BOJANOVINY
aneb jedna teta povídala, že…

leden – únor 2022
www.bojanov.cz

Krásný nový rok!
Doufám, že jste dali na mé rady a užili jste si barevný podzim, poklidné Vánoce,
spontánního Silvestra a do nového roku jste vstoupili pevným krokem.

MĚSTYS INFORMUJE
Svoz komunálního odpadu bude probíhat stejně jako v roce 2021 a to vždy v pondělí:
sudý týden – Bojanov, Horní Bezděkov
lichý týden – Hrbokov, Kovářov, Holín, Hořelec, Hůrka, Petrkov
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2022:
osoba 700 Kč
osoba do 15 let 350 Kč
osoba nad 65 let 350 Kč
osoba narozená v roce 2022 bez poplatku
objekt k rekreaci 700 Kč
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2022 je plánován
na 9.4.2022 a 1.10.2022. Občané dále mohou velkoobjemový a nebezpečný odpad během
roku odvážet do sběrného dvora Seč.
Poplatek za psa pro rok 2022: 1 pes 100 Kč, každý další pes 150 Kč
obyvatelé nad 65 let za každého psa 50 Kč
Čtvrtletní plátci vodného a stočného nahlaste, prosím, stav vodoměrů k datu
28.2.2022. Učinit tak můžete telefonicky na čísle 469 675 208, emailem na
ucetni@bojanov.cz, nebo osobně na úřadě městysu.
Zastupitelstvo městyse Bojanov na svém veřejném zasedání 15.12.2021:
- schválilo návrh rozpočtu pro rok 2022, který je vyrovnaný v příjmech i
výdajích ve výši 32 722 000 Kč.
- schválilo návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola
Bojanov, okres Chrudim, který je vyrovnaný v příjmech i výdajích ve
výši 19 700 000 Kč.
- schválilo návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola
Bojanov, okres Chrudim, který je vyrovnaný v příjmech i výdajích ve
výši 3 000 000 Kč.
- vzalo na vědomí schodkový rozpočet mikroregionu Centrum Železných hor
na rok 2022.
- vzalo na vědomí vyrovnaný rozpočet mikroregionu Svaz obcí a měst Hlinecko
na rok 2022.
- vzalo na vědomí schodkový rozpočet Komunálních služeb Hlinecko na rok 2022.
- schválilo střednědobý výhled příspěvkové organizace Základní škola Bojanov,
okres Chrudim.
- schválilo střednědobý výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Bojanov,
okres Chrudim.
- schválilo s platností od 1.1.2022 obecně závaznou vyhlášku městyse Bojanov
č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
- schválilo s platností od 1.1.2022 obecně závaznou vyhlášku městyse Bojanov
č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

- schválilo prodej p.p.č. 734/13 v k.ú. Kovářov u Seče o výměře 59 m2 paní
Línkové z Kovářova.
- schválilo prodej p.p.č. 334/58 v k.ú. Bojanov o výměře 691 m2 manželům
Ličkovým z Bojanova.
- schválilo pronájem bytu 2+1 v prvním patře domu č.p. 37 v Bojanově Zdeně
Cagašové.
- schválilo pořadí nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce
střechy na Základní škole Bojanov" na základě Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 8.12.2021, kdy bylo rozhodnuto o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče DACH-IZOL s.r.o., Šumperská 941, Uničov 78391
ve výši 5 847 707,49 Kč.
- schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021, které je ziskové v příjmech v
částce 6 256 128,63 Kč
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku na nový zdroj pitné vody ve výši
20 00 Kč panu Jiřímu Jergušovi z Hořelče.
- informovalo o realizovaných akcích v roce 2021, kdy byla provedena výměna
oken a dveří na budově ZŠ, rekonstruovány hřiště v Bojanově, Kovářově a
Hrbokově, zakoupen nový obecní traktor, vytvořen nový byt v č.p. 37 v
Bojanově, upraveny místa sběru bioodpadů, pořízeno nové motorové čerpadlo
pro JSDH Bojanov, zakoupen nový sporák a pečící pánev do jídelny ZŠ
Bojanov, zakoupena svahová sekačka, vyměněn vodovodní přivaděč mezi
studněmi a vodojemem a zajištěna dotace na opravu střechy budovy ZŠ.

