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JARO?
Musím uznat, že letošní dubnové počasí dělá čest svému přízvisku APRÍLOVÉ. V momentě, kdy
jsme přezuli na letní pneumatiky, uklidili zimní bundy a boty, se prostě z nebe zase
začal sypat sníh a na Velikonoce jsme si mohli dát kapra se salátem a pár dárečků k tomu.
Skoro to vypadá, že se Měsíčkové o tu svou berlu perou a nemůžou se domluvit, kdo že má
vládnout…

MĚSTYS INFORMUJE
Čtvrtletní plátci vodného a stočného nahlaste, prosím, stav vodoměrů k
31.5.2021. Učinit tak můžete telefonicky na tel. čísle 469 675 208, emailem
na ucetni@bojanov.cz, nebo osobně přímo na úřadu městyse.
Připomínáme, že poplatky za odpady a psy pro rok 2021 je třeba zaplatit do
31.5.2021. Při nedodržení termínu splatnosti bude účtován poplatek
v trojnásobné výši stanovené částky (dle vyhlášky 1/2018).
Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bojanov ze dne 21.4.2021.
Zastupitelstvo na svém zasedání projednávalo a schválilo:
- závěrečný účet městyse Bojanov za rok 2020, v příjmech 27.623.761,68 Kč a
ve výdajích 22.761.160,02 Kč
- tvorbu a použití sociálního fondu v roce 2020
- hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Bojanov v roce 2020 se ziskem
57.096,84 Kč
- hospodaření příspěvkové organizace MŠ Bojanov v roce 2020 se ziskem
126.483,19 Kč
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Bojanov za rok 2020,
které bylo bez chyb a nedostatků
- účetní uzávěrku roku 2020 Městyse Bojanov, ZŠ Bojanov a MŠ Bojanov
- rozpočtové opatření č. 1/2021, které je vyrovnané v příjmech a výdajích v
částce 3.012.333 Kč
- prodej p.p.č. 18/32 v k.ú. Hrbokov panu Josefu Horníkovi
- prodej p.p.č. 59/24 v k.ú. Horní Bezděkov u Bojanova panu Lukáši Zelenému a
panu Jiřímu Pilařovi
- prodej st.156 v k.ú. Bojanov paní Evě Geerové
- smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby vedení NN k
p.p.č. 85/62 v k.ú. Kovářov u Seče
- vyhlášení výběrového řízení pro zhotovení projektové dokumentace na zřízení
vodovodu v Kovářově, Holíně a Hrbokově
- vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele opravy střechy na budově
ZŠ Bojanov

Městys Bojanov žádá uživatele obecní čistírny odpadních vod, aby do odpadu v
kuchyni, umyvadla v koupelně nebo do toalety nevhazovali odpady, které patří do
odpadkového koše. Do kanalizace se nesmí dostat chemické látky, barvy, ředidla,
motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad
(zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby
(vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.). Všechny
tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod
a můžou zapříčinit časté poruchy. Náklady na opravy se pak odrazí na ceně stočného.

CO? KDY? KDE?
DEN OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU
8.5.2021, Bojanov
V Den osvobození od fašismu, 8.května 2021, uctí zastupitelstvo za všechny občany
obce památku padlých ve 2.světové válce položením kytice u Pomníku republiky v
Bojanově.

BOJANOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
11.6.2021, 20:00, Bojanov
Koncerty letošního již 8.ročníku Bojanovského muzicírování jsou nasmlouvané, ale
jejich uskutečnění bude samozřejmě záviset na aktuální epidemiologické situaci a
aktuálních vládních nařízeních.
Srdečně vás zveme na první koncert Bojanovského muzicírování. Letní festival bude
zahájen hudebním pořadem Via vitae Comenius k připomenutí 350.výročí úmrtí Učitele
národů Jana Ámose Komenského. Vystoupí loutnista Jindřich Macek a na akordeon
zahraje Jitka Baštová.
Druhý koncert je plánovaný na 2.7.2021 v Bojanově na farní zahradě. Vše bude včas
oznámeno.
BUŘTOPÉKÁNÍ A SPORTOVNÍ TURNAJE V KOVÁŘOVĚ
jaro/léto, Kovářov
Tradiční Buřtopékání a sportovní turnaje na novém hřišti v Kovářově se budou konat
dle aktuální nákazové situace, více informací bude na vývěskách a v rozhlase.

ZŠ BOJANOV
Poděkování paní ředitelky.
Děkuji všem rodičům, prarodičům, starším sourozencům a kamarádům našich dětí za pomoc při
distanční výuce. Těším se na setkání se všemi a věřím, že příští školní rok bude
normální…
Mgr. Iva Pecinová

MŠ BOJANOV
Zápis do mateřské školy bude probíhat v termínu od 2.5.- 16.5.2021. Bližší informace na
webových stránkách, nebo na telefonu 469675173, 731907561.
Letos z naší školky odchází do 1.třídy 13 dětí. Ať se vám vše daří.
FC BOJANOV
Vážení příznivci bojanovského fotbalu,
v předchozích letech jsme byli zvyklí, že v těchto měsících probíhají kromě klasických
fotbalových turnajů v okresní soutěži i přípravy různých sportovních a kulturních akcí,
které mají v Bojanově letitou tradici. Již za pár dní by si děti poměřovaly své síly a
dovednosti na Bojanovské olympiádě, v období poutě by se proti sobě utkali ženatí a
svobodní, společně bychom se poveselili na pouťové zábavě a v červenci by se na turnaji v
malé kopané "Bojanovské špunty" střetly týmy z okolních obcí. Již v loňském roce nám

covid tyto akce "zakázal". Letos doufáme, že se aktuální epidemiologická situace bude i
nadále zlepšovat, vládní nařízení se budou rozvolňovat a my využijeme alespoň nějaké
příležitosti se s vámi sejít na hřišti. Proto sledujte, prosím, letáky na vývěskách a
hlášení v místním rozhlase, a pokud to situace dovolí, alespoň některou z výše
jmenovaných akcí rádi uspořádáme.
FC Bojanov

