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„Je léto a já všechno v péči mám!“
Prosím, řekněte, že znáte kapelu Rybičky 48 a jejich song Léto, abych nemusela ten nadpis
mazat a vymýšlet nový…
Celý červen špekuluju, co vám sem asi tak napíšu. Vážně jsem si lámala hlavu a pak jsem
týden hrabala seno a námět je tu! Ano! Podobně jako nesnáším hlínu za nehty, nesnáším
hrabání sena. Jako fakt! Můj manžel rád poseká ten náš nekonečný pozemek (kdo vůbec
vymyslel, že musí být tak velký?) a v momentě, kdy začne tráva schnout, musí do práce a
jen volá mně, že to mám obrátit, aby mi za půl hodiny, co to upachtěná dodělám, zavolal,
že se žene bouřka a mám to skopit, Cecilko! Netušíte, kolik sprostých slov v takové
chvíli umím ve vteřině ze sebe vysypat. Nebo jsem například sama doma, je podvečer, seno
leží u nás a u tchánovců, téměř na sbírání a žene se bouřka. Svědomitě běžím na Honzíčkův
pozemek, burcuju sousedku, aby mi šla pomoct, protože sama to prostě nestihnu… Hrabeme,
kopíme a nadáváme! Kompletně propocená, vlasy slepený, seno všude (jako vážně všude) se
rodině chlubím, že jsem to stihla a je to v suchu. Jenže spadne pět kapek v deseti řadách
a je po bouřce a navíc švagr prohlásí, že jsem ještě zapomněla na seno u něj na zahradě.
V tu chvíli lámu hrábě vejpůl a stávkuju. Jako fakt ne tohleto teda! No dobře, mám aspoň
pěkné opálení a vyrážku k tomu.
Přeji vám krásné léto, pohodu a klídeček u bazénů, se sklenkou vína a dobrou knihou (to
je prostě základ) a s otavou na mě nechoďte!
K.

MĚSTYS INFORMUJE
Úřední hodiny pro veřejnost v době letních prázdnin budou pouze ve středu
8:00 – 10:30 a 11:00 – 17:00 hodin.
Místní knihovna bude v období letních prázdnin uzavřena.
V měsíci srpnu bude probíhat pravidelný odečet vody. Provádět ho bude pan
Pírko.
Zastupitelé městyse Bojanov na svém veřejném zasedání 22.6.2022 schválili:
- rozpočtové opatření č. 3/2022, které je ziskové v částce 8.937.397 Kč. V
příjmech byl rozpočet povýšen o 15.000.000,- Kč za těžbu dřeva, o
20.600.000,- Kč za převody mezi vlastními účty a o 5.403.005,37 Kč za
získanou dotaci na rekonstrukci dětských hřišť a dotaci na rekonstrukci
střechy na budově ZŠ Bojanov. Ve výdajích byl rozpočet povýšen o částku
20.600.000,- Kč z důvodu převodu mezi vlastními účty, o 3.700.000,- Kč za
pěstební činnost v lesích, o 4.000.000,- Kč za odvody DPH pro FÚ
Pardubického kraje, o 320.000,- Kč za odpadové hospodářství z důvodu
reparace odpadů.
- dle zákona o vodovodech a kanalizacích musí mít obec vypracovaný plán
financování vodovodu a kanalizace a zřídit za tímto účelem samostatný
bankovní účet. Zastupitelé schválili k těmto účelům použít stávající
spořící bankovní účet, který je vedený u Monety Money Bank, a.s.
- zřízení termínovaných bankovních účtů u České spořitelny a Komerční banky
dle zaslaných nabídek, se splatností 3 měsíce, kde by na každém z účtu
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byly uloženy finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč. Účelem tohoto
rozhodnutí je snížení rizika, kdy by veškeré finanční prostředky městyse
byly uloženy na jediném bankovním účtu.
žádost paní ředitelky z Mateřské školy Bojanov o povolení výjimky z počtu
dětí na počet 27 dětí pro školní rok 2022/2023.
výběr nejnižší cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na
výstavbu chodníku v Horním Bezděkově v hodnotě 245 000 Kč bez DPH, kterou
zaslala společnost Profesionálové, a.s..
výběr nejnižší cenové nabídky na rekonstrukci toalet v kulturním domě
Na Záložně v hodnotě 636 080 Kč bez DPH, kterou zaslala společnost B&J
Staf s.r.o..
výběr nejnižší cenové nabídky na rekonstrukci kuchyně v kulturním domě
Na Záložně v hodnotě 225 881,25 Kč bez DPH, kterou zaslala společnost B&J
Staf s.r.o..
výběr nejnižší cenové nabídky na rekonstrukci obecního bytu v č. p. 37
(pronajato rodině Drábkových), v hodnotě 431 001,87 Kč bez DPH, kterou
zaslala společnost B&J Staf s.r.o. Předmětem rekonstrukce je instalace
nových vodovodních a kanalizačních rozvodů, instalace ústředního topení a
plynu. Podmínkou je příslib připojení od dodavatele plynu.
žádost paní Petry Sotonové na prodloužení nájemní smlouvy na nebytové
prostory v Bojanově č. p. 135 k provozování živnosti „Kadeřnictví a
holičství“na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, při nezměněné
výši nájemného.
žádost pana Pavla Černíka na prodloužení nájemní smlouvy na nebytové
prostory v Bojanově č. p. 5 k provozování hospody Na Záložně v Bojanově.
Nájemcem bude nově paní Eliška Černíková, ostatní podmínky nájmu se
nemění.
poskytnutí finančního příspěvku na nový zdroj pitné vody ve výši 20 000 Kč
paní Petře Marečkové z Kovářova a panu Jaroslavu Švadlenkovi z Kovářova.

