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Ještě kousek a jsou prázdniny!
Aha, moment! Já jsem vlastně matka! Nastává pro mě období, kdy se musím psychicky
nachystat na dva měsíce věčného „mamííí“. Nevím, jak vaše děti, ale ty moje dokážou tohle
kouzelné slůvko ze sebe dostat s neuvěřitelnou minutovou kadencí. Někdy mě to dokáže
vytočit do nepříčetných výšin a je to horší, když tatínek sedí hned vedle mě, ale stejně
z jejich pusinek pořád dokola zní „mamííí“! Ale dobře, zase trochu pozitivněji. Teplo,
těším se na teplo! Letošní duben byl vskutku aprílový a jsem ráda, že je za námi. Už
žádný déšť, mlha a vítr. Aha, moment! Já bydlím na Holíně, kde fouká, i když je v celé
republice bezvětří. Tak jo, znovu a lépe. Líbí se mi vstávat za světla, těším se na
rozkvetlé stromy a louky a tu svou houpací síť, která je pořád schovaná díky aprílu.
Těším se na venkovní zábavy a koncerty. Ano, myslím na tu naši pouťovou. Doufám, že vyjde
počasí a pořádně si ji užijeme.
K.

MĚSTYS INFORMUJE
Čtvrtletní plátci vodného a stočného nahlaste, prosím, stav vodoměrů k 31.5.2022.
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 2022 je třeba zaplatit do
31.5.2022. Při nedodržení termínu splatnosti bude účtován poplatek v trojnásobné
výši stanovené částky (dle vyhlášky 1/2018).
Zastupitelstvo městyse Bojanov na svém veřejném zasedání 23.3.2022 schválilo:
- rozpočtové opatření č. 1/2022 se ziskem 3 300 949 Kč
- plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období 1-12/2021. Příjmy činily
35 06 162,43 Kč, výdaje 22 536 058,59 Kč
- tvorbu a použití sociálního fondu v roce 2021 v příjmech 55 428 Kč a ve
výdajích 44 014 Kč
- výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Bojanov za rok 2021, jejíž
hospodářský výsledek činil 245 955,48 Kč
- výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Bojanov za rok 2021, jejíž
hospodářský výsledek činil 125 752,30 Kč
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Bojanov za rok 2021, kdy
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- účetní uzávěrku za rok 2021 Městyse Bojanov, ZŠ Bojanov a MŠ Bojanov
- poskytnutí finančního příspěvku Městské knihovně Chrudim ve výši 2 000 Kč
v rámci výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim
- smlouvu o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv mezi Městysem
Bojanov a Sdružením vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR
- veřejnoprávní smlouvu s organizací Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., základní organizací Nasavrky na částku 2 000 Kč
- nákup uzavřených kontejnerů se střechou na základě cenové nabídky od
společnosti Agrometall, s.r.o.

-

žádost ředitelky ZŠ Bojanov na opravu toalety a prostoru keramické dílny,
včetně rozvodů tepla, vody a elektroinstalace, a souhlasí s financováním z
rozpočtu obce a rezervního fondu ZŠ Bojanov v poměru 1:1
Zastupitelstvo městyse Bojanov na svém zasedání 27.4.2022 schválilo:
- rozpočtové opatření č. 2/2022 vyrovnané v příjmech i výdajích ve
výši 97 400 Kč
- uzavření dodatku č.2 ke smlouvě na nebytový prostor s paní Petrou Sotonovou
v Bojanově č.p. 135 k provozování živnosti na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců
- pronájem nebytových prostor v Bojanově č.p. 5 Elišce Černíkové
- neschválilo podpis Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva mezi
Městysem Bojanov a Českou republikou - Státním pozemkovým fondem, které se
týká pozemkových parcel ve LV 742
- cenovou nabídku na projektovou dokumentaci rekonstrukce podkroví ZŠ Bojanov
od společnosti Projektový servis Chrudim s.r.o. ve výši 109 000 Kč bez DPH
- cenovou nabídku na projektovou dokumentaci výstavby chodníku v Horním
Bezděkově od ing. Martina Fátory ve výši 279 000 Kč s DPH
Komunální volby do zastupitelstev měst a obcí se v letošním roce konají 23. a 24.9.
Nejpozději 66 dní před prvním dnem voleb je možné podat kandidátní listiny, to je
do 19.7.2022 do 16:00. Kandidátní listiny se odevzdávají na pověřený obecní úřad,
pro naši obec jsou to Nasavrky. Více informací kandidáti do zastupitelstev naleznou
na www.mvcr.cz.

