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Vážení přátelé, spoluobčané.
Setkáváme se s posledním letošním číslem Bojanovin. A naopak poprvé píšu úvodník já, sedě
na zídce v Monchiu v italských Apeninách a navíc ťukaje úvodník do telefonu. Stále se
prostě něco mění a musíme se přizpůsobovat. Máme po komunálních volbách, po ustavujícím
zasedání nového zastupitelstva a došlo i ke změně v kulturní komisi. Dovolte mi, abych
vám novou komisi představil. Rádi se s vámi nejen na stránkách Bojanovin, jejichž tvář
bychom také rádi změnili, budou potkávat Josef Honzíček, Kristina Honzíčková, Lenka
Simonová, Veronika Brůhová, Ivana Paulusová a Petra Žaludová. V mnohých projektech úzce
spolupracujeme s komisí sociální, kterou řídí Iveta Pešková. A moc se těšíme, že se
s vámi budeme potkávat i reálně, například již v sobotu na setkání přátel 60+ či že
spolu olízneme kost svatomartinské husy v pátek 11. listopadu. Pokud budete něco
potřebovat, budete mít nápad na něco, co chybí v naší kultuře, přijďte a povězte nám to.
Jsme tu pro vás.
JH

Zastupitelé a členové kulturní a sociální komise přejí
všem občanům krásné Vánoce a do nového roku hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.

MĚSTYS INFORMUJE
Výsledky komunálních voleb 2022
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Ustavující schůze zastupitelstva se konala 19.10.2022.
- Zastupitelé, kteří složili slib na ustavujícím zasedání zastupitelstva:
Ing. Petr Křivský, Milan Michálek, Michal Secký, Ing. Josef Mrtka,
Mgr. Lenka Simonová, Jan Tesař, Ing. Iveta Pešková, MVDr. Josef Honzíček,
Jaroslav Křivský.
- do funkce starosty byl zvolen pan Milan Michálek
- do funkce místostarosty byla zvolena paní Iveta Pešková
- zastupitelstvo schválilo koupi areálu bývalého lihovaru v Petrkově včetně
pozemků a budov za oboustranně dohodnutou částku 6 500 000 Kč.
- Více informací z jednání zastupitelstva najdete na stránkách www.bojanov.cz
nebo ve vývěskách.
Čtvrtletní plátci vodného a stočného nahlaste, prosím, stav vodoměrů k datu
30.11.2022. Učinit tak můžete telefonicky na čísle 469 675 208, emailem na
ucetni@bojanov.cz nebo osobně na úřadě městysu.
Prodej vánočních stromků se letos neuskuteční.
Úřad městyse Bojanov bude uzavřen po dobu vánočních svátků od 27.12.2022 do
3.1.2023.
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse se bude konat 14.12.2022 od 17:00
v kulturním středisku Na Záložně v Bojanově.
Oznamujeme, že na úřadě městyse jsou k prodeji kalendáře na rok 2023.
Možno vybírat ze tří druhů: Chrudimsko na starých pohlednicích za 80,Kalendář s fotografiemi od pana L. Plašila za 70,Kalendář Železnohorského regionu za 70,Nabídnout vám můžeme i dvě nové knihy: Čarovné Železné hory (fotografie) za 440,Země Česká za 599,OHŇOSTROJE A DĚLOBUCHY: Zastupitelé městyse prosí občany o uvážlivé používání
dělobuchů a ohňostrojů zejména s ohledem na domácí mazlíčky, především psy. Pokud
máte v plánu vypouštět „rachejtle“ mimo silvestrovskou noc, kdy se to očekává,
zkuste své sousedy vlastnící pejska upozornit na tuto skutečnost, aby si mazlíka
mohli zabezpečit. Děkujeme, že jste ohleduplní.

CO? KDY? KDE?
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA ZÁLOŽNĚ
5.11.2022, 16:00, Bojanov Na Záložně
Tradiční setkání přátel se uskuteční v znovu otevřené hospůdce Na Záložně. Pro
pozvané máme nachystaný bohatý program, občerstvení, večeři a večerní překvapení.