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?
BOJANOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
1.7.2022, 20.00, Bojanov kostel
22.7.2022, 20:00, Bojanov kostel
12.8.2022, 19:00, Bojanov farní zahrada
Bojanovské muzicírování vstoupilo v pátek 17.června koncertem instrumentálního
uskupení Trio con amore do svého IX.ročníku! Dle ohlasu posluchačů se jednalo o
výjimečný hudební zážitek. Již tento pátek 1.července ve 20 hodin proběhne v
kostele druhý koncert, kterým nás provedou spojené sbory Slavoj z Chrudimi a Rubeš
ze Skutče pod vedením Zdeňka Kudrnky.
V pátek 22.července ve 20 hodin srdečně zveme na další koncert Bojanovského
muzicírování, kdy se můžete těšit na hudebně literární večer. Za varhany usedne
Martin Pecháček, zpěv pod klenbou se ponese z úst Olgy Linhartové a uměleckým
přednesem hudební setkání zarámuje Renata Klečková z Chrudimi.
V pátek 12.srpna v 19 hodin se do Bojanova vrátí folk! Věřím, že nás podpoří hezké
počasí a koncert se odehraje na farní zahradě. V případě nepřízně počasí se koncert
přesune do kostela v Hrbokově. Těšme se na „Aleš Pokorný & hosté“.

BUŘTOPÉKÁNÍ
23.7.2022, 18:00, Kovářov hřiště
13.8.2022, 18:00, Kovářov hřiště
Již tradičně opeče buřty blízké i široké okolí. Těšíme se na vás!
SBÍRKA OŠACENÍ
19.7.2022, 16:00 – 18:00, Bojanov fara
MS ČČK Bojanov vyhlašuje ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírku šatstva pro
sociálně slabé občany. Sbírka se mimořádně uskuteční na faře v Bojanově. Textil
prosíme čistý, nepoškozený, zabalený do pytlů nebo krabic. Děkujeme.

POHÁDKOVÁ ZEMĚ
7.8.2022, 14.00 – 17:00, Bojanov
MS ČČK Bojanov pořádá již tradiční Pohádkovou zemi v Bojanově. Start bude za
prodejnou Coop. Těšíme se na všechny malé i velké návštěvníky.

