Bousínský plátek
1. vydání 2021
Slovo starostky
Vážení spoluobčané, dovolte mi pár slov
v úvodu.
Čas neúprosně letí a my Vám přinášíme nové číslo našeho plátku. Dovolte mi,
Vám popřát touto cestou krásný podzim a spoustu energie a zdraví.
Prošli jsme těžkým obdobím, kdy byla naše republika zasažena koronavirovou
infekcí více, než je zdrávo. Odneslo to naše zdraví, psychika i ekonomika. Média
nás masírovala informacemi, které v nás vyvolávaly nejistotu, zmatek, občas
zoufalství a nikdo nevěděl, co nás ještě všechno čeká. Ani v těchto dnech, a
myslím, že ani v budoucnu se Covidu jen tak nezbavíme a jsme nuceni se s ním
naučit žít.
Pojďme si zachovat pozitivní náladu a zdravou mysl. Máme štěstí, že naše obec
je obklopena přírodou, můžeme toho využít k vycházkám a zapomenout na
starosti kolem nás.
Díky koronavirové infekci a lockdownu byla vydaná řada restrikcí, která ovlivnila
chod naší země, našich obcí, ekonomiky a také práci obecních úřadů. Práce na
úřadech se výrazně zpomalila, byly omezeny úřední hodiny a počty úředníků.
Všechno trvalo jednou, ne-li dvakrát déle než před tím. Spoustu projektů a řízení
probíhala na dálku, a to vše se promítlo v rychlosti dokončování nebo i začínání
různých investičních a neinvestičních akcí. V současnosti se věci začínají pomalu
vracet do normálu, ale stále je zde nejistota opětovného uzavření nebo vydání
různých nařízení.
Ale pojďme nyní k současnému stavu dění v naší obci. Jistě víte, že jsme pro Vás
pořádali veřejné schůze, kde jste se dověděli o rozpočtu obce, o plánech a
novinkách, co zastupitelstvo obce připravuje a co už máme za sebou. I tento rok
bychom Vás rádi pozvali již na 3. veřejnou schůzi, která bude 12. 11. 2021.
Doufám, že informace o událostech v naší obci, aktuality o dění kolem nás, zprávy
o rozpočtu a nových legislativách Vás alespoň trochu zaujmou a s chutí si náš
plátek přečtete.
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Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 8. 9. 2021
- Schválení převodu pozemku p. č. 13/2 v k. ú. Bousín ve vlastnictví Státního
pozemkového fondu do vlastnictví obce.
- schvaluje odkup pozemku p. č. 66/3 v k. ú. Bousín do vlastnictví obce
- schvaluje otevření obchodu v obci Bousín
- schvaluje získání dotace na úpravu veřejných prostranství v obci Bousín
- schvaluje finanční příspěvek společnosti Rajka z. s. na akci Babí léto s Rajkou
- schvaluje opravy komunikací po rekonstrukci elektřiny a veřejného osvětlení
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad
- schvaluje ceník sazeb poplatků za komunální odpad
- schvaluje uzavření smluv o poplatku za komunální odpad s podnikatelskými
subjekty na území obce Bousín a Repechy

