BOJANOVINY
aneb jedna teta povídala, že…

březen - duben 2021
www.bojanov.cz

MĚSTYS INFORMUJE
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bojanov se bude konat 21.4.2021 v 18:00
v kulturním středisku Na Záložně v Bojanově za dodržení všech aktuálních vládních
nařízení.
Na základě zpřísnění vládních nařízení ohledně ochranných prostředků dýchacích cest
obdrželi všichni trvale žijící obyvatelé starší 15ti let od městyse Bojanov 2 kusy
respirátorů FFP2. Pokud se k někomu z vás respirátor nedostal, je možné si jej
vyzvednout na úřadě městyse. Zde je možno si jej i zakoupit. Děkujeme všem, kteří
se na dodání respirátorů a jejich distribuci podíleli.
Vzhledem k závažné zdravotní situaci žádáme občany, aby i nadále v co největší míře
dbali na dodržování základních opatření vedoucích k omezení šíření nákazy nemoci
covid-19 – pravidelné mytí a dezinfikování rukou, dodržování rozestupů a nošení
respirátorů/chirurgických roušek. Pokud na cestě do práce, do obchodu, k lékaři,
na vycházku nebo na dětské hřiště potkáte další osoby, nestyďte se nasadit
respirátor a dodržovat rozestupy. Chráníte tím sebe i své okolí. Děkujeme.
Městys Bojanov i nadále nabízí obyvatelům postižených nemocí covid-19 dovoz
potravin, léků nebo obědů ze školní jídelny. Bližší informace obdržíte na úřadě
městyse. Tato služba bude poskytována, pokud to zdravotní situace dovolí.
Vzhledem k závažné epidemiologické situaci vyhlásila Vláda ČR zákaz pohybu osob
mezi okresy. Cesty mimo okres spadající do výjimek lidé musí doložit např.
vyplněným formulářem s potvrzením důvodu cesty. Jejich vzory najdete na
www.bojanov.cz/aktuality
Pojízdná prodejna Včelákov zajíždí do Kovářova (horní autobusová zastávka) a
Hrbokova každé úterý v 9:30.
Pojízdná prodejna Beruška zajíždí do Kovářova (horní zastávka), Holína (náves) a
Hrbokova každý pátek v 9:30.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 24.4.2021 a 25.9.2021
Horní Bezděkov 8:00 – u kravína
8:10 - u čekárny
8:20 -u družstva
Bojanov 8:30 – u starého hřiště
8:40 - u prodejny
9:00 - u čp. 160
9:15 - nad poštou
Petrkov 9:20 – náves
Hůrka 9:30 – náves
Kovářov 9:40 – u čekárny
Holín 9:50 – náves
Hrbokov 10:00 – u hasičské zbrojnice
Hořelec 10:10 – sběrné místo u řeky
Petrkov 10:15 - lihovar

UPOZORNĚNÍ: Je třeba, abyste odpad předávali osobně! Anonymní ukládání odpadu bude
považováno za zakládání černé skládky. Je třeba dodržet všechna hygienická opatření
nařízená Vládou ČR. Do nebezpečného odpadu patří: staré automobilové akumulátory, nádoby,
štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky
výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové
filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd. Pneumatiky odkládejte jen z osobních
automobilů a bez disků. Stavební odpady (lepenky, střešní krytina…) nepatří do tohoto
odpadu a každý si musí odvoz na skládku zajistit sám na vlastní náklady.
V průběhu první poloviny roku 2021 provedou zaměstnanci městyse Bojanov očipování
VŠECH svozových nádob na komunální odpad (popelnic). O termínu čipování budou
občané v dostatečném časovém předstihu informováni. Následně bude svozovou
společností Technické služby Hlinsko, s.r.o. v rámci svozu odpadů provedena
pasportizace nádob – přiřazení čipu k číslu popisnému. O termínu pasportizace budou
občané rovněž informováni. Aby byla možná pasportizace očipovaných nádob, je nutné,
aby si vlastnící označili všechny nádoby na komunální odpad (popelnice) číslem
popisným. K čipování popelnic přistoupila svozová společnost Technické služby
Hlinsko s.r.o. na základě nového zákona o odpadech, ze kterého vyplývá povinnost co
nejpřesněji vykazovat produkci komunálních odpadů z jednotlivých obcí. Produkce
komunálního odpadu přímo ovlivňuje finanční dopad na obec. Bližší informace byly
popsány v předchozím letáku. Prozatím není záměrem obce sledovat množství
komunálního odpadu vyprodukovaného jednotlivými domácnostmi ani přenášení
případných vyšších nákladů na obyvatele. Díky tomuto „chytrému systému svozu
odpadů“ bude obec mít přehled, které nádoby byly při daném svozu obslouženy,
případně proč obslouženy nebyly. Pro snížení celkových nákladů obce apelujeme na
občany, aby se snažili co nejvíce a co nejdůkladněji třídit veškerý odpad, který
vyprodukují. Pro ekonomiku obce bude výhodnější, pokud nebudou vyváženy poloprázdné
popelnice, není-li to nezbytně nutné (např. z důvodu zápachu a podobně). Celkové
množství odpadu svezeného na skládku jedním vozem bude na jednotlivé obce ze
svozové trasy rozpočítáno podle počtu vyvezených popelnic.
Městys Bojanov nabízí k dlouhodobému pronájmu 3 byty v domě č. p. 37 v Bojanově.
Jedná se o byt 2+1 o velikosti obytné plochy 55 m2, byt 1+1 o velikosti obytné
plochy 34 m2 a byt 1+ kk o velikosti obytné plochy 27 m2. V případě zájmu můžete
zaslat žádost na úřad městyse, kde se dozvíte i bližší informace.

