Bohuňovník
leden 2021
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem všech zastupitelů popřála
hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce. Ráda bych na tomto místě
vyslovila přání, aby rok letošní byl rokem poklidnějším, než byl ten minulý,
vše se vrátilo do normálu a my si mohli užívat společné chvíle u všedních i
svátečnějších akcí, které společně v naší vesničce tvoříme zejména sami
pro sebe, ale i pro širší okolí a rodinné příslušníky, kteří se rádi vracejí do
míst, kde mají své kořeny.
Jelikož jsme se ani na jaře ani na podzim nemohli sejít při tradičním
setkání s občany, rozhodli jsme se pro vydání tohoto občasníku tak,
abyste i vy byli informování o tom, co se v obci udělalo, bude provádět,
anebo třeba plánuje. Rádi od vás obdržíme jakýkoliv podnět, připomínku
či návrh ke všem oblastem společného života.
Jana Rounová

Peripetie kolem pořízení hasičského auta
Myslíte si, že na akci pořízení nového automobilu pro hasiče nemůže být
nic zase tak složitého a náročného? Já si to ještě asi před dvěma roky
myslela také, ale pak jsme se pustili do vyřizování dotací a můj názor se
rychle změnil. Kdybych měla celou akci popisovat dopodrobna, musel by
tento občasník vycházet na pokračování a měl by postaráno o náplň na
několik dílů dopředu, tak alespoň velmi zkráceně.
Celá akce začala v první polovině roku 2019, kdy jsme podali žádost na
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR o dotaci na
pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH obcí. V září 2019 jsme

se pak dozvěděli, že patříme mezi ty šťastnější obce, jejichž žádost byla
doporučena k alokaci. V listopadu jsme se museli zúčastnit školení v
Praze, kde nás seznamovali s tím, co vše musíme udělat dále, pro zdárné
splnění podmínek dotačního programu.
Asi nejtěžším krokem bylo sestavení technických podmínek (TP), což je
dokument, kde je přesně popsáno, co automobil musí splňovat. TP
vycházejí z řady předpisů a upravují zcela specifické podrobnosti ohledně
vybavení vozu (např. osvětlení, topení, doplňkovou výbavu, …), z pohledu
laika bylo asi nejdůležitější rozhodnutí, zda chceme vůz s pohonem 2x4
nebo 4x4. Po konzultacích a řadě úvah vyhrála varianta 4x4, i když
znamenala navýšení rozpočtu na pořízení automobilu cca o 300 tis. Kč.
Dalším omezujícím faktorem pro výběr konkrétního automobilu byly
zejména jeho rozměry, tak aby se bez dalších stavebních úprav vešel do
stávající hasičské zbrojnice.
Po schválení TP a registraci akce (vše jsme stihli v březnu 2020) byla
vypracována zadávací dokumentace a vypsáno výběrové řízení. Osloveni
byli 3 dodavatelé přestaveb. Veřejnou soutěž vyhrála společnost Auto
Trutnov s.r.o., která nabídla přestavbu vozu VW - T 6, s tou jsme také
koncem června uzavřeli kupní smlouvu. Po uzavření smlouvy jsme zaslali
na GŘ HZS ČR žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsme
obdrželi 14.7.2020.
Od té doby čekáme na dodání automobilu. Původní termín dodání byl do
konce roku 2020, ale pandemie COVIDu způsobila výpadek v dodávkách
užitkových vozidel značky VW právě s námi požadovanou manuální
převodovkou v kombinaci s pohonem 4x4, takže jsme byli nuceni uzavřít
dodatek ke kupní smlouvě, kterým byl maximální termín dodání
prodloužen.
Paralelně k této dotaci ve výši 450.000,-- Kč jsme zažádali i o dotaci
z Pardubického kraje, který ji poskytuje jen těm, kteří obdrží dotací od GŘ
HZS. Zde máme uzavřenu „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje“
– v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2020 – výše investiční
dotace je 300.000,-- Kč.
Zbylou část pořizovací ceny, kterou nepokryjí výše zmíněné dotace bude
financovat obec ze svého rozpočtu.

Co dodat na závěr, snad jen to, že musíme doufat, že tato peripetie bude
mít zdárný konec a v naší hasičárně se již brzy usídlí nový vůz, který bude
sloužit všem občanům. A po závěrečném profinancování a dodání všech
zpráv a dokladů skončí zdárně jedna dotační mašinerie, která by se
z mého pohledu měla stát odstrašujícím příkladem pro to, jak by dotační
programy neměly vypadat.
J.R.