Přidělené dotace obci Bousín
S ohledem na velikost naší obce se
neobejdeme bez snahy využít výzev
dotačních titulů jednotlivých ministerstev
či Olomouckého kraje. V letošním roce
jsme zatím podali žádosti o poskytnutí
dotace k následujícím projektům:
- Ministerstvo zemědělství – 10.000 Kč Dotační příspěvek na nákup
stromků po kůrovcové kalamitě. Dotace nebyla velká, ale přispěla na nákup
nových stromků, které dle zákona musíme po těžbě dřeva vysadit.
Poskytnutí peněz se počítalo dle vytěženého dřeva v obecních lesích za rok
2019 a rozdělovala se do více obcí.
- Ministerstvo zemědělství - 200.000 Kč Dotace na obnovu sakrálních
staveb. Z této dotace jsme opravili kapličku v Repechách. Celková částka
na opravu byla 450.000 Kč. V této částce je započítána práce i na zvoničce
v Repechách, která je již také dokončená.
Tímto bychom chtěli poděkovat občanům obcí Bousín a Repechy, kteří
svojí prací přispěli k této akci. Panu B. Pernicovi, který se postaral o
renovaci Panny Marie, která je uvnitř na oltáři, a i té malé, která stojí ve
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výklenku nad vchodem. B. Minxové, která panence Marii rozzářila úsměv.
Panu J. Sychrovi, který vyrobil nový odpadkový koš a lavičku kolem lípy
a panu Rosnerovi, který vyrobil druhou lavičku. Dále bych chtěla
poděkovat ostatním silným mužům, kteří pomohli s manipulací Panny
Marie před a po renovaci a E. Šrámkové, která se o kapličku celoročně
stará.
Státní fond pro obnovu venkova – 250.000 Kč Dotace na veřejné
osvětlení. Jistě víte, že proběhla akce položení elektřiny do země a s tím
bylo spojeno i veřejné osvětlení. Obnova veřejného osvětlení nás bude stát
nemalé prostředky, proto jsme se snažili využít dotačních titulů, k tomu
určených.
Olomoucký kraj – 200.000 Kč Dotace na podporu venkova. Z tohoto
titulu jsme požádali o dotaci na sloupy a kabelizaci veřejného osvětlení.
Olomoucký kraj - 35.000 Kč Dotace pro obecní knihovny, chtěli bychom
ji využít na doplnění knih, her a vybavení do obecní knihovny.
Ministerstvo práce a sociálních věcí – 250.000 Kč Finanční příspěvek,
který jsme vyhráli v soutěži s názvem “Obec přátelská rodině a seniorům“.
Obec Bousín se přihlásila do této soutěže s projektem Spolkovna. Peníze
musíme investovat do společných kulturních, sportovních a vzdělávacích
akcí. O projektu Spolkovna bude ještě zmínka v dalším článku.

Hlavním faktorem pro podání dalších žádostí o dotace je schopnost obce
spolufinancování projektů.
Co se nám do dnešního dne povedlo, co ne, a co nás čeká
- opravili jsme zastávku v Bousíně
- nechali jsme udělat letecké video našeho
katastru. Video je k nahlédnutí na stránkách
obce.
- koupili jsme nový traktůrek který slouží
v Bousíně. Starší traktůrek bude k dispozici
v Repechách.
- zpracováváme strategický Plán rozvoje obce, který nám napomůže k získání
žádostí o dotace
- zpracovali jsme další strategický dokument, a to Plán rodinné politiky, který
navazuje na národní a krajskou prorodinnou politiku.
- získali jsme 6 dotací v celkové částce 945 000 Kč do rozpočtu obce
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- po několika jednáních a vzájemné domluvě jsme směnili pozemky obecní za
budovy v areálu družstva. Cílem těchto jednání bylo získání areálu družstva do
vlastnictví obce. Nyní je naším dalším cílem likvidace budov, vyčištění areálu a
poté připravení pozemků k výstavbě rodinných domků. O odkoupení pozemků
pod budovami jednáme.
- po jednání s firmou Lakewood jsme směnou obecních pozemků, získali tři
pozemky nové, a finanční částku 850.000 Kč. Jeden jako stavební místo, druhý
převedeme na stavební a třetím jsme zcelili pozemky u lesa nad bývalou
slepičárnou.
- prodali jsem pole k trvalému bydlení a část vodní plochy v k. ú. Repechy za
650 000 Kč.
- v loňském roce jsme nechali vypracovat projekt na obecní byty (sociální
bydlení) v částce 396.880 Kč, s myšlenkou výstavby. Vzhledem k okolnostem,
které nám v současnosti brání výstavbu uskutečnit, se soustředíme na likvidaci
družstva.
Nyní mi dovolte podotknout jednu myšlenku - Ministerstvo pro místní rozvoj
dává dotace na výstavbu obecních bytů pro nízkopříjmové skupiny občanů. Byty
jako takové jsou silným sociálním nástrojem k udržení mladých rodin v obci. Ne
každá rodina má prostředky na bydlení ve větších městech. Z tohoto dotačního
titulu bychom mohli získat až 100 % nákladů to znamená 12 mil. Stát chce a bude
podporovat výstavby tohoto druhu bydlení a pro nás je to i do budoucna velká
příležitost využití sta procent prostředků od státu. Navíc by měl být během tohoto
roku změněn zákon, kde by každá obec měla mít zajištěné sociální bydlení.
Vím, že pro některé občany je slovo sociální velký strašák, ale myslím, že se za
tím skrývá i neznalost problematiky dotačních titulů a možností jejich využití, a
vnáší strach a obavy mezi občany. Sama jsem se sociální problematikou zabývala,
prošla jsem kurzem sociálního bydlení v malých obcích. Jednala se starosty obcí,
kteří staví nebo již mají postaveny tyto typy bydlení, a i moje obavy, které jsem
měla se rozptýlily a vím, že bych nechtěla nikdy ohrozit naše soužití v obci. Mrzí
mě jen to, že dva roky o projektu hovoříme, na dvou veřejných schůzích jsme o
tom informovali a až se investují peníze, tak se občané začnou ozývat s nedůvěrou
a negativními názory. Mám za to, že pokud občané nedojdou na veřejnou schůzi
zastupitelstva a nezúčastní se ani veřejné schůze, tak souhlasí s tím, co
zastupitelstvo obce dělá. Stejně tak těmto občanům nepřísluší šířit desinformace
a nepravdy.
- zaplatili jsme pokutu 12.000 Kč za špatně ořezané lípy. Lípy byly ořezané loni
na jaře a o několik měsíců později se někdo ze spoluobčanů rozhodl, že podá
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stížnost na Životní prostředí. Na výtku nebo názor má samozřejmě každý právo a
já sama za sebe musím říct, že jsem vděčná za každou, byť třeba špatnou zpětnou
vazbu. Ale za celý rok nikdo s námitkou nebo postřehem nepřišel, a pak hned
přišla inspekce. Pokud má někdo s něčím problém, prosím přijďte prvně na
Obecní úřad. Každá kritika nebo pochvala bude vyslechnuta. Budeme Vám za to
vděčni.

