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Hurá škola!
Opravdu nejsem za celé léto vyčerpaná z věčného vřískotu, dupání, hádání a odmlouvání
(poklona všem učitelkám, já bych tohle 9 měsíců v kuse fakt nedala). Opravdu nejsem
nasupená, když vymyslím hezký výlet a synátor prohlásí, že nikam nejede, že se mu nikam
nechce a já ho musím takřka násilím nacpat do auta. Tohle všechno mi fakt nevadí, protože
nastal jiný zásadní zádrhel. S prázdninami končí dětem pravidelný denní režim a já ho
ztrácím taky. Ze začátku července to ještě šlo, ale postupně jsem čím dál tím víc líná a
dostat se ráno k počítači trvá dýl a dýl. Nejednou se mi stalo, že mi někdo volal a já si
teprve protírala ospalé oči. Pracovní morálka šla prostě do kytek a já se na ten ranní
shon opravdu těším. A těším se i na podzim. Já ho opravdu miluju! Samozřejmě jsou letní
chvíle, které si opravdu užívám. Když se můžu smažit na dece s hezkou knížkou, děti jsou
u babičky, manžel se hrabe v hlíně (ano, ráda to tu opakuju) a já mu čas od času zamávám,
aby si nepřipadal tak sám. Ale podzim je podzim. Ty barvy, ty poslední teplé paprsky,
chundelaté svetry, teplý čajíček (kakajíčko, kafíčko…) a knížka (základ všeho dobrého).
Užívejte si to také. Knížku si zajděte půjčit do obecní knihovny (nebo ke mně), hoďte
starosti za hlavu a prostě jen dýchejte.
PS: s otavou za mnou fakt nepřišli!
K.

ZÁJEZD NA CIMRMANA!
27.9.2022, 19:00, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Kdo by neznal pověstného českého génia? Zadařilo se nám sehnat lístky pro celý autobus na
představení Cimrman v říši hudby s panem Svěrákem v hlavní roli. Máme k dispozici dvě
kategorie lístků 5., 6. řada za 450 Kč a 9., 10. řada za 400 Kč. Vstupenky si
objednávejte na tel. čísle 724 947 706 (půlka už je pryč). A nebojte, do práce druhý den
vstávat nemusíte, je svátek ☺
Plán společné cesty: odjezd Bojanov kostel v 15:30, Kovářov zastávka 15:35,
Hrbokov zastávka 15:40.

MĚSTYS INFORMUJE
Volby do obecního zastupitelstva se konají 23.9.2022 14:00 – 22:00
a 24.9.2022 8:00 – 14:00 v zasedací místnosti Úřadu městyse Bojanov, čp. 18.
Volební lístky dostanou občané do svých schránek. Kdo je nenajde, nebo zapomene,
dostane nové přímo ve volební místnosti.
Občané mají možnost v týdnu před volbami zavolat na úřad 469 675 208 a zařídit si
k volbám přenosnou volební schránku.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 1.10.2022
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

CO? KDY? KDE?
BOJANOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
2.9.2022, 19:00, Bojanov kostel
Bojanovské muzicírování jde do finále. Na předposledním koncertě zazní zpěv Jany
Sychrovské s klavírním doprovodem Martina Berana a celým večerem nás svým uměleckým
přednesem provede herec Miroslav Dvořák.
30.9.2022, 19:00, kostel Bojanov
O závěrečný koncert se postará smíšený pěvecký sbor Salvátor z Chrudimi a VUS
Pardubice pod taktovkou MgA. Tomáše Židka. Večer mimo jiné zazní Spatzen Messe od
W.A. Mozarta.

BUŘTOPÉKÁNÍ
9.9.2022, 18:00, Kovářov hřiště
Druhý zářijový pátek zakončíme letošní buřtopékání. Těšíme se na společné setkání!

CÍSAŘSKÉ aneb HAVELSKÉ KOVÁŘOVSKÉ POSVÍCENÍ
8.10.2022, Kovářov horní rybník
Tradiční setkání s grilovanými rybami a zábavou. Více informací na
plakátech.
VEČERNÍ VARHANNÍ PŮLHODINKA
23.10.2022, 19:00, Bojanov kostel
Přijďte se ztišit a potěšit hudbou. Výtěžek bude věnován na restaurování varhan.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
říjen/listopad 2022
I letos chystáme tradiční setkání seniorů. Na přesném termínu usilovně pracujeme.
Trochu se to komplikuje nedostupností prostorů, na které si musíme počkat. Vše bude
upřesněno v pozvánkách, které vám budou doručeny.

MŠ BOJANOV
Prosíme majitele pejsků, kteří chodí své mazlíky venčit do ulice, kde sídlí mateřská
školka, aby uklízeli to, co tam jejich svěřenec zanechá. Bohužel děti nekoukají, kam
šlapou a pak nám tuto nadílku nosí do prostor školky. Děkujeme!

ZŠ BOJANOV
Letos do první třídy nastoupí 19 prvňáčků! Celkem máme ve škole 156 žáků. Přejeme jim,
aby učení byla zábava a škola je opravdu bavila.
19.9.2022 oslava 90. let od založení školy a sportovní den.

