LEDEN a ÚNOR 2017
v Bojanově
Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… 7. ledna proběhla v naší obci dobročinná TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Loňský
výtěžek byl použit např. na provoz občanské poradny či pečovatelské služby,
na pomoc osobám v krizi, mimořádné akce (živel. pohromy), humanitár.projekty
apod. Vše bylo uskutečněno pod záštitou Farní charity Chrudim. Stejně bohulibě
bude naloženo i s letošním výnosem sbírky. Děkujeme všem dárcům.
… ve dnech 9. až 11. ledna bude VETERINÁRNÍ ORDINACE v Bojanově z důvodu dovolené uzavřena.
MVDr. J. Honzíček nebude ordinovat ani 19. ledna, a to z důvodu účasti na vzdělávacím semináři.
… do 15. ledna mají obyvatelé místních částí Hrbokov, Kovářov, Holín a Hůrka odevzdat anketní lístky
týkající se vybudování vodovodu. Místa odevzdání: obchod v Hrbokově, obchod v Kovářově a Úřad
městyse Bojanov.
… 21. ledna od 18,00 se v prostorách tělocvičny základní školy bude konat VÝROČNÍ VALNÁ
HROMADA SDH BOJANOV.
… 28. ledna od 18,00 se v KD Bojanov uskuteční VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MS ČČK, srdečně
jsou zváni nejen členové, ale i lidé, kteří zatím členy nejsou a rádi by se připojili. V průběhu schůze
bude probíhat volba předsedy a místopředsedy místní skupiny a výběr každoročního členského
příspěvku. Na závěr schůze bude podáváno občerstvení.
… občané, jejichž nemovitost je napojena na obecní vodovod, mají k poslednímu únoru provést odpočet
z vodoměru a daný údaj uvést na Úřadě městyse Bojanov v prvním březnovém týdnu.
… veřejná zasedání zastupitelstva v roce 2017 jsou plánována v termínech: 22. 3., 21. 6., 20. 9., 20. 12.

Kulturní akce:
KINO BOJANOV
14. ledna – 18,00 Nebojsa
4. února – 18,00 Lucie, postrach ulice

20,00 Sexmise (polská sci-fi komedie)
20,00 Smrt krásných srnců

POZOR, POZOR. Dne 4. února promítání filmu Smrt krásných srnců od 20,00 zahájí film
zachycující MAŠKARU V BOJANOVĚ!!!
OPAKUJI, dne 4. února promítání filmu Smrt krásných srnců od 20,00 zahájí film
zachycující MAŠKARU V BOJANOVĚ!!!
Konec hlášení 
PS: Pokud se vše podaří, čeká Vás ještě jedno překvapení – opět krátký film z regionu!!!

Ve středu 18. ledna se od 19,30 uskuteční v Sukově síni v Pardubicích KONCERT KOMORNÍ
FILHARMONIE PARDUBICE. Program: Felix Mendelssohn-Bartholdy – Pohádka o krásné Meluzíně –
koncertní předehra op. 32, Lars-Erik Larsson - Concertino pro trombon a smyčce op. 47 č. 7, Franz
Schubert - Symfonie č. 8 C dur D 944 Velká. Účinkují: Komorní filharmonie Pardubice, Simon Sajadi
(trombon), Peter Feranec (dirigent).
Další takový koncert bude možné navštívit 15. února - zazní skladby Leoše Janáčka, Ludwiga van
Beethovena a dalších. Kdo by se chtěl zúčastnit, nechť kontaktuje pana Jos. Honzíčka (728 222 479).
5. února v 15,00 jste zváni na VYPRÁVĚNÍ O CESTĚ DO INDONÉSIE (vč. fotek) do farního sálu
na faře. O své cestě do těchto exotických míst bude vyprávět pan Beran.
O 14 dní později, tj. 19. února, se na témže místě a v tentýž čas uskuteční VYPRÁVĚNÍ
O PUTOVÁNÍ DO ZNÁMÉHO POUTNÍHO MÍSTA SANTIAGO DE COMPOSTELA VE ŠPANĚLSKU
(opět vč. fotek), se svými vzpomínkami předstoupí před posluchače paní Marie Kubelková, Zdena
Kopčáková a Blanka Matějková.
SDH Bojanov zve malé i větší děti na tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL, který se uskuteční
25. února od 14,30 v tělocvičně ZŠ Bojanov. Děti se mohou těšit na nejrůznější hry a soutěže.

!Upozornění pro účastníky zájezdu do Prahy na MUZIKÁL EVITA dne 11. února.
Odjezd od bojanovské prodejny je stanoven na 11,30. Samotné představení začíná v 15,00.
Platba jízdného proběhne při zpáteční jízdě (cca 250 Kč).
Na březen je plánována další návštěva divadelního představení, a to komedie Jak je důležité býti
(s) Filipem (Indigo Company, v hl. roli Jana Trojanová). Dále chystáme přednášku pana Jana
Stejskala. Bližší informace v dalším letáku.

Farnost Bojanov:
 Varhanní večerní čtvrthodina laděná v A-dur - 29. ledna od 18,00 v kostele Bojanov.
 Varhanní večerní čtvrthodina laděná v H-dur - 26. února od 18,00 v kostele Bojanov.
 P. Štefan Brinda se v lednu přestěhuje na faru v Bojanově. V souvislosti s touto událostí bude
15. ledna v 15,00 požehnána opravená fara, poté jsou všichni zváni na společné posezení.
 MŠE SVATÁ NA POPELEČNÍ STŘEDU 1. března začne v Bojanově v 17,00. V rámci bohoslužby
bude udělován popelec.

Společenská kronika:
V posledních měsících…
…nás opustil pan Antonín Secký z Petrkova.

Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
V lednu a únoru oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Leden:
Únor:
Dufková Lenka z Bojanova
87 let
Kábele Josef z Bojanova
Hájek František z Kovářova
83 let
Zelený Jaroslav z Bojanova
Pecina František z Bojanova
65 let
Jičínská Jaroslava z Hor. Bezděkova
Pluhař Josef z Kovářova
80 let
Pecinová Zdenka z Hůrky
Simon Vladimír z Hrbokova
85 let
Horáková Marie z Hor. Bezděkova
Křepelková Marie z Bojanova
82 let
Ročňáková Marie z Hrbokova 85 let

92 let
60 let
84 let
86 let
90 let