Dotazníky
V nedávné době jsme vás oslovili k vyplnění dotazníků,
které nám měly pomoct při tvorbě Strategického plánu
rozvoje obce a chtěli jsme vědět váš názor na dění v obci.
Některé připomínky a nápady se pokusíme vyřešit co
nejdříve. Něco se bude muset řešit s ohledem na finanční
prostředky později, ale určitě se vše promítne v našem
strategickém plánu. Rádi bychom Vás seznámili o
výsledcích plynoucích z dotazníku:

Jak se vám v obci žije
7

28

25

velmi dobře

spíše dobře

5

ani dobře,ani špatně

Co se vám na vaší obci nejvíc líbí?
50
45
40

35
30
25
20
15
10
5
0
blízkost přírody

příznivé životní
prostředí

kulturní život

dopravní dostupnost

jiná

Co se vám na vaší obci nelíbí?
ODPOVĚĎ
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
špatné vztahy mezi lidmi
nezájem občanů o obec
nedostatek pracovních příležitostí
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
Jiná...
nepořádek v obci
špatná dostupnost lékaře
nedostatečný kulturní a společenský život
málo kvalitní životní prostředí
špatné podmínky pro podnikání

RESPONZÍ

PODÍL

25
24
19
10
9
9
6
3
3
2
1
0

41.7 %
40.0 %
31.7 %
16.7 %
15.0 %
15.0 %
10.0 %
5.0 %
5.0 %
3.3 %
1.7 %
0.0 %

Jaké služby vám nejvíce chybí?
Nejvíce vám chybí - obchod, dále pak doktor, kosmetické služby, čekárna na
autobus u Repech, častější svoz komunálního odpadu, společenská místnost
s internetem, občanská vybavenost, kvalitní internet, bankomat.
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Hodnocení obce z hlediska podmínek

Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Veřejná doprava
Kultura, společenský
život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své
prostředí
Podmínky pro
podnikání
Rozvoj obce
Informovanost

Velmi
spokojen
29
1
6
9
15

Spíše
spokojen
26
19
25
14
27

Spíše
nespokojen
2
5
7
14
2

Velmi
nespokojen
0
3
5
14
2

Je mi to
lhostejné
3
32
17
7
12

15
34
26

20
22
18

1
0
7

1
0
7

22
3
3

5

10

2

2

38

13
29

20
19

9
4

9
4

11
5

Mezilidské vztahy v obci
MEZILIDSKÉ VZTAHY
docela dobré

ne moc dobré

špatné

nedovedu posoudit

velmi dobré

8%
10%

14%

50%

18%

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Občas 1x/měsíc
24

Pravidelně
1x/týden
19

7

Vůbec

Nemám internet

10

7

Myslíte si, že mají obyvatelé obce příležitost ke vzájemným
společenským kontaktům?