CO? KDY? KDE?
VEČERNÍ VARHANNÍ ČTVRTHODINKA
30.1.2022 a 28.2.2022, 19:00, kostel Bojanov
Srdečně zveme na Varhanní večerní čtvrthodinu v neděli 30.ledna a 27.února vždy od
19 hodin. Výtěžek bude věnován do veřejné sbírky na restaurování varhan v Bojanově.

FARNOST BOJANOV
Aktuální pořad bohoslužeb je vyvěšován na vývěskách u kostelů.
- Nabízíme "tříkrálové" žehnání vašich domovů. Zájemci, hlaste se na faře v Bojanově,
tel. 603587873, mail farnost-liciborice@seznam.cz.
- Tříkrálová sbírka 2022 proběhne v našich obcích v sobotu 8.1.2022, od 9 do 15 hodin
tradiční formou. Výtěžek sbírky poputuje do Oblastní charity Chrudim. OCH Chrudim nabízí
své služby i občanům našich obcí, více informací na https://charita.chrudim.cz
Děkujeme za vaši štědrost.
- Veřejná sbírka na restaurování varhan v kostele v Bojanově je v plném běhu. Srdečně vás
zveme k návštěvě webu www.varhanybojanov.cz, kde jsou uvedeny všechny informace. Bez vaší
pomoci nedokážeme zcela zafinancovat tento velký projekt záchrany unikátního nástroje a
jeho zachování pro další generace. Prosíme vás tedy o jakýkoli příspěvek do veřejné
sbírky, do které je možné přispět hotovostně do zapečetěných pokladen na ÚM Bojanov, nebo
v kostele v Bojanově. Dále je možné přispět jakoukoli částkou na sbírkový účet
5934509399/0800 nebo podpořit tento projekt adopcí píšťaly. K 1.1.2022 je na sbírkovém
účtu necelých 52 000 Kč. Děkujeme všem za podporu!

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Opustili nás…
Jiří Blažek z Horního Bezděkova
Josef Trávnička z Bojanova
Zarmoucené rodině vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.

V lednu oslavují…
Miluška Josková z Kovářova
Miloslava Štěpánová z Hrbokova
František Hájek z Kovářova
Marie Ročňáková z Hrbokova

V únoru oslavují…
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Věra Horáková z Bojanova
Jaroslava Jičínská z Horního Bezděkova
Zdenka Pecinová z Hůrky
Josef Košina z Horního Bezděkova
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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
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky potravin a drogistického zboží, která byla
předána do Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi v Hamrech u Hlinska.

ROZHOVOR
Vážení občané, měl jsem v plánu v tomto čísle Bojanovin uvést rozhovor s panem Josefem
Trávničkou, který bohužel zemřel. Přiznávám se, že mě velmi mrzí, že jsem jej nestihl
navštívit. Rozhovor se měl týkat především maškary, která se v minulosti v Bojanově
konala. Chtěl bych touto cestou poprosit pamětníky, kteří by se chtěli podělit o
zajímavosti a své vzpomínky, ať mě neváhají oslovit. Moc rádi je společně s kronikářkou a
členkami sociální a kulturní komise navštívíme.
Myslím však, že rozhovor s "prvním" mužem naší obce Milanem Michálkem je do prvního čísla
Bojanovin roku 2022 tou správnou volbou.
Pane starosto, jak se máte?
Děkuji za optání, lépe jsem se už dlouho neměl.
Jak hodnotíte uplynulý rok z vaší pozice? Co se povedlo a co naopak možná ne?
Vzhledem k tomu, že poslední rok přinesl řadu nelehkých situací, hodnotím ho jako
průměrný. Povedlo se například zrekonstruovat dětská hřiště v Bojanově, Kovářově a
Hrbokově. Dále zakoupit nový traktor a svahovou sekačku. Dokončena byla rekonstrukce
hasičské klubovny na sociální byt.
Co plánuje zastupitelstvo v posledním roce svého působení v současné podobě? Jaké vize
mají zastupitelé i do dalších let? Co bude na stole hned po Novém roce?
Plány zastupitelstva jsou různorodé, často mě jimi překvapí na pracovním, ale i na
veřejném zasedání, takže mi zatím není známo, jak plánují zastupitelé zakončit poslední
rok. Zastupitelstvo má mnoho vizí. Tato otázka by měla směřovat spíše na zastupitele jako
celek. Já jsem pouze jedním z nich, nikoliv jejich nadřízený. Od počátku roku 2022 bude

