Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… výtěžek Tříkrálové sbírky v Bojanově a okolí dopadl takto:
Bojanov – obec, hl. ulice

Kristýna Honzíčková, Eliška Dostálová, Anička
Beranová

4 080,00 Kč

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

Josef Honzíček, Amálka Víšková, František Žalud

3 980,00 Kč

Bojanov – Městečko

Radka Pecinová, Nelča a Emička Matoušovy, Anežka
Žaludová

3 822,00 Kč

Bojanov – ul. ke školce, nová zástavba,
bytovky

Matěj, Vojta a Mareček Michálkovi

3 710,00 Kč

Kovářov, Holín

Štěpán Honzíček, Honza, Péťa a Barunka Chvojkovi

14 025,00 Kč

Hůrka

Iveta Pešková, Pavlína Pecinová, Zuzanka a Terezka
Peškovy, Filípek Dlouhý

2 220,00 Kč

Horní Bezděkov

Zdeňka Cagašová, Dan a Bohdan Unarovi,
Patrik Michek

5 050,00 Kč

Hrbokov

rodina Křivských

3 370,00 Kč

Celkem se vybralo 40 257 Kč.

Farní charita Chrudim srdečně děkuje všem, kdo přispěli.

… 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). Z důvodu nemoci paní Pleskotové má výběr poplatků v letošním roce na starost
i pan místostarosta Josef Honzíček. Kdo by se z místních částí Kovářov, Holín, Hrbokov nechtěl
„trmácet“ do Bojanova, nechť se p. Honzíčkovi ozve do 11. března. Osobně ho navštíví doma. Výše
platby zůstává stejná - pro trvale žijícího obyvatele 500 Kč, pro rekreační objekty 600 Kč.
Připomínáme, že v naší obci se sbírá: papír, sklo, plasty (patří sem i polystyren a „tetra pak
obaly“), jedlé oleje (prosíme: nelejte je do kanalizace, způsobují problémy ČOVce!!!), kovoodpad,
šatstvo (kontejner v Bojanově za prodejnou), elektroodpad (sběrné místo – areál bývalého JZD
v Bezděkově). Děkujeme, že třídíte a nelejete oleje do kanalizace!!!
PS: Ještě jeden vzkaz: Do kanalizace nepatří ani tzv. uchošťoury!!!
… proběhla VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ v prodejně Kovářov, dále je plánována výměna oken Úřadu
městyse Bojanov a oken a vchodových dveří v Záložně v Bojanově č. p. 5
… výběrové řízení na VELKOOBJEMOVÉ
ministerstvem se uskuteční jejich koupě.

KOMPOSTÉRY bylo úspěšné, po odsouhlasení

…připravuje OPRAVU DALŠÍCH OBECNÍCH KOMUNIKACÍ (Bojanov, Bezděkov, Holín, Hůrka).
… v období od 1. března do konce června jste povinni zaplatit POPLATEK ZA PSA,
který za jednoho psa činí 30 Kč, za každého dalšího 45 Kč.
…Vás 11. dubna v 18,00 zve do KD Bojanov na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.
… poslední dubnový den (30. dubna) bude opět ve znamení „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“. V Hrbokově
se budou pálit u hasičárny – organizátor: 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, bližší informace rovněž na plakátech.

JARNÍ ÚKLID OBCE A OKOLÍ
ÚKLID PŘÍKOPŮ

Úklid obce Kovářov

Podél silnice spojující Bojanov a
Kovářov – jedná se o nejčastější

Pan Honzíček srdečně zve
všechny Kovářováky a Holíňáky.

trasu procházek – p. J. Honzíček
prosí dobrovolníky o pomoc.
Přihlášky na čísle: 728 222 479

a těší se na spolupráci.
Termín bude oznámen na vývěsce
a smskami.

Úklid lesa pod Holínem aneb
Seberme to harampádí, než bude hřibobraní....
Milí a vášniví houbaři z Holína a Kovářova! Pojďme
hned z jara sebrat harampádí z lesa pod Holínem
(za vodárnou), však je to naše ostuda a musíme
v něm brkat my! Těším se na smsky s přihláškami,
a to na tel. čísle 728 222 479. Termín dohodneme
společně. Přihlášky do 15. března!
Jos. Honzíček

ÚKLID HRBOKOVA
se uskuteční 13. dubna.
Sraz na tradičním místě
v 17,00. Patronát nad
akcí převzal jako každý rok
SDH Hrbokov.

Kulturní akce:
V sobotu 3. března ukončilo BOJANOVSKÉ KINO sezónu 2017/18 filmy Od zítřka nečaruji! a
Skřivánci na niti. Děkuji tímto panu Vojtěchu Sadílkovi za ochotu a nadšení promítat pro pár
nejvěrnějších, pro něž je takřka původní venkovské kino příjemným zpestřením.

V sobotu 10. března v 18 h. Vás srdečně zveme do farního sálu v Bojanově na
vyprávění o životě v JIŽNÍ KOREJI. Těší se na vás Pepa Pokorný a Anička
Malecká!
Pan Jos. Honzíček nabízí možnost společné cesty a účasti na koncertech
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE v Sukově síni – ve středu 21.
března (zazní díla Respighiho, Mozarta a Čajkovského – hl. nástroj hoboj) a ve středu 18. dubna
(zazní díla Gounoda, Poulence a Parryho – hl. nástroj varhany). Koncerty začínají v 19.30.

