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MĚSTYS INFORMUJE
Čtvrtletní plátci vodného a stočného nahlaste, prosím, stav vodoměrů k datu
30.11.2021. Učinit tak můžete telefonicky na čísle 469 675 208, emailem na
ucetni@bojanov.cz, nebo osobně na úřadě městysu.
Oznamujeme, že Úřad městyse Bojanov letos nerozdává kalendáře do domácností, ale
kalendáře si můžete zakoupit přímo na úřadě. Pro rok 2022 máme k prodeji kalendář
„Chrudimsko na starých pohlednicích“ a kalendář s fotografiemi pana Ludvíka
Plašila, který je u Vás velmi oblíben. Oba kalendáře jsou za cenu 70,- Kč za kus.
Nabídnout Vám můžeme i dvě nové knihy. První je kniha fotografií „Toulky krajinou
ticha“ od Libora Blažka z Nasavrk, který v našem kraji fotil i pracoval a před 3
roky tragicky zemřel. Kniha stojí 190,- Kč. Druhá kniha je od oblíbeného fotografa
Ludvíka Plašila, který nás v knize „Rekapitulace“ provádí svou dosavadní tvorbou.
Kniha stojí 300,- Kč.
Vánoční stromky si můžete objednat na telefonním čísle 469 675 208 do 13.12.2021.
Prodej stromků se uskuteční dne 20.12.2021 ve 13 hodin před Úřadem městyse Bojanov.
Úřad městyse bude uzavřen po dobu vánočních svátků od 21.12.2021 do 4.1.2022.
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání 29.září 2021:
- schválilo pronájem obecního bytu č. 5, o velikosti 1 + KK, v budově Bojanov
č.p. 37, panu Ondřeji Švadlenkovi
- schválilo získání dotace od Pardubického kraje z dotačního programu
"Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení techniky a
věcných prostředků požární ochrany na období 2021" ve výši 20 000 Kč
- schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021 - povýšení v příjmech v částce
8 253 900 Kč a ve výdajích 6 294 999 Kč
- schválilo výsledek marketingového průzkumu v projektu na akci "Nákup
traktoru včetně příslušenství" a výběr nejlevnější cenové nabídky od
společnosti Agrometall s.r.o.
- schválilo poskytnutí finančního daru pro FC Bojanov z.s. na dětskou
sportovní akci ve výši 1 000 Kč.

CO? KDY? KDE?
SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE VETERÁNŮ
11.11.2021, 16:00 – 17:00, Hrbokov, Kovářov, Bojanov
Kulturní a Sociální komise městyse Bojanov zve k připomenutí Dne veteránů
11.listopadu 2021. Setkání proběhne v 16:00 u pomníku padlých v 1.sv.válce v
Hrbokově na hřbitově, v 16:30 u křížku v Kovářově a v 17:00 u sochy Anděla v
Bojanově na Městečku.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
20.11.2021, od 16:00, fara Bojanov
Kulturní komise Městyse Bojanov pořádá v sobotu 20.listopadu 2021 v 16:00 ve farním
sále v Bojanově Adventní tvoření pod vedením Petra Kopáče, mistra republiky ve
floristice. Zájemci si odnesou své výrobky domů. Chvojí a ozdoby zajištěny. Vstupné
600 Kč, počet účastníků omezen. Přihlášky u Pepy Honzíčka, 728 222 479. Akce se
uskuteční dle aktuálních vládních nařízení v rámci šíření COVID-19.

ADVENTNÍ KONCERT
28.11.2021, 16:00, kostel v Bojanově
Kulturní komise Městyse Bojanov srdečně zve na adventní koncert "Poslán jest od
Boha anděl". Těšit se můžete na Jindřicha Macka (loutna) a Jitku Baštovou
(akordeon). Akce se uskuteční dle aktuálních vládních nařízení v rámci šíření
COVID-19.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
5.12.2021, 17:00, Bojanov
Přesné informace o konání akce naleznete na plakátech a info zazní i v místním
rozhlase. Vše se uskuteční dle aktuální nákazové situace a vládních nařízení.

SBÍRKA POTRAVIN A DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ
3.12. a 5.12.2021, Bojanov
ŘKF Bojanov vyhlašuje sbírku potravin a drogistického zboží pro Azylový dům pro
matky s dětmi v nouzi v Hamrech u Hlinska. Přispět bude možné v pátek 3.12.2021 v
prodejně COOP v Bojanově a v neděli 5.12.2021, 16:00-18:00 na faře v Bojanově.
Děkujeme všem dárcům.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
8.12.2021, 18:00, Bojanov
Více informací naleznete na plakátech.