zejména potřeba doladit věci ohledně dotace na rekonstrukci střechy na Základní škole
Bojanov.
Co je podle Vás v obci nejvíce potřeba, jakousi Achillovou patou nebo řekněme nějakým
bolavým místem, které se nedaří dlouhou dobu vyřešit?
Achillovou patu má každá místní část, jako celek nelze uvést jediný problém nebo, jak
říkáte, bolavé místo.
Z čeho máte naopak radost nejvíce, co se povedlo?
Já mám radost z rodiny. Co se povedlo, by měli hodnotit občané a ne já.
Často slyšíme, že v našich obcích není kde postavit rodinný dům, je nějaká vize změny?
Neřekl bych, že se v katastru obce nestaví rodinné domy. V posledním období jich bylo
několik zkolaudováno a několik dalších jich je rozestavěných.
Málo kdo z nás si dokáže představit, co vlastně obnáší práce starosty. Představte nám
prosím alespoň letmo svoji agendu, jak prožíváte běžný pracovní den bez mimořádností?
Práce starosty je velmi jednoduchá. Jezdit na jednání, popíjet kávu a jíst chlebíčky. ☺
Krása této práce spočívá v tom, že je každý den jiný. Základem je práce na úkolech,
kterými mě pověřuje zastupitelstvo – vyřizování žádostí, zajišťování žádostí o dotace,
komunikace s úřady. Po skončení školního vyučování rozvážím děti do Prachovic, Libkova,
Chlumu, Krásného a Hradiště. A ve zbytku pracovní doby, která ale ve skutečnosti
prakticky nikdy nekončí, řeším aktuální problémy, které každý den v obci přinese –
podněty, žádosti popř. stížnosti občanů, prasklé vodovodní potrubí, překopnuté elektrické
vedení, práce spojené se splaškovou kanalizací…
Co Vás na vaší práci baví a naopak co nesnášíte?
Výkon funkce starosty mě uspokojuje a baví mě. Samozřejmě není vždycky všechno jen
růžové, ale žádná zásadní negativa na této práci nevidím.
Jak se Vám spolupracuje se současnými zastupiteli?
Spolupráce se zastupiteli je na velmi dobré úrovni.
Chtěl byste ve své funkci, nebo jako člen zastupitelstva pokračovat i v příštím volebním
období?
Zda bych chtěl pokračovat jako starosta nebo člen zastupitelstva? V komunálních volbách
budu určitě kandidovat, ale zbytek už nezáleží na mně.
Máte také čas na odpočinek, jaké koníčky pěstujete, kde nabíráte sílu do Vaší práce?
Funkce starosty je časově náročná, když se jí věnujete naplno. Koníčky nepěstuji, ale
pěstuji rajčata, okurky, papriky… a chovám rybičky. ☺
Nějaký vzkaz občanům, máte něco důležitého na srdci?
Občanům bych chtěl popřát především pevné zdraví, mnoho spokojenosti a štěstí v novém
roce. A pokud budete mít problém, který mohu vyřešit já, zastupitelstvo nebo obecní
zaměstnanci, neváhejte se obrátit přímo na nás. Je to, na rozdíl od jiných způsobů,
jednoduché a efektivní.

