BOJANOVINY
aneb jedna teta povídala, že…

září – říjen 2021
www.bojanov.cz

MĚSTYS INFORMUJE
Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu 25. září 2021
HORNÍ BEZDĚKOV od 8:00 (u kravína, u čekárny, u družstva)
BOJANOV od 8:30 (u starého hřiště, u prodejny, u čp. 160, nad poštou)
PETRKOV náves od 9:20
HŮRKA náves od 9:30
KOVÁŘOV u čekárny od 9:40
HOLÍN náves od 9:50
HRBOKOV u hasičské zbrojnice od 10:00
HOŘELEC sběrné místo u řeky od 10:10
PETRKOV lihovar od 10:15
UPOZORNĚNÍ
Je třeba aby jste odpad předávali osobně!!! Anonymní ukládání odpadu bude
považováno za zakládání černé skládky !
Mezi nebezpečný odpad 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 pouze 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.
Nutno dodržovat všechna protiepidemiologická opatření platná v době konání svozu!
Plánované odstávky elektřiny v obci 6.9.2021, 7:00 – 19:00
Bojanov čp. 51, 61, 65, 90, 91, 100, 110, 118, 126-133, 137-142, 146-150,
152, 153, 154, 156, 160, 162, č.ev. 101, 102, 105, 108, 109, 112-116, 121,
122, 124, 125, 136, 143, 144, 145
Bojanov parcelní č. 316/7, 316/11
Horní Bezděkov parcelní č. ST.170, 185, 410/5
Hořelec čp. 1-10, 12, č.ev. 2, 7, 8, 12, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 34, 35, 40,
41, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69,
72, 73, 74, 77, 78, 79, 85, 90, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 109,
110
Kovářov čp. 8, č.ev. 1, 2, 4, 5, 7-21
7.9.2021, 7:00 – 19:00
Bojanov čp. 1-15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25-29, 31, 33-41, 43, 45-50, 52-60,
66-85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 135, 155 č. ev. 24, 30, 119, 120
Bojanov parcelní č. 12/8, 16, 48/2, 48/3, 56, 118, 133, 198/1, 244, 251,
335/26, 362/1, 490, 720/3, 816, 856/3, 986/15, 1000/1, 1278
Hůrka čp. 1, 3-9
8.9.2021, 7:00 – 19:00
Bojanov č.ev. 284
Petrkov čp. 1, 2, 3, 4, 6, č.ev. 117, 283, 285, 286, 287, 288

Na veřejném zasedání 18.srpna 2021 zastupitelstvo:
- zrušilo zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup traktoru včetně
příslušenství“ a pověřuje starostu informováním všech přihlášených uchazečů
- schválilo pořadí nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce dětských
hřišť v katastru Bojanova“, pověřilo starostu informováním všech uchazečů a
podepsáním smlouvy s uchazečem, který nabídl nejnižší cenu - firma Bonita Group
Service s.r.o.
- schválilo nákup svahové sekačky Spider ILD 01
Volby do Parlamentu poslanecké sněmovny ČR
8.10.2021, 14:00 – 22:00
9.10.2021, 8:00 – 14:00
Volební místnost bude jako obvykle umístěna na Úřadě městyse Bojanov. Volební
lístky vám budou doručeny do schránek, nebo budou v dostatečném množství k
dispozici ve volební místnosti.
V následujících měsících by měla proběhnout výměna a doplnění herních prvků na
dětském hřišti v Bojanově, Kovářově a Hrbokově. Prosíme o respektování případných
omezení provozu během rekonstrukce.

CO? KDY? KDE?
BOJANOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
3.9.2021, 19:30, kostel – Bojanov
Tentokrát přivítáme pěvecký sbor Pernštýn-Ludmila-Suk pod vedením Martina Berana.
Hudební zastavení doplní autorským čtením ze svých knih pan Jan Stejskal z
Chrudimi.
27.9.2021, 19:00, kostel - Bojanov
Nás čeká vokální uskupení Kvintetky a Duo Instrumo.

7. ROČNÍK BOJANOVSKÉ OLYMPIÁDY
5.9.2021, od 14:00, hřiště Bojanov
FC Bojanov pořádá pro všechny malé sportovce i nesportovce 7. ročník Bojanovské
olympiády. Děti si budou moci zazávodit v různých sportovních disciplínách,
zaskákat na skákacím hradě, zatančit si. Pro všechny sportovce je připraveno
občerstvení a drobná odměna.