FARNOST BOJANOV
Bohoslužby v našich kostelích se konají dle aktuálního vyhlášení na vývěskách a webu
farnosti www.farnostliciborice.wz.cz .
Srdečně zveme k návštěvě kostelů v Hrbokově a Bojanově v rámci již tradiční celonárodní
akce Noc kostelů v pátek 28.května 2021. Více informací bude na plakátcích a webu
farnosti. Těšíme se na vás!
Poutní slavnost sv. Víta bude v neděli 20.června 2021. Bohoslužby budou dle aktuální
nákazové situace zveřejněny na vývěskách u kostelů a webu farnosti.

PODNĚTY OBČANŮ
Přeji příjemný sluníčkový den spolu se svým sloganem „Usmívej se na svět a svět se bude
usmívat na tebe.“
Jaroslav Trávníček, Hrbokov

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Přišli na svět…
Albert Myšička z Kovářova
Jonáš Pírko z Bojanova
Jakub Horník z Kovářova
Eduard Hašek z Kovářova
Rodičům blahopřejeme k malým uzlíčkům štěstí. Hodně zdraví Vám i Vašim miminkům.

V květnu oslavují…

V červnu oslavují…

Božena Desenská z Bojanova
Jaroslav Pilař z Hořelce
Petr Sotona z Bojanova
Zdenka Sýkorová z Bojanova
Bohuslav Simon z Hrbokova
Dana Horáková z Horního Bezděkova
Lubomír Křapka z Hrbokova
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60

Josef Švadlenka z Kovářova
Oldřich Křivský z Bojanova
Jaroslav Slanina z Bojanova
Ladislav Slanina z Hůrky
Jaroslav Donát z Hůrky
Ludmila Sotonová z Bojanova
Josef Tuza z Horního Bezděkova
Pavel Ročňák z Hrbokova

83
92
84
87
55
75
60
55

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, který kousek si vytáhneš.“
Forrest Gump (Forrest Gump, 1994)
Ať Vám každý kousek chutná, všechno nejlepší!

BEZCHYBNÉ
Není nic horšího, než když před sebou máte bílý papír a v hlavě prázdno. Žádná inspirace.
Prostě nic! Tak vznikají ty nejblbější nápady, jako třeba podělit se s vámi o historku
z dob, kdy bylo nakupování oblečení ještě normální záležitost.
Miluju nakupování, ale vybírat kalhoty, to je noční můra! Jde o vyšší level, který já
prostě nedávám a mnozí mi třeba dáte za pravdu.
Takže když moje oblíbené džíny při neopatrném pohybu praskly na místě, které by mělo
zůstat skryto i v těch největších letních parnech, nastal takřka konec světa. Byly to mé
pravé a Bezchybné. Džíny pasující bez nevzhledného přetékání tuku na bocích. V
Bezchybných džínách jsem se mohla ohnout pro spadlou věc na zemi bez strachu z vykukující
sedinky… A najednou byly pryč! Před očima mi proběhl obraz mě samotné uprostřed velkého
nákupního centra pobíhající sem a tam, z jednoho obchodu do druhého, bez cíle a bez
odměny. Sebrala jsem veškeré síly a zamířila do nákupního centra. Zoufale jsem
přemýšlela, do kterého obchodu zajít? Ve kterém budou ty nej? Nálada razantně klesla hned
v prvním obchodě. Moje velikost najednou není moje a do kalhot označených tím číslem se
prostě nemůžu nasoukat. Připadá mi, že jsem vlezla do dětského oddělení, jinak si to
nedokážu vysvětlit. Že bych tolik přibrala? Nesmysl! Znechuceně jsem odešla a vrhla se po
hlavě do dalšího zkoušení v jiném krámu. Už pro jistotu jsem si do kabinky vzala své
obvyklé číslo a ten samý kus ještě v čísle větším. S hromadou džínoviny v rukách jsem
zatáhla závěs a boj začal. První byly moc dlouhé, druhé úzké přes stehna, třetí nedopnu,
čtvrté byly moc nízké a na páté jsem už neměla sílu. S omluvným úsměvem jsem pomačkanou
fůru kalhot podala asistence, která s chladným “na shledanou” odešla vše urovnat na své
místo. Uf! Kam dál?
V té době byl v nákupáku ještě jeden malý obchůdek s krásnými kousky za ještě krásnější
ceny. Jedna z milých prodavaček si mě hned všimla u vchodu a vyslechla si můj stresující
příběh o honbě za Bezchybnými. Chápavě pokývala hlavou a ještě před tím, než mě poslala
do kabinky, si mě znaleckým okem přeměřila a vyrazila k regálům s džíny. Za minutku byla
zpět se třemi různými střihy. Je to tady! Bezchybné, dobře sedící a zeštíhlující! Zpocená
jsem vítězně vyběhla k pokladně a celá rozzářená si odnášela ty svoje, jediné a pravé!
KH

