BŘEZEN A DUBEN 2017
v Bojanově
Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… výtěžek Tříkrálové sbírky v Bojanově a okolí dopadl takto:
Bojanov – ul. k MŠ, ZTV 1, bytovky

F. Horák, V. Michálek, E. Dostálová

4 290,00 Kč

Hrbokov

rodina Křivských

3 430,00 Kč

Bojanov – Městečko, hl. ulice obchod –
kostel

R. Pecinová, A. Linhartová, An. Vacková,
Al. Vacková

4 221,00 Kč

Bojanov – hl.ulice obchod – most, obec

F. Habartová, A. Žaludová, A. Beranová

3 578,00 Kč

Kovářov, Holín

Š. Honzíček, J. a P. Chvojkovi

13 525,00 Kč

Hůrka

P. Pecinová, A. a M. Strouhalovy, V. Donát

1 770,00 Kč

Horní Bezděkov

Z. Cagašová, D. a B. Unarovi, F. Žalud

5 530,00 Kč

Bojanov – Okrouhlík, Petrkov, Nové
Mlýny, Hořeleč, Padrty

J. Honzíček, N. Matoušová, A. Vojtěchová

3 420,00 Kč

Celkem se vybralo 39 764 Kč.

Farní charita Chrudim srdečně děkuje všem, kdo přispěli.

… nabízí PRACOVNÍ MÍSTO - řidič obecního vozidla (svoz dětí do školy a ze školy). S vybraným
zájemcem by byla sepsána dohoda o provedení práce.
… v následujících měsících budou napraveny nedodělky po stavbě kanalizace.
… ve středu 1. března se od 18 h. bude v KD Bojanov konat schůzka obyvatel místních částí Hrbokov,
Kovářov, Holín a Hůrka, kteří prostřednictvím ankety projevili zájem o dotaci na DOMÁCÍ ČOV
… v období od 1. března do konce května 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 – 469 675 208, popř. na
bojanov@bojanov.cz.)
Zaplatit lze i 12. dubna od 15 do 16 h. v hostinci v Hrbokově či 19. dubna ve stejný čas
v prodejně pana Laška v Kovářově.
Výše platby zůstává stejná jako v předešlých letech - pro trvale žijícího obyvatele 500 Kč, pro
rekreační objekty 600 Kč. Za vytříděný odpad obec loni obdržela 79 545 Kč. Děkujeme a prosíme
všechny občany, aby nadále v co největší míře třídili odpad, a tím nejen šetřili přírodu, ale
pomohli i snížit náklady.
… chystá zřídit na třech sběrných místech (Bojanov, Kovářov, Hrbokov) POPELNICE NA POUŽITÉ
ROSTLINNÉ (KUCHYŇSKÉ) OLEJE. Použitý olej bude nutné vyhazovat v uzavřených PET lahvích.
Cílem je chránit nejen životní prostředí, ale i ČOV.

… v období od 1. března do konce června 2017 jste povinni zaplatit POPLATEK ZA PSA,
který za jednoho psa činí 30 Kč, za každého dalšího 45 Kč.
…8. března v 18,00 zve do KD Bojanov na MIMOŘÁDNÉ VEŘEJ. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.
…22. března od 18,00 proběhne v KD Bojanov VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.
… pod záštitou SDH Hrbokov proběhne 7. dubna 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...
… JARNÍ ÚKLID V KOVÁŘOVĚ A HOLÍNĚ se uskuteční v první polovině dubna – o termínu budete
formou sms pozvánky informováni panem J. Honzíčkem.
… dne 20. dubna je pořádána od 15,30 do 18,00 SBÍRKA ŠATSTVA – cíl: pomoci
potřebným; máte-li doma již nenošené, ale přesto ještě použitelné oblečení, můžete ho
přinést k zadnímu vchodu do tělocvičny ZŠ, sbírku pořádá MS ČČK.
…že poslední dubnový den (30. dubna) bude opět ve znamení „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“. V Hrbokově
se budou pálit u hasičárny pod odborným dohledem SDH Hrbokov.
SDH Bojanov taktéž chystá pálení čarodějnic. O místu a času
konání případné doprovodné akce pro děti budete informováni
formou plakátů. Průběh dané akce bude záviset na počasí.
Mateřská škola Bojanov pořádá LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, odchod ve 20 h. od kostela v Bojanově.