VARHANNÍ NEDĚLNÍ ČTVRTHODINKY
26.9.2021 a 31.10.2021, 19:00, kostel Bojanov
Téma varhaní hudba renesance.

SETKÁNÍ U POMNÍKU REPUBLIKY
28.10.2021, 16:00
Kulturní a sociální komise srdečně zvou na vzpomínkové setkání u Pomníku republiky
u příležitosti výročí vzniku Československa.

FC BOJANOV
FC Bojanov srdečně zve všechny fanoušky, aby přišli podpořit bojanovské hráče při
domácích utkáních, případně i při hře venku.
Rozpis zápasů na podzim
1. kolo

SO

28.8.2021

17:00

FC Nasavrky "B" (hřiště Ctětín) - FC Bojanov

1:0(1:0)

2. kolo

SO

4.9.2021

17:00

FC Bojanov - Tatran Miřetice "B"

: ( : )

3. kolo

SO

11.9.2021

16:00

TJ Horní Bradlo - FC Bojanov

: ( : )

4. kolo

SO

18.9.2021

15:30

FC Bojanov - SK Vítanov

: ( : )

5. kolo

NE

26.9.2021

15:30

TJ Sokol Vraclav - FC Bojanov

: ( : )

6. kolo

NE

3.10.2021

15:00

TJ Luže "B" - FC Bojanov

: ( : )

7. kolo

SO

9.10.2021

15:00

FC Bojanov - SK Dřenice "B"

: ( : )

8. kolo

SO

16.10.2021

14:30

TJ Sokol Svratouch "B" - FC Bojanov

: ( : )

9. kolo

SO

23.10.2021

14:30

FC Bojanov - TJ Sokol Žlebské Chvalovice

: ( : )

FARNOST BOJANOV
Aktuální pořad bohoslužeb je vždy vyvěšen na vývěskách u kostelů nebo na
webu www.farnostliciborice.wz.cz .
Nabízíme farní sál ke scházení se, společnému setkávání, tvoření atp. různých skupin od
maminek s dětmi po seniory. Více informací na faře.
V úterý 28.9.2021, v 9:00 srdečně zveme na poutní bohoslužbu do kostela sv. Václava
v Hrbokově.
Výuka náboženství bude probíhat jako v minulém roce na faře v pátek večer. Přihlášky jsou
k dispozici ve ZŠ Bojanov, MŠ Bojanov, v kostele, na faře v Bojanově nebo u Josefa
Honzíčka.
Restaurování varhan v Bojanově.
Vážení spoluobčané, technický stav nástroje v kostele v Bojanově pomalu a jistě vyžaduje
razantnější zásah, abychom varhany uchovaly funkční i pro další generace. Na základě
restaurátorského záměru nám bylo vydáno úřadem pro památkovou péči závazné stanovisko,
která nás opravňuje k zahájení restaurování rozebráním nástroje, detailním prozkoumáním a
doplněním restaurátorského záměru na základě zjištěných skutečností. Na základě poptávky
u varhanářských firem víme, že odhadovaná cena restaurování varhan bude jistě vyšší než 2
miliony korun bez DPH. To nás potom tedy zavazuje k vyhlášení veřejné soutěže na
restaurování varhan v Bojanově. Na základě výše uvedených informací jsme se rozhodli pro
vyhlášení veřejné sbírky, kterou nám osvědčil KÚ Pardubického kraje. Sbírka byla zahájena
1.8.2021 na dobu neurčitou. Tímto sdělením bychom vás chtěli informovat o postupu v rámci
opravy varhan a prosíme vás o příspěvek do vyhlášené veřejné sbírky. Bez vaší pomoci to
jistě nezvládneme! Varhany nejsou využívány jen při liturgii, ale i při křtech, svatbách,
pohřbech nebo koncertech. Jsou nedílnou součástí letního festivalu Bojanovské
muzicírování. Jsou jedním z nejstarších a v původní dispozici nejzachovalejších varhan v
širokém okolí. Zatím je možné přispívat na účet vedený u ČS v Chrudimi - č.ú.
5934509399/0800 a to převodem. V rámci této sbírky připravujeme webové stránky, kde bude
více informací, chceme nabídnout možnost adopce píšťal, chystáme zapečetěné pokladny,
jsme připraveni vám potvrdit váš finanční dar pro daňové účely. Víme, že doba není
jednoduchá a proto si budeme moc vážit i malého daru. Pokud vás více zajímají naše
varhany, jejich stav, neváhejte přijít na varhanní čtvrthodinu, rád vám nástroj ukáži,
otevřu, vysvětlím. O dalším vývoji vás budu informovat.
Za farnost Bojanov srdečně zdraví a děkuje Josef Honzíček.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Opustili nás…
Oldřich Křivský z Bojanova
Marie Chvojková z Hrbokova
Zarmouceným rodinám vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.
Přišli na svět…
Robin Vojtěch z Bojanova
Simona Matoušová z Bojanova
Šťastným rodičům gratulujeme a malým človíčkům přejeme do života jen to nejlepší.

