BOJANOVINY
aneb jedna teta povídala, že…

červenec - srpen 2020
www.bojanov.cz

LÉTO!
Konečně slunce, teplo, seno a pár řádných slejváků.
Většina z nás bude dovolenou trávit doma, tak bychom vám rádi ten čas
zpříjemnili. Doufáme, že si najdete chvíli a navštívíte třeba koncerty
z Bojanovského muzicírování, nebo s námi opečete buřty a třeba si i zatančíte při
zumbě.

MĚSTYS INFORMUJE
Úřední hodiny Městyse Bojanov v letních měsících:
pouze středa 8:00 – 12:30 13:00 – 17:00
V měsíci srpnu bude probíhat pravidelný odpočet vody. Provádět ho bude pan Pírko.

CO? KDY? KDE?
BOJANOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
24.7.2020, 20:00, bojanovský kostel
V tento den vystoupí rodina Linhartova. Olga Linhartová zpěv, Marek Linhart st.
kytara a Marek Linhart ml. housle, na varhany a klavír je doprovodí Martin
Pecháček.
14.8.2020, 19:00, farní zahrada
Na farní zahradě vystoupí folková skupina Kdo ví. Jste srdečně zváni.

BUŘTOPEKÁNÍ
5.7.2020, 18:00, Kovářov – hřiště
1.8.2020, 18:00, Kovářov - hřiště
Pro letní měsíce pro vás máme hned dva termíny na tradiční buřtopékání. Všichni
jsou zváni a na všechny se těšíme!

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
25.7.2020, od 16:00, hřiště Bojanov
FC Bojanov zve všechny své členy a jejich partnery a děti na sportovní odpoledne
spojené s krátkou výroční schůzí a občerstvením. Akce se uskuteční v sobotu 25.
července 2020 od 16:00 hodin na fotbalovém hřišti.

POHÁDKOVÁ ZEMĚ
15.8.2020, 14:00 – 17:00, Bojanov
ČČK Bojanov zve všechny malé i velké do své Pohádkové země, která se uskuteční
15.8.2020. Start je za bojanovskou prodejnou. Na trase na vás budou čekat pohádkové
bytosti s úkoly a dárečky.

ZŠ BOJANOV
Letošní rok bojanovskou školu opouští 13 žáků 9. třídy. Všichni se dostali na
zvolené obory středních škol a učilišť (4x gymnázium, 2x obchodní akademie, 1x SPGŠ
Litomyšl…). Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další životní
etapě.
I letos byli žáci bojanovské školy velmi úspěšní ve vědomostních a výtvarných
soutěžích.
Soutěž technických dovedností: SPŠS Chrudim – žáci 9. ročníku
- Martin Vojtěch
Výtvarná soutěž Život v síti: Kateřina Stará
Výtvarná soutěž Zpomal, prosím – Policie ČR
Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje
Zdravohrátky: SZŠ Chrudim – žákyně 9. třídy
Ekosoutěž: ZŠ Třemošnice - žáci Ekologického semináře – 6. a 7. Ročník
Dějepisná olympiáda: Vojtěch Michálek – postup do krajského kola
Olympiáda Čj: Vendula Pavlíčková, Kateřina Stará
Všem blahopřejeme k úspěchům!

FARNOST BOJANOV
Bohoslužby
26.7.2020 bohoslužba v Bojanově nebude
26.7.2020 společná poutní bohoslužba na Práčově v kostele sv. Jakuba, z Bojanova
možnost cesty autobusem (jízdní řád bude na nástěnce u kostela), nebo společná pěší
pouť (čas odchodu bude také na nástěnce u kostela)

INFORMAČNÍ OKÉNKO
ZUMBA V BOJANOVĚ
Při hezkém počasí tančíme každý čtvrtek od 17:30 na bojanovském hřišti.
Přidejte se!

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Svatba v Hrbokově
Své ANO si řekli Hedvika Kleinerová a Jaroslav Trávníček.
Ať je Vaše manželství pevné, láskyplné a doživotní.
Blahopřejeme!
Přišli na svět…
Lucie Pleskotová z Hořelce
Šťastným rodičům gratulujeme a malé Lucince
přejeme do života jen to nejlepší!
Opustili nás…
Pan František Hadraba z Bojanova
pan Josef Kábele z Bojanova
pan Josef Paulus z Kovářova
Pozůstalým vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.

V červenci oslavují…
Jaroslav Novák z Holína
Stanislava Burkoňová z
Horního Bezděkova
Iva Pecinová z Hůrky
Věra Jirásková z Bojanova
Jiří Šeda z Hořelce
Stanislava Secká z Hrbokova
Marie Zelená z Horního Bezděkova
Miloslav Horák z Horního Bezděkova
Jaroslava Kábelová z Bojanova
Eva Tlapáková z Hrbokova
Jiřina Vichová z Bojanova

V srpnu oslavují…
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Jan Slanina z Bojanova
Antonín Švadlenka z Kovářova
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„Všechny živé bytosti, kromě člověka, vědí, že hlavním smyslem života je, aby se užíval.“
Samuel Butler

Užívejte si každičký den, každou hodinu, každou minutu po boku svých milovaných.
Vše nejlepší!

