ČERVENEC a SRPEN
2016 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 2016 bude uzavřena obecní knihovna.
… že ve dnech 15. – 28. srpna bude zavřena veterinární ordinace v Bojanově.

Poděkování občanům městyse Bojanov
Pan starosta Milan Michálek děkuje všem, kdo odevzdali anketní lístek týkající se třídění
bioodpadů. Též upozorňuje spoluobčany, že obec nebude žádat jen o domácí kompostéry,
ale i o velkoobjemové kontejnery.
Velký dík patří i všem, kdo z vlastní iniciativy udržují obecní pozemky (chodníky, travnaté
porosty), zejména pak panu Miloši Pecinovi z Hůrky.

NOVÁ SLUŽBA V BOJANOVĚ
Paní Kateřina Křepelková z Bojanova nabízí přístrojovou (suchou) pedikúru.
Další informace na: tel. 774 134 771, katerina.nykodymova@seznam.cz

Kulturní akce:
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.
III. ročník
o

Bojanovského muzicírování pokračuje těmito koncerty:

DRUHÝ KONCERT se uskuteční 8. července od 20,00 ve farní stodole

- vystoupí pěvecké sbory Slavoj z Chrudimi a Rubeš ze Skutče. Sbor Slavoj je
nejdéle fungující sbor v České republice - plných 160 let.
o

Na TŘETÍ KONCERT se můžete těšit 5. srpna od 20,00 v kostele -

interpreti - Josef Sadílek (trubka), Věra Sadílková (viola), Martin Sadílek (harfa),
Martin Beran (varhany).
o

ČTVRTÝ KONCERT bude mimořádně v neděli 14. srpna od 17,00 ve farní stodole –

účinkuje folková skupina Pouta z Pardubic.
SDH Bojanov ve spolupráci s rodiči Mladých hasičů Bojanov chystá o letních
prázdninách oblíbený SRANDAMAČ. Všichni jsou zváni na zábavné odpoledne
na bojanovském hřišti. Termín, čas a místo konání budou upřesněny na plakátech!

ČČK Bojanov srdečně zve všechny děti do POHÁDKOVÉ ZEMĚ, v níž se Bojanov
promění 13. nebo 14. srpna 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. Letos se mohou
účastníci těšit na novou trasu. Občerstvení zajištěno. Bližší
informace na plakátech.

Farnost Bojanov:
 Varhanní večerní čtvrthodina
- laděná v D-dur - neděle 31. července
- laděná v E-dur - neděle 28. srpna
- obě v kostele v Bojanově od 18,00

 Římskokatolická farnost Bojanov zve na POUTNÍ ZÁJEZD NA CHLUMEK U LUŽE,
který se uskuteční 30. července. Program: sobota Svatého roku milosrdenství. Kostel na
Chlumku stojí za zhlédnutí - je krásně opraven za přispění Norských fondů. Bližší info:
Jos. Honzíček, 728 222 479

Úspěchy žáků ZŠ Bojanov:
1. Soutěž mladých zdravotníků – Eliška Dostálová, Jan Chvojka, Anežka Sýkorová, Simona
Hrdinová (všichni 4. ročník), Petr Chvojka (1. roč.) - 3. místo v okresním kole
2. Krajské kolo přehlídky školních pěveckých sborů – bronzové pásmo
3. Soutěž o nejlepší fotografii – ZUŠ Heřmanův Městec – Zdeňka Secká (9. roč.) – 1. místo
4. Sapere, vědět jak žít – Natálie Pilařová, Dominik Vojtěch (oba 9. roč.), Natálie Fajmonová
(8. roč.) – 3. místo v krajském kole
5. Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole – Natálie Fajmonová (8. roč.), Tomáš
Hendrych (9. roč.)

Společenská kronika:
V posledních měsících…
… nás opustili

Josef Turek z Horního Bezděkova
Věra Krejčová z Bojanova
Blažena Černochová z Kovářova

Všem pozůstalým
vyjadřujeme svou
upřímnou soustrast.

6.

…oslavili stříbrnou svatbu

Hana a Vladimír Jakešovi z Hůrky
Manželům Jakešovým blahopřejeme a přejeme jim do dalších společných let zdraví a štěstí.

V červenci a srpnu oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Červenec:
Srpen:
Tesař Jan z Hor. Bezděkova
60 let
Slavíková Blanka z Hor. Bezděkova
Zelený Jaroslav z Bojanova
70 let
Jirásková Marie z Bojanova
Fuchs Karel z Bojanova
70 let
Hromádková Marta z Bojanova
Zelená Marie z Hor. Bezděkova 80 let
Švadlenka Antonín z Kovářova
Donát František z Kovářova
88 let
Vichová Jiřina z Bojanova
84 let

81 let
60 let
65 let
84 let

