Městys Bojanov na vědomost dává, že …
… v červenci a srpnu bude úředním dnem pouze středa – úřední hodiny: od 8,00 do 17,00.
… v červenci a srpnu bude uzavřena obecní knihovna.
… během letních měsíců navštíví pan Pírko bojanovské domácnosti, jež odebírají vodu z obecního
vodojemu, a provede odpočet vodoměru.
… zde 21. června pobyla komise Vesnice roku. Výsledky soutěže budou oznámeny během letních
prázdnin.
… veterinární ordinace bude z důvodu dovolené uzavřena 10. července, dále od 23. do
29. července, od 21. do 26. srpna a od 3. do 16. září.
…se blíží doba (do 31. července do 16.00 hodin – podání kandidátní listiny registračnímu úřadu),
kdy bude nutné mít sestavenou kandidátku k říjnovým komunálním volbám.
Kdo může jít do voleb:
1. Politické strany a politická hnutí
2. Nezávislý kandidát (mimo jiné potřebuje petici podepsanou voliči podporujícími jeho kandidaturu)
3. Sdružení nezávislých kandidátů (musí podat žádost o registraci na MVČR, potřebuje petici
podepsanou voliči podporujícími jeho kandidaturu)

Více informací na: http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

Kulturní akce:
V. ročník

Bojanovského muzicírování pokračuje těmito koncerty:

o DRUHÝ KONCERT se uskuteční 13. července od 20,00 v bojanovském kostele – vystoupí
hornové kvarteto.
o Na TŘETÍ KONCERT se můžete těšit 4. srpna od 20,00 – jedná se o koncert violoncella a
kytary – případě hezkého počasí na farní zahradě, jinak v kostele.
o ČTVRTÝ KONCERT proběhne 24. srpna – své umění předvedou Kvintetky a Duo Instrumo.
Čas zahájení koncertu bude ještě upřesněn.
Záštitu nad Bojanovským muzicírováním převzal starosta městyse Milan Michálek, projekt
je podporován z rozpočtu městyse. Děkujeme!

Kdy: 6. července v 19 h.
Kde: na návsi v Holíně
Co: BUŘTOPÉKÁNÍ S OHNIVOU SHOW (21,30).
Nebude chybět ani LEŤÁK (ve 22 h. - film dle výběru)
PS: jídlo a pití s sebou, točené pivo zajištěno .

O den později, tj. 7. července, pořádá spolek Trojbojané RETROPÁRTY v Kovářově „U Puškvorce“.
V sobotu 21. července se na hřišti v Bojanově uskuteční jubilejní 25. ročník turnaje
v malé kopané „BOJANOVSKÉ ŠPUNTY - MEMORIÁL ZDEŇKA LINHARTA". Zveme
všechny

příznivce malé

kopané, aby si

přišli zahrát, případně podpořit svůj

tým. Registrace proběhne od 7,30 do 7,45. Pořádá FC Bojanov.
Všichni obyvatelé našeho městyse (tj. nejen Kovářováci a Holíňáci) jsou srdečně zváni na
Společné BUŘTopékání na Holíně - 10. srpna od 19 h., oheň zajištěn, jídlo, pití s sebou, akce se
koná v případě přízně počasí. Od 21 h. letní kino – film dle výběru.
MS ČČK vykouzlí z Bojanova POHÁDKOVOU ZEMI v sobotu 11. srpna od
14,00 do 17,00 hod. Děti se setkají s pohádkovými postavičkami, jež se na ně
už těší a mají pro ně nachystané různé zábavné úkoly. Občerstvení zajištěno.
Bližší informace na plakátech. (Termín se může změnit – domácí fotbalový zápas)

Farnost Bojanov:
 29. července Vás pan Josef Honzíček zve na „svatoanenské“ putování,
vycházíme v 15 h. od kostela v Bojanově, cílem je místo bývalého kostela
v Krásném, více informací na tel. č. 728 222 479.
 ŘKF Bojanov vyhlašuje SOUTĚŽ O PRÁZDNINOVÝ POHLED - 1. cena
snídaně/oběd nebo večeře pro celou rodinu, 2. cena příspěvek 500 Kč na duchovní
literaturu, 3. cena příspěvek 300 Kč na duchovní literaturu - vyhlášení první
zářijovou neděli při mši svaté
 Došlo ke změně pravidelných bohoslužeb v Hrbokově - každé úterý v 18 h.

Žáci ZŠ Bojanov se v letošním školním roce zúčastnili např. těchto soutěží a projektů:
Soutěž mladých zdravotníků
Škola pro život
Dějepisná olympiáda
Školní mléko a Ovoce do škol
Matematický klokan
Recyklohraní
Soutěž technických dovedností
Ukliďme svět
Sběr papíru
Den zdraví (děkujeme za jeho organizaci
O pardubický pramínek - literární soutěž
MS ČČK Bojanov)
Poslední školní den opustí naši školu 10 deváťáků. Jeden žák 5. ročníku od září usedne do
lavic chrudimského gymnázia. V novém školním roce přivítáme 20 nových tváří, z toho
15 prvňáčků.

Zelená je tráva, fotbal, to je hra… rozpis zápasů na sezónu 2018/2019 není zatím
znám. Pravděpodobný začátek sezóny v polovině srpna 2018.
Více informací na: http://1fcbojanov.wz.cz

Společenská kronika
Z důvodu přijetí tzv. GDPR (toto obecné nařízení představuje v mnoha ohledech přísnější právní rámec
ochrany osobních údajů) již nebudu zveřejňovat citlivé informace, jež byly dosud v rámci společenské
kroniky uváděny. Děkuji za pochopení.
Lenka Simonová, předsedkyně kulturní komise

