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  1/2018     nezávislý občasník pro vaši i naši radost 

 

 

Přijměte prosím toto první číslo našeho projektu, jehož název vystihuje jeho autory. Jedná 

se o občasník, více informací o něm najdete v tiráži. Toto číslo jsme Vám doručili zdarma do 

Vaší schránky, šíření dalších ještě promyslíme, záleží samozřejmě na ohlasu od Vás, 

obzvláště těch, kteří dočtou až do konce a náš titul si pečlivě uschovají mezi noviny, které 

byly vydány ve významné dny (21. srpen 1968, 17. listopad 1989 atd.). Ale zajímá nás také názor 

těch, kteří si po přečtení úvodníku krásně zatopí v kamnech :) Kontakt najdete rovněž na 

úplném konci, kam technické a vydavatelské informace patří. 

Na následujících stránkách Vám předložíme to, co považujeme v našem okolí za zajímavé, 

aktuální, ale i znepokojivé a jelikož je občasník závislý pouze na svých autorech a nepodléhá 

žádné cenzuře, jen hranicím, které si stanovíme sami, je a bude řada témat v něm velmi 

široká. 

 

Krásné dny! 
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„Všichni rádi věříme tomu, že problém spočívá v druhých.“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volby v obci aneb 7 statečných 

Ať je tam, kdo je tam, ten, kdo se rozhodl kandidovat do obecního zastupitelstva a není za ním 

žádná politická strana, má odvahu. Ostatní ji nenašli. A nemusí za tím být zbabělost, ale třeba 

si nebyli jisti, že by měli na řádné vykonávání další práce dost času. A toho si já cením. 

Zvláště pokud si každý „nekandidát“ uvědomí, že si volil zástupce, což neznamená, že tito 

budou vše dělat a zbytek má 4 roky klid, případně za dva roky nadávat někde u piva, že to 

zase nefunguje. Zastupitelé obce nemají neomezenou moc, jsou jen prostředníky a jednateli 

mezi zájmy občanů a státním aparátem. Pokud něco chceme, stále pro to musíme všichni 

udělat co nejvíce. Zvolením sedmi sousedů se této povinnosti nezbavujeme. Pokud se Vám 

tedy zdá v obci něco v nepořádku, zajděte za svým zástupcem, hlavně za tím, kterého jste 

volili, kterému jste dali důvěru. Běžte za ním nebo mu napište prosím. A pokud to ani pak 

nebude fungovat, s chutí si zanadávejte. Třeba se spolu sejdeme u jednoho stolu. 

A nezapomeňte: Všichni rádi věříme tomu, že problém spočívá v druhých. 
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A jak jsme volili? 

V Bohuňově je v seznamu 127 voličů. Voleb se zúčastnilo 101 občanů (79,53 %).  Voliči 

odevzdali celkem 514 platných hlasů. 

pořadí 
umístění   

počet získaných hlasů 

množství v procentech 

1 Miroslav Kollmann 63 12,26 

2 Milan Řihák 63 12,26 

3 Lubomír Hejtmánek 62 12,06 

4 František Plaček 56 10,89 

5 Jana Rounová 55 10,70 

6 Jiří Samek 53 10,31 

7 Jaroslava Straková 48 9,34 

8 Tomáš Chuchlík 43 8,37 

9 Jana Málková 40 7,78 

10 Ivana Štěpánová 31 6,03 
 Pořadí shodných podílů bylo určeno losem.                     (Zdroj: Český statistický úřad) 

 

 A takové byly volby v Bohuňově v minulých letech:  

  Rok 2014 Rok 2010 Rok 2006 

počet kandidátů 10 10 7 

počet voličů celkem 139 146 151 

volební účast 106 104 109 

volební účast v % 76,26 71,23 72,19 

odevzdaných hlasů 580 590 334 
aš 

 



Píše o nás Wikipedie: 

Obec Bohuňov se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém kraji, zhruba 17 km jižně od Svitav a 10 km 

severozápadně od Letovic.  Nadmořská výška 398 m n. m. Žije zde 161 obyvatel.  Původní název obce byl Bůh 

Nový. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1382.      

5. dubna 2017 byly obci uděleny znak a vlajka. 

                 
 

Pověsti:  

V Bohuňově stával kostel, který se zřítil při povodni, když se protrhly tamní rybníky. Kostelní zvon se 

v troskách nepodařilo najít. Jednoho dne jej vyhrabal kohout a svině a našla jej kolemjdoucí dívka na louce 

u Letovic – až tam ho odnesla voda. Zvon byl zavěšen do tamního kostela sv. Prokopa a při zvonění 

oznamoval své nalezení: „Kohout mě vyhrabal, svině mě vyryla, panna mě našla!“  

 

Pamětihodnosti:   

Kostel sv. Jiljí 

Bohuňovské skály v údolí Křetínky západně od vsi 

 

 

 

 
 

Jak to bylo a je se znakem obce Bohuňova? 