Jste ochoten udělat něco pro obec?
Rozhodně ano
Spíše ano
Nedovedu posoudit
Spíše ne
Rozhodně ne

19
15
13
5
0

Jak by se měla obec dále rozvíjet
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Kdybyste mohli rozhodnout o financích, na co byste je
využili?

Odpověď:

Responzí: Podíl:

rekonstrukce místních komunikací

24

40 %

podpora bytové výstavby

23

38,3 %

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

22

36,7 %

zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

20

33,3 %

častější spoje veřejné dopravy

16

26,7 %

opravy památek v obci

13

21,7 %

podpora kulturních, společenských a sportovních
aktivit

8

13,3 %

(dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)

A vaše další námitky a komentáře:
- nesouhlasím s výstavbou sociálních bytů
- hodně se tu zlepšilo, opravilo a vedení obce se zajímá o své občany a má
zájem na tom, aby se zde všem dobře žilo
- zasíťování obce WiFi
- pozemky k prodeji na bydlení
- nepořádek v silážní jámě
- nestojím o sociální byty
- plánovaná výstavba sociálních bytů v Bousíně bude pro budoucnost obce
největší problém. Zásadně nesouhlasím.
- na nově zbudovaném pískoviště bych doporučovala zakrytí z důvodu
přenosu nákazy z výkalů volně pobíhajících psů a koček. Chceme přece
všichni chránit zdraví svých dětí
Pozvánka

Dne 12. 11. 2021 v 17.00 v kulturním domě v Bousíně
- veřejná schůze.
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Internet v obci
Společně s projektem elektřiny do země a
vybudování nového veřejného osvětlení jsme
jednali se společností Cetin o vybudování
internetové sítě pro celou obec položením
kabelu do země. Pro společnost Cetin jsme velmi malá a pro položení kabelu do
země drahá obec. Po velmi živých jednáních s Cetinem, hledáních dalších
možností a diskusemi, jak obec zasíťovat, jsme nedosáhli valných výsledků.
Jediná možnost je, že dřevěné sloupy umožní všem občanům připojení kabelem.
Společnost Cetin proto vymění stávající staré sloupy a doplní nové a v průběhu
měsíce listopadu bude předělán kabel na sloupy nové.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bylo budováno za
podpory dotací. Celková částka na VO
byla 2.345.501,51Kč. Bylo vyhlášeno
výběrové řízení dle dotačních
podmínek, které jasně uváděly
parametry svítidel, tj. úsporu, svítivost
a
mnoho
dalších
technických
parametrů společně s cenovou nabídkou zvítězila firma Elfis. Světla již svití a
chybí jen několik drobností k předání díla. Doufám, že se vám osvětlení líbí a už
příští rok budeme znát úsporu elektřiny.
Likvidace odpadků - třídění odpadu
Eko-Kom
-

do domácností jsme nově distribuovali tašky na třídění kovového odpadu
pokud jste je neobdrželi, přijďte si je vydzvednout, prosím, na OÚ
v Bousíně je nový kontejner na sklo, kov a na papír
na OÚ je nově sběrné místo na žárovky a zářivky
kontejner pro malé spotřebiče je umístěný v zádveří obecního úřadu

V loňském roce jsme vytřídili celkem 7,595 tun tříděného odpadu. Do rozpočtu
nám za to přišlo 24.844 Kč.
Děkujeme, že třídíte!
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Víte že v roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů,
nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů
v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik
v průměru spotřebuje za rok více než 344 tis. domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití
odpadů ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.

Termíny svozu domovního odpadu: 8. 11., 6. 12.
Vývoz žump
V tomto roce začal platit nový vodní zákon a s tím povinnosti vývozu žump do
čističek odpadních vod. Vybrali jsme pro vás tři firmy s cenovou nabídkou pro
přehled kolik vývoz stojí.
Fofrcuc:
Doprava 25kč/km + příplatek 400 Kč za vzdálenost nad 19 km
Práce 550/650 Kč dle délky hadic do 15m/nad 15m
Likvidace splaškových vod 150 Kč/m3
Svoboda kanalizace-fekálie s.r.o.
Doprava 35Kč/km
Práce 500 Kč
Likvidace odpadu 150Kč/m3
Sezako Prostějov s.r.o.
Doprava 35Kč/km
Práce 500Kč/m3 jímka s přepadem
150Kč/m3 jímka bez přepadu
Cena za manipulaci 500Kč
V případě domluvy více občanů je možnost přijet se soupravou a odvézt až
26m3 a tím se podělit o dopravu.
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Prosba
Prosíme občany, aby udržovali pořádek v jámě na bio odpad.
Bohužel jsme zde našli vyvezenou suť a jiný odpad, který do bio
NEPATŘÍ. V současné době je jáma vyčistěná a můžete ji opět
využívat k vyvážení bioodpadu. Větší větve a kmeny stromů
dávejte prosím na bok jámy blíž k budovám. Vyčištění jámy a
recyklace, poštěpkování a likvidace nepořádku obec zaplatila téměř 50.000 Kč.
Pokud budeme zodpovědní, sníží se nám náklady na polovinu.
Dále chceme připomenout, že na obecních stránkách jsou nové vyhlášky týkající
se poplatků za komunální odpad a psy, kde jsou zmíněny poplatky za odpad a to
pro všechny 440 Kč. Osvobozeni od poplatku jsou dospělí ve věku nad 80 let.
Pro podnikatele 800 Kč paušální částka za rok. Pejsci 180 Kč za každého.
V

