Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… 20. září od 18,00 se bude v KD Bojanov konat veřejné zasedání zastupitelů městyse Bojanov.
… dne 27. září v době od 7,00 do 17,00 bude přerušena dodávka elektřiny v těchto místech: Bojanov,
Nové Mlýny, Petrkov, Horní Bezděkov, Padrty, Hořelec. Z tohoto důvodu bude uzavřen Úřad městyse
Bojanov.
… volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 20. října od 14,00 do 22,00 a
21. října od 8,00 do 14,00 v zasedací místnosti budovy Úřadu městyse Bojanov. Volební lístky budou
do schránek doručeny nejpozději do 17. října, popř. budou k dispozici ve volební místnosti.
… je nutné nadále třídit odpad. Dále prosí spoluobčany, aby z důvodu navýšení objemu odpadu z plastů
sešlapávali PET lahve, aby se veškerý odpad vešel do připravených kontejnerů. Děkujeme.
… prodejna v Kovářově je otevřena jako obvykle v po, st a pá od 11,00 do 13,00, v neděli je zavřena.
… byla schválena žádost o velkoobjemové kontejnery na bioodpad a traktorový nosič kontejnerů
… v následujících dnech a měsících dojde k těmto akcím:
-

oprava komunikací v Bojanově, Hor. Bezděkově, Kovářově, Hrbokově a Hořelci

-

instalace bezdrátového rozhlasu

-

hydrogeologické průzkumy – vrty

-

přesun kontejnerů na odpad, které v současné době stojí vedle bojanovské prodejny, do prostor
za prodejnu COOP Bojanov

… fotografie z akce Setkání rodáků (a další) najdete na kkbojanov.rajce.idnes.cz
! Chystá se na začátku listopadu…
… 4. listopadu se v naší obci bude od 8,00 konat SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU.

Vesnice roku 2017
Do letošního ročníku Vesnice roku se přihlásilo celkem 27 obcí, tedy nejvíce v celé
republice. Zlatou stuhu si zasloužila obec Lukavice, nacházející se v okrese Ústí nad
Orlicí. Městys Bojanov získal Ocenění za rozvoj technické infrastruktury a dar
10 000 Kč. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se podíleli na úpravě vesnice před
návštěvou hodnotící komise.

MS ČČK Bojanov pořádá

BAZÁRKOVOU SBÍRKU POUŽITÝCH VĚCÍ.
Veškeré donesené věci budou na místě vybaleny a nabídnuty k odprodeji za jednotnou cenu 20,kč/ks. Pomůžeme a uděláme radost nejprve lidem v našem okolí! Přijďte si také vybrat! Zisk bude
použit na akce pro děti v Bojanově. Pánské oblečení bude odvezeno do sociálního šatníku
v Chrudimi. Ostatní neprodané věci odveze Diakonie Broumov.
Vybíráme: Zimní i letní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (minimálně 1m2, ne odřezky a zbytky látek), domácí potřeby-nádobí, skleničky- vše
nepoškozené, vatované přikrývky, polštáře a deky, veškerou nepoškozenou obuv, knihy.
Sbírka a prodej se uskuteční:

20. a 21. 9. v 15,00 - 18,00 v prostorách ZŠ Bojanov – zadní vchod do tělocvičny.
Marie Chvojková, předsedkyně MS ČČK

Kulturní akce:
BOJANOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
- 15. září zavítá do Bojanova vokální uskupení KVINTETKY, koncert začne v 19,00 v kostele
v Bojanově
- 28. září odpoledne (více na plakátcích) Vás jistě okouzlí černošské spirituály v podání
KIESSE NZAMBA.
Varhanní večerní čtvrthodina - 24. září v 18,00 - laděná do tónin E-dur a cis-moll
29. října v 18,00 - laděná do tónin B-dur a g- moll
KOVÁŘOVSKÉ A HOLÍNSKÉ SVATOHAVELSKÉ POSVÍCENÍ - srdečně zveme v sobotu 14. října
od 14,00 do 17,00 na společné setkání u příležitosti svatohavelského posvícení v Kovářově u
„Horního rybníka" aneb „U puškvorce". Na co můžete těšit? Grilovaním upravené ryby - kapr, pstruh,
candát z Rybničního hospodářství Doležal Trpišov a hudbu v podání Petra Vojtěcha. Další občerstvení
bude zajištěno. Bude též možné odnést si rybu domů! Můžete zůstat do pozdních hodin ve vzájemném
družení se.. Těšíme se na vás na Kovářově!!!
HELLO, DOLLY – Praha – Václavské náměstí - 14. října – odjezd od bojanovské prodejny ve 14,00.
Představení začíná v 18,00. Cena lístku 400 Kč, doprava cca 250 Kč. Peníze za lístek i dopravu bude
vybírán na zpáteční cestě v autobuse.