Kulturní akce:
KINO BOJANOV: Poslední promítání v sezóně 2016/17
4. 3. 2017 – 18,00 – ČÍSLO 5 ŽIJE II.
20,00 - TRHÁK
Pan JAN STEJSKAL zavítá 14. března do Bojanova – místní fary - s autorským čtením
své poslední knihy OZVĚNY TRPKÝCH LET. Pan Stejskal, který působil v bojanovské
škole jako učitel, nám v 18 h. přiblíží vzpomínky lidí, kteří po 2. světové válce neměli na
růžích ustláno. Povídání bude zpestřeno zpěvem písní z Chrudimska. Vstupné dobrovolné.
Pan Josef Honzíček ml. nabízí možnost účasti na KONCERTECH KOMORNÍ FILHARMONIE
V PARDUBICÍCH - 15. března od 19.30 h. v Sukově síni (A. Vivaldi - Čtvero ročních dob - Jaro, R.
Schumann - Symfonie č. 1 B dur – Jarní). Dne 12. dubna od 19.30 h. - Antonín Dvořák - Stabat Mater
(Pražský filharmonický sbor). Zájemci, hlaste se prosím co nejdříve u p. Honzíčka (728 222 479).
Zveme Vás na komedii „JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM“ - 8. dubna od
19,00 - pražské Divadlo pod Palmovkou. V hlavních rolích: J. Trojanová, O.
Ruml, R. Zima, S. Vrbická, D. Morávková a další. Cena lístku 250 Kč. Doprava do
Prahy a zpět zajištěna p. Sadílkem. Čas odjezdu bude v dohledné době upřesněn.
Cestovné bude vybíráno při zpáteční cestě. Přihlášky přijímají L. Simonová
(739 812 867) a J. Honzíček (728 222 479).

HLASATELKY V AKCI
Dne 22. dubna v 17,30 h. zavítají do Bojanova bývalé televizní hlasatelky MARIE
TOMSOVÁ A SASKIA BUREŠOVÁ, aby Vás v prostředí KD Bojanov seznámily
s veselými zážitky z natáčení. Po skončení vyprávění nejrůznějších historek bude
prostor pro Vaše dotazy a případnou diskuzi. Všichni jste srdečně zváni.

MŠ a ZŠ BOJANOV:
Co se děje v mateřské škole:


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 se
uskuteční 11. května od 10 do 17 h. Přihlášky si mohou zájemci vyzvednout od
27. dubna v mateřské škole. Více informací o bojanovské mateřské škole se
dozvíte na webových stránkách http://www.msbojanov.cz/.

Zprávy ze ZŠ Bojanov:

Přijďte se k nám podívat!
Učitelé a žáci ZŠ Bojanov zvou všechny rodiče a širokou
veřejnost na prohlídku základní školy a návštěvu ve výuce v rámci
DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 22. března od 7,30 do 13 h. Pro
více informací si zavolejte na tel. číslo 739 203 107 či 604 251 640.
Těšíme se na Vás!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Budoucí prvňáčky a jejich rodiče uvítají v základní škole při
ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU v pondělí 10. dubna. Zápis bude probíhat od
15:30 h. a děti se zde setkají s postavičkami, které jim pomůžou
s plněním zábavných úkolů. Děti si s sebou domů odnesou malou
odměnu a snad i hezkou vzpomínku na první setkání se školou.
… ve dnech 18. až 25. dubna bude před školou stát kontejner určený ke SBĚRU
PAPÍRU. Přispět může každý. Prosíme, abyste dávali zvlášť časopisy a noviny, zvlášť
karton. Peníze získané za sběr papíru budou použity k dalšímu zvelebování prostor
školy a jako příspěvek dětem na nejrůznější pracovní sešity. Předem děkujeme.

