BOJANOVINY
aneb jedna teta povídala, že…

červenec – srpen 2021
www.bojanov.cz

LÉTO,
konečně jsi tady! Teplé prosluněné dny mi tolik chyběly. Ano, pravda, nezačalo si zrovna
nejšťastněji, nicméně my Češi umíme jednu věc opravdu bravurně – být solidární. Věřím, že
díky této vlastnosti nejsou krásné dny ztracené. Vše se opraví, znovu postaví a nakonec
bude dobře. Přeji vám pohodu a místo, kde byste mohli v klidu nasávat teplou, pozitivní
energii z letního slunce.

MĚSTYS INFORMUJE
Úřední hodiny pro veřejnost v době letních prázdnin budou pouze
ve středu od 8:00 – 10:30 a 11:00 - 17:00 hodin.
V měsíci srpnu bude probíhat pravidelný odpočet vody. Provádět ho bude pan Pírko.
V období letních prázdnin bude místní knihovna uzavřena.
Na stránkách městyse Bojanov je zveřejněn nový Řád pohřebiště městyse Bojanov
platný rovněž pro pohřebiště Hrbokov. Nový řád je zpracován v souladu se zákonem
č.256/2001 Sb. o pohřebnictví. Také je na stránkách městyse Bojanov zveřejněn ke
stažení oznamovací formulář pro uložení urny do hrobu.
Při uložení nezpopelněných lidských ostatků ( pohřbení) je nutná osobní účast
pozůstalých na úřadě městyse Bojanov, doložení úmrtního listu, listu o prohlídce
zemřelého, sepsání smlouvy o pronájmu hrobového místa a zaplacení poplatku za
pronájem.
Bez nahlášení, bez písemného souhlasu správce pohřebiště a bez zaplacení poplatku
za pronájem hrobového místa není možné pohřbít ostatky zemřelého!
Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání 9.června 2021:
- schválilo prodej p.p.č. 85/61 v k.ú. Kovářov u Seče (dlouhodobě zaplocený
pozemek) manželům Chelnokovým z Kovářova.
- schválilo pronájem p.p.č. 85/029 v k.ú. Kovářov u Seče panu Švadlenkovi z
Kovářova na dobu 5 let.
- schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v Bojanově 135
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců MVDr. Honzíčkovi.
- schválilo získání neinvestiční dotace z Pardubického kraje ve výši
110 000 Kč, která bude použita na výměnu oken a dveří v budobě ZŠ Bojanov
etapa č. VI.
- schválilo poskytnutí daru ve výši 1 000 Kč panu Janu Rýdlovi, JR Runnig
Sport - intersport na pořádání 32. jubilejní štafety Kladno – Lidice Včelákov – Ležáky.
- vybralo dodavatele výměny oken a dveří v budově ZŠ Bojanov - etapa č. VI,
firma Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o., která podala nejnižší cenovou
nabídku ve výši 241 544,88 Kč bez DPH.
- bere na vědomí poskytnutí dotace od MMR ČR ve výši 6 766 954 Kč z celkové
částky 8 998 480 Kč, tj. dotace ve výši 75,21 %, na opravu střechy budovy
ZŠ Bojanov.
- bere na vědomí poskytnutí dotace na revitalizaci dětských hřišť v
katastrálních územích městyse Bojanov od MMR ČR ve výši 962 133 Kč z

celkové částky 1 210 750 Kč, tj. dotace ve výši 79,47%.
- schválilo žádost ZŠ Bojanov o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro
školní rok 2021/2022.
- schválilo žádost MŠ Bojanov o povolení výjimky z počtu žáků, kdy MŠ Bojanov
ve školním roce 2021/202 může navštěvovat maximálně 26 dětí.
- schválilo zakoupení nového elektrického sporáku pro školní kuchyň
ZŠ Bojanov.
- schválilo nový Řád veřejného pohřebiště městyse Bojanov.
- schválilo vyrovnané rozpočtové opatření 2/2021 na straně příjmů i výdajů ve
výši 310 000 Kč.
Vážení spoluobčané,
na základě podnětů občanů bychom rádi apelovali na vzájemné sousedské porozumění a dobré
soužití především v rámci různých letních oslav a setkání. Zastupitelé nechtějí nijak
zasahovat do této problematiky obecní vyhláškou. Jen chceme připomenout, že obecně noční
klid platí od 22:00 do 6:00. V případě, že plánujete oslavy doplnit o dělobuchy nebo
ohňostroje, upozorněte prosím vaše sousedy a především ty, kteří mají doma psy. Někteří
psi velmi negativně reagují na tento druh hluku. Pokud vaše sousedy včas upozorníte,
jistě si své mazlíčky zajistí, aby nepřišli k úhoně či neutekli od domu.
Dále vás prosíme o uvážlivé používání sekaček, motorových pil a podobně hlučných
přístrojů o nedělním dopoledni, nebo ve sváteční dny.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké slunné letní dny, zastupitelé městysu Bojanov.