PODZIMNÍ MUZIKÁL – TARZAN
15.10.2022, Divadlo Hybernia – Praha
Kulturní komise vás srdečně zve na společný zájezd do divadla Hybernia. Na programu
je tentokrát muzikál Tarzan dle stejnojmenné animované pohádky od Dysneyho. Ano,
jedná se o skvělou příležitost na rodinný výlet. Lístky máme do 3.–5. řady a cena
za jeden je 495 Kč (původní cena 990 Kč). Zájemci se prosím hlaste na telefonní
číslo 724 947 706.

ZŠ BOJANOV
Základní školu letos opouští 12 žáků z 9. ročníku. Přecházejí na střední školy na
obory: Obchodní akademie, Aplikovaná chemie, Informační technologie, Praktická
sestra, Kuchař – číšník, Cukrář, Zemědělec – farmář.
V tomto školním roce se žáci ZŠ Bojanov zapojili do těchto soutěží:
- Konverzace v AJ – Klaudie Kosová (5. místo), Kristýna Hendrychová
- Literární soutěž – Skrytá paměť Moravy
- Matematický klokan
- Výtvarné soutěže: Zámecká strašidla – Zámek Slavkov
Jarní mláďátka – DDM Chrudim – Julie Kučerová
Hledáme mladého grafika – SOŠ Přelouč – Andrea Koubová
Jiří Stehno
Den zdraví
V pátek 24. června 2022 se uskutečnil ve spolupráci s MS ČČK Bojanov projektový den
Den zdraví. Díky patří všem, kdo se na průběhu tohoto dne podílel a s dětmi
procvičil tak důležité věci do života, jako je 1. pomoc a ochrana zdraví.

FC BOJANOV
Bojanovské špunty – Memoriál Zdeňka Linharta
16.7.2022, od 8:00, hřiště Bojanov
FC Bojanov pořádá turnaj v malé kopané. Proti sobě se utkají týmy z okolních
vesnic. Pokud se chcete přidat, nahlaste svůj tým u Pavla Blažka na tel. 777 845
180. Nebo jen přijďte fandit! Občerstvení zajištěno.
Bojanovská olympiáda
Na počátku září se uskuteční další ročník Bojanovské olympiády, kde si své
sportovní dovednosti budou moci poměřit nejen děti, ale i dospělí. Předpokládaný
termín bude 10. nebo 11. září (dle rozpisu fotbalových zápasů). Bližší informace
budou uvedeny v příštím čísle Bojanovin a na plakátech.

FARNOST BOJANOV
Aktuální pořad bohoslužeb je vyvěšován na vývěskách u kostelů, nebo
www.farnostliciborice.wz.cz
V neděli 24.července zvu všechny putování milující na pěší pouť ke sv. Anně do
Krásného. Vycházíme ve 14 hodin od kostela v Bojanově.
V neděli 31.července oslavíme společně poutní slavnost v kostele svatého Jakuba na
Práčově. Pěší část pouti vychází v 5 hodin od kostela v Bojanově. Autobus poté v
9:00 hodin od kostela v Bojanově, pojede mimo jiné přes Licibořice. Cyklo pouť bude
dle vyhlášení - vše potřebné bude na plakátcích.
Přihlášky do náboženství na školní rok 2022/2023 budou k dispozici v kostelích farnosti
na konci srpna, dále budou k dispozici ve škole a školce v Bojanově od počátku září.
Veřejná sbírka na restaurování varhan v kostele v Bojanově stále probíhá. Více informací
na stránkách www.varhanybojanov.cz. Přispět lze bezhotovostním převodem na účet
5934509399/0800, dále adopcí píšťaly nebo do pokladen v kostele v Bojanově nebo na úřadě
městyse. K 26.6.2022 je na transparentním účtu celkem 106 020,43 Kč. Děkujeme za každý
váš dar, kterého si nesmírně vážíme. Bez podpory to nezvládneme.
Za farnost Bojanov Josef Honzíček
Sederová večeře
Ve středu 13.4.2022 jsme na faře v Bojanově uskutečnili sederový večer. Slovo seder
znamená řád, pořádek a označuje se tak večeře, která se koná na počátku židovského svátku
Pesach. Proto se sederový večer konal právě na prahu Velikonoc a jen několik málo dní
před dnem, kdy sederovou večeří letos zahájili svátek Pesach Židé. Na bojanovské faře se
sešlo až v téměř, pro tuto událost, symbolickém počtu dvanáct účastníků. Předepsaná
požehnání pronesl P. Štefan Brinda, jednotlivé úkony a symboliku pokrmu doplnila
komentářem Lucie B. Petrusová a předepsané žalmy a písně interpretoval bojanovský
varhaník Josef Honzíček. Ale nakonec získala i neplánovaný dobročinný rozměr, mimochodem
dobročinnost je jedním z pilířů judaismu, neboť se mezi účastníky sederové večeře vybraly
peníze k „zakoupení“ jedné píšťaly z bojanovských varhan za účelem její rekonstrukce.
Lucie B. Petrusová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Opustili nás…
František Hájek z Kovářova
František Trojan z Bojanova
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Svatby u nás ve vsi
Své „ano“ si v květnu řekli Hana Švadlenková z Hrbokova a Lukáš Vajda z Heřmanova Městce,
Vendula Nováková s Pavlem Křepelkou z Bajonova.

Gratulujeme novomanželům a přejeme krásnou společnou jízdu životem.

V červenci oslavují…
Luboš Švadlenka z Hrbokova
Jaroslav Janoušek z Hrbokova
Josef Honzíček z Holína
Vladimír Horník z Bojanova
Marie Zelená z Horního Bezděkova
Lenka Křivská z Bojanova

V srpnu oslavují…
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Zdeňka Petrová z Bojanova
Olga Málková z Kovářova
Josef Michek z Bojanova
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55
75

„Tajemství jak zůstat mladým, je uchovat si neřízenou vášeň pro potěšení.
Oscar Wilde

Ať máte vždy kolem sebe dostatek potěšení a nekonečnou vášeň pro jeho prožívání!
Všechno nejlepší!

INFORMAČNÍ OKÉNKO
Veterinární ordinace Bojanov bude z důvodu dovolené uzavřena 11.-17.7.2022 a
15.-28.8.2022. V akutních případech se prosím, vážení klienti, obraťte na okolní
veterinární pracoviště, neakutní případy zvládneme po dovolené. Děkuji za pochopení.
MVDr. Josef Honzíček
JAK KOUPIT ŠTĚNĚ aneb NENÍ PES JAKO PES
Vážení spoluobčané,
moje nemilá zkušenost u jednoho klienta mě tentokrát donutila odložit zpracování
rozhovoru se zajímavým člověkem a zkusit vytvořit návod, jak se nenapálit při koupi
štěněte.
Znáte to, když se na vás pes potažmo štěně podívá, jeden by nevydržel a hned by se začal
s psíkem muchlat. Ale pozor! Může se zdát, že koupit štěně je legrace, opak je však
pravdou. Zkusím shrnout základní pravidla správného nákupu psa. Pokud se jich budete
držet, nemilá zkušenost a mnoho trápení a slz vás s největší pravděpodobností mine.
Konec konců poslední roky není koupě psa levnou záležitostí.
Ač se naši poslanci snaží sebe víc a ve spolupráci se Státní veterinární správou České
republiky intenzivně pracují na všech možných legislativních opatřeních znesnadňujících
existenci množíren psů a nelegálního obchodu se zvířaty, jsou prostě podvodníci často
trochu napřed. A bohužel u mnohých chovatelů a kupujících štěně základní neznalost
zákonů, upravujících veterinární oblast, vede často ke zbytečným starostem nejen jich,
ale i ošetřujících veterinárních lékařů. Sehnat štěně dnes není problém, stačí tzv.
zagooglit na internetu a štěně je na světě.
Jak tedy postupovat?
V případě inzerátů na internetu bych důvěřoval těm, kde je uvedeno plné jméno majitele
štěněte a jeho plná adresa. Štěně při koupi musí být dle zákona čipované! Varianta, že si
to nový majitel zařídí sám, nebo že by se štěňátko trápilo při čipování v 6 týdnech věku,
je špatná a nesmyslná. Načipoval jsem stovky psů a štěňat. Věřte mi, trápení to určitě
není! To, že u nás není státní registr a povinnost registrovat psa a tudíž čip tak trochu
ztrácí význam je jiná kapitola. Ale pozor, pracuje se na tom tempem poslanecké sněmovny!
Štěně má být pravidelně již několikrát odčerveno a zápis proveden v očkovacím průkazu
psa. Stáří štěněte minimálně 6, lépe 8 týdnů! Také má mít za sebou již vakcinaci. Ta se
provádí nejdříve v 6. týdnu života. Pamatujte, že průkaz má být čitelně vyplněn a u
vakcinace musí být nejen podpis, ale i razítko veterinárního lékaře s jeho komorovým
číslem (čtyřmístné číslo, např. mé je KVL 5625), s telefonním číslem a adresou. Pokud je
štěně ze zahraničí, musí být doprovázeno mezinárodním pasem zvířete v zájmovém chovu,
jeho podoba je přibližně podobná všem zemím EU - modrá barva, znak EU v podobě žlutých

