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A zase to jaro…
Dny se prodlužují, slunce začíná víc hřát, tráva se víc zelená a zase se nám posune čas.
Jo a ještě jarní deštík a ten věčný vítr, který od loňského léta pořád nepřestal vát… I
když u nás na Holíně prý nikdy nefouká! Přiznávám bez mučení, že jaro patří k mým nejméně
oblíbeným obdobím. Ani přesně nedokážu říct, proč vlastně to tak mám. Podzimní deprese mi
nehrozí, ale jarní únava je jasná. Naprosto mě vyčerpává už jen představa, že ta tráva
začne růst nejen v anglickém trávníčku, ale také v záhonech! A já tak nesnáším hrabání
v hlíně. Jako vážně! A je mi jasné, že říct tohle na vesnici, je tak trochu o kejhák. Je
sice pravda, že mě manžel a „tchánovci“ za těch pár let už trochu vycvičili, ale stejně…
Když vidím svého muže, jak leze po čtyřech, kope, pleje, usmívá se a chce, abych sdílela
špínu za nehty se stejným nadšením… Mám chuť, skákat, dupat a ječet jak malý děcko.
Ale buďme pozitivní. Tedy dobře psychicky naložení. Ty dvě čárky na antigenu nikdo
nechceme, že? Těší mě vidina teplejších dnů, kdy budu moct vytáhnout houpací síť, uvařit
si čaj, vzít si dobrou knihu a sem tam kouknout po manželovi, který bude po lokty zabořen
v záhonech…
A to je tak na úvod vše a já jdu namíchat substrát a zaset do vaniček rajčata.
K.

MĚSTYS INFORMUJE
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 9.4.2022
Horní Bezděkov - u kravína 8:00
u čekárny 8:10
u družstva 8:20
Bojanov - u starého hřiště 8:30
u prodejny 8:40
naproti domu čp.160 9:00
nad poštou 9:15
Petrkov - náves 9:20
Hůrka - náves 9:30
Kovářov - u čekárny 9:40
Holín - náves 9:50
Hrbokov - u hasičské zbrojnice 10:00
Hořelec - sběrné místo u řeky 10:10
Petrkov - lihovar 10:15
Na mimořádném veřejném zasedání Zastupitelstvo Městyse Bojanov ve středu 9.2.2022
projednalo a schválilo smlouvu s TS Hlinsko o odvozu a likvidaci odpadů.
Veřejné zasedání zastupitelstva proběhne 23.3.2022 od 17:00 v Bojanově Na Záložně.
V průběhu měsíců březen-duben započne rekonstrukce střechy na budově základní školy
v Bojanově.

CO? KDY? KDE?
JARNÍ ÚKLID KOVÁŘOVA
5.3.2022 a 26.3.2022, 15:00, Kovářov
V případě přetrvávání jarního počasí zvu 5.3.2022 všechny "pořádkuchtivé a s
přírodou spřízněné duše" k jarní očistě našeho okolí – tedy k procházce se sběrem
odpadků kolem silnic (Kovářov - Bojanov, event. Kovářov - Mezný, Kovářov –
Hrbokov). Sraz u značky Kovářov (na silnici do Bojanova) v 15 hodin, pytle a
rukavice zajištěny.
V sobotu 26.3.2022 zvu všechny obyvatele Kovářova a Holína k jarnímu úklidu
obecních prostranství. Sraz v 9:00 na horní zastávce, pomůcky s sebou, rozdělení
úseků a práce na místě. Těším se na společně strávené chvíle! J. Honzíček.

VEČERNÍ VARHANNÍ ČTVRTHODINKA
27.3.2022, 19:00, kostel Bojanov
Tradiční večerní hudební setkání bude na téma světová barokní varhanní hudba.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován do veřejné sbírky na opravu
bojanovských varhan.

VÝPRAVA DO FILHARMONIE
16.3.2022 a 11.4.2022
Josef Honzíček nabízí možnost společné cesty na pravidelné koncerty Komorní
filharmonie Pardubice ve středu 16.3.2022, kdy zazní hudba W. A. Mozarta a J.
Haydna. Hlavními hosty večera budou Jan Ostrý (flétna) a Jana Boušková (harfa).
Dále v pondělí 11.4.2022 na koncert s názvem Ariadna u Naxu. Více informací a
vstupenky na www.kfpar.cz.

ÚKLID HRBOKOVA
8.4.2022, 17:00, hřiště Hrbokov
SDH Hrbokov vás zvou a žádají o pomoc při tradičním jarním úklidu. Sraz je tradičně
na hrbokovském hřišti.

JARNÍ TVOŘENÍ aneb JARO JE TU!
9.4.2022, 16:00, fara Bojanov
Kulturní komise městyse Bojanov srdečně zve na jarní tvoření, které povede
dvojnásobný mistr republiky ve floristice Petr Kopáč. Můžete se těšit na předvedení
umění jarních dekorací z živých květů. Dekorace bude možné zakoupit. Samozřejmě si
také sami vytvoříte drobnou dekoraci na velikonoční stůl. Vstupné 350 Kč. Hlaste
se, prosím, u Josefa Honzíčka na tel. 728 222 479.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V HRBOKOVĚ
30.4.2022, hasičská zbrojnice Hrbokov
SDH Hrbokov vás srdečně zvou na tradiční pálení čarodějnic. Hranice se zapálí u
hasičské zbrojnice.

ČARODĚJNICKÉ BUŘTOPÉKÁNÍ V KOVÁŘOVĚ
30.4.2022, 16:00, hřiště Kovářov
Poslední dubnovou sobotu zahájíme letošní sezónu kovářovského buřtopékání. Sejdeme
se ve čtyři hodiny u hřiště, kde odpoledne zahájíme turnajem v míčové hře (styl a
týmy vymyslíme na místě). Ohniště bude připraveno, věci k opékání si musíte přinést
z domu. A nezapomeňte hudební nástroje!

