KVĚTEN A ČERVEN
2016 v Bojanově
Městys Bojanov na vědomost dává, že …

… do konce května 2016 je nutné zaplatit poplatek za odvoz komunálních odpadů a do konce června
poplatek za psa (viz předchozí leták).
… že ve dnech 3. května a 16. – 17. května bude zavřena veterinární ordinace v Bojanově.
… 7. května proběhne v naší obci vakcinace psů. Více informací naleznete ve vývěskách.
… v těchto dnech probíhá anketa týkající se bioodpadů. Vyplněný anketní lístek, prosíme,
odevzdávejte na příslušných místech (uvedených na anketním lístku) do 16. května.
… 21. května se v naší obci bude od 8,00 konat sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Odpad je třeba předat osobně!
… 25. května 2016 od 19,00 se v KD (U Dvou dobráků) uskuteční Veřejné zasedání
zastupitelstva Městyse Bojanov.
… pouťové atrakce určené malým i odrostlejším příznivcům této zábavy budou, stejně jako v loňském
roce, stát na starém hřišti naproti Technolenu.

Pan Josef Honzíček děkuje svým jménem všem, kdo se zúčastnili úklidu Kovářova, a těší se na spolupráci
i v příštím roce.
Kulturní akce:
V sobotu 7. května se uskuteční ZÁJEZD NA HRNČÍŘSKÉ TRHY DO BEROUNA. Cestou je
plánována prohlídka Koněpruských jeskyní a hradu Tetín. Více informací – Z. Trojanová (728 421 084).
V neděli 5. června odpoledne uspořádá FC Bojanov pro nejmladší sportovce i nesportovce
3. ročník BOJANOVSKÉ OLYMPIÁDY. Přijďte si společně zasoutěžit v různých sportovních
disciplínách a užít si příjemné odpoledne na bojanovském hřišti. Více na plakátech.
NOC KOSTELŮ proběhne v naší obci 10. června. Kostel v Hrbokově bude otevřen od 19,00
do 20,30, možnost komentované prohlídky v 19,30. Kostel v Bojanově bude otevřen od 21,00 do 23,00,
možnost komentované prohlídky ve 21,30; ztišení za zvuků varhan od 22,30. Více na plakátcích.
Již III. ročník Bojanovského muzicírování bude zahájen 17. června ve 20,00 KONCERTEM
smíšeného sboru JEŘABINY z Trhové Kamenice pod vedením Mgr. Adély Jelínkové. Koncert se
uskuteční ve farní stodole. Vstupné dobrovolné.
FC Bojanov Vás srdečně zve na tradiční POUŤOVOU ZÁBAVU, která se bude konat 18. června
od 20,00. Zahraje opět kapela VB ROCK.
ZÁPAS ŽENATÍ X SVOBODNÍ (spodky versus sukně) proběhne v neděli 19. června od 14,00.
V pondělí 20. června proběhne v hostinci U Krejčů tradiční POSVÍCENSKÝ MARIÁŠ.
V neděli 26. června se bude v Památníku Ležáky konat PIETNÍ VZPOMÍNKA K 74. VÝROČÍ
VYPÁLENÍ OSADY LEŽÁKY. Kdo by se rád zúčastnil této akce, nechť se prosím přihlásí do
31. května u L. Simonové (739 812 867). Zájezd se bude konat v případě, že se přihlásí alespoň 30
zájemců. Cena – dopravné do Ležáků a zpět. Vstup do muzea zdarma.
V pátek 1. července se zvou všichni Kovářováci a Holíňáci na PRÁZDNINOVÉ OPÉKÁNÍ. Sraz
na návsi v Holíně v 19,00, buřty, pruty na opékání apod. s sebou ...

V sobotu 2. 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.

Farnost Bojanov:
 májové pobožnosti - každou neděli v květnu od 18,00
 srdečně zve na pouť - 28. května - Dobrá Voda u Nových Hradů a Římov (mariánská poutní místa),
Trhové Sviny (poutní kostel Nejsvětější Trojice), snad zastávka i v Třeboni, více informací u J. Honzíčka.
 farní brigáda - 14. května od 9,00 - sraz u kostela; předpouťový úklid kostela - 3. června od 18,00
 mše svatá o Božím hodu svatodušním - 15. května od 8,00
 poutní slavnost svatého Víta - 19. června, mše svatá od 8,00, poté celý den otevřený kostel
(možnost prohlídky interiéru, ukázka a předvedení varhan v 17,00), zpívané nešpory v 18,00.
 slavnost výročí posvěcení kostela (posvícení) - 20. června, mše svatá od 18,00.
 Varhanní večerní čtvrthodina - tentokrát laděná v C-dur - 26. června od 18,00.
Zelená je tráva, fotbal, to je hra… FC Bojanov zve na domácí zápasy v těchto termínech:
07.05.2016 17:00

FC Bojanov - TJ Sokol Žlebské Chvalovice

21.05.2016 17:00

FC Bojanov - FK Kameničky "B"

04.06.2016 17:00

FC Bojanov – TJ Bítovany

18.06.2016 17:00

FC Bojanov – TJ Sokol Jenišovice

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 Jaroslav Stehno z Bojanova,

paní Antonie Štěrbová z Horního Bezděkova

a pan Josef Horák z Bojanova
Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
…se narodili Jakub Zelený z Horního Bezděkova

a
Tomáš Pechač z Hořelce
Šťastným rodičům gratulujeme, Kubíčkovi a Tomáškovi přejeme, ať je životem provází
radost, zdraví, štěstí a mnoho lásky.

… vstoupili do manželství Martina Křepelková z Bojanova a Adam Plíšek z Nasavrk

Šárka Slavíková z Chrudimi a Tomáš Křapka z Hrbokova
Veronika Mejstříková z Ochoze a Jan Hezlar z Horního Bezděkova
Novomanželům přejeme mnoho lásky, štěstí a nádherných společných zážitků.
…oslavili zlatou svatbu

Marta a Josef Trávničkovi z Bojanova
Manželům blahopřejeme a přejeme jim do dalších společných let zdraví a štěstí.

V květnu a červnu oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Květen:
Červen:
Desenská Božena z Bojanova
80 let
Křivský Oldřich z Bojanova
Petržilka Jiří z Bojanova
65 let
Kubelková Božena z Bojanova
Kábelová Zdeňka z Bojanova
90 let
Slanina Ladislav z Hůrky
Horák František z Kovářova
Sotonová Ludmila z Bojanova
Hadraba František z Bojanova

87 let
87 let
82 let
65 let
70 let
75 let