V červenci do svazku manželského vstoupili Jan Tesař a Jana Zárubová z Bojanova.
Blahopřejeme a přejeme na další společné cestě mnoho lásky a porozumění.

V září oslavují…

V říjnu oslavují…

Vlasta Marečková z Kovářova
Miluše Pospíšilová z Hůrky
Ludmila Sadílková z Horního Bezděkova
Jitka Dostálová z Bojanova
Božena Dostálová z Bojanova
František Tlapák z Bojanova
František Dvořáček z Bojanova
Jana Simonová z Hrbokova
Marie Bakešová z Bojanova
Josef Paulus z Bojanova
Ivana Jonáková z Hrbokova

50
81
60
60
83
87
70
60
65
84
65

Marta Trávníčková z Bojanova
Ludmila Kučerová z Kovářova
Milan Bušek z Petrkova
Josef Kroutil z Horního Bezděkova
Bohumila Kovářová z Hořelce
Miluše Horáková z Kovářova
Miluška Hajzlová z Holína
Vlasta Vojtěchová z Holína

75
86
60
87
83
55
91
70

Všechno nejlepší a řádně to oslavte!

INFORMAČNÍ OKÉNKO
Veterinární ordinace v Bojanově bude mimořádně uzavřena v pondělí 27.9.2021.
15.9.2021 nabízím společnou cestu na koncert Komorní filharmonie Pardubice, který se koná
v Sukově síni v 19 h. Jako hlavní host večera vystoupí Pavel Šporcl, zazní skladby
Beethovena a Mendelssohn-Bartholdyho. Josef Honzíček
ROZHOVOR č. 1.
Vážení spoluobčané, jelikož se stále doba covidová a kulturních akcí v naší obci je zatím
poskromnu, stává se, že v našich Bojanovinách zůstává často dost volného místa. Proto
bych rád přispíval „trochou do mlýna“, a to pravidelnými rozhovory s našimi obyvateli.
Když jsem přemýšlel, koho oslovit jako prvního, napadla mne naše knihovnice. Možná
někteří ani neví, kdo má na starosti naši obecní knihovnu, jak to v ní chodí a co vlastně
nabízí... A tak v prvním díle našich rozhovorů jsem požádal o odpovědi paní ředitelku MŠ
a knihovnici v jedné osobně, paní Danu Horákovou z Horního Bezděkova.
Paní ředitelko, děkuji Vám za Váš čas a ochotu mi odpovědět na několik otázek.
Začněme neformálně. Jak se máte? Jak jste prožila toto možná pro mnoho lidí zvláštní a
těžké období?
Jsem spokojená v soukromém i pracovním životě. I když „covidové období“ jsem zvládla
celkem dobře, ráda bych věřila tomu, že je již za námi.
A jak hodnotíte právě končící školní rok jako pedagog?
I uzavření mateřských škol bylo zásahem do vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnosti byly
přizpůsobovány situaci a docházce dětí. Přesto mohu říci, že většina vytyčených cílů byla
splněna.
Předpokládám, že bylo náročné se vyznat ve všech změnách, omezeních a zákazech vyvolaných
pandémií COVID-19. Ale také předpokládám, že vám, pedagogům, všechna tato negativa
ukázala nové možnosti, není to tak?
Ano, souhlasím situace byla náročná, opatření se často měnila, mnohdy chyběly aktuální
informace. Nové možnosti nám ukázalo distanční vzdělávání předškoláků a s tím spojená
spolupráce s rodiči, kteří k tomuto typu vzdělávání u předškolních dětí přistupovali ve
většině případů zodpovědně a poskytovali nám zpětnou vazbu.
Jak snášeli omezení vaši svěřenci? Chyběl jim kontakt s ostatními dětmi? Máte pocit, že
je to omezilo v jejich vývoji?
Obecně je známo, že „ děti potřebují děti“, tj. kontakt se skupinou kamarádů pro
osvojování dalších sociálních rolí. Na vývoji dítěte se však podílí nejen mateřská škola,

