – úřední hodiny pro veřejnost:
od 8,00 do 17,00.
… v červenci a srpnu 2015 bude uzavřena obecní knihovna.
… ve dnech 6. – 19. července 2015 dojde v Bojanově k uzavírce silnice č. II/337
- v pracovní dny uzavřen úsek: obchod Jednota Bojanov – Sýkorovi
- o víkendu 11. – 12. července 2015 uzavřen úsek: kostel – obchod Jednota Bojanov
-autobusy budou objíždět uzavírku po místní komunikaci souběžné s hlavní silnicí
- důvod uzavírky: výstavba domovních přípojek kanalizace
… 18. července 2015 dojde k uzavření obchodu v Kovářově. Městys Bojanov tímto vyzývá
zájemce o pronájem prostor obchodu k podnikatelské činnosti, aby se přihlásili na tel. čísle
725 091 029 (starosta) nebo 469 675 208 (úřad).

Kulturní akce:
II. ročník

Bojanovského muzicírování,

které pořádá pan Josef Honzíček,

pokračuje těmito koncerty:

Vstupné dobrovolné

* Pátek 10. července 2015 – skupina Pouta – farní stodola, od 22,00
* Pátek 31. července 2015 – „překvápko“ – kostel v Bojanově,
od 20,30
* Pátek 21. srpna 2015 – hudební skupina sdružení Benedictus
z Modletína – farní stodola, od 20,00 – charitativní koncert (na
podporu fungování daného sdružení)
Určitě si koncerty nenechte ujít, vždy se jedná o nevšední zážitek.
Pro všechny fanoušky malé kopané: 1. FC Bojanov pořádá v sobotu 11. července 2015
od 8,00 hod. tradiční Turnaj v malé kopané – Memoriál Zdeňka Linharta. Bojanovští
fotbalisté srdečně zvou všechny, co si chtějí kopnout, a samozřejmě i ty, co se na „kluky v akci“
rádi podívají a povzbudí je.
SDH Bojanov ve spolupráci s rodiči Mladých hasičů
Bojanov chystá na sobotu 25. července 2015 oblíbený
Srandamač. Všichni jsou zváni na zábavné odpoledne na
bojanovském hřišti. Termín, čas a místo konání budou
upřesněny na plakátech!

Mladí hasiči Bojanov mají co oslavovat  jejich úspěchy:
Skuteč – Memoriál Honzíka Kreminy – mladší: 5. místo, starší: 2. místo
Markovice – O Markovický pohár - mladší: 1. místo, starší: 2. místo
Krouna – mladší: 3. místo v požárním útoku
Poděkování za úspěšnou reprezentaci SDH Bojanov patří nejen dětem, ale i jejich vedoucím Vlastě
Novákové a Darje Michálkové.

V neděli 2. srpna 2015 odpoledne bude pro veřejnost otevřen bojanovský kostel sv.
Víta, navečer proběhne farní setkání, a to na faře v Bojanově.
ČČK Bojanov srdečně zve všechny děti do Pohádkové země, v níž se
Bojanov promění v sobotu 15. srpna 2015 od 14,00 do 17,00 hod. Děti
se setkají s pohádkovými postavičkami, jež už se na ně těší a mají pro ně
nachystané různé zábavné úkoly. Občerstvení zajištěno. Bližší informace na
plakátech.

Zelená je tráva, fotbal, to je hra… rozpis zápasů na sezónu 2015/2016 není zatím znám.
Pravděpodobný začátek sezóny v polovině srpna 2015.
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 opustily paní Marie Navrátilová z Hrbokova

paní Marie Janečková z Holína
Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
… se narodila Emička Hladká z Horního Bezděkova.

Šťastným rodičům gratulujeme a Emičce přejeme, ať ji životem
provází radost, zdraví, štěstí a mnoho lásky.
… vstoupili do manželství Ludmila Pilařová z Hořelce a Gavin Johnston, svatba se konala ve
skotském Perthu.

Novomanželům přejeme mnoho lásky, štěstí a nádherných společných zážitků.
V červenci a srpnu oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Červenec:
Srpen:
Burkoňová Stanislava z H. Bezděkova 60 let
Slavíková Blanka z H. Bezděkova 80 let
Meduna Josef z Kovářova
88 let
Slanina Jan z Bojanova
65 let
Jirásková Věra z Bojanova
65 let
Švadlenka Antonín z Kovářova
83 let
Novotná Olga z Bojanova
75 let
Donát František z Kovářova
87 let
Kábelová Jaroslava z Bojanova
70 let
Tlapáková Eva z Hrbokova
70 let
Vichová Jiřina z Bojanova
83 let