SVATOMARTINSKÁ JÍZDA A PEČENÁ HUSA S VÍNEM
11.11.2022, 16:15 Bojanov – dětské hřiště
Rádi bychom navázali na úspěšný Svatomartinský průvod z doby „předkovidové“ a užili
si tento sváteční den po boku svatého Martina na bílém koni a jeho pobočníka. Sraz
bude v 16:15 na dětském hřišti v Bojanově, děti nezapomenou lampióny. Společně
půjdeme průvodem po obci a cestu zakončíme v tělocvičně bojanovské školy, kde na
vás bude čekat svatomartinská husa a svatomartinské víno. Svou porci a místo
v tělocvičně si musíte předem rezervovat! Volejte na 728 222 479 od 1.11.2022 do
8.11.2022.

DEN VETERÁNŮ
12.11.2022, 17:00
Den veteránů společně uctíme v sobotu po svatomartinské jízdě. Nabízíme společnou
cestu obecním vozem se zastávkami: 16:45 z Horního Bezděkova, 16:48 Bojanov
Technolen, 16:50 Bojanov obchod Coop, 16:55 Kovářov zastávka.
V 17:00 započne vzpomínka u pomníku válečných veteránů v Hrbokově, v 17:15 se
zastavíme v Kovářově a v 17:30 v Bojanově u Andělíčka.

ŽEHNÁNÍ OBNOVENÉHO KŘÍŽE NAD HORNÍM BEZDĚKOVEM
13.11.2022, 15:00, Horní Bezděkov
V neděli 13.11.2022 vás srdečně zveme k žehnání obnoveného kříže nad Horním
Bezděkovem, směr Prosíčka.

SETKÁNÍ U POMNÍKU REPUBLIKY
17.11.2022, 17:00, Bojanov
Pro připomínku Sametové revoluce zveme na setkání u Pomníku republiky.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
3.12.2022, 15:30, Bojanov - městečko
Druhý adventní víkend se v Bojanově rozsvítí vánoční strom. Přijďte nasát vánoční
atmosféru se svařáčkem, ochutnat trdelník, nakoupit v advetních stáncích. Těšit se
můžete na vystoupení dětí ze základní a mateřské školy a mnohé další.

ROZSVÍCENÍ HRBOKOVSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
3.12.2022, 18:00, Hrbokov hřiště
Po rozsvícení bojanovského stromu se můžete přesunout na kopec do Hrbokova.
O akci bude včas informováno prostřednictvím plakátů.
SBÍRKA POTRAVIN A DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ
2.-4.12.2022, Bojanov
Trvanlivé potraviny a drogistické zboží můžete darovat 2.-3.12.2022 do obchodu COOP
v Bojanově. Následující den 4.12.2022 v době od 16:00 do 18:00 můžete dary nosit na
bojanovskou faru. Výtěžek bude určen pro azylový dům v Hamrech u Hlinska.

ROZSVÍCENÍ HOLÍNSKÉHO STROMU
10.12.2022, 17:00, Holín náves
Zveme vás na předvánoční setkání u holínského stromečku, který společně rozsvítíme.
Něco k zakousnutí, čaj a svařák na zahřátí jsou samozřejmostí.

ZÁJEZD DO OLOMOUCE – umění a trhy
17.12.2022
Během měsíce listopadu se můžete hlásit na připravovaný zájezd do krásné Olomouce.
Na programu bude návštěva olomouckého Muzea umění, konkrétně výstava s názvem
Posvátné umění v nesvaté době – České sakrální umění

1948 – 1989. Na této výstavě je zmíněn i hrbokovský kostelík se svou výmalbou. Den
zakončíme návštěvou olomouckých adventních trhů. Přihlášky a bližší informace o
odjezdu na telefonním čísle 728 222 479, nebo na mailu kkmestysbojanov@seznam.cz
do 10.12.2022.

VÁNOČNÍ KONCERT
23.12.2022, 18:00, Hrbokov kostel
Tradice vánočních koncertů se vrací do Hrbokova. Vystoupí děti z bojanovské
základní školy.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1.1.2023, 17:00, Holín
Svařáček, novoroční přípitek a tradiční ohňostroj v první den nového roku.
„Přípitivo a sklenivo“ s sebou. O možnosti společné cesty busem z Bojanova bude
včas informováno. Těšíme se na vás na holínské návsi.
Na akcích kulturní a sociální komise budou pořizovány fotografie pro kroniku, další čísla
Bojanovin a prezentaci obce. V případě nesouhlasu s uveřejněním fotografií, na kterých se
můžete najít při účasti na akcích, prosím vyjádřete svůj nesouhlas kterémukoli členu
kulturní a sociální komise. Můžete též použít písemnou formu, respektive mailovou adresu
kkmestysbojanov@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla Bojanovin bude 20.12.2022. V případě, že plánujete kulturní
událost, o které byste rádi spoluobčany informovali, nebo chcete přispět svým článkem,
informujte nás o tom na mailu kkmestysbojanov@seznam.cz do výše uvedeného termínu.