hvězd na vnější straně pasu, údaje o čipování a vakcinaci přepečetěny průhlednou
nestržitelnou páskou, zcela vyplněn. Pes bez tohoto pasu nesmí překročit hranice země.
Podezřelá je třeba nabídka štěněte od českého majitele se slovenským očkovacím průkazem
(ne pasem) vyplněným stroze slovensky a vylepenou polskou vakcínou bez razítka a podpisu
veterináře. Toto je skutečnost, se kterou jsem se setkal. V několika případech jsem se
setkal s tím, že k předání štěněte docházelo na benzínové pumpě nebo v parku, aby se
ušetřila cesta a štěně nebylo unavené na cestu apod. To je absolutně špatně! V obou
případech štěně uhynulo! Vyžadujte podívání se do chovu, chtějte vidět fenu a ostatní
štěňata. Pokud se vám chov nebude líbit, raději s koupí posečkejte a podívejte se jinde.
Pokud kupujete psa samce, vždy si zkontrolujte sestoupení varlat, ty v 8 týdnech musí být
v šourku, jiná varianta není možná. Varlata se totiž vyvíjejí v blízkosti ledvin a
sestupují do šourku. U mužů je to ještě před porodem, u štěňat až po porodu. Každý
živočišný druh to má trochu jiné, základ je však stejný. Pokud tam varle/varlata nejsou,
pes trpí tzv. kryptorchismem jedno nebo oboustranným, nesmí se uchovnit a čeká jej
kastrace včetně nesestouplých varlat. Ale toto není život ohrožující vada a není nutné se
bránit koupi takového psa. Je třeba však počítat s výdaji navíc. Také zkontrolujte, zda
štěně nemá pupeční kýlu a podívejte se do tlamy na zuby. Ideální je podepsání kupní
smlouvy, vzor si najdete na internetu. Ale i koupě na ústní dohodu je smlouvou dle
občanského zákoníku a má svá pravidla. Aneb neznalost zákona neomlouvá.
Znáte tu píseň, že kočka není pes? Tak jedna novinka na závěr! Přátelé a milovníci koček,
dle novelizace veterinárních zákonů je dovolen odstav a prodej koťat nejdříve v
84. dni života, tzn. ve 12 týdnech. Nespěchejte proto na koťata, je potvrzeno výzkumem,
že u koček odstavených dříve jsou sklony k agresivitě a celkově mohou být kočky dost
labilní.
Přeji vám mnoho krásných dní ve společnosti vašich mazlíčků. Pokud byste potřebovali s
koupí nového mazlíka i třeba jen poradit, nebojte se na mě obrátit. Víte kdy a kde mě
najdete.
MVDr. Josef Honzíček

Foto z prvního koncertu Bojanovského muzicírování.