Nový obecní web
V průběhu roku 2020 byl spuštěn nový obecní web – adresa zůstala
zachována: www.obecbohunov.cz
Pokud máte k obsahu jakékoliv připomínky nebo náměty, piště je na
obecní email: bohunov@tiscali.cz, pokusíme se je zapracovat.
Stránky umožňují přihlášení k odběru nových příspěvků prostřednictví
emailu ve třech sekcích – úřední deska, aktuality a akce v obci. Všem
přihlášeným chodí upozornění na nový příspěvek na uvedený email.
Pokud máte o toto upozornění zájem, zaregistrujte se k odběru
prostřednictvím tlačítka v pravém horním rohu jedné z uvedených

podstránek. Na vyplněný email Vám přijde odsouhlasení, kde si můžete
vybrat, o zasílání jakých informací máte zájem.
Nezávisle na výše zmíněném systému připravujeme spuštění systému
informačních SMS, k jejich odběru je nutné se zaregistrovat samostatně
v sekci – ÚŘAD – ODBĚR SMS. Spuštění systému proběhne po registraci
dostatečného počtu občanů. SMSky budou ze strany obce (ne občanů)
placené, proto apelujeme na to, aby se registrovali jen ti, pro které jsou
informace opravdu užitečné – např. jen jeden z domácnosti.
J.R.

Na jaře propukne budování víceúčelového hřiště
V roce 2020 se nám podařilo získat dotaci (máme podepsánu smlouvu o
jejím poskytnutí s MMR) ve výši cca 1.850 tis. Kč na vybudování
víceúčelového hřiště, které by mělo sloužit všem našim občanům k celé
řadě míčových sportů jako je malá kopaná, volejbal, basketbal, tenis,
florbal apod. Hřiště bude umístěno za prodejnou COOP. Bude
koncipované jako víceúčelové, což znamená že bude nalajnováno pro co
nejvíce variant rozměrů hřišť, i sítě a ostatní vybavení bude co nejvíce
variantní. Povrch hřiště bude z tartanu, ten je sice dražší než např. umělá
tráva, ale měl by být nejméně náročný na následnou údržbu. Hřiště bude
oploceno, ve spodní části opatřeno dřevěnými mantinely.
V současnosti již proběhlo výběrové řízení, máme tedy vybraného
dodavatele - společnost TEWIKO systems s.r.o., se kterou máme
podepsánu smlouvu, kde je stanoven termín dodání do konce června
2021. Takže se budeme těšit, až si třeba brzy uspořádáme první
bohuňovský turnaj.
A pokud Vás zajímá, jak to bude s poutí, tak vězte, že i tuto otázku jsme
řešili. O přesunu pouti jsme jednali s panem Lagronem, který vidí přesun
reálně. Pouťové atrakce by se měly přesunout na louku vedle č.p. 104
(Málkovi) - k hasičskému hřišti,
ale měly by být umístěny jen
na části mimo běžeckou
dráhu, tak aby nedošlo k
jejímu poškození. Elektřina a
voda by měly být přístupné z
obecního úřadu.
¨
J.R.

Ohlédnutí za obměnou vodovodního řadu
V letech 2012 až 2017 byl v obci vyměněn hlavní vodovodní řad a
zpravidla souběžně s tím občané obnovili své vodovodní přípojky.
Následně byla zvýšena kapacita zdroje pitné vody „Martinů kout“
doplněním dalšího zásobníku. Snížením ztrát ve vodovodním řadu a na
trase vodovodních přípojek společně se zvýšením celkové zásoby pitné
vody umožňuje odebírat pitnou vodu bez omezení i v letních měsících.
Poruchy vedoucí k úniku pitné vody se nyní stávají poškozením
vodovodního řadu při stavební činnosti nebo promrznutím části přípojky
(často vodoměru) ve zpravidla trvale neobydlených objektech. Před
zimním obdobím je proto třeba místa, kde je umístěn vodoměr, ochránit
před mrazy a vyhnout se tak přerušení dodávky pitné vody.
M.Ř.