ZŠ BOJANOV
Ve dnech 21. – 24. listopadu proběhne sběr papíru. Pokud by měl zájem přispět i někdo z
řad veřejnosti, prosíme, aby byl papír předán panu školníkovi ve čtvrtek 24. 11. od 15,00
do 18,00. Vybíráme pouze tříděný papír, a to časopisy, noviny, letáky či brožované knihy.
Nikoliv karton. Předem děkujeme. Výtěžek bude využit ve prospěch dětí naší školy.
Školní pěvecký sbor vás zve na 12. ročník akce Česko zpívá koledy. Sejdeme se 7. prosince
v 18 h. před Úřadem městyse Bojanov, abychom si společně zazpívali známé koledy a prožili
příjemný adventní čas. Přidejte se k nám!
Srdečně zveme na Vánoční trhy a besídku. Malí prodejci vás budou očekávat ve středu 21.
prosince v 16 h. na chodbě v 1. patře. Vystoupení začne v 17 h. ve velké tělocvičně.

FC BOJANOV
5.11.2022 od 14:00 v Zaječicích odehrají naši fotbalisti svůj letošní poslední zápas.
Přijeďte jim fandit.

FARNOST BOJANOV
Aktuální pořad bohoslužeb je vyvěšován na vývěskách u kostelů.
2.11.2022 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 19:00 Bojanov
6.11.2022 Dušičková pobožnost na hřbitově 15:00 Bojanov
23.11.2022 Červená středa, mše sv. za pronásledované křesťany v 19:00 v Bojanově.
Sejdeme se v 18:15 u kříže v Horním Bezděkově a průvodem si připomeneme všechny
pronásledované pro víru. Po bohoslužbě následuje promítání krátkého filmu na
bojanovské faře.
Roráty 3.12.2022 a 17.12.2022 v 7:00 Bojanov
Vánoce: 24.12.2022 Štědrý den: 17:00 Bojanov
25.12.2022 Slavnost narození Ježíše Krista: 8:00 Bojanov, 11:15 Hrbokov
Konec roku 31.12.2022 v 15:00 Hrbokov
Nový rok 1.1.2023 Slavnost Matky Boží, Panny Marie: 8:00 Bojanov

Manželské podvečery na faře v Bojanově
Věnujte čas vašemu vztahu. Do chaosu všedních dnů vložme malé zastavení pro nás dva. V
rámci dvou večerů budeme hovořit o:
1.12.2022 v 18:00 I. Krása rozdílnosti světa muže a ženy - Vyladění komunikace pro snazší
porozumění.
2.2.2023 v 18:00 II. Odpuštění a nový restart vztahu - Optimisté v manželství.
Na setkání navážeme: setkáním pouze pro ženy: Důvěrně: Krása být ženou (termín bude ještě
upřesněn)
Veřejná sbírka na restaurování varhan v Bojanově
Sbírka na restaurování varhan v Bojanově pokračuje dál navzdory nepříznivé ekonomické
situaci nás všech. Upřímné díky všem dárcům, ať již přispěli přímo na sbírkový účet
5934509399/0800, nebo formou adopce píšťaly (viz www.varhanybojanov.cz), či do sbírkových
pokladen na úřadě městyse, nebo v kostele v Bojanově. Ke dni 30.10.2022 je na účtu celkem
132 205,96 Kč. Budu moc rád, když celý projekt podpoříte třeba i tím, že se o ní zmíníte
u svých přátel.
Josef Honzíček

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Opustili nás…
Jaroslav Čechlovský z Bojanova
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Svatby v obci…
V září vstoupili do svazku manželského Pavlína Trojanová a Tomáš Vtípil z Kovářova.
Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí na společné cestě.