CO? KDY? KDE?
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ U POMNÍKU
18.5.2022, 18.00, Bojanov
Zveme vás k setkání u Pomníku republiky v Bojanově u příležitosti Dne osvobození.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL – KONCERT
21.5.2022, 19:00, kostel Bojanov
Kulturní komise městyse Bojanov srdečně zve na koncert v rámci 66. ročníku
Dvořákova festivalu, v bojanovském kostele vystoupí Pražský hradčanský orchestr.
Zazní mimo jiné Zima od A. Vivaldiho, Malá noční hudba W.A. Mozarta, Dvořákovy
skladby Humoreska, Largo, Když mě stará matka nebo Smetanova Vltava. Koncert
proběhne pod záštitou starosty městyse Milana Michálka a administrátora farnosti
Bojanov P. Štefana Brindy. Vstupné 150 Kč. Těšíme se na vás.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA PRO MATKY S DĚTMI V NOUZI
23.5. – 25.5.2022 prodejna COOP Bojanov, COOP Libkov
26.5.2022, 16:00 – 18:00, fara Bojanov
ČČK Bojanov vyhlašuje sbírku trvanlivých potravin (pohanka, kroupy, těstoviny,
rýže, mouka, cukr, masové konzervy, rybičky v oleji, paštiky, mléko, olej,
marmelády a džemy, černý čaj, káva, pytlíkové polévky, polévky do hrníčků, sůl). Ve
dnech 23.5. – 25.5.2022 bude možnost potraviny nakoupit v prodejně COOP v Bojanově
a v Libkově a nákup zanechat přímo na prodejně. 26.5.2022 můžete potraviny nosit na
bojanovskou faru.

BUŘTOPÉKÁNÍ
28.5.2022 a 25.6.2022, 17:00, hřiště Kovářov
V květnu a v červnu srdečně zveme místní i přespolní na Buřtopékání na hřišti v
Kovářově. Buřty s sebou, hudební nástroje také, míč je na hřišti stále přítomen.
Těšíme se na setkání se všemi!

BOJANOVSKÁ VARHANNÍ PŮLHODINAHODINKA
29.5.2022, 19:00, kostel Bojanov
Zveme na Večerní varhanní půlhodinu tentokrát na téma Barokní české fugy. Výtěžek
je věnován do veřejné sbírky na restaurování varhan v Bojanově.

CYRANO Z BERGERACU
8.6.2022, 20:30, Kunětická hora
Kulturní komise městyse Bojanov nabízí a srdečně zve všechny milovníky divadla na
představení Cyrano z Bergeracu divadelní společnosti Indigo na Kunětické hoře.
K dispozici jsou dvě kategorie vstupenek v cenách 400 Kč a 330 Kč. V ceně už je
dohodnutá sleva pro naše občany. Doprava individuální. Zájemci nechť se prosím
hlásí u Josefa Honzíčka do neděle 8.5.2022 osobně, nebo na tel. čísle 728 222 479.

NOC KOSTELŮ
11.6.2022, kostely Hrbokov 17:30 – 18_30, kostel Bojanov 19:00 – 22:00
Srdečně zveme na celostátní akci Noc kostelů 2022. Můžete si opět prohlédnout
unikátní freskovou výmalbu kostela v Hrbokově, jejímž autorem je Vojmír Vokolek.
Mimo jiné bude v letošním roce otevřena výstava věnovaná jeho dílům v muzeu v
Olomouci. V Bojanově se můžete těšit na vystoupení školního sboru ZŠ Bojanov. Dále
vás zveme do středověké písařské dílny k přepisování Evangelia podle svatého Marka.
Více informací najdete na plakátcích nebo adrese www.nockostelu.cz.

BOJANOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
17.6.2022, 20:00, kostel Bojanov
Bojanovské muzicírování vstupuje do svého IX. ročníku! Na zahajovacím koncertě
vystoupí komorní uskupení Trio con amore.
1.7.2022, 20:00, kostel Bojanov
Kulturní komise městyse Bojanov a Římskokatolická farnost Bojanov srdečně zvou na
druhý koncert Bojanovského muzicírování v pátek 1.července 2022 od 20 hodin do
bojanovského kostela. Můžeme se těšit na hudbu v podání smíšených pěveckých sborů
Slavoj a Rubeš.

POSVÍCENSKÝ MARIÁŠ
20.6.2022, hospoda U Krejčů, Bojanov
Zveme vás na tradiční Posvícenský mariáš v hospůdce U Krejčů. Registrace hráčů bude
probíhat do 8:30. Případné přihlášky u Milana Michálka na tel. 725 091 029, nebo u
Pavla Blažka na tel. 777 845 180.

SETKÁNÍ RODÁKŮ A VÝROČNÍ HASIČSKÉ OSLAVY
1.7. – 3.7.2022, Bojanov
Můžete se těšit na první červencový víkend, kdy proběhnou již tradiční Setkání
rodáků a oslavy výročí SDH Bojanov. Program oslav je v přípravách, všechny
informace dostanete do svých poštovních schránek.

ZŠ BOJANOV
V měsíci dubnu se žáci základní školy účastnili akce „Ukliďme svět“ a díky tomu nám
uklidili různá prostranství v Bojanově.
Do 1. třídy bylo letos zapsáno 19 žáčků.
11.5.2022 proběhne sbírka Český den proti rakovině. Prodej kytiček (20 Kč) proběhne
na chodbě v 1. Patře v časech 7:00 – 7:30, 9:15 – 9:30.

MŠ BOJANOV
Zápis do mateřské školy proběhne 5.5.2022, od 9:30 do 14:00. Bližší informace jsou
uvedeny na stránkách mateřské školy.

FC BOJANOV
Pouťová zábava
17.6.2022, 20:00, hřiště Bojanov
FC Bojanov po dvouleté pauze srdečně všechny zve na pouťovou zábavu, která se
uskuteční v pátek 17. června na fotbalovém hřišti. K tanci i poslechu zahraje
kapela Wječná Žízeň.
Ženatí proti svobodným
19.6.2022, 15:00, hřiště Bojanov
V neděli 19. června sehrají muži tradiční fotbalové utkání ženatí proti svobodným.
Bližší informace naleznete na plakátek.
Výroční schůze
25.6.2022, 16:00, hřiště Bojanov
FC Bojanov zve všechny své členy i s rodinnými příslušníky na výroční schůzi, která
se uskuteční v sobotu 25. června na fotbalovém hřišti. Na programu bude shrnutí
uplynulé sezóny, plán na příští rok, sportovní aktivity, občerstvení a volná
zábava.
Bojanovské špunty - Turnaj v malé kopané
16.7.2022, hřiště Bojanov
Turnaj v malé kopané "Bojanovské špunty" je předběžně plánován na sobotu 16.
července. Prosíme všechny zájemce, aby své týmy hlásili u Pavla Blažka na tel. 777
845 180. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech a v příštím čísle
Bojanovin.
Rospis zápasů
NE

1.5.2022

17:00

Tatran Miřetice "B" - FC Bojanov

SO 7.5.2022

17:00

FC Bojanov - TJ Horní Bradlo

SO 14.5.2022 17:00

SK Vítanov - FC Bojanov

SO 21.5.2022 17:00

FC Bojanov - TJ Sokol Vraclav

SO 28.5.2022 17:00

FC Bojanov - TJ Luže "B"

NE

5.6.2022

17:00

SO 11.6.2022 17:00

SK Dřenice "B" - FC Bojanov
FC Bojanov - TJ Sokol Svratouch "B"

NE 19.6.2022 16:00 TJ Sokol Žlebské Chvalovice - FC Bojanov

Poslední zápas s TJ Sokol Žlebské Chvalovice bude možná přesunut na 18.7.2022.

FARNOST BOJANOV
Aktuální pořad bohoslužeb je vyvěšován na vývěskách u kostelů.
Farnost Bojanov děkuje všem, kteří se zapojili do sbírky potravin a drogistického zboží
ve dnech 25. až 27.března 2022, jejíž výtěžek byl 30.března 2022 předán Azylovému domu
pro matky v tísni v Hamrech u Hlinska a OS ČČK Chrudim. Mimo jiné se vybralo 33 kg
těstovin, 35 kg cukru, 25 kg masových konzerv, 22 kg rýže, 66 litrů mléka, 9 kg luštěnin,
77 kg přesnídávek, 40 kg mouky nebo 30 kg pracích prostředků.
Poutní zájezd - 14.5.2022 ŘKF Bojanov pořádá poutní zájezd na poutní místa středních
Čech. Navštívíme románský kostel sv. Jakuba v Jakubu, kostel Panny Marie v Gruntě, který
má secesní freskovou výzdobu. Stavíme se na románském poutním místě Tismice u Českého
Brodu, nějaký čas strávíme na místě spojeném se sv. Prokopem na Sázavě a naše putování
zakončíme návštěvou města Vlašim a poutního místa Bolinka. Jsou ještě poslední volná
místa, přihlášky u Josefa Honzíčka.
Bohoslužba 28.5.2022 - zveme k účasti na bohoslužbě v katedrále Sv. Ducha v Hradci
Králové v rámci zakončené diecézní části beatifikačního procesu sestry Elišky
Pretschnerové OSF, která působila a zemřela na nedalekém Hoješíně. Plánujeme možnost
společné cesty autobusem, zájemci nechť se hlásí u Josefa Honzíčka.
Poutní bohoslužba - 19.6.2022, 8:00. Zveme na poutní bohoslužbu ke cti sv. Víta, patrona
našeho kostela. Mši svatou doprovodí zpěvem chrámový sbor ze Slatiňan pod vedením Jiřiny
Doušové. Po bohoslužbě zveme všechny na občerstvení na farní zahradě.

Vážení spoluobčané, veřejná sbírka na restaurování varhan v kostele v Bojanově pokračuje.
Než budeme moci zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby, musíme nejdříve shromáždit
dostatečné množství peněz. Aktuálně k 26.4.2022 je na sbírkovém účtu 98 491,90 Kč.
Uvědomujeme si, že doba není jednoduchá a nikdo z nás netuší, co se bude dít dál. Proto
si velmi vážíme vašich darů!
Stále je možné přispívat do sbírkových pokladen na úřadu městyse nebo v kostele v
Bojanově, je možné také přispět bezhotovostně na sbírkový účet 5934509399/0800 nebo si
vybrat a adoptovat jednu z píšťal na www.varhanybojanov.cz. Děkujeme. Za ŘKF Bojanov
Josef Honzíček

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Přišli na svět…

Jonáš Kopecký rodičům Anetě Gollerové a Janu Kopeckému z Horního Bezděkova.
Gratulujeme šťastným rodičům a Jonáškovi přejeme dlouhý a spokojený život.
Svatby u nás ve vsi
Do svazku manželského vstoupili Lucie Faltusová a Rostislav Boušek z Bojanova.
Stříbrnou svatbu společně oslavili Galina a Miroslav Plíškovi z Bojanova, Michaela a
Jaroslav Švadlenkovi z Kovářova.
Zlatou svatbu oslavili Zdena a Miroslav Petrovi z Bojanova.
Gratulujeme k tak úžasným společným jubileím, nechť jsou inspirací pro novomanžele.

V květnu oslavují…
Milan Douděra z Hořelce
Božena Desenská z Bojanova
Zdenka Sýkorová z Bojanova
Libuše Horníková z Kovářova

V červnu oslavují…
55
86
84
60

Josef Švadlenka z Kovářova
Jaroslav Slanina z Bojanova
Miloslava Matoušová z Bojanova
Lada Henebergová z Kovářova
Jaroslav Čechlovský z Bojanova
Jaroslava Dostálová z Bojanova
Jiřina Švadlenková z Hrbokova

84
85
65
60
75
80
55

„Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých
šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň.“
M. Achard

Všechno nejlepší, dámy a pánové! ☺

INFORMAČNÍ OKÉNKO
Josef Honzíček děkuje všem, kteří se zúčastnili jarního úklidu v Kovářově, také děkuje
všem starajícím se o pořádek na Holíně a v neposlední řadě děkuje všem velkým i malým při
jarní očistě příkopů od Kovářova do Bojanova od odpadků.

Obecní knihovna v Bojanově bude po nemoci opět otevřena 4.5.2022 od 16.00-17.00 hod. Dále
pak každou sudou středu (vyjma letních prázdnin). Na čtenáře čekají nové knihy z nedávno
doručeného výměnného fondu. Z českých autorů je možné vybrat si knihu např. od Vlastimila
Vondrušky, Táni Kubátové, Patrika Hartla, Michala Viewegha, Haliny Pavlovské, Marcely
Mlynářové a mnoha jiných našich i zahraničních autorů. V nabídce je literatura zaměřená
na různé oblasti zájmů (zahrada, kutilství, ruční práce, cestování…). Vyberou si určitě
ti, kdo mají rádi detektivky, thrillery, romantické i klasické romány. Zastoupena je i
dětská literatura. Přijďte, i v naší malé knihovně je z čeho vybírat. Pro čtenáře
přespolní nabízí Josef Honzíček možnost dovozu a odvozu knih do knihovny, stačí se
domluvit s paní knihovnicí Danou Horákovou, tel. 732 217 196, která se na všechny nové
čtenáře moc těší!
18.5.2022 a 8.6.2022 - Josef Honzíček nabízí možnost společné cesty i zakoupení lístků na
koncerty Komorní filharmonie Pardubice. V květnu se koná koncert s názvem Osudová, kdy
mimo jiné pod vedením dirigenta Yu-An Changa zazní Symfonie č.5 c moll op.67 "Osudová".
Koncertní sezóna bude zakončena v červnu koncertem s názvem Symfonické finále. Pod
vedením Stanislava Vavřínka, šéfdirigenta KFP, zazní mimo jiné Koncert pro housle a
orchestr D dur op.35 Petra Iljiče Čajkovského. Sólových houslí se ujme Milan Al-Ashhab.
Divadelní společnost Indigo nabízí Herecký ateliér pro dospělé fanoušky a milovníky
divadla, který je určen všem zájemcům ve věku od 19 do 99 let. Ateliér proběhne o víkendu
23.8. a 24.8. 2022 v DIVADLE D21 v Praze, cena kursu je 2000 Kč. Během víkendu se zájemci
budou věnovat hereckému projevu, práci s hlasem jeho kultivaci a pohybu na jevišti.
Herecký ateliér povedou zkušení lektoři, herci Zdeněk Stejskal a Tomáš Hron. Ateliér
stojí na individuálním přístupu a maximálním rozvoji talentu každého z účastníků.
Přihlášky jsou možné podávat do 30.června 2022 na www.indigocompany.cz/ida/vikendoveworkshopy/.
ROZHOVOR
Po pauze v minulých Bojanovinách se opět vracím ke své "novinařině". A tak jsem poprosil
o odpovědi na mé otázky ředitelku Azylového domu pro matky v tísni v Hamrech u Hlinska,
kam již několik let předáváme výtěžek sbírky potravin a drogistického zboží. Proč
najednou takový skok z Bojanova? Znáte to, v obchodě se probere všechno, a tak jsem mimo
jiné zaslechl, že se někteří dárci ptají, komu vlastně slouží dané azylové zařízení.
Nikdo jiný není povolanější než právě Pavla Glogarová, která daný dům řídí.
Josef Honzíček
Dobrý den, paní Glogarová. Jak se máte v této zvláštní a napjaté době? Jak se Vám daří?
Děkuji za zájem, při této otázce si často vzpomenu na mého strejdu, který na ni odpovídá,
že se má „nezaslouženě dobře“. Myslím, že to platí i o nás, o našem domě. Vnímám to tak
především díky dobrým lidem, kteří nás všemožně podporují a pomáhají nám. Nezištně darují
ze svého, mnohdy ne zrovna nadbytku. To je, myslím, krásné i v této napjaté době, jak
říkáte. Ona je napjatá, ale je štěstí právě v takovém čase potkávat lidi, kteří otevírají
srdce a ruce, aby pomáhali, neuzavírají se do sebe. A náš dům takové lidi má a to je
radost. My o to také usilujeme.
Mnozí naši čtenáři darují ve sbírce, jejíž výtěžek je určen právě vašemu domu, potraviny
a drogistické zboží. Prosím, povězte nám, pro koho jsou služby tohoto domu určeny, kdo
jej zřizuje?
Náš azylový dům vznikl především jako odpověď na potřebnost pomoci dětem před narozením.
Naši zakladatelé chtěli pomoci těmto dětem konkrétním způsobem, skrze pomoc jejich
matkám. Nyní již přes 14 let provozujeme dům, který je tu pro těhotné maminky, ale i
maminky s dětmi do 7 let věku. Pomáháme také jiným maminkám a dětem, které jsou v tísni,
ale nepotřebují bydlení v azylovém domě.