ale převážně rodina, proto si myslím, že tato situace neměla na vývoj dětí předškolního
věku zásadní význam.
Bude školka v novém školním roce opět plně obsazena? Plánujete nějaké opravy,
modernizace?
Od 1.9. 2021 bude do školky docházet 26 dětí. V létě dojde k rekonstrukci kanceláře,
která je z hlediska nábytkového vybavení nevyhovující, z větších investic je to výměna
střešní krytiny. / předpoklad do dvou let/
Možná někteří čtenáři netuší, že jste také naší obecní knihovnicí. Jak jste se k této
profesi dostala?
V devadesátých letech byl knižní fond prakticky již nevyhovující a knihovna byla
uzavřena. Podle mého názoru knihovna k obci patří. Když chcete něco dělat, mělo by Vás to
bavit. Mám ráda knihy, literaturu, práci s knihami. Proto jsem v roce 2004 dala podnět na
vedení obce ke znovuotevření knihovny. Společnými silami a ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Chrudimi byla knihovna znovu otevřena.
Myslíte, že budou mít knihy do budoucna stále své místo v tomto IT světě? Vnímáte změnu v
zájmu čtenářů?
Nedovedu si představit, že by klasickou knihu zcela nahradil počítač, nebo jiná technika.
Jak už to v životě bývá „čtenáři přicházejí a odcházejí“, vzhledem k počtu obyvatel naší
obce bych očekávala větší zájem.
Kde se knihovna nachází, kdy je otevřena? Bude i v létě, kdyby si někdo chtěl půjčit
knihu k moři nebo jen tak domů pro čas dovolené?
Knihovna se nachází v budově úřadu městyse Bojanov, pro čtenáře je otevřena 1x za 14 dní
ve středu od 16 do 17 hodin. V době letních prázdnin je uzavřena, čtenáři si půjčují v
červnu knihy tzv. „na léto“, ale jsem ochotná vyhovět a po domluvě se zájemcem do
knihovny zajít.
Jak se vlastně stát čtenářem v naší knihovně? Platí se nějaké členské poplatky?
Je to jednoduché, stačí vyplnění členského lístku a zaplacení ročního poplatku 30,--Kč.
Jakou literaturu si mohu půjčit, jaké žánry jsou k dostání? Kolik je vlastně knih v naší
knihovně?
V nabídce jsou romány, beletrie, detektivky, thrillery, odborná naučná literatura a knihy
pro děti. Z původního fondu bylo ponecháno zhruba 900 knih – většina jsou starších
vydání, zůstala zde díla klasiků / Němcová, Jirásek, Čapek../, z výměnného fondu to je
asi 500 knih, které jsou městskou knihovnou obměňovány.
Pokud má někdo nějaké knihy, které nečte nebo je nepotřebuje, mohl by je naší knihovně
darovat? Za jakých podmínek?
Těchto nabídek – darů je hodně, ale bohužel je nelze všechny akceptovat, spíš je to výběr
několika titulů. Vzhledem tomu, že na trh se dostávají stále nové knihy, je možnost díky
výměnnému fondu je stále obměňovat.
Zastupitelstvo schvaluje každý rok příspěvek z obecního rozpočtu na výměnný fond s
knihovnou v Chrudimi. Co to přináší čtenářům?
Výměnu fondu zajišťuje Městská knihovna Chrudim 2-3x ročně, knihy zde mohou zůstat
přibližně tři roky a postupně se v malých či větších souborech vrací.
Kolik máte aktuálně registrovaných čtenářů? Jsou to všichni jen obyvatelé Bojanova nebo
jsou zde i čtenáři z okolních obcí?
Registrovaných čtenářů je 27, jak už jsem zmínila je to poměrně málo.
Myslíte, že jsou prostory knihovny dostačující? Chtěla byste něco změnit, upravit?
Prostory knihovny považuji za dostačující, nabídka by se dala rozšířit například o
některé tituly již přečtených zajímavých časopisů, jako je např. Epocha, Flora na
zahradě, Receptář apod.
Nějaké doplnění na závěr? Chtěla byste našim spoluobčanům něco vzkázat?
Na závěr – pozvání do knihovny a všem krásné letní dny.
Děkuji Vám za odpovědi a přeji příjemné léto a čas dovolené. Josef Honzíček
Poznámka: Tento rozhovor měl původně vyjít v letním dvojčísle, ale vlivem komunikačního
šumu se tak nestalo.
Kristina Honzíčková.