V listopadu oslavují…
Kateřina Trávníčková z Kovářova
Martin Pavlas z Bojanova
Jaroslava Tlapáková z Bojanova
Josef Kohoutek z Bojanova
Eva Janoušková z Hrbokova
Ladislav Pospíšil z Bojanova
Marie Zemková z Hrbokova
Eva Vokálková z Horního Bezděkova

V prosinci oslavují…
87
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96

Marie Nedbalová z Petrkova
Věra Trojánková z Bojanova
Věra Zelená z Bojanova
Josef Velehradský z Bojanova
Věra Geerová z Bojanova
Gabriela Horníková z Bojanova
Božena Stehnová z Bojanova
Josef Sedlák z Horního Bezděkova
Ladislav Zigmund z Bojanova
Josef Horník z Hrbokova
Hana Štěrbová z Bojanova
Josef Mrtka z Horního Bezděkova

81
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„Stárnutí vás neuchrání před láskou, ale láska vás, do jisté míry,
může uchránit před stárnutím.“
J. Moreau

Přejeme Vám, ať máte kolem sebe vždy dostatek lásky a lidi, kteří vás láskou zahrnou.
Všechno nejlepší!

INFORMAČNÍ OKÉNKO
VZPOMÍNKA
Dne 16.10.2022 zemřel Mgr. Jan Stejskal, čestný občan města Chrudim, učitel hudby,
spisovatel. Několik let učil na základních školách v Bojanově a Seči. Mnohokrát vystoupil
v Bojanově se svou skupinou „Nestejskáme se“. Čest jeho památce.

VETERINÁRNÍ ORDINACE
5.12.2022 bude ordinace mimořádně zavřená. Děkuji za pochopení, MVDr. Josef Honzíček.

JÓGOVÉ CVIČENÍ V BOJANOVĚ
každý čtvrtek, 17:30, tělocvična Bojanov
Přijďte se protáhnout s Terkou Šnapkou! S sebou potřebujete podložku. Cena lekce je
100Kč.

OHLÉDNUTÍ ZA IX. ROČNÍKEM BOJANOVSKÉHO MUZICÍROVÁNÍ
Celkem 6 koncertů nás v Bojanově provázelo od počátku léta až do konce září.
Již 9. ročník úspěšně proběhl a setkal se velkým ohlasem. Jinými slovy se opět potvrdilo,
že hudba má v Bojanově své trvalé místo.
V polovině června jsme přivítali tříčlenný komorní sbor Con Amore, který jak jejich název
napovídá – s láskou k nám soubor znovu přijel a s láskou byl srdečně přijat.
Počátkem prázdnin se konalo setkání rodáků a v jeho předvečer ho předznamenaly pěvecké
sbory Slavoj z Chrudimi a Rubeš ze Skutče, které u nás také nejsou poprvé.
Uprostřed léta to byla Jitka Kopřivová (zpěv), Renata Klečková (umělecký přednes)
s varhanním doprovodem Martina Pecháčka. Na faře bylo možno zhlédnout tvorbu Ludmily
Sadílkové, v kostele pak obrazy Karla Linka a výstavu ornátů.
4. koncert přinesl něco zcela nového – jazzovou kapelu Raincoat Quartet. Počasí vyšlo,
prostředí farní zahrady přispělo krásné atmosféře pátečního podvečera. Nejen hudba, ale
také víno, zkrátka kdo si přinesl sklenku…
Počátkem září to byl poetický večer sólového zpěvu s hudebním doprovodem a recitací
v podání Jany Sychrovské, Martina Berana a Miroslava Dvořáka.
Tradičně v závěru týdne po sv. Václavu proběhl velkolepý závěrečný koncert Smíšeného
pěveckého sboru Salvátor z Chrudimi a Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice pod
vedením MgA. Tomáše Žídka, PhD.. Presbytář kostela zaplnilo více než 30 zpěváků, sólistů
a hudebníků. Hlavním tématem programu byla hudba W.A.Mozarta.
Na závěr vřelé poděkování účinkujícím za úžasné provedení všech koncertů a také všem, kdo
se zasloužili o průběh celého festivalu. Festival je spolufinancován z rozpočtu Městyse
Bojanov. Děkujeme!
Máme radost, že koncerty mohly úspěšně proběhnout bez zdravotních omezení. Kolem nás ale
existuje něco dalšího, co vzbuzuje obavy a dříve jsme si to nedovedli představit. Díky za
povzbuzení hudbě, která nám takto přichází naproti. Dovolil jsem si to na závěr docela
obyčejně vyjádřit: „Máme se na co těšit a na co vzpomínat!“
V. Beran