VÁNOČNÍ KONCERT
23.12.2021, 15:30, kostel v Hrbokově
Před Vánocemi vás potěší vystoupení žáků ze ZŠ Bojanov. Přesné informace o konání
akce naleznete na plakátech a info zazní i v místním rozhlase. Vše se uskuteční dle
aktuální nákazové situace a vládních nařízení.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1.1.2022, 17:00, Holín
Kulturní a Sociální komise městyse Bojanov srdečně zvou na Novoroční ohňostroj a
přípitek 1.ledna 2022 v 17:00 na Holíně. Autobus pro zájemce pojede jako obvykle.
Víc informací na plakátech.

MS ČČK BOJANOV
Valné shromáždění MS ČČK Bojanov se uskuteční dne 11.11.2021, od 17:00, v kulturním domě.
Během akce se budou vybírat členské poplatky.

FARNOST BOJANOV
Aktuální pořad bohoslužeb je vyvěšován na vývěskách u kostelů.
Dušičkové bohoslužby - 1.11.2021, 19:00, kostel Bojanov - slavnost Všech svatých
- 2.11.2021, 19:00, kostel Bojanov - vzpomínka zemřelých
- 3.11.2021, 18:00, kostel Hrbokov
- 7.11.2021, 15:00, pobožnost na hřbitově v Bojanově
- 24.11.2021 se farnost připojí k Červené středě - připomínce pronásledování křesťanů
nasvícením kostelů v Bojanově a Hrbokově. V 18:00 setkáním u křížku v Horním Bezděkově
zahájíme připomínkový průvod ke kostelu v Bojanově, který bude v 19:00 zakončen
bohoslužbou a setkáním na faře. Srdečně všechny zveme.
- Tradiční rorátní bohoslužby se zpěvy budou v Bojanově v sobotu 4. a 18.12.2021 v 7
hodin ráno. Poté zveme na společnou snídani na faře.
- V pátek 24.prosince 2021 srdečně zveme především rodiny s dětmi k návštěvě bojanovského
betléma. Kostel bude otevřen 10:00-11:00. Pojďme společně zahájit vánoční svátky zpěvem

koled. Těšíme se na vás! Bude také možné si jako každý rok odnést Betlémské světlo do
svých domovů. Zájemci o donesení Betlémského světla nechť se přihlásí u Josefa Honzíčka,
tel. 728 222 479.
Vánoční a novoroční bohoslužby - 24.12.2021, 17:00, Bojanov
- 25.12.2021, 8:00, Bojanov
11:00, Hrbokov
- 26.12.2021, 8:00, Bojanov
- 31.12.2021, 15:00, Hrbokov - poděkování za uplynulý rok
- 1.1.2022, v 8:00, Bojanov
- Tříkrálová sbírka, 8.1.2022, proběhne dle aktuálních možností v rámci šíření nákazy
COVID-19.
- ŘKF Bojanov srdečně zve na Tříkrálový koncert v neděli 9.1.2022 do kostela v Bojanově.
Restaurování varhan v Bojanově
Vážení přátelé, v neděli 28.12.2021 bude spuštěn web k veřejné sbírce na restaurování
varhan ve farním kostele v Bojanově na adrese www.varhanybojanov.cz, kde budou uváděny
aktuální informace o chystané opravě. Srdečně vás zveme k návštěvě webové stránky a
prosíme o příspěvek do veřejné sbírky. Bude možné si adoptovat píšťalu dle vašeho výběru
nebo přispět bezhotovostním převodem na účet sbírky. Od 29.11.2021 bude možné přispět
také hotovostně do sbírkové poklady umístěné na Úřadě městyse Bojanově a v kostele v
Bojanově. Bez vaší pomoci to nezvládneme. Vážíme si každého vašeho daru v této těžké době
a moc za něj děkujeme.
Za ŘKF Bojanov Josef Honzíček.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Opustili nás…
Antonín Švadlenka z Kovářova
Zarmoucené rodině vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.

Přišli na svět…
Václav Kořínek z Bojanova
Šťastným rodičům gratulujeme a přejeme malému Venouškovi hlavně zdraví.

V září si své ANO řekli Dagmar Rulíková z Kovářova a Ondřej Hašek z Jeřišna.
Blahopřejeme a přejeme do společného života jen to nejkrásnější.

