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Šťastný nový rok!
I když jsme při oslavách Silvestra museli být doma. Ohňostroje na mnoha místech
byly zakázané. Čísla nebyla a stále nejsou optimistická. I když někteří z nás
nemohou pracovat a školáky máme u notebooků, i přes to všechno vám přejeme
šťastnější rok 2021. Ať se vám vyhýbá neštěstí a jste zdraví. Ať vše zvládáte
s klidem, nadhledem a s úsměvem. S úsměvem jde totiž všechno lépe. Minimálně
s ním naštvete tolik lidí kolem sebe, že stojí za to, si ho udržet.

MĚSTYS INFORMUJE
Změna svozu komunálního odpadu v roce 2021 – svoz bude probíhat vždy v pondělí
sudý týden – Bojanov, Horní Bezděkov
lichý týden – Hrbokov, Kovářov, Holín, Hořelec,
Hůrka, Petrkov
- Výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 zůstává nezměněna.
Osoba 600 Kč
Osoba do 15 let 350 Kč
Osoba nad 65 let 350 Kč
Osoba narozená v roce 2021 bez poplatku
Objekt k rekreaci 600 Kč
Svoz velkoobjemového komunálního odpadu v roce 2021 je plánován na 24.4.2021 a
25.9.2021. Občané dále mohou velkoobjemový odpad během roku odvážet do sběrného
dvora Seč.
Nová výše poplatku za psa pro rok 2021.
1 pes 100 Kč, každý další pes 150 Kč
obyvatelé nad 65 let za každého psa 50,- Kč
Splatnost místních poplatků za odpady a psa je k 31.5.2021.
Čtvrtletní a pololetní plátci vodného a stočného nechť nahlásí stav vodoměru
k 28.2.2021 (telefonicky na čísle 469 675 208, osobně, nebo emailem
ucetni@bojanov.cz).
Veřejné zasedání zastupitelstva Městyse Bojanov proběhne ve středu 27.1.2021
v 18:00, v Bojanově Na Záložně. Konzumace nápojů se bude řídit dle platných
nařízení.
Informace k odpadovému hospodářství městyse Bojanov
Vážení spoluobčané.
Rád bych vás informoval o změnách a aktualitách v odpadovém hospodářství naší obce. Když
jsem psával blahé paměti ještě obecní informační leták já, tak platívalo, že čím více
vytřídíme odpadu, tím lépe, neboť za separované odpady obec dostávala peníze zpět. Kdeže
ty loňské sněhy jsou. Jak jste asi všichni zaznamenali, veškerý odpad je problém. Plasty
již nikdo nechce a tak určitá část končí asi na skládkách. Za odvoz papíru se platí,
např. za 1 kg kartonu 0,50 Kč. Směsný komunální odpad bude také velký oříšek, protože za
nedlouho nebude možné jeho skládkování, nebo určitě v omezené míře. Navíc podle nového
zákona se upravuje poplatek za skládkování odpadu na skládkách a bude tedy nutné sledovat