Jak vlastně tento dům vznikl?
Příští rok to bude 30 let, co se začala pomaličku rodit myšlenka, jak konkrétně pomáhat
ohroženým dětem. Jak jsem již naznačila, tato iniciativa se týkala několika málo
obyčejných, ale přesvědčených lidí. Přesvědčených o veliké hodnotě počatého lidského
života. Postupně byl založen Nadační fond Betlém nenarozeným (www.nfbetlem.cz) a ten poté
– ve vztahu k právním předpisům – založil Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu
(www.dlanzivotu.cz), která postupně oživovala a udržuje od roku 2008 v činnosti azylový
dům v Hamrech. Jedná se o dvě organizace, ale jedno, úzce spojené dílo. Naši zakladatelé
a dnes i jejich děti a vnoučata se i nadále podílejí na životě domu. Jezdí zde na
brigády, modlí se za nás a s námi, pomáhají nám s propagací, shánějí finance apod.
Jak konkrétně funguje provoz tohoto domu? Z jakého prostředí nejčastěji vaše klientky
přicházejí?
V azylovém domě jsou zajištěny nepřetržité služby, aby pracovnice byla neustále k
dispozici maminkám, které ne vždy mají s péčí o dítě zkušenost. Klientky přicházejí z
tísnivých životních podmínek, které je většinou provázejí celý život, již od jejich
vlastního dětství.
Jaký je denní režim, co se klientky učí?
Denní režim klientek je dán počtem a věkem dětí a péčí o ně, o domácnost, ale také o
sebe. Některé maminky se musejí naučit i základy, např. vhodné krmení dítěte v raném
věku, protože to nikdy nezažily, neviděly u své mámy, u mladších sourozenců. V našich
původních rodinách se nám mnoho věcí jaksi automaticky vryje do paměti tím, že tyto věci
vidíme, zažíváme je. Nezažít toto spontánní předávání často znamená velké trauma, které
se těžko dohání. Klientky jsou tedy v azylovém domě ve všech možných oblastech života
podporovány, k dispozici je jim i terapie, množství užitečných přednášek, videotrénink
interakcí – to je speciální metoda na podporu vztahu mezi maminkou a dítětem – a programy
k využití volného času apod.
Kolik zaměstnanců se věnuje maminám?
Práci s klientkami, poměrně náročnou administrativu, propagaci, akce pro veřejnost i
provoz domu zajišťuje v průběhu roku asi 8 lidí, občas se to lehce proměňuje. Pomáhají
nám dobrovolníci a ochotní lidé v různých oblastech, za což jsme velmi vděční.
Zaměstnanci sami o sobě nemohou zajistit všechno.
Práce všech, kteří se věnují klientkám, je jistě náročná a to nejen fyzicky. Existují u
vás nějaké supervize? Hrozí syndrom vyhoření?
Naše práce patří mezi tzv. pomáhající profese, zcela jistě vyhoření hrozí a ano, tu a tam
procházíme a různě balancujeme. Supervize máme pravidelné, podpora a nadhled někoho
zvenku je prostor pro ventilaci, sebereflexi, uklidnění, ale i práci na sobě. A i zde se
v našem konání nabízí prostor pro víru.
Víte, jaký je další život maminek s dětmi, které od vás již odešly? Vracejí se někdy,
třeba se jen podívat nebo poděkovat za novou šanci?
Většinou se o příbězích klientek nedovíme nebo jen v kusých informacích nebo z doslechu.
Pro ty z nich, které chtějí být s námi v kontaktu, máme nastavenou formu pomoci a podpory
– také jim pomáhají (mimo jiné) věci a potraviny z vašich sbírek, za tuto pomoc děkujeme.
Bývalé klientky zveme k návštěvám, některé přicházejí a je to vždy milé a povzbuzující.
Jak je sbírka konkrétně využita a rozdělena?
Jak jsem sdělila, sbírku využívají těhotné maminky a maminky s dětmi v azylovém domě a
také některé maminky, které jsou potřebné a spolupracující, a občasný dar jim pomůže v
rámci jejich rozpočtu. Krabice potravin před výplatou je darem z nebe. Samozřejmě všechny
věci se využijí i při dalším provozu azylového domu, který je také takovou velkou
domácností. Vaše mouka, cukr, olej jsou v popředí zájmu např. při brigádě dobrovolníků.
Dobrovolníci pro nás pracují samozřejmě zdarma, ale dobrá buchta po práci je vítanou
odměnou.
Viděl jsem, že váš dům provozuje obchůdek. Co nabízí?
„Obchůdek na jevišti“ nabízí prodej použitého, ale hezkého oblečení za symbolickou cenu
10 Kč za kus. Jde o oblečení, které nám dovážejí lidé. Je zachovalé, ale oni už jej
nepotřebují. Co nevyužijí maminky, nabízíme dalším. Dále obchůdek nabízí prodej našich
krásných ručně šitých tašek a dalších výrobků. Veškerý výnos je využíván na provoz
azylového domu.