V listopadu oslavují…
Ladislav Fibich z Hrbokova
Kateřina Trávníčková z Kovářova
Jaroslava Tlapáková Z Bojanova
Zdeňka Švadlenková z Kovářova
Marie Švadlenková z Kovářova
Jaroslav Machač z Bojanova
Eva Vokálková z Horního Bezděkova

V prosinci oslavují…
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Marie Nedbalová z Petrkova
Věra Trojánková z Bojanova
Hana Zelená z Bojanova
Miluše Němcová z Bojanova
Božena Stehnová z Bojanova
Ladislav Zigmund z Bojanova
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„Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám berou dech.“
Hitch: Lék pro moderního muže (2005)

INFORMAČNÍ OKÉNKO
Josef Honzíček nabízí možnost společné cesty na koncerty Pardubické komorní filharmonie
ve středu 10.11.2021 - koncert s názvem Klarinet světově, a ve středu 8.12.2021 - koncert
s názvem Mozart & Chopin.
ROZHOVOR č. 2. – s paní ředitelkou ZŠ Bojanov Mgr. Ivou Pecinovou
Paní ředitelko, jak jste si užila letní prázdniny a jaký byl návrat do školy?
Prázdniny jsem si užívala na Hůrce, byly krásné! Do školy jsme nastupovali s nadějí, že
konečně prožijeme normální školní rok.
Jistě i v této době se potýkáte s různými anti-COVID opatřeními. Jak hodnotíte právě
"dobu covidovou", přinesla v rámci vzdělávání také něco nového? Nějaké podněty, novinky,
které využíváte i při prezenční výuce?
Seznámili jsme se se spoustou nových výukových programů a aplikací, které používáme i
nyní. Bylo posíleno internetové připojení po celé budově školy.
Je známo, že v rámci letních prázdnin probíhá také modernizace budovy školy. Co
opraveného je ve škole po letošních letních prázdninách?
Letos byla díky zřizovateli dokončena výměna oken a dveří v části u tělocvičny a na
školních dílnách.
Co škola potřebuje nejnutněji, jsou plánovány nějaké další investice?
Největší problém je oprava střechy a okapů.
Všichni bojanovští absolventi si jistě pamatují tzv. pracovnu. Kolik a jaké odborné
učebny ve škole máte?
Při současných hygienických opatřeních je pracovna maximálně využita pro výuku fyziky,
chemie, přírodopisu, zeměpisu… Dělené hodiny jazyků probíhají v malé učebně ve 3. patře
(bývalá keramika). Chybí nám ale samostatná počítačová učebna, vybavená učebna jazyků a
třídy pro školní družinu.
Kolik v letošním roce navštěvuje ZŠ dětí? Kolik vlastně má škola pedagogických a
nepedagogických pracovníků?
K dnešnímu dni máme 141 dětí, 21 pedagogických pracovníků a 7 nepedagogických pracovníků.
Jak uspěli absolventi naší alma mater v přijímacím řízení ke středoškolskému a učňovskému
vzdělávání v minulém školním roce?
Velmi dobře a za to patří dík učitelům českého jazyka a matematiky, kteří děti i v
covidových podmínkách připravovali.

V čem je "naše" škola výjimečná, co byste vypíchla? Čím se může škola chlubit?
Použila bych slova pana inspektora při poslední inspekční kontrole: „Važte si toho, že ve
škole máte tým odborníků a nadšených učitelů“. A já si toho velmi považuji.
Vždy bylo naší chloubou velké množství zájmových kroužků, ale letos je jejich činnost
hygienickými opatřeními částečně omezena.
Jaká je vize do budoucnosti, kam by se mělo vzdělávání v Bojanově posunout?