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V BOJANOVĚ
30.4.2022, Bojanov
SDH Bojanov vás zve na tradiční pálení čarodějnic s průvodem. Více informací bude
sděleno na plakátech.

ZŠ BOJANOV
Zápis do 1. Třídy - 11.4.2022, od 15:30

MŠ BOJANOV
Zápis do mateřské školy bude probíhat v květnu. Podrobné informace budou zveřejněny na
webových stránkách školky a zde v letáku.

FC BOJANOV
Zveme vás na letošní první zápas, který se uskuteční 23.4.2022 v 17:00.
Nastoupíme proti FC Nasavrky „B“.
FARNOST BOJANOV
Aktuální pořad bohoslužeb je vyvěšován na vývěskách u kostelů.
Křížové cesty budou probíhat vždy každou neděli v postní době v 17:00.
Velikonoce 2022 - Květná neděle 10.4.2022 - bohoslužba v 8:00 v Bojanově začne u sochy
anděla průvodem s ratolestmi.
- Středa Sv.týdne 13.4.2022 - bohoslužba v 18:00 v Bojanově, poté
Sederová večeře na faře, omezený počet účastníků, zájemci se prosím
hlaste u Josef Honzíčka.
- Zelený čtvrtek 14.4.2022 - bohoslužba v 18:00 v Licibořicích.
- Velký pátek 15.4.2022 - obřady Velkého pátku v 15:00 v Bojanově,
v 17:30 zveme všechny na Velkopáteční putování po křížích, vycházíme
od kříže na bývalém hřbitově v Krásném, zakončení modlitbou u Božího
hrobu v Bojanově.
- Bílá sobota 16.4.2022 - bohoslužba s obnovou křestních slibů ve 21:00
v Licibořicích
- Neděle velikonoční 17.4.2022 - bohoslužba v 8:00 v Bojanově s žehnáním
velikonočních pokrmů
- bohoslužba v 11:15 v Hrbokově s
žehnáním velikonočních pokrmů
- Pondělí velikonoční 18.4.2022 - bohoslužba v 8:00 v Bojanově
Sbírka potravin a drogistického zboží
Římskokatolická farnost Bojanov vyhlašuje sbírku potravin a drogistického zboží, která
bude probíhat v pátek 25.3.2022 a 26.3.2022 v prodejně COOP Bojanov v běžné otevírající
době a poté v neděli 27.3.2022 od 16 do 18 hodin na faře v Bojanově. Místo určení bude
uvedeno na plakátech dle aktuální potřeby pomoci.
Veřejná sbírka na restaurování varhan v Bojanově
Vážení přátelé, veřejná sbírka na restaurování varhan v Bojanově stále pokračuje. Velice
si vážíme vašich darů, moc děkujeme! K 24.2.2022 je na sbírkovém účtu celkem
86 477,22 Kč. Proto, abychom mohli vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby, musíme
mít pohromadě dostatek finančních prostředků. V letošním roce jsou navíc zastaveny dotace
pro tyto účely, proto s největší pravděpodobností budeme mít letošní rok stále sbírkový.
Budeme rádi za jakýkoli příspěvek nebo šíření informace o naší sbírce. Všechny aktuality
i možnost nahlédnutí na transparentní účet jsou možné na stránkách www.varhanybojanov.cz,
k jejichž návštěvě vás srdečně zveme. Přispět je možné nejen adopcí konkrétní píšťaly,
ale i převodem daru na sbírkový účet nebo hotovostně do sbírkových pokladen v kostele v
Bojanově a na úřadě městyse. Děkujeme.
Za ŘKF Bojanov Josef Honzíček

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Opustili nás…
Ladislav Slanina z Hůrky
Zarmoucené rodině vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.

Přišli na svět…

Stella Relichová rodičům Veronice Pírkové a Stanislavu Relichovi z Bojanova.
Gratulujeme a malé Stellince přejeme hodně zdraví a spokojený život plný lásky.

V březnu oslavují…
Růžena Paulusová z Kovářova
Miloš Pecina z Hůrky
Marie Kubelková z Bojanova
Marie Marečková z Kovářova
Ladislav Pospíšil z Hůrky
Eva Michková z Bojanova

V dubnu oslavují…
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Jana Tlapáková z Bojanova
Stanislava Honzíčková z Holína
Miroslava Vavřinová z Hořelce
Marie Švadlenková z Hrbokova
Jiří Lát z Holína
Jaroslava Slaninová z Hůrky
Jaroslav Fajmon z Horního Bezděkova
Jiří Pešek z Horního Bezděkova
Lada Nevečeřalová z Hrbokova
Hedvika Trávníčková z Hrbokova

60
60
70
85
70
84
50
55
55
50

„Opravdoví přátelé nikdy nezapomenou, kdy máš narozeniny, ale vždy zapomenou,
kolik je Ti let!“
Přejeme Vám tedy co nejvíc opravdových přátel, k tomu ještě zdraví a spokojenost.
Vše nejlepší!

INFORMAČNÍ OKÉNKO
Veterinární ordinace v Bojanově bude uzavřena v pondělí 11.4.2022 a ve čtvrtek 14.4.2022.
Děkuji za pochopení MVDr. Josef Honzíček.
Informace k povinné registraci čipů psů.
V letošním roce měl být spuštěn registr psů. Povinnost registrace do tohoto registru měla
být od 1.1.2022. Vzhledem k tomu, že daná vyhláška se dosud nedostala k projednání
v Poslanecké sněmovně, je tato povinnost odložena.