Je ještě jiná pomoc, kterou byste uvítali? Jak mohou dárci přispívat?
Výsledky materiálních sbírek farnosti Bojanov jsou vždy krásné, velmi prakticky zaměřené.
Ve sbírce se přesně trefujete v tom, co potřebujeme. Co se týká další pomoci, vítáme také
občasnou pomoc nějakou prací, např. na zahradě. Neustálou výzvou pro všechny lidi dobré
vůle je pomoc finanční, samozřejmě se vedení organizace chce postarat i o nás,
zaměstnance - a to něco stojí. Farnosti se každoročně zapojují např. do vánoční kampaně
„Štědrý dar pro betlémské děti“, ve které se Vaše farnost také angažovala. Svůj dar mohou
samozřejmě darovat i jednotlivci. Každá darovaná stokoruna je pro nás zdrojem vděčnosti
vůči dárci i Bohu. A neocenitelnou pomocí pro nás je modlitba – tu jsem měla zmínit jako
první.
Nějaký vzkaz pro obyvatele Bojanova a okolí na závěr?
Přeji nám všem, ať se jednou setkáme v nebi, kde se – jak věřím – potkáme s radostí
dobrého Boha nad vším, čím jsme pomohli těm nejmenším z nás – dětem před narozením.
Děkuji Vám, pane Honzíčku, za Vaši iniciativu, otci Štefanovi, každému farníkovi, rodinám
i jednotlivcům. Děkuji za možnost sdělit čtenářům něco o našem díle.
Moc Vám děkuji za Váš čas, těším se na setkání a přeji mnoho sil do Vaší služby.