Cíl máme pořád stejný, vychovat slušné, pracovité lidi.
Od listopadu budeme mít (doufáme) novou vládu. Kdyby byla možnost mluvit s novým
ministrem školství, jaké podněty byste mu sdělila? Myslíte si, že koncepce vzdělávání je
v ČR optimální?
Chtěla bych zjednodušení školních vzdělávacích programů a administrativy vůbec.
Rád bych také zmínil možnost odběru obědů ze školní jídelny. Co je potřeba udělat, abych
mohl obědy odebírat a za jakou cenu?
Obědy za cenu 50 Kč si můžete přihlásit u vedoucí školní jídelny na tel. č. 734 579 148.
Obědy se vydávají do jídlonosičů v době od 10:30 do 11:00 hod.
Jedna z posledních otázek - bude letos již tradiční vánoční besídka?
Bohužel nebude. Plánujeme vystoupení našich dětí na předvánočních akcích a vánoční trhy.
Vše upřesníme podle aktuální situace.
A prostor pro Vás, paní ředitelko, co byste vzkázala občanům našich obcí a čtenářům
"přespolňákům"?
Všem přeji hlavně hodně zdraví a aby se všechny problémy v klidu vyřešily.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů a trpělivosti.
MVDr. Josef Honzíček
MILÍ ČTENÁŘI!
Je těžké na konci října sepisovat novoroční přání, když nemáme absolutně žádnou jistotu
v tom, co se bude, či nebude dít. Ale zkusme to vzít popořadě.
Všimli jste si, jak je letošní podzim naprosto překrásný? Žádné roční období nemiluji
tolik, jako právě podzim. Ty poslední teplé paprsky slunce, ty úchvatné barvy, které
dokáže vykouzlit. Dýňová polévka, horké „kakajíčko“ a dobrá kniha. Užívejte si to.
Najděte si chvilku pro sebe a čerpejte energii z krásné barevné přírody.
Protože se blíží Vánoce! To je mé druhé oblíbené období. Ani ne tak zima, jako právě
předvánoční čas. Já ten shon a atmosféru miluji (zase). Letos jsem utratila opravdu hodně
peněz za všelijakou vánoční výzdobu a ještě nějaká ta koruna padne, než budu spokojená
(neříkejte to mému manželovi). Světýlka, sobíci, vánoční hvězdy, vše třpytivé, vánoční
skřítci, svíčky a nakupování dárků. Já nakupování dárku prostě miluji (potřetí). Dávám si
práci s vymýšlením a užívám si tu radost v očích obdarovaného, když se trefím. Nicméně
musím přiznat, že tady trochu toho stresu a nervů mám. Určitě kolem sebe máte někoho,
komu se člověk prostě nezavděčí, ať koupíte, co koupíte. Já tu jednoho takového mám a
můžu se klidně postavit na hlavu a nic! Jakože vůbec nic! Jednou jsem mu koupila
propínací svetr, protože ten jeho už byl samá díra (jako vážně). No a o dva roky později
jsem ho našla ležet v haldě hadrů ještě v tom vánočním papíře. S bráchou jsme mu koupili
nový počítač, aby mu šla práce rychleji. Protože když ráno zapnete ten jeho „krám“, máte
čas na přečtení ranního tisku, na kávu a uvaření oběda, než se ten přístroj nahodí do
pracovního režimu (ne, nepřeháním). A co myslíte, kde je nový „kompík“? Ano, přesně!
V krabici pod stolem, řekla bych už asi pět let. Takže dostává poslední tři roky poukázky
do Tesca, za které si může koupit rohlíky a dál to neřeším. A víte, co je naprostý
hardcore? On má dva dny před Vánocemi narozeniny. To prostě nechcete! Ale zpátky ke
svíčkám, třpytkám a světýlkům.
Už víte, co budete dělat na silvestra? Jestli mě covid něco naučil, tak je to NEPLÁNOVAT.
Ale díky tomu viru máme jedinečnou možnost být prostě spontánní, což já ráda. Zkoušeli
jste ráno vstát a říct si: „Dnes by to chtělo výlet, kino, běžky, večeři…“? Jo jasně,
někdy je to problém = děti, práce, povinnosti. Ale já mám to štěstí, že můžu zavolat
kamarádce, nebo švagrové, se kterými v tomhle jedeme na stejné vlně a jsme schopné udělat
i nemožné, abychom ten jeden náhlý nápad uskutečnily a moje děti sdílí stejné nadšení pro
věc a když ne, je tu babi, děda, strejda, druhý strejda, třetí strejda, teta… ☺ Díky
Bohu za ně, vážně! Takže když mi večer zavolá švagryně, že zítra ráno by se mohlo jet do
Orlic na běžky, tak i já zarytý nepřítel běžek skáče nadšením a dá bez mrknutí 12
kilometrů (můj životní výkon, nesmějte se). Zkuste to tak letos se silvestrem, třeba
budete překvapeni.
Mějte tedy krásný podzim, pohodové Vánoce, spontánního silvestra, pevný krok do nového
roku a hlavně zdraví!
Za kulturní a sociální komisi, Kristina Honzíčková