množství vyprodukovaného odpadu na osobu v obci. Limit je pro letošní rok 200 kg na
osobu. Tento limit se každý rok snižuje o 10 kg. Pokud obec bude přes limit, platí vyšší
poplatky na skládkování odpadu, a to dost znatelně a se zvyšující se tendencí v dalších
letech. V případě překročení limitu se dané zvýšení výdajů obce za likvidaci odpadu bude
muset promítnout do ceny pro občana. Nyní jsme s cenou na hranici. Navíc budeme muset s
největší pravděpodobností odvozové nádoby (popelnice, kontejnery) očipovat, a to právě
kvůli evidenci množství vyprodukovaného odpadu (za obec, NE OBČANA), protože auto sváží
odpad z více obcí naráz.
Prostě a jednoduše, cokoli za odpad vyprodukujeme, je a bude velký problém. V době
"covidové" je to o to palčivější, neboť všichni jsme si navykli objednávat vše online a
tím nám chodí zboží zabalené v krabicích, krabice vycpané plasty, aby se zboží nerozbilo
apod. Potom se setkáváme u kontejnerů, které jsou stále plné a nemáme kam odpad dávat,
někteří jej odloží hned vedle, vítr roznáší odpad po okolí atd…
Proto bych nás všechny chtěl vyzvat a poprosit. PROSÍM, ZAMYSLEME SE A POKUD MOŽNO
NEPRODUKUJME ŽÁDNÝ ODPAD! Vím, bude to těžké, zase to bude chvíli trvat, než se naučíme
vše tak nějak jinak. Ale je třeba na tom pracovat. Děkuji, že jste dočetli až sem.
Mám však pro vás, vážení spoluobčané, ještě jednu informaci. Ta se týká odpadní vod. Hned
po Novém roce proběhla médii informace o tom, že došlo k novelizaci předpisů o odpadech,
vznikl mimo jiné nový zákon 541/2020 Sb. o odpadech. Zásadní informace je následující.
Není možné, dle zákona o odpadních vodách, vyvážet odpadní vodu na pole. Odpadní voda se
musí likvidovat v čistírnách odpadních vod. Pokud žijete v obci, ve které je splašková
kanalizace a ČOV a nejste na tento systém připojeni, můžete být příslušnými úřady
vyzvání k tomu, abyste doložili až 2 roky zpět, jak likvidujete odpadní vodu. Množství
odpadní vody musí odpovídat alespoň trochu normám, které jsou předpisy stanoveny.
Jednoduše řečeno, počet obyvatel nemovitosti x norma dává výsledné množství očekávaného
množství vyprodukované odpadní vody. A vy musíte být schopni doložit, jak ji likvidujete
(doklad o odvozu, zpracování atp.). Tato povinnost se týká i domácností, které jsou v
sídlech bez splaškové kanalizace a ČOV, tedy i našich místních částí. Výjimkou jsou ti,
kteří mají povolenou domácí ČOV nebo biologický septik. ČOV Bojanov je schopná zpracovat
i odpadní vody z místních částí bez kanalizace. Jak postupovat? Je třeba si objednat
dopravu - například TS Seč, Stavebniny Tichý Seč či nějaký soukromník vybaven příslušnou
technikou, a také informovat obsluhu ČOV o tom, že byste rádi vyvezli svoji jímku na ČOV
Bojanov. Samozřejmě je možné likvidovat odpadní vody i přes jiné ČOV - Seč, Heřmanův
Městec atd. Dopravu si musí zařídit majitel nemovitosti nebo producent odpadní vody,
bohužel tuto službu nezajišťuje obec. Z obce vám potom bude vystavena faktura za stočné
/tedy likvidaci odpadní vody/, dopravu hradíte dopravci. A ještě jeden detail. Pokud
chcete likvidovat odpadní vody přes ČOV Bojanov, je zde podmínka, aby byla jímka alespoň
1 x rok zpět vyvezena. Pokud tomu tak není, je třeba první vyvezení "po letech" zajistit
přes větší ČOV (Seč, atp.). Přeji všem úspěšný rok 2021.
MVDr. Josef Honzíček

CO? KDY? KDE?
Vzhledem k nepříznivým podmínkám a dodržování vládních nařízení kulturní komise
nemá naplánované žádné akce a jednat bude operativně dle situace.

FARNOST BOJANOV
Bohoslužby jsou dle aktuálního vyhlášení na vývěskách u kostelů a dle aktuálního
vládního nařízení.
Obyvatelky Azylového domu pro těhotné matky v tísni moc děkují za štědrost všem
dárcům sbírky potravin a drogistického zboží, která proběhla na faře v Bojanově
6.12.2020. Do azylového domu jsme odeslali 48 l mléka, 54,5 kg těstovin, 44 kg
cukru, 31,1 kg rýže, 37,6 kg dětských přesnídávek, 54 kg čistících prostředků,
pracích prášků, aviváží, desinfekcí… a mnoho dalšího.