Byla jsem oslovena s žádostí, abych zrekapitulovala postup schvalování a upřesnila 
konečný stav podoby znaku a vlajky obce. 
Začátkem roku 2016 nás oslovil Mgr. Stanislav Švejcar s myšlenkou, zda bychom pro naši 
obec nechtěli zpracovat obecní symboliku. Zároveň nabídl, že by nám zprostředkoval 
kontakt na Mgr. Oldřicha Pakostu, ředitele státního okresního archivu v Litomyšli, se kterým 
o možnosti zpracování předběžně hovořil. V návaznosti na tuto nabídku se zastupitelstvo 
obce Bohuňov na svém zasedání 18. 1. 2016 usneslo zpracovat návrh obecní symboliky (znak 
a prapor/vlajku) a požádalo pana Mgr. Pakostu o spolupráci, resp. vytvoření několika 
návrhů. Jelikož je heraldika a vexikologie pro Mgr. Pakostu velkým koníčkem, provedl celé 
zpracování za výrazně nižší cenu, než jakou bychom zaplatili při zadání zpracování obecní 
symboliky komerční firmě.  
 
Pan Mgr. Pakosta při zpracovávání obecní symboliky vycházel z toho, že se pro naši obec 
nedochovala žádná původní symbolika ani na pečetích a ani na otiscích úředních razítek, 
proto bylo nutné vytvořit návrhy zcela nově. V první fázi vypracoval sedm návrhů 
vycházejících z historie a polohy obce (využití figury erbů vrchností vsi – pánů z Lomnice, 
Vojnických z Vojenic, atributy sv. Jiljí – jimiž jsou laň, šíp či parohy a symboliku říčky 
Křetínky). Na základě pověsti o ztraceném zvonu z bohuňovského kostela zvažoval též užití 
erbovní figury v podobě zvonu.  
 
Obecní zastupitelé vzali tyto návrhy na vědomí a dne 18.3.2016 uspořádali přednášku, na 
které pan Mgr. Pakosta seznámil občany se základy heraldiky a vexikologie a zejména jim 
představil jednotlivé návrhy a objasnil jim obsah jednotlivých symbolů na nich obsažených.  
 
V návaznosti na tuto přednášku pak bylo respektováno přání bohuňovských občanů zobrazit 
v návrzích obecní symboliky atributy sv. Cyrila a Metoděje (čili Bibli a patriarší kříž) a byly 
vytvořeny další 4 návrhy. Ty byly občanům prezentovány při setkání s občany dne 13.5.2016. 
 



 Zastupitelé obce při zohlednění názorů občanů vybrali dva návrhy – návrh č. 6 (polcelý štít, v 
pravé červené polovině překřížený meč a šíp, levá polovina pětkrát modře-stříbrno dělená) 
a návrh č. 8., resp. 1. návrh z dodatečné série (dělený španělský štít, v horní červené polovině 
stříbrná otevřená kniha a pod ní zlatý patriarší kříž; dolní část štítu třikrát stříbrně-modro 
dělená). Tyto návrhy byly předloženy formou anketního lísku všem občanům obce. Anketní 
lístek obsahoval oba barevně vyobrazené návrhy s krátkým popisem a vysvětlením 
použitých symbolů.  
 
Zastupitelstvo obce Bohuňov na svém zasedání 11. 7. 2016 vybralo k dalšímu zpracování 
návrh č. 8, přičemž zastupitelé respektovali výběr občanů, kteří tomuto návrhu v anketě 
udělili 44 hlasů, druhý z předvybraných návrhů č. 6 obdržel 27 hlasů. Koncem srpna 2016 
podali zastupitelé obce žádost o schválení obecního znaku a vlajky do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Proběhlo schvalovací řízení a dne 5. 4. 2017 byl obci udělen znak a 
vlajka, od tohoto okamžiku tedy může obec používat následující symboliku: 

 

 

znak obce Bohuňov 
dělený španělský štít, v horní červené 

polovině stříbrná otevřená kniha a             
nad ní zlatý patriarší kříž; dolní část     

štítu   třikrát stříbrně-modro-stříbrně 
dělená. 

vlajka obce Bohuňov 
list vlajky dělen do čtyř pruhů v poměru 7 : 1 : 1 : 1, 

v horním červeném pruhu bílá otevřená kniha 
a nad ní žlutý patriarší kříž. Dolní část listu dělena 

do tří vodorovných pruhů - bílého –  modrého – 
bílého. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

 
 

 
Výklad:  
Patriarší kříž – stěžejní atribut sv. Cyrila a Metoděