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MĚSTYS INFORMUJE
Veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 2.10.2019 od 19:00 hodin
v prostorách jídelny ZŠ Bojanov.
Dne 26.10.2019 bude probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

CO? KDE? KDY?
BOJANOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
6.9.2019, 19:00, bojanovský kostel
Josef Sadílek – trubka
Věra Sadílková – viola
Martin Beran – varhany
Zuzana Sadílková – housle
Martin a Jakub Sadílkovi – harfa
27.9.2019, 19:00, bojanovský kostel
smíšený pěvecký sbor Vlastislav z Heřmanova Městce pod vedením Markéty Výborné

PODZIMNÍ MUZIKÁL CYRANO Z BERGERACU
14.9.2019, 20:00, Praha Letní scéna Vyšehrad
Zbývá posledních 5 míst k rezervaci na telefonním čísle 724 947 706.

BAZÁRKOVÁ SBÍRKA POUŽITÝCH VĚCÍ
3.10.2019, 15:00 – 19:00, prostory ZŠ Bojanov (zadní vchod do tělocvičny)
Místní skupina ČČK pořádá bazárek věcí, které se na místě po vybalení budou
prodávat za jednotnou cenu 20Kč. Výdělek bude použit na místní akce pro
děti. Pánské oblečení se odveze do sociálního šatníku v Chrudimi a neprodané
věci odveze Diakonie Broumov.
Vybíráme: zimní i letní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1metr látky v celku,
ne zbytky a odřezky), domácí potřeby (nádobí, skleničky atd… NEPOŠKOZENÉ),
vatované polštáře, přikrývky a deky, nepoškozenou obuv, knihy v dobrém
stavu.

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ REPUBLIKY
28.10.2019, 16:00, Bojanov u Pomníku republiky

Rádi bychom si s vámi v tento slavnostní den připomněli vznik
Československé republiky. Více informací o chystané akci najdete na
plakátcích.

FARNOST BOJANOV
28.9.2019, 9:00 Poutní slavnost sv. Václava v Hrbokově
29.9.2019 nebude mše svatá v Bojanově, společná poutní bohoslužba pro farní obvod
bude v 8:30 v Licibořicích, po mši svaté jsou všichni zváni na farní setkání s
pohoštěním.
5.10.2019, 11:00, Jáhenské svěcení b.Šimona Růžičky OFM, v kostele Panny Marie
Sněžné v Praze. Pepa Honzíček nabízí možnost společné cesty, přihlášky na telefonu
728 222 479, nebo osobně.
19.10.2019 Farní poutní zájezd - Číhošť, Zahrádka, Sázava, Žďár nad Sázavou.
Přihlášky u Pepy Honzíčka na telefonu 728 222 479, více informací na plakátku.
Výuka náboženství bude probíhat na faře v Bojanově v pátky podvečer. Výuka bude po
skupinách (předškoláci + 2. třída - svátky v roce, 3.- 6.třída - Desatero, Nový
Zákon, 7.- 9.třída - svátosti, katechismus).
Přihlášky budou k dispozici ve školce, škole a v kostele nebo je možné se přihlásit
Pepy Honzíčka nebo přímo na faře u P. Brindy. Přihlášky do 22.9.2019.
1.11.2019,
2.11.2019,
3.11.2019,
5.11.2019,

17:30, Licibořice, Slavnost všech svatých
18:00 Bojanov, Památka zesnulých
15:00, hřbitov Bojanov, Dušičková pobožnost
po večerní bohoslužbě, hřbitov Hrbokov, Modlitba za zemřelé

INFORMAČNÍ OKÉNKO
INFO VETERINA
Vážení spoluobčané, chovatelé psích přátel....
Jak jsem zmiňoval v minulém čísle našeho informačního letáku, od 1.1.2020 vstupuje
v platnost zákonná úprava týkající se povinného čipování psů. Tato novela
veterinárního zákona se týká pouze psů, nikoli koček, fretek a dalších chovaných
zvířat. Co to je čip? Je to taková malá kapsle z inertního materiálu velikosti zrna
rýže, která obsahuje nějakým způsobem uložené jedinečné číslo, které přečte čtečka.
Sám nejsem schopen technicky popsat, jak to konkrétně funguje. Ale funguje
to..:) Co to pro vás znamená? Přijít k jakémukoli veterináři nebo si jej pozvat
domů, který provede aplikaci čipu do podkoží na krku u vašeho psa. Tento zákrok se
dělá při plném vědomí, bez sedace, z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že psi
čipování snáší absolutně bez problémů. Naopak více reagují na vakcinaci než
aplikaci čipu. Hrozí nějaké riziko reakce vašeho psa? Prakticky ne, tento zákrok je
bezpečný. Co vám tento zákrok přinese? V případě, že se váš pes zaběhne a bude
někde nalezen, policie, veterináři, útulky a některé obce jsou vybaveny čtečkou
čipů, a na základě zjištěného čísla čipu mohou dohledat na registrech, komu daný
pes patří. Tam je i uveden kontakt na vás jako majitele a pes se vrací domů. Čip
nefunguje jako GPS lokace, že byste vašeho psa mohli dohledat přes GPS a podobné
navigační systémy. Co vám hrozí, pokud vašemu psovi nenecháte aplikovat podkožní
čip? V případě, že bude tato skutečnost zjištěna pracovníkem Státní veterinární