Slovo pana faráře
Drazí přátelé, pěkně vás všechny zdravím z bojanovské fary.
Pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že rok 2020 měl velice neočekávaný průběh.
V tichosti, a možná i rádi, jsme se s ním rozloučili a snad bychom si přáli na to
všechno, co přinesl, rychle zapomenout. Ale na co bych zapomenout nechtěl, je vlna
lidskosti, lidské solidarity i vzájemné pozornosti a blízkosti, které jsme si během
uplynulého roku prokazovaly. Všiml jsem si, že v obci (a snad i v dalších obcích)
ustoupili do pozadí „nekonečné vesnické žabomyší války a tahanice (zpravidla o
hlouposti)“ a na povrch vyplula pozornost k sousedům, nemocným, starým, opuštěným, a to
známým i úplně neznámým. Otevřeli jsme svá nitra a nabídli ostatním to lepší a krásné co
v nás je. Kdo by to čekal? Já ano.
Musím taky poděkovat za štědrost mnoha lidí. Ta měla během uplynulého roku mnoho podob.
Od šití a rozdávání roušek, přes vzájemnou blízkost, sbírky potravin, drogerie i finanční
dary potřebným. V Bibli čteme, že radostného dárce miluje Bůh (2 Kor 9, 7). Takže, my
všichni, co jsme se s kouskem radosti podělili z naších prostředků, jsme Bohem milovaní.
To je krásné.
Jaký byl doopravdy uplynulý rok 2020, to ukáže s odstupem času historie. Já si nepřeji,
aby byl nový rok 2021 lepší než uplynulý rok. Přeji sobě i vám všem, abychom my byli
lepšími lidmi, než jsme jimi byli v roce 2020.
Modlím se za vás všechny, jsem za vás Bohu vděčný, mám vás rád a žehnám vám.
P. Štefan Brinda

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
OMLUVA
V minulém vydání Bojanovin jsem gratulovala paní Evě Vokálkové z Bojanova k
narozeninám, avšak ubrala jsem jí dva roky. Za tuto chybu se omlouvám a přeji vše dobré.
Kristina Honzíčková
Diamantová svatba na Hůrce
31.12.2020 oslavili manželé Jaroslava a Ladislav Slaninovi nádherných 60 let společného
života. Gratulujeme!
Opustili nás…
Pan Jiří Bakeš z Bojanova
Paní Zdeňka Kábelová z Bojanova
Paní Jiřina Vichová z Bojanova
Pan František Simota z Bojanova
Pozůstalým vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.

V lednu oslavují…

V únoru oslavují…

Miluška Josková z Kovářova
Radek Novák z Hrbokova
Miloslava Štěpánová z Hrbokova
Alena Pešková z Horního Bezděkova
František Hájek z Kovářova
Jiří Jerguš z Hořelce
Josef Jirásek z Bojanova
Marie Ročňáková z Hrbokova

80
55
82
75
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55
70
89

Josef Trávnička z Bojanova
Věra Horáková z Bojanova
Pavel Křivský z Petrkova
Eliška Blažková z Horního Bezděkova
Jaroslava Jičínská z Horního Bezděkova
Zdenka Pecinová z Hůrky
Jana Donátová z Kovářova
Ivana Horáková z Bojanova
Josef Košina z Horního Bezděkova
Emilie Pleskotová z Bojanova

80
80
55
75
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90
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75

„Ať každý den stojí za to!“
Jack Dawson, Titanic (1997)

Tříkrálová sbírka 2021 v Bojanově a okolí
Vážení příznivci a dobrodinci Farní charity Chrudim. Děkujeme vám velmi za vaši podporu v roce
2020 a obracíme se na vás s prosbou o podporu i letos. Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci a
nařízením Vlády ČR letošní sbírka bude v naší obci probíhat netradičně. Jak můžete přispět do
Tříkrálové sbírky 2021? Aktuální informace k 5.1.2020.
1) Můžete přispět on line do kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz. Tato možnost je velmi
jednoduchá a přehledná.
2) Další cesta je zaslání jednorázové nebo trvalé DMS ve tvarech:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
zaslené na tel.číslo 87 777
3)

Jiná možnost bohužel není možná, tak se dohodly jednotlivé charity
napříč Českou republikou. Peníze, které již v pokladničkách jsou,
budou klasicky sečteny a předány Farní charitě Chrudim. O
výtěžku budete informováni opět plakátkem. Děkuji za pochopení.

Srdečně vás zveme ke sledování Tříkrálového koncertu v
neděli 10.ledna 2021 od 18 hodin na programu ČT 1.
Velmi děkujeme a vážíme si vašeho daru! Jsme moc rádi, že nezapomínáte v této
době na ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Přejeme vám úspěšný rok 2021 prožitý
ve zdraví a spokojenosti.