Oprava kapličky
v Repechách

Žádáme občany, zda by někdo měl k zapůjčení fotografii vnitřních prostor
kapličky, na které by byl zachycen oltář ještě před odcizením andělů
(andělských křídel), popřípadě kdo by o nich měl nějakou informaci, kde se
nachází.
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Gratulace k významnému jubileu

Blahopřejeme jménem celého
zastupitelstva a přejeme
hodně zdraví, pohody a životního
elánu paní Marcele Brixové,
panu Josefu Grmelovi
a panu ing. Josefu Julínkovi

Jménem celého zastupitelstva
přejeme našemu prvňáčkovi
Matouši Usnulovi, ať se mu ve
škole daří a má hodně
kamarádů.
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Tužme se! Obnovení sokolské tradice
„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je
moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“
Miroslav Tyrš

Počátky českého Sokola sahají až k roku
1861. K historii Sokola v Bousíně se nám
zatím nepodařilo vypátrat mnoho záznamů.
Jisté však je, že předválečná sokolská
tradice v Bousíně byla. Posledním starostou
bousínského Sokola byl Josef Štrajt a
jednatelem byl Josef Liška. Víme, že nacisté
nechali v roce 1941 tělovýchovnou jednotu
Sokol v Bousíně rozpustit a její majetek
zabavit.
Rádi bychom nyní po 80 letech na sokolskou
tradici v Bousíně navázali. Smyslem je
spolková činnost zaštiťující sportovní,
pohybové, společenské a kulturní aktivity.
Navážeme na současný stav a již probíhající
činnosti. Sokol v Bousíně by mohl
organizovat turistiku, cyklistiku a běžecké lyžování, oddíl nohejbalu a dále
sporty všestrannosti bez důrazu na výkon (cvičení v tělocvičně i venku,
jóga, horolezectví), saunování, otužování aj. Můžeme se inspirovat také
Pohlednice z roku 1920, malíř Karel Šimůnek
u jiných sokolských jednot, jejichž součástí
zdroj: https://alphabetilately.org/Sokol/1920.html
jsou divadelní, hudební nebo taneční
soubory. Do budoucna bychom mohli organizovat také sokolské plesy
(šibřinky).
Chtěli bychom pozvat na ustavující valnou hromadu případné zájemce
z Bousína, Repech i okolních obcí (podrobnosti budou zveřejněny na
obecní vývěsce). Sokol je tu pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Usiluje
o všestrannost tělesného, duševního a sociálního rozvoje osobnosti
člověka. Více najdete o Sokolu na stránkách sokol.eu.
Za přípravný výbor T.J.
Jiří Grossmann
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Pivní festival
V srpnu proběhl třetí ročník Pivního
festivalu, který se setkal s velkým
úspěchem. K ochutnání bylo na čepu
devět druhů pivních speciálů. Děti si
také přišly na své. Bylo pro ně
připraveno
cirkusové
představení,
žonglování, chůze na chůdách a na laně,
skákací hrad a spousta jiných soutěží.
Všechny děti dostaly za účast v
soutěžích krásné ceny. Večer zahrála
kapela Stompin dog a k tanci skupina
Romantika.
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Hasičské okénko SDH Bousín
Ani v době pandemie hasiči nezaháleli. Během zimních měsíců bylo za potřebí
provést údržbu na hasičské technice a díky dotaci z Obecního úřadu jsme si mohli
pořídit nový stroj.
V zimních měsících se dočkala konečně hasičská klubovna nových polic na poháry
a na zeď jsme namalovali patrona všech hasičů, Svatého Floriána. Vzhledem ke