Veřejné osvětlení
Pro postupnou výměnu často poruchových svítidel v nejbližších dvou až
třech letech se rozhodli zastupitelé při přípravě rozpočtu na rok 2021.
Cílem je pořídit úsporné osvětlení a eliminovat alespoň větší část poruch
na něm. Odstraní se tak opakované poruchy způsobené netěsností
osvětlovacích těles a poruchy vyvolané „dožitím“ technického zařízení.
Některé poruchy však výměna starých osvětlení za nové nevyřeší. Závady
na vedení nízkého napětí (ČEZu) tímto nevyloučíme, někteří z nás ale
mohou pomoci odstraněním dřevin rostoucích v blízkosti těchto vedení.
M.Ř.

Výňatek z upozornění ČEZ Distrubuce
Vlastník pozemku je povinen udržovat porost tak, aby byla zachována vzdálenost větví stromů a
jiného porostu od nadzemního vedení nízkého napětí (nn) do 1 kV:
-

2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných
porostů, u kterých se předpokládá výstup osob,

-

1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných
porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob.

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při zásahu je min. 0,3 m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m.
V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy,
kontaktujete ČEZ Distribuci na lince 800 850 860.

Velikonoční výzdoba v Bohuňově
Tak, jak to bylo několik posledních let zvykem, byla bych ráda, aby i letos v
období velikonočních svátků, byla naše vesnička krásně vyzdobena. Loni
se nám to bohužel z důvodu koronaviru nepovedlo, ale právě proto bych
chtěla podobné situaci tento rok předejít.
V minulých letech jsme pořádali velikonoční dílničky, kde jsme společně
malovali vyfouklá vajíčka, kterými jsme zdobili stále více stromů v naší
javorové aleji. Rok co rok přibývalo ozdobených stromů, ale přesto nebyla
výzdoba zdaleka na všech. Proto bych ráda, vás všechny, oslovila s
nápadem, který mi už nějaký čas leží v hlavě: „Pojďme si velikonoční
výzdobu udělat společně!“ 
Kdyby rodina, rodiče s dětmi, babička s vnoučaty nebo i skupina
kamarádů ozdobila jeden strom, mohlo by se nám společně podařit
vyzdobit celé stromořadí, všech 23 javorů, které podél silnice rostou.
„Nebylo by to krásné?“
A pokud nebude i letošní rok doba pro návštěvy a ostatní velikonoční
zvyky příznivá, budeme se alespoň pospolu těšit z pěkné, společně
vyzdobené vesnice.
Pokud se vám můj nápad líbí a máte zájem ozdobit si nějaký konkrétní
strom (před domem, poblíž domu, nebo jen tak nějaký sympatický)
zavolejte na tel: 732 878 385. Každý strom bude označen dle přání. Buď
příjmením rodiny, jmény dětí nebo pouze číslem domu.
Věřím, že zájemců bude
dostatek a všech 23 javorů
se nám podaří nádherně
vyzdobit! Všichni naši
občané
budou
mít
možnost
účastnit
se
hlasování o nejkrásnější
strom. Vítěz soutěže bude
odměněn!
Bc. Jaroslava Straková

Knihovnička pro všechny
Nápad na zkulturnění autobusové zastávky se zrodil již před několika lety,
když mé „kritické“ oko padlo po nastěhování se do Bohuňova na některé
místní části. Nejprve prošla opravou nástěnka u mlýna (ještě se nejedná o
finální podobu ), no a pak došlo na autobusovou zastávku. Do této se
pustili bohuňovští nadšenci za podpory obecního úřadu a tak máme nyní
zastávku osvětlenou a vybavenou zápůjčkovou knihovničkou (taky ještě
není zcela hotova). Máte-li doma nějakou knihu v zachovalém stavu a
chcete se o ní podělit s ostatními, jednoduše ji do knihovničky položte.
Naše zastávková knihovnička nemá žádná pravidla kromě jednoho, knihy
neničit a nerozhazovat po okolí tady ani jinde. Knihu si můžete vzít, i
pokud zrovna nejedete nikam busem. Po přečtení ji vraťte nebo pošlete
dále někomu, koho potěší. Jelikož se nejedná o žádný náš originální
nápad, jistě objevíte při svých cestách necestách i další podobné
knihovničky, takže můžete knihu odložit tam. No a nějakou jinou
zajímavou třeba přivézt k nám. Pokud vkládáte nějaké časopisy, prosím o
dodržení kultury alespoň na střední úrovni obsahové kvality bez bulváru.
Nepotřebujeme se přece ještě více stresovat, ale cestování si
zpříjemňovat. A život vůbec…. Buďte zdrávi!
B53