Městys Bojanov nabízí pronájem budovy čp. 43 v Kovářově (bývalý obchod
smíšeného zboží). Více informací na úřadu městyse.

CO? KDY? KDE?
SBÍRKA POTRAVIN A DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ
19.3.2021 a 20.3.2021, Bojanov
ŘKF Bojanov vyhlašuje sbírku potravin a drogistického zboží. Možné bude přispět buď
v prodejně COOP Bojanov v běžnou pracovní dobu do připravených krabic, nebo
20.3.2021 od 17 do 19 hodin na faře v Bojanově. Výtěžek sbírky bude předán do
Azylového domu SPORE CR v Chrudimi. Prosíme o trvanlivé potraviny mimo mouky a
těstovin, které azylový dům dostává z Potravinové banky.

ÚKLID KOVÁŘOV – BOJANOV
27.3.2021, 10:00, Kovářov
Srdečně zveme k jarní procházce se sběrem odpadků z příkopů na silnici spojující
Kovářov s Bojanovem. Sraz v 10 hodin u značky Kovářov. Pokud by nás bylo náhodou
hodně, rozejdeme se i na jiné silnice v okolí Kovářova. Akce se bude konat dle
aktuálních nákazových opatření. S sebou rukavice. Více informací bude na vývěskách
a webu obce.

JARNÍ ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA
Kovářov, dle počasí a vládních nařízení
Dle počasí a vývoje nákazové situace zvu na jarní brigádu - úklid obce Kovářov.
Úprava okolí křížku v Kovářově a úprava v okolí nového volejbalového hřiště. S
sebou pracovní nářadí, kolečka, lopaty… Na všechny natěšené brigádníky se těší
Josef Honzíček. Brigáda bude ohlášená místním rozhlasem a letákem ve vývěsce.

BUŘTOPÉKÁNÍ
30.4.2021, 18:00, Kovářov hřiště
Pokud to situace dovolí, rádi bychom vás pozvali na první letošní Buřtopékání.
S sebou si přineste vše, co rádi jíte a pijete, dále dobrou náladu a hudební
nástroje také neuškodí (pokud ovšem nebude zákaz zpěvu).

ZŠ BOJANOV
Zápis žáků do 1. třídy Základní školy Bojanov by se měl konat v pondělí 12. dubna od
15,30 hodin. V případě uzavření školy v termínu zápisu by proběhl bez osobní přítomnosti
dětí ve škole.
Žádost o přijetí a dotazník by bylo možné doručit: do datové schránky školy, e-mailem s
uznávaným elektronickým podpisem, poštou, do schránky u vstupu do budovy školy, osobní
předání přihlášky do školy by bylo umožněno po telefonické domluvě na telefonním čísle
739 203 107.
Podání žádosti by bylo možné v termínu do 30. dubna 2021.
Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.zsbojanov.cz.

MŠ BOJANOV
Zápis dětí do mateřské školy v Bojanově by měl proběhnout v první polovině května 2021.
Datum bude upřesněno na internetových stránkách mateřské školy www.msbojanov.cz a
v Bojanovinách.

FARNOST BOJANOV
Bohoslužby budou probíhat dle aktuálního nařízení Vlády ČR. Informace naleznete na
vývěskách u kostelů. Velikonoční bohoslužby se také budou řídit aktuálním
nařízením.

INFORMAČNÍ OKÉNKO
VÝSLEDEK ANKETY O VODOVODU V KOVÁŘOVĚ, HOLÍNĚ A HRBOKOVĚ
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří odpověděli velmi rychle na dotazníkovou anketu
ohledně zájmu o připojení se k vodovodu. Rád bych vás seznámil s výsledky dotazníkového
šetření. V Holíně se vrátilo 50% dotazníků, zájem o připojení má 40% respondentů. V
Kovářově se vrátilo 77% z rozdaných dotazníků, zájem o připojení má 89% respondentů. V
této skupině je 61 trvale žijících obyvatel, tj. 55% respondentů, 49% respondentů jsou
objekty k rekreaci. V Hrbokově se vrátilo 54% dotazníků. Zájem o připojení má 95%
respondentů, z toho celkem 49 trvale žijících obyvatel, tj. 94% respondentů, 6% jsou
objekty k rekreaci.
Dále bych vás rád informoval, že bohužel nebudeme žádat v původně uvažované dotační výzvě
o dotaci na projektovou přípravu vodovodů a kanalizací, neboť alokovaná částka v dané
výzvě byla vyčerpána a výzva byla ukončena. Je ale možné projektovou dokumentaci zaplatit
z obecních prostředků a v případě úspěchu v žádosti o dotaci na vybudování vodovodu z
OPŽP by byla daná příprava v uznatelných nákladech a kryta danou dotací. Momentálně bude
probíhat jednání zastupitelstva o formě pokračování a příprav. MVDr. Josef Honzíček.

PODNĚTY OBČANŮ
Vážení přátelé,
pokud vám v Bojanovinách něco chybí, nebo byste chtěli sami přispívat, můžete tak učinit.
Své náměty posílejte na kkmestysbojanov@seznam.cz, nebo volejte 724 947 706.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V březnu oslavují…

V dubnu oslavují…

Marie Marečková z Kovářova
Jiří Němec z Bojanova
Milena Vávrová z Kovářova
Radek Kábele z Bojanova
Alena Nováková z Hrbokova
Zdeňka Trojanová z Bojanova
Eva Petržilková z Bojanova
Ladislav Pospíšil z Hůrky
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Hana Jakešová z Hůrky
Marie Švadlenková z Hrbokova
Olga Donátová z Bojanova
Pavel Švadlenka z Kovářova
Jaroslava Slaninová z Hůrky

„Smích a radost je obloha, pod níž vzkvétá vše.“
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Jean Paul

Už nevím…
Bohužel opravdu nevím, co vám napsat, abych se pořád neopakovala. Situace není dobrá,
světlo na konci tunelu se zdá být v nedohlednu a upřímně už i mě řeči ve stylu „vydržme,
mysleme pozitivně, nevzdávejme se…“ lezou krkem.
Proto vám povyprávím o tom, jak jsem dostala svou první pokutu OD MĚŠŤÁKA.
Nic proti měšťákům. Já si totiž vždycky myslela, že svoji první pokutu dostanu za
rychlost, bude v astronomické výši a přijdu i o body, protože ne vždycky jsem hodná
holka. Anebo mi ji měl dát brácha, aby to zůstalo v rodině, že jo. Ale ono NE! ON TO
MUSEL BÝT PARDUBICKÝ MĚŠŤÁK!
Abychom se dostali k jádru pudla. Zaparkovala jsem v ulici před klinikou. Asi po hodině
vyběhnu ven z kliniky a vidím městskou policii, jak dává pokutu za špatné parkování na
druhé straně ulice, daleko od mého auta. Tak dobrý… No jo, jenže jejich auto parknuté
vedle mého a za stěračem na mě mrcha čekala. Tak ten zatracenej papír beru a rázuju se
hádat. Páni policisté pokutují stařenku za stání na chodníku. Paní pláče, nadává a
proklíná je, takže si říkám, že teda budu hodná a milá. Pozdravím, tvářím se nevinně a
prosím, jestli by mi vysvětlili, co že jsem provedla. Jeden zůstává u hádky se stařenkou
a ten druhý začne vysvětlovat…
On: Tady ta ulice je převážně vyhrazena pro parkování pacientů…
Já, skáču mu do řeči: Já byla na gyndě, chcete vidět zprávu? (Zabte mě někdo, prosím!)
Policista lehce červená a říká, že je to v pořádku a věří mi. Načež začne vysvětlovat
princip 120 minut parkování zdarma pro pacienty a použití PARKOVACÍHO KOTOUČE! Co že to
jako je, mi následně vysvětluje a dodává, že mi může dát pokutu až 2000 Kč. Tak jsem se
na něj ošklivě, ale opravdu hodně ošklivě, zamračila, načež mi oznámil, že to mám za 200
Kč. Nojo, ale já patřím k těm, co prostě nenosí moc hotovosti a bankomat v nedohlednu. No
nic, vypíše mi to a zaplatím to převodem. Bere si moje doklady a hledá svoje papíry,
vzdychne a ptá se, jestli opravdu ty 200 nemám. Otvírám peněženku. Stovka tam je a hrabu
drobný. Když už mám drobných plnou dlaň, sahám do kapsy pro drobné do košíku.
On: Prosim vás, já vám to dám za 100, já ty drobný nechci! Kde že parkujete?
Já: Na druhé straně, hned vedle vás. Víte, kdybyste zaparkovali na druhé straně ulice,
tak bych stihla přijít a odjet bez pokuty.
Policista se zasměje, tak dobrý. Dojdeme k autu, vypisuje blok. Mezi tím přijede jiná
slečna a vidí, jak dostávám pokutu. Je chytřejší, jde si přečíst ceduli, bere papír a jde
k nám.
Ona: Dobrý den, můžu být tak smělá a zeptat se, jestli ten čas příjezdu můžu napsat na
tenhle papír, když nemám kotouč?
On: No dobře, můžete.
Ona: A můžu být ještě tak smělá a půjčit si od vás propisku?
On: To už jste ale opravdu hodně smělá.
A já v tu chvíli už nevydržím a prostě prskám smíchy, zatímco policista diktuje slečně
správný čas. Pak už jsem konečně dostala svou první pokutu a slíbila, že příště se
polepším. Jste borci, že jste dočetli až sem a já jdu dětem zabavit papírové hodiny s
krtečkem, abych si je dala do auta.
KH