koronavirové situaci se nemohl uskutečnit tradiční hasičský ples. Tak snad to
vyjde v příštím roce a 8. 1. 2022 se všichni sejdeme.
V jarním období jsme vybudovali novou dráhu na trénování dospělých hasičů a
hezkou, prostornou základnu pro hasičský sport. Základnu jsme otestovali na
Okrskových závodech a zabrat dostala hlavně při pořádání Bósinské zatáčky.
Po několikaleté přestávce jsme se vrátili opět k trénování těch nejmenších
hasičů. Sestavili jsme sedmičlenné družstvo mladších žáků. A protože je
neodradily časté tréninky a připravovali se opravdu svědomitě, mohli vyrazit na
první závody a zvládli nás reprezentovat celou letošní náročnou sezónu. Svoji
premiéru si odbyli na prvních závodech v Olšanech u Prostějova, přemohli trému,
rozkoukali se v davu hasičů a na to, že jsou téměř všichni nováčci, tak přivezli
několik pohárů a slušně zabodovali v Okresní dětské lize Prostějovska.
Z jedenácti bodovaných závodů mají 68. bodů a celkové krásné 4. místo ze 17.
družstev mladších žáků celého okresu.
Starších žáků máme v letošní sezóně nedostatek, ale díky našim spřáteleným
hasičům ze Soběsuk jsme vytvořili spojené družstvo Bousuky, které se v Okresní
dětské lize získaly 46 bodů a 7.místo ze 17. družstev starších žáků.
V kategorii dorostu máme družstva dvě a v obrovské konkurenci kvalitních týmů
byl důležitý každý bod. Dorost A si v konečném součtu odnáší 71.bodů a 4. místo
a dorost B 46. bodů a 9. místo ze 13 družstev dorostu.
Všechny závody a výsledky jsou k nahlédnutí na stránkách www.odlprostejov.cz
Mimo ligu ale ještě nesmíme zapomenout na Okrskové závody, kde se družstvo
mužů umístilo na 1. místě, družstvo žen na 1. místě, mladší žáci na 1.místě, starší
žáci na 2. místě, dorost A na 1. místě a dorost B na 3. místě. A v srpnu pořádali
hasiči z Otinovse závod o Florianův pohár, kde jsme byli na 4., 5. a 7. místě.
Po 45. letech máme opět družstvo žen. V sedmdesátých letech bylo poslední
družstvo žen z Bousína a Repech. Naše nové družstvo žen je složeno ze členek,
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které začínaly v roce 2014 v družstvu mladších žáků. Díky pravidelnému tréninku
a zájmu o hasičský sport jsou z nich dnes šikovné slečny hasičky, které můžou
ještě hodně dokázat, a hlavně jsou vzorem pro ty nejmenší. Letos zvládly několik
tréninků a soutěží a vedly si všude moc dobře.
Všem družstvům našeho SDH – ženám, mužům, mladším žákům, starším žákům
a dorostencům bych chtěl poděkovat za hezké výsledky a reprezentaci našeho
sboru a všem ostatním členům a našim příznivcům za pomoc při pořádání akcí a
za podporu.
Jaroslav Minx, starosta SDH Bousín

Knihovna
Knihovna v Bousíně je otevřena pro zájemce každé pondělí od 16 do 17 hodin.
Vzhledem k tomu, že jarní kovidová situace nedovolila scházení se většího počtu
lidí ve vnitřních prostorách, nešlo proto udělat každoroční Noc s Andersenem.
Proto jsme letos nenocovali, ale alespoň se tématicky dotkli výročí Radka Pilaře
na dětském pohádkovém dnu, který se konal 30. května na hřišti v Bousíně. Děti
se mohly potkat a zasoutěžit si s Rumcajsem, Mankou, vílou Amálkou, vodníkem
Čepečkem, Makovou panenkou nebo si mohly vylézt na jičínskou věž.