CO? KDY? KDE?
BOJANOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
23.7.2021, 20:00, kostel – Bojanov
Koncert hornového kvarteta pod vedením Pavly Medunové. Zároveň nás potěší autorskou
četbou ze svých knih Marie Kubelková. Vstupné dobrovolné, doporučené 100 Kč.
13.8.2021, 20:00, kostel – Bojanov
Čeká na vás koncert pro kytaru, kterou bravurně rozezní Štěpán Buchar.
3.6.2021, 20:00, kostel – Bojanov
Vystoupení pěveckého sboru Pernštýn-Ludmila-Suk z Pardubice pod vedením Martina
Berana.

BUŘTOPÉKÁNÍ
5.7.2021, 18:00, hřiště - Kovářov
Přijďte si k nám posedět k ohni a udělat průzkum kvality českých buřtů. Další již
tradiční Buřtopékání plánujeme na 17.7.2021, 31.7.2021, 14.8.2011 a 4.9.2021.

KURZ PRVNÍ POMOCI DĚTEM
14.7.2021, 17:00, farní zahrada (fara) Bojanov
Víte, jak poskytnout první pomoc kojenci, který nedýchá? Jak zacházet s dítětem,
které spadlo z výšky na hlavu? Jak poskytnout první pomoc, když tonoucí dítě
vytáhnete z vody? Nebo, když vdechne kostičku lega?

VARHANNÍ NEDĚLNÍ ČTVRTHODINKY
1.8.2021 a 29.8.2021, 19:00, kostel Bojanov
Není nad to zakončit víkend ztišením a do noci se nechat doprovodit hudbou. Těší se
na vás Josef Honzíček a Anežka Hnízdilová

POHÁDKOVÁ ZEMĚ
8.8.2021, 14:00 – 17:00, Bojanov
MS ČČK BOJANOV vás srdečně zve na procházku pohádkovou zemí, která startuje
v Bojanově za prodejnou. Akce proběhne v souladu s aktuálními vládními opatřeními.

SETKÁNÍ SENIORŮ
28.8.2021, od 14:00, Bojanov Záložna
Pokusíme se splnit náš slib a uspořádat našim milým spoluobčanům setkání, které nám
loni překazil covid-19. Pokud nám aktuální situace dovolí, rádi bychom se s vámi
potkali poslední srpnový víkend v bojanovské Záložně. O konání akce budete
obeznámeni pozvánkou.

KNIHOTOČ
Od července 2021, Bojanov – pošta
Zde můžete nechat knihy, které jsou doporučeníhodné, ale ve Vaší knihovně už
nenajdou své využití. Samozřejmě si tu můžete knihy i vzít. Ale pozor! Toto místo
nemá sloužit jako sběrný kontejner starých nezajímavých knih. Dávejte sem knihy v
přiměřeném množství. Děkujeme za podporu projektu a přejeme krásné chvíle s
knihou!

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LIBORA BLAŽKA
Červen – září 2021, zámek Nasavrky
Toulky krajinou ticha na nasavrckém zámku
Reprezentativní prostory renesančního zámku v Nasavrkách budou během letošních
prázdnin hostit výstavu fotografií slatiňanského rodáka Libora Blažka. Kolekce
působivých fotografií zachycuje přírodní motivy nejen z Železných hor, které měl
autor tolik rád. Výjimečného charismatického fotografa, atleta, ovocnáře, včelaře,
zahradníka, ochránce přírody a stromolezce znal v Nasavrkách a Slatiňanech snad
každý. Jeho arboristická profese se mu stala před třemi lety osudnou.
Výstavu a vydání stejnojmenné knihy připravilo několik jeho přátel s podporou měst
Slatiňany, Nasavrky a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