Všichni příznivci turistiky zbystřete! V úterý 10. dubna máte možnost se zúčastnit ZÁJEZDU,
jehož cílem bude nejen úžasný zámek Sychrov (na základě osobní zkušenosti mohu
doporučit), ale i muzeum v Jablonci nad Nisou, kde momentálně probíhají výstavy „Druhá
strana mince“, „Sklo sedmi století“, „Nekonečný příběh bižuterie“ a „Sklo z Desné“. Odjezd je
stanoven na 7. h. ranní z Bojanova. Předběžná cena zájezdu činí 300,- Kč. Přihlášky přijímá paní
Zdeňka Trojanová (tel. 728 421 084).
VARHANNÍ VEČERNÍ ČTVRTHODINA proběhne v neděli 29. dubna od 18 h. Téma:
Pojďme vzít varhanní hudbu pěkně od začátku...
Pro ty, kdo se těšili na SATURNINA, máme dobrou zprávu. Saturnin, snad už zdráv a se stále
stejnou chutí „hodit koblihami“, k nám zavítá na podzim.

Římskokatolická farnost Bojanov pořádá

postní sbírku potravin a drogistického zboží,
která bude na základě sociálního šetření OSPODu a Farní charity
Chrudim rozdělena mezi sociálně slabé rodiny, lidi bez domova,…
Sbírka proběhne 16. března (18 - 19 h.) a 18. března (15 – 17 h.)
na faře v Bojanově. Děkujeme všem, kdož se zapojí a přispějí.
MS ČČK Bojanov organizuje sbírku

šatstva pro Diakonii Broumov

19. dubna (15 - 18 h.) na podiu tělocvičny ZŠ Bojanov (zadní vchod).

MŠ BOJANOV:
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 se uskuteční
10. května od 8 do 16 h. Přihlášky si mohou zájemci vyzvednout od poloviny dubna
v mateřské škole. Více informací o bojanovské mateřské škole se dozvíte na webových
stránkách http://www.msbojanov.cz/.

ZŠ BOJANOV:
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Budoucí prvňáčky a jejich rodiče uvítají v základní škole při ZÁPISU DO
1. ROČNÍKU v pondělí 9. dubna. Zápis bude zahájen v 15:30 h. Na děti se už těší nejen
paní učitelky 1. stupně, ale i budoucí spolužáci s vyšších ročníků, kteří budoucím
prvňáčkům pomohou s plněním zábavných úkolů. Malí účastníci zápisu si domů odnesou malý
dárek a snad i hezkou vzpomínku na první setkání se školou.
Ve dnech 16. až 22. 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:
 V postní době pobožnosti křížových cest o postních nedělích od 17 h. - 4. a 18. března, postní
zastavení na faře na téma Účinky mše svaté 11. a 25. března
 Mše svaté o Velikonocích 2018 - Farní obvod Bojanov – Licibořice:
o Květná neděle 25. března v 7.30 v Bojanově, začátek venku na Městečku žehnáním ratolestí
a průvodem.
o
o

Zelený čtvrtek 29. března - na památku Poslední večeře Páně v 18 h. v Licibořicích
Velký pátek 30. března - Velkopáteční obřady v 15 h. v Bojanově

o

Bílá sobota 31. března - vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně ve 21 h. v Licibořicích

o

Velikonoční neděle - 1. dubna v 8 h. v Bojanově, při bohoslužbě žehnání přinesených
velikonočních pokrmů.

o

Velikonoční pondělí 2. dubna v 8 h. v Bojanově.

o

Velkopáteční putování po křížích - setkání v kostele v Hrbokově v 18 h., v případě přízně
počasí putování Hrbokov - Dolánka - Nové Lhotice – Petrkov - Hůrka. Zakončení v kostele
v Bojanově, poté velkopáteční agapé na faře.

Zelená je tráva, fotbal, to je hra… FC Bojanov zve své fanoušky na domácí zápasy v těchto
31.03. 16:00
FC Bojanov - TJ Městec
termínech:
14.04.
05.05.

16:30
17:00

FC Bojanov – TJ Sokol Krouna „B“
FC Bojanov – TJ Sokol Vraclav

Společenská kronika:
V posledních měsících…
…nás opustili pan Vladimír Simon z Hrbokova

a pan Ladislav Sadílek z Horního Bezděkova.
Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
…se narodil Jan Dlouhý z Hůrky.

Šťastným rodičům gratulujeme a Honzíkovi přejeme, ať ho životem provází radost, zdraví,
štěstí a mnoho lásky.
V březnu a dubnu oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Březen:
Duben:
Kroutil Jaroslav z Bojanova
70 let
Simon Bohuslav z Hrbokova
Nevečeřal Josef z Hrbokova
60 let
Bartoníček Jiří z Hořelce
Hadrabová Jaroslava z Bojanova 75 let
Horník Vladimír z Bojanova
Novák Ladislav z Holína
60 let
Pleskotová Růžena z Hořelce
Švadlenková Marie z Hrbokova
Slaninová Jaroslava z Hůrky

Poklidné svátky jara Vám přeje
Městys Bojanov

83 let
60 let
85 let
60 let
81 let
80 let