KINO OPĚT V BOJANOVĚ

– dobrá zpráva pro všechny filmové fajnšmekry: pan Vojtěch

Sadílek zahájí 21. října další sezónu:

od 18,00 – Za trnkovým keřem
od 20,00 – Jáchyme, hodˇ ho do stroje
aneb „Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se
z toho zblázníš, ale je to marný, je to marný, je to marný ...“

ZŠ Bojanov hlásí:

V tomto školním roce navštěvuje naši školu 116 žáků, do 1. třídy nastoupilo 16 prvňáčků.
Ve dnech 18. – 24. září bude před školou přistavěn 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.

Chystáme…
… podzimní SETKÁNÍ PADESÁTNÍKŮ v ZŠ Bojanov – pravděpodobně 21. října.
… SETKÁNÍ SENIORŮ na pátek 3. listopadu – bližší informace na pozvánkách.

Farnost Bojanov:
 Pravidelné bohoslužby: Bojanov - neděle v 8,00, ve čtvrtek v letním čase v 18,00
v zimním čase v 17,00
Hrbokov - 2. a 4. sobotu v měsíci od 17,00 s nedělní platností
 Společná modlitba nešpor každou středu v 18,00 v kostele v Bojanově, v říjnu bude společná
modlitba růžence
 Pravidelné adorace v pátek od 19,30 do 20,30 v kostele v Bojanově.
 Farnost nabízí ve školním roce možnost výuky náboženství - bude probíhat na faře v Bojanově,
termín bude domluven s konkrétními zájemci - přihlášky možné podávat u P. Brindy a Josefa
Honzíčka, tato výuka bude rovněž nabídnuta ve škole.
 V neděli 17. září při mši svaté v Bojanově poděkujeme za úrodu, budou požehnány plodiny a
úroda ze zahrad a polí. Přineste prosím výpěstky před obětní stůl před zahájením mše svaté.
 Poutní mše svatá bude v Hrbokově 28. září v 9,00.
 V neděli 1. října nebude mše svatá v Bojanově, společně oslavíme poutní slavnost sv. Michaela
v Licibořicích, kde se uskuteční společná mše svatá pro farní obvod od 8,30, po ní jsou všichni
zváni na pohoštění a setkání na faře v Licibořicích. Zájemci o odvoz nechť se hlásí u P. Brindy
nebo J. Honzíčka.
 První setkání dospělých nad Biblí a Katechismem bude ve 4. října od 19,30 na faře v Bojanově
 V sobotu 7. října je pořádán již tradiční podzimní mariánský poutní zájezd - Svatý Kopeček,
Svatý Hostýn, Suchdol u Prostějova, více informací na plakátcích a včetně přihlášek u Pepy
Honzíčka.
 Srdečně zveme na MISIJNÍ KONCERT v neděli 22. října v kostele v Bojanově - těší se na vás
Smíšený pěvecký sbor Jeřabiny z Trhové Kamenice a Chrámový sbor Nahoboj. Čas bude uveden

na plakátech.
 Bohoslužby v období "dušiček" - 1. listopadu v Bojanově v 17,00, 2. listopadu v Bojanově v 17,00,
v neděli 5. listopadu - modlitba za zemřelé - na hřbitově v Bojanově u hlavního kříže v 15,00
Zelená je tráva, fotbal, to je hra… FC Bojanov zve na domácí zápasy v těchto termínech:
FC Bojanov - FK Junior Skuteč „B“
16.09.
17:00
Více informací
30.09.

16:30

FC Bojanov - TJ Tatran Míčov

14.10.

16:00

FC Bojanov – FC Nasavrky „B“

28.10.

14:30

FC Bojanov – TJ Mezilesí Načešice „B“

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 posledních měsících…
…nás opustil pan Jaroslav Zelený z Bojanova

Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
…se narodila Veronika Horníková z Hrbokova

Šťastným rodičům gratulujeme a Verunce přejeme, ať ji životem
provází radost, zdraví, štěstí a mnoho lásky.
…oslavili zlatou svatbu

Jana a Josef Michkovi z Bojanova

Manželům Michkovým blahopřejeme a přejeme jim do dalších let zdraví a štěstí.
… vstoupili do manželství

Martina Kořínková a Josef Tuza z Horního Bezděkova
Alena Kábelová a Pavel Páč z Bojanova
Novomanželům přejeme mnoho lásky, štěstí a nádherných společných zážitků.
V září a říjnu oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Září:
Říjen:
Blažková Marie z Bojanova
85 let
Kučerová Ludmila z Kovářova

Tlapák František z Bojanova
Veselý Miroslav z Kovářova
Paulus Josef z Bojanova
Urválková Marie z Bojanova

83 let
70 let
80 let
94 let

82 let
Kroutil Josef z Hor. Bezděkova
83 let
Pleskot Roman z Hořelce
65 let
Nováková Marta z Holína
87 let
Musilová Jana z Hor. Bezděkova 60 let
Málek František z Kovářova
91 let
Hajzlová Miluška z Holína
87 let
Chvojková Marie z Hrbokova
85 let