správy, hrozí, že bude s vámi vedeno správní řízení, ve kterém vám může být udělena
pokuta ve výši až 50 000 Kč. Pokud přijdete na vakcinaci, veterinář není povinen
tuto skutečnost hlásit na SVS, a vakcinaci běžně provede. Riziko vám hrozí
především v případě, že váš pes někoho pokouše. Zde platí zákonná povinnost vás
jako majitele zajistit vyšetření psa na zjištění klinických příznaků vztekliny
první den a pátý den po pokousání. V tomto případě se vypisuje protokol, kde se
uvádí i platnost vakcinace na vzteklinu. V případě, že pes nebude načipován, musí
veterinář uvést do protokolu, že vakcinace je neplatná. Tento protokol obdrží
poškozený a jeho ošetřující lékař a zde vám již hrozí riziko hlášení na SVS a
následné správní řízení. Co se stane, pokud nebudete mít 1.1.2020 čipovaného
psa? Váš pes bude i nadále chráněn protilátkami proti vzteklině dle platnosti
vakcinace uvedené v očkovacím průkazu, ale dle zákona bude vakcinace neplatná. Co
čipování stojí? Na trhu je celá řada čipů, které se samozřejmě liší cenou. Já
konkrétně používám čipy značky Datamars, které mají v ceně čipu zaplacenou i
registraci na Národním registru. Bohužel registrů je v naší zemi více a jejich
sjednocení se dle mých informací nechystá. To je nesmyslné, ale to je tak vše, co s
tím můžeme dělat. Samozřejmě jako obvykle se s blížícím datem vstupu novely zákona
v platnost a rostoucí poptávkou cena čipů zvyšuje. Aktuálně se u mne cena čipu
včetně úkonu pohybuje kolem 600 Kč. Snad jsem odpověděl na všechny případné
otázky, ale v případě dalších dotazů jsem vám k dispozici a rád vám odpovím.
MVDr. Josef Honzíček

ZIMNÍ MUZIKÁL
21.12.2019, 14:00, VÁNOČNÍ KOLEDA, Praha
V hlavních rolích Karel Roden a Ivana Chýlková. Vstupenky jsou již v prodeji na
Obecním úřadě v Bojanově. Cena vstupenky 350Kč + cestovné. Více jak polovina je již
prodána, proto neváhejte. Rezervovat vstupenky můžete na čísle 724 947 706.
Po ukončení představení čas i na vánoční trhy a nákupy.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Stříbrná svatba v Hrbokově…
Jiří a Vlasta Novákovi z Hrbokova oslavili
v srpnu 25 let společného života.
Přejeme, ať Vás láska, zdraví a štěstí
doprovází na Vaší společné cestě ještě minimálně
dalších pětadvacet let.
Do manželství vstoupí…
Iveta Horáková a Petr Zelený z Horního Bezděkova.
Libuše Horníková a Pavel Diviš z Kovářova.
„Štěstí v manželského života se odvíjí od drobných obětí, konaných s ochotou a radostí.“
John Selden

Přejeme snoubencům mnoho štěstí, pochopení a lásky.
Narodili se…
Anna Sadílková z Bojanova
Blahopřejeme rodičům a přejeme, ať životem ji provází radost, štěstí, zdraví a plná náruč
lásky.
Opustili nás…
Bohuslav
Vladimír
Jaroslav
Ladislav

Simon z Hrbokova
Horník z Bojanova
Dufek z Bojanova
Janeček chalupář na Holíně

Pozůstalým vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.

V září oslavují…
Marcela Bezoušková z Bojanova
Marie Blažková z Bojanova
František Secký z Hrbokova
Božena Dostálová z Bojanova
Jiří Hejzlar z Horního Bezděkova
František Tlapák z Bojanova
Josef Paulus z Bojanova
Marie Urválková z Bojanova

V říjnu oslavují…
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Ludmila Kučerová z Kovářova
Jiří Secký z Petrkova
Josef Kroutil z Horního Bezděkova
Bohumila Kovářová z Hořelce
Marta Nováková z Holína
Jiří Kábele z Bojanova
František Málek z Kovářova
Miluška Hajzlová z Holína
Marie Chvojková z Hrbokova
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„Stáváš se starým, až teprve když svíčky stojí více než dort.“
Bob Hope

Všem oslavencům přejeme, ať jsou svíčky vždy ve výprodeji, pevné zdraví a mnoho štěstí do
dalších let.