Farnost Bojanov informuje:
 VARHANNÍ VEČERNÍ ČTVRTHODINY - 26. března (laděná do tónin C-dur a a-moll) a
23. dubna (s velikonoční hudební tématikou) od 18 h.
 Pan J. Honzíček nabízí možnost společné cesty na HRANÉ PAŠIJE DO ŽĎÁRU NAD
SÁZAVOU, a to 11. dubna, pašije začínají večer, většinou v 19 h.
 Pravidelné bohoslužby v Bojanově ve čtvrtek v 17 h. (v letním čase v 18 h.) a v neděli v 8 h.,
v Hrbokově v 17 h. o 2. a 4. sobotě v měsíci. Aktuální rozpisy na vývěskách u kostelů.

 Na květen se připravuje poutní zájezd po poutních místech Šluknovského výběžku,
více informací na plakátcích.
 VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY a jiné
o Popeleční středa - mše svatá s udílením popelce v 18 h. v Bojanově.
o O 1., 3. a 5. neděli postní (tj. 5. 3., 19. 3., 2. 4.) - od 15 h. v kostele v Bojanově křížové cesty.
o O 2. a 4. neděli postní (tj. 12. 3., 26. 3.) a na Květnou neděli (9. 4.) - od 15 hodin na faře
postní zastavení nad Písmem.
o Květná neděle - mimořádně mše svatá v Bojanově již od 7.30 hodin, na začátku bohoslužby
se účastníci sejdou před branou na Městečku, kde budou požehnány kočičky (ratolesti)
o Zelený čtvrtek - mše svatá na památku Poslední večeře Páně v 18 h. v Bojanově.
o Velký pátek - velkopáteční obřady v 15 h. v Licibořicích.
o Netradiční velkopáteční křížová cesta začne v 19 h. v kostele v Hrbokově,
poté půjdeme ke křížkům v Kovářově a ke křížku mezi poli a cestu zakončíme v
kostele v Bojanově adorací kříže.
o Bílá sobota - vigilie ze Slavnosti zmrtvýchvstání Páně od 21 h. v Bojanově.
o Boží

hod

velikonoční

-

mše

svatá

v

8

h.

v Bojanově,

při

bohoslužbě

budou žehnány velikonoční pokrmy.
o Velikonoční pondělí - mše svatá v 8 h. v Bojanově.

Zelená je tráva, fotbal, to je hra… FC Bojanov zve své fanoušky na domácí zápasy v těchto termínech:
01.04.

16:30

FC Bojanov - FK Nasavrky "B"

15.04.
29.04.

17:00
FC Bojanov - SK Trhová kamenice
17:00 FC Bojanov - SK Ronov nad Doubravou "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. Jsem člověk chybující. Navíc pořadatelé mají na změny plné právo. Prosím,
sledujte i plakáty.
Dále bych ráda poprosila ty, kteří mají pocit, že zapomínám na nějaké zajímavé akce, aby mě informovali,
ráda o nich napíšu. V letáku zveřejňuji mimo jiné to, o co mě spoluobčané sami požádají.
Děkuji za pochopení.

Společenská kronika:
V březnu a dubnu oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Březen:
Duben:
Paulusová Růžena z Kovářova 75 let
Simon Bohuslav z Hrbokova
Kubelková Marie z Bojanova
60 let
Horník Vladimír z Bojanova
Volf Bohumír z Bojanova
65 let
Vavřinová Miroslava z Hořelce
Švadlenková Marie z Hrbokova
Lát Jiří z Holína

Poklidné svátky jara Vám přeje Městys Bojanov.

82 let
84 let
65 let
80 let
65 let