FC BOJANOV
Bojanovská olympiáda, 11.9.2022, od 14:00, hřiště Bojanov
FC Bojanov zve všechny malé sportovce i nesportovce na další ročník Bojanovské
olympiády. Děti si poměří síly v různých sportovních disciplínách, zaskáčou si na
skákacím hradě, všichni budou odměněni, občerstvení bude zajištěno.

Rozlosování nové sezóny 2022-2023:
III. třída okresu Chrudim, sk. A - 2022/2023
Den
Datum
Čas
4. kolo
NE
28.8.2022
17:00

Zápas
SK Stolany B - FC Bojanov

5. kolo

SO

3.9.2022

17:00

FC Bojanov - TJ Orel

6. kolo

SO

10.9.2022

16:00

Prachovice / Míčov - FC Bojanov

7. kolo

SO

17.9.2022

15:30

FC Bojanov - TJ Bítovany

8. kolo

SO

24.9.2022

15:30

SK Trhová Kamenice - FC Bojanov

9. kolo

SO

1.10.2022

15:00

FC Bojanov - SK Dřenice B

11. kolo

SO

8.10.2022

15:00

FC Bojanov - TJ Svídnice

10. kolo

SO

15.10.2022

14:30

FC Bojanov - FC Zaječice

3. kolo

SO

22.10.2022

14:30

FC Bojanov - TJ Sokol Bořice

2. kolo

SO

29.10.2022

14:30

TJ Svídnice - FC Bojanov

1. kolo

NE

6.11.2022

14:00

FC Zaječice - FC Bojanov
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FARNOST BOJANOV
Aktuální pořad bohoslužeb je vyvěšován na vývěskách u kostelů.
28.9.2022 v 9:00 poutní slavnost sv. Václava v Hrbokově.
2.10.2022 v 9:30 poutní slavnost sv. Archanděla Michaela v Licibořicích. Mše svatá
v Bojanově nebude!
17.9.2022 zveme na společný výlet pro rodiny s dětmi. Odjezd cca v 8:00 z vlakového
nádraží v Třemošnici. Cíl cesty kostel v Jakubu. Svačiny s sebou. Návrat v podvečer
do Třemošnice, více informací na plakátcích u kostelů, webu farnosti a Josefa
Honzíčka, který přijímá přihlášky.
24.9.2022 zveme na tradiční podzimní pouť po poutních místech středních Čech
(Hájek u Prahy, Svatý Jan pod Skalou, Tetín, Skalka u Mníšku). Více informací na
plakátech, webu farnosti a Josefa Honzíčka, který přijímá přihlášky.
Přihlášky do náboženství na školní rok 2022/2023 jsou k dispozici v kostelích farnosti,
dále v ZŠ a MŠ v Bojanově. Výuka je vhodná pro děti od předškolního věku po 9. třídu.
Setkávání probíhá v páteční podvečery. Prosíme o přihlášení do 11.9.2022.
Veřejná sbírka na restaurování varhan
Vážení spoluobčané, i přes všechny nepříznivé ekonomické události, napětí a nejistotu
veřejná sbírka na restaurování varhan je stále v běhu. Děkujeme všem, kteří byť i trochou
přispěli nebo přispějí k záchraně cenného hudebního nástroje v naší obci. Na účtu sbírky

je 111 565,03 Kč (stav k 29.8.2022). Přispívat lze i nadále převodem na účet sbírky,
adopcí píšťaly nebo hotovostně do sbírkových pokladen na úřadu městyse nebo v kostele.
Upřímné velké díky za vaše dary. Josef Honzíček

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Opustili nás…
Jana Čechlovská z Bojanova
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Přišli na svět…
Teodor Horák z Horního Bezděkova
Gratulujeme rodičům a přejeme, ať šťastný dětský smích naplní váš dům.

V září oslavují…

V říjnu oslavují…

Miluše Pospíšilová z Hůrky
Miroslav Plíšek z Bojanova
František Tlapák z Bojanova
Božena Dostálová z Bojanova
Jaroslav Kučera z Bojanova
Lenka Horníková z Bojanova
Miroslav Veselý z Kovářova
Jiří Křepelka z Bojanova
Josef Paulus z Bojanova

82
50
88
84
50
50
75
60
85

Ludmila Kučerová z Kovářova
Jaroslav Trávniček z Hrbokova
Josef Kroutil z Horního Bezděkova
Bohumila Kovářová z Hořelce
Roman Pleskot z Hořelce
Jana Musilová z Horního Bezděkova
Miluška Hajzlová z Holína

87
55
88
84
70
65
92

„Kdo se v životě přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Kdo se stále učí, zůstane
mladým. Tou největší věcí v životě je, udržet si mladou mysl.“
Henry Ford

Přejeme Vám tedy, ať máte stále chuť a sílu se učit!
Všechno nejlepší!

INFORMAČNÍ OKÉNKO
Veterinární ordinace Bojanov bude z důvodu dovolené uzavřena od 24.10. do 30.10.2022,
děkuji za pochopení.
MVDr. Josef Honzíček
Josef Honzíček nabízí možnost společné cesty na koncerty Komorní filharmonie Pardubice:
středa 14.9.2022 v 19:00 zazní hudba W.A. Mozarta, A. Dvořáka a J. Haydna. Hlavním hostem
večera je houslista Václav Hudeček.
Středa 5.10.2022 v 19:00 zazní hudba R. Schumanna, A. Roussela a J. Sibelia, hlavním
hostem večer je klavírista Marek Kozák.