Druhou akcí knihovny byla Plavba nočním
Titanikem. Té se zúčastnila čtyřicítka
pasažérů a prožili tak na vlastní kůži noc na Titaniku. Celou plavbou provázela
spisovatelka a historička Dana Šimková.
Knihovna - Dana Minxová
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Aktuality
Ve čtvrtek 16. 9. 2021 proběhlo v Praze,
v Lichtenštejnském
paláci
slavnostní
předávání ocenění vítězům soutěže „Obec
přátelská rodině a seniorům 2021“.
Ministerstvo práce a sociálních věcí tak
rozdělilo mezi vítězné projekty více než 17
milionů korun. Do letošního ročníku se
zapojilo 90 obcí, městysů, statutárních
měst, měst, městských částí a obvodů.
Slavnostního vyhlašování se zúčastnila
Ministryně Jana Maláčová, za Stálou komisi
pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní
menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR poslanec Aleš Juchelka, za Sdružení
místních samospráv ČR Radek Brázda, za Síť
pro rodinu Rut Kolínská, za Rodinný svaz ČR
Ivana Horáková, za Svaz měst a obcí ČR
Pavla Štrobachová a za Radu vlády pro seniory a stárnutí populace Jan Lorman.
Čestným hostem byla poslankyně PSP ČR Alena Gajdůšková.
Obec Bousín se do soutěže zapojila úplně poprvé. Náš projekt nese název
„Spolkovna“. Cílem je vytvořit několik pro-rodinných aktivit, které by propojovaly
mezigenerační setkávání. V kategorii malých obcí do 600 obyvatel jsme získali
2. místo a šek na 250.000 Kč, jako neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu. Za
naši obec si přebrala ocenění starostka obce Monika Tmé.
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Kroužky
Aktivity jsou podpořeny z Národního dotačního titulu Obec
přátelská rodině a seniorům.
V současnosti máme Kroužek angličtiny a to každou středu od 17 do 18 pro
pokročilé s možností doučování, od 18 do 19 hodin pro začátečníky a od 19 do
20 hodin debatní kroužek pro všechny, kteří chtějí odbourat ostych mluvit na
veřejnosti. S pomocí pana Kelvina Shine se nám to skvěle daří. Všichni jsou
srdečně zváni.
Dále ve středu od 17 hod probíhá v kulturním domě Cvičení s Kubíkem pro
rodiče a děti.

V úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin cvičí dospěláci – Cvičíme s Mončou.
Každá hodina je jiná. Cvičíme step aerobik, dance aerobik, posilování a
protahování těla.
V neděli odpoledne od 16,30 je pro všechny připraven keramický kroužek.

19

Obecně závazné vyhlášky
Na obecních stránkách jsou vyvěšeny všechny aktuální obecně závazné vyhlášky.
Dále jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.
Aktuálně je platná nová vyhláška o místním poplatku za komunální odpad. Platba
440Kč/osobu pro trvale bydlící, chalupáři 440Kč/nemovitost, podnikatelé
800Kč/paušální částka/rok, celoročně neobývaná nemovitost 240Kč, osvobozeni
od poplatku občané nad 80. let. Ostatní informace najdete na www.bousin.cz.
Mobilní rozhlas
Určitě jste zaznamenali, že používáme Mobilní rozhlas. Někteří z vás jsou již
zaregistrováni. Prosíme o kontrolu vašich údajů (někde chybí jméno, email nebo
telefonní číslo). Je to moderní, rychlá a pohodlná aplikace, jak pro nás, tak pro
vás. Kdo má chytrý telefon stačí stáhnou aplikaci a budou vám chodit informace
ihned po odeslání. V aplikaci můžete dávat podněty, posílat fotky míst např: kde
je černá skládka nebo co není v obci v pořádku. Zprávy také chodí i do emailu.
Oba způsoby jsou bezplatné. Použití SMS zpráv je zpoplatněno dle platných
tarifů. Proto moc prosíme, věnujte pár minut kontrole údajů ať jsou všechny
informace a hlášení co nejdříve u vás doma.
Bezdrátový rozhlas
Současně s veřejným osvětlením jsme zakoupili i bezdrátový rozhlas. Jistě jste
zaznamenali znělku, po které je spuštěno hlášení. Nyní máme možnost dvojího
typu hlášení - z budovy obecního úřadu - slyšíte písničku a po té hlášení. Druhá
možnost v případě, že nejsme na OÚ přítomni, tak hlásíme přes telefon – slyšíte
gong a po něm hlášení.