Bude či nebude sraz rodáků???
Možná jste počátkem minulého roku zaznamenali informaci o chystaném
srazu rodáků, který se měl uskutečnit u příležitosti oslavy 200 let od
zahájení stavby kostela. Bohužel pandemie koronaviru celý plán zhatila a
plánovaná oslava, která se původně měla uskutečnit 19.9.2020 byla
přesunuta na letošní rok. Bohužel ani letos není vývoj situace přívětivý.
Akce tohoto typu vyžaduje dlouhodobou přípravu, a pokud nevíme, jaká
bude situace za dva, tři měsíce, tak je její příprava hodně velká sázka do
loterie. Navíc není příjemné asi neustálé přesouvání již dlouhodobě
dohodnutých aktivit, jako je hudba, program, zapůjčení vybavení apod.
Přesto se myšlenky na uspořádání nevzdáváme, rozhodli jsme se, že
budeme pokračovat v přípravách, ale přesný termín konání vyhlásíme,
až bude situace příznivější, což může být třeba letos na podzim nebo
třeba příští rok, uvidíme!

Pro přípravu srazu bychom primárně potřebovali shromažďovat
kontakty na rodáky, tak abychom je měli připraveny a v příslušný
okamžik je mohli jen „vytáhnout ze šuplíku“ a rodáky oslovit. K tomuto
účelu jsme vytvořili formulář, který se možná někomu z Vás již dostal do
rukou (měl sloužit ke sběru kontaktů na nejbližší členy příslušné rodiny
dle čísla popisného), bohužel návratnost vyplněných formulářů byla velmi
malá. Proto bychom Vás ještě jednou chtěli požádat o spolupráci a
vyplnění formuláře (nebo napsání údajů na volný list papíru) a vhození
do schránky na obecním úřadě (pro dodržení omezeného kontaktu).
Ani my nevíme, kdy se sraz uskuteční. Přesto věříme, že se tak stane a
pokud by nám jeho uskutečnění mělo být v nejbližší době umožněno,
věříme, že se budeme moci spolehnout na Vaši spolupráci.
J.R.
………………………………………………………….……………………………………….……………
Kontaktní údaje

č. p. ……………….

Jméno:
Příjmení:
Titul:

Adresa (vč. PSČ):
E-mail:*
Telefon:*
Jiné kontaktní údaje:*
* Nepovinný údaj

Uděluji souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů zastupitelům obce Bohuňov a jimi pověřeným osobám. Účelem zpracování osobních
údajů je uspořádání kulturní akce "Setkání rodáků" (zvaní, organizace programu, rekapitulace výstupů o průběhu akce apod.).

V …………………….……………..
Dne: …………....………………….

………………………………………………………………………………………………………………….
podpis zmocnitele

Napadl sníh…
Mnohým k radosti, mnohým ke starosti. Zastupitelům se nepodařilo
během teplých dnů sehnat žádného dobrovolníka na pravidelnou údržbu
obecní zeleně, byť za finanční úplatu, stejně tomu je i v případě úklidu
sněhu. Najmutí profesionální firmy by bylo nemalým zatížením obecního
rozpočtu, což by se jistě nikomu nelíbilo. Navíc zajistit, aby firma sníh
uklidila v časných ranních hodinách, kdy je bezpečný pohyb v obci zvlášť
důležitý, by bylo patrně problematické. Prozatím úklid provádí nárazově
pár občanů ze své vlastní dobré vůle a bezplatně (finanční vyrovnání
probíhá pouze při použití vlastní techniky). Stále tedy hledáme někoho,
kdo by se výše zmíněné údržby za finanční odměnu zhostil. Ideální by
byl návrat ke starým dobrým časům, kdy občané více dbali o vzhled
obce sami a bylo slušností uklidit si alespoň „před vlastním prahem“.
B53

Plánujeme rekonstrukci schodů ke kostelu
Schody ke kostelu tvoří významný vzhledový prvek v naší obci, a jelikož se
na nich již podepsal zub času, rozhodli jsme se, že v letošním roce
uskutečníme jejich rekonstrukci. Mělo by se jednat o kompletní výměnu
nášlapných ploch (vč. zbudování základů) i zábradlí. Zatím jsme na tuto
akci požádali o dotaci v rámci programu obnovy venkova na Pardubický
kraj pro rok 2021. Dále jsme oslovili možné potenciální dodavatele a
požádali jsme je o dodání cenové nabídky na tuto akci. Abychom mohli
nabídky porovnat, doplňujeme je tak, aby byl obsah naceněných prací
srovnatelný. Doufejme, že se naplánované práce uskuteční a že schody
budou krášlit vzhled naší obce další řádku let.
J.R

Komunální odpad v obci
Jistě si pamatujeme, že jsme Vás v minulosti oslovovali a zjišťovali Váš
zájem o umístění nádob na třídění odpadu přímo u Vašeho domu, tak
abychom se mohli zapojit do systému svážení odpadu door to door, tedy
do systému, kdy by se kromě směsného odpadu přímo od Vašeho domu
svážel i odpad tříděný. V našem případě se bude jednat umístění modré
nádoby na papír a žluté na plast přímo u vašeho domu.