ZŠ BOJANOV
V letošním školním roce se většina soutěží nekonala, ale přesto se naše žákyně Aneta
Vavřinová z 9. třídy hezky umístila v soutěži Hledáme mladého grafika, kterou
pořádalo Gymnázium Přelouč. V Přehlídce dětských recitátorů v DDM Chrudim získala
Anna Dostálová ze 6. třídy 2. místo a postoupila do krajského kola. Ze základní školy
odchází 16 deváťáků na střední školy a 1 žákyně z 5. třídy na gymnázium.
V září se těšíme na 17 prvňáčků.
Od 1.9.2021 přijmeme do pracovního poměru uklízečku (v odpoledních hodinách). Více
informací na telefonu 739 203 107.

Výprava za kůrovcem
Pro děti ZŠ Bojanov byly v závěru školního roku
připraveny trasy se zábavnými i poučnými úkoly
týkajícími se kůrovce a kalamity s ním spojené.
Budete-li se chtít i vy zúčastnit výpravy po stopách
kůrovcového bandity (jen tak, pro radost, bez
odměn☺), stačí, když si stáhnete QR kód s potřebnými
„pravidly hry“.
Příjemnou zábavu přeje ZŠ Bojanov
FC BOJANOV
Zveme všechny malé (ne)sportovce na Bojanovskou olympiádu 2021, která se uskuteční první
víkend v září. Bližší informace najdete na plakátech. Již během prázdnin mohou děti doma
trénovat běh, hod, skok, správnou trefu a hlavně si osvojit rčení: „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se!“.

FARNOST BOJANOV
Aktuální pořad bohoslužeb je vždy vyvěšen na vývěskách u kostelů nebo na
webu www.farnostliciborice.wz.cz .
V neděli 25.7.2021 v 9:00 zveme na poutní bohoslužbu ke cti sv. Jakuba do kostela
v Práčově. Ostatní bohoslužby ve farnosti nebudou. Pěší pouť ke sv. Jakubu vyrazí od
kostela v Bojanově v 5:15. Autobus pro další farníky bude přistaven v 8:00 u kostela
v Bojanově.
Srdečně zveme na výstavu obrazů Karla Linka z Nasavrk na téma Vypálení kláštera na
Práčově, která je v kostele v Bojanově nainstalována celé léto. Přístupná je vždy po
bohoslužbě, nebo o nedělích 18.7.2021 a 29.8.2021 od 14:00 do 17:00, kdy bude kostel
v Bojanově otevřen k návštěvě a prohlídce.
V červenci bude vyhlášena veřejná sbírka na opravu varhan v kostele v Bojanově. Více
informací bude na plakátech u kostelů, nebo v dalších Bojanovinách.

INFORMAČNÍ OKÉNKO
Veterina Bojanov
Vážení klienti a milí pacienti. Veterinární ordinace Bojanov bude z důvodu dovolené
zavřena od 26. července do 1.srpna a od 15.sprna do 29.srpna. V případě akutních případů
se prosím obraťte na okolní pracoviště - Veterinární klinika Heřmanův Městec, veterinární
klinika Na Valech v Chrudimi nebo Veterinární ordinace MVDr. Barbora Urbanová v
Třemošnici.
Děkuji za pochopení. MVDr. Josef Honzíček

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Přišli na svět…
Michal Kábele z Bojanova
Rozina Tatíčková z Bojanova
Blahopřejeme k přírůstkům do rodiny a přejeme mnoho zdraví, štěstí a nekonečné lásky.

V červenci oslavují…

V srpnu oslavují…

Michael Pleskot z Bojanova
Jan Tesař z Horního Bezděkova
Karel Fuchs z Bojanova
Marie Zelená z Horního Bezděkova

55
65
75
85

Vlasta Nováková z Hrbokova
Marie Jirásková z Bojanova
Vladimíra Tomčalová z Bojanova
Marta Hromádková z Bojanova
Antonín Švadlenka z Kovářova

50
71
60
70
89

Čím více v životě slavíte, tím více máte důvodů ke slavení.
Oprah Winfrey

Všechno nejlepší a řádně to oslavte!