Úřední hodiny pro veřejnost na obecním úřadě Bousín –
upřesnění
Pondělí 16.00 – 17.00 hod
To, že jsou úřední hodiny pro veřejnost pouze v pondělí jednu hodinu,
neznamená, že na obecním úřadě se nepracuje. Úřední hodiny pro veřejnost jsou
rozdílné od pracovní doby úřadu. Úřední hodiny pro veřejnost jsou určeny pro
občany k vyřízení vašich požadavků a žádostí. Pracovní doba je pro zaměstnance
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úřadu, a to je v současné době paní hospodářka, která má poloviční pracovní
úvazek a na úřadě je pondělí a středa, v ostatní dny je v jiném zaměstnání.
Zastupitelé, starostka a místostarostka jsou neuvolnění, to znamená, že mají mimo
úřad svoje zaměstnání. Zastupitelé se vzdali odměn a nemají žádné finanční
ohodnocení za výkon v zastupitelstvu. Pouze já, starostka, nemám jiné
zaměstnání a věnuji se vedení obce na celý úvazek, tj. plat neuvolněného starosty.
Místostarostka je na úřadě pondělí a středa, ostatní dny je v zaměstnání. Starostka
a místostarostka má plat dle platných tabulek o odměňování zastupitelů, které
byly novelizovány. Na úřadě jsem každý den od 8.00 do 14.00 hodin. Pokud
nejsem k zastižení, mám vyřizování mimo úřad. Tuto dobu jsem si určila sama,
vzhledem k tomu, že jako neuvolněná nemám nařízenou pracovní dobu.

Zajímavosti
Odkanalizování malých obcí
Informace o nové výzvě NPŽP č. 7/2021 či problémy obcí s úředníky, kteří brzdí
realizace DČOV, řešil workshop pod názvem Odkanalizování menších obcí
realizovaný v rámci veletrhu For Arch. Ukázal také fungující systém DČOV ve
Starkoči či projekt Enceladus, který získal mezinárodní cenu za inovace a
průzkum s globálním dopadem.
Největší překážkou jsou úředníci - Starostové obcí uvádí, že největší problém v
realizaci projektů představují úředníci. Zástupci státních podniků povodí
nedůvěřují decentrálním systémům čištění odpadních vod, což značně ztěžuje
zavádění domovních čistíren do praxe.
Státní podniky povodí spadají pod Ministerstvo zemědělství, nicméně Richard
Brabec, ministr životního prostředí ČR, ubezpečil přítomné, že Ministerstvo
životního prostředí o problematice ví a situaci se snaží vyřešit.
„Nevzdáváme se a nevzdáme se,“ slibuje Richard Brabec. Dodává, že čím více
projektů bude realizováno a bude fungovat, tím větší důkaz bude k dispozici pro
povodí, že se jedná o řešení pro obce dosažitelné a účinné. Inspiraci je navíc
možné čerpat i ze zahraničí, ani tam nejsou malé obce odkanalizovány centrální
čistírnou odpadních vod.
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Zkušenosti s provozem domovních čistíren odpadních vod
O provozování domovních čistíren v praxi hovořil Jan Jiskra, starosta obce
Starkoč. Tato obec patřila mezi první žadatele v rámci výzvy 3/2016.
Dnes má Starkoč 60 čistíren, které byly realizovány ve dvou etapách. S provozem
domovních čistíren odpadních vod je obec velmi spokojena.
Situace dnes vypadá následovně: 9 % domácností bylo odkanalizováno již před
realizací výzvy 3/2016. 60 % domácností bylo odkanalizováno v první vlně, 23
% v druhé vlně. Neodkanalizované zůstávají hlavně rekreační objekty.
Propojení technologie čištění odpadních vod s monitoringem aneb „Jakou
hodnotu má kubík přečištěné vody?“
„Decentrální čištění odpadních vod je vhodným řešením pro obce s roztroušenou
zástavbou do 2 000 EO. Jedná se o efektivní řešení, které si kvalitou nezadá s
centrálním čištěním odpadních vod,“ zdůrazňuje Jaromír Tomšů, jednatel
společnosti SATTURN HOLEŠOV, která se již třináct let věnuje projektu
efektivního odkanalizování malých obcí s roztroušenou zástavbou.
Jejich technologie sbírá v poslední době jedno ocenění za druhým. K těm
nejvýznamnějším se řadí ocenění Chilské nadace Strait of Magellan Award. Jedná
se o významný mezinárodní úspěch, o čemž svědčí i účast významných
politických osobností při slavnostním předání ceny.
Převzato z deníku Komunální technologie, Autor článku: Hana Tomášková

S úctou zastupitelstvo obce Bousín

Ženy hasičky – 1975
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