Společně s dalšími obcemi ze svazku Technické služby Malá Haná jsme
zažádali o dotaci na pořízení těchto nádob. Ty by měly být k dispozici
někdy v polovině letošního roku. Poté by mělo proběhnout očipování a
distribuce popelnic do domácností.
Celému tomuto systému bude potřeba přizpůsobit systém svozu. Z tohoto
důvodu jednáme s možnými dodavateli těchto služeb, tak abychom
zkvalitnili služby směrem k občanům a byli schopni splnit stále náročnější
požadavky, které na nás přenáší v rámci zákona o odpadech stát. O
všechny změnách, které se dotknou služeb ve vztahu k občanovi jako
konečnému producentovi odpadu Vás budeme včas informovat.
Do té doby zůstává zachován stávající systém, kdy jednou za čtrnáct dní
dochází k vývozu směsného komunálního odpadu přímo od domu. Ke
třídění odpadu slouží kontejnery u prodejny COOP a za obecním úřadem.

SBĚR POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Použitý olej doma slévejte do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazujte do
nádoby na sběr použitého oleje – černá popelnice s kruhovým otvorem,
která je umístěna na sběrném místě u prodejny COOP.
Takto shromážděný olej je určen k ekologické likvidaci.
Do sběrné nádoby:
PATŘÍ: - použité oleje a tuky rostlinného původu z domácnosti (např.
fritovací olej, olej po smažení, ztužené jedlé tuky) v pevně uzavřených
PET lahvích.
NEPATŘÍ: - technické oleje (převodové, tlumičové, motorové), maziva a
kapaliny, živočišné tuky (sádlo, lůj), jiný odpad.

Termíny svozu odpadu v 1. pololetí 2021
(vždy sudý týden v pátek)

PLASTY
CO:

8. ledna

2. dubna

22. ledna

16. dubna

5. února

14. května

19. února

28. května

5. března

11. června

19. března

25. června

A NÁPOJOVÉ KARTONY

PET lahve, kelímky, igelitové tašky, fólie a sáčky, plastové obaly, výrobky z
plastu, polystyren, nápojové kartony (vše dobře sešlapáno nebo zmačkáno)

KAM: do označených kontejnerů u garáže za obecním úřadem a u prodejny COOP

PAPÍR
CO:

noviny, reklamní letáky, časopisy, sešity, papírové obaly, lepenka

KAM: do označených kontejnerů u prodejny COOP

SKLO
CO:

lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a
dveří, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, rozbité skleničky

KAM: do označených kontejnerů u prodejny COOP¨

DOTAZNÍK PRO OBČANY - vhoďte do schránky na obecním úřadě!
Co Vám v obci nejvíce chybí pro lepší a kvalitnější život?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
S čím jste v naší obci nejméně spokojeni? Jaké vnímáte největší
nedostatky v naší obci? Co by se mělo primárně řešit?
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Z jakých zdrojů získáváte informace o obci a o dění v ní?
Vyberte jednu nebo více odpovědí
a) místní rozhlas
b) webové stránky obce
c) úřední deska a vývěsky
d) iiné, uveďte ............................................................................
Navštěvujete informativní schůzky s občany obce?
a) ano, pravidelně
b) někdy
c) ne
Co se Vám v obci líbí a proč? (největší přednosti, výhody apod.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Pohlaví:

a) muž

b) žena

Věk:

a) 15-24 let

b) 25-39 let

Jak dlouho v obci žijete:
Bydlíte:

a) méně než 4 roky

a) přímo v obci

c) 40 – 65 let
b) 5-9 let

d) 65 a více

c) 10-24let

d) 25 let a více

b) jsem chalupář

Děkujeme Vám za Vaše vyjádřené názory a podněty a za čas, který jste
věnovali vyplnění tohoto dotazníku.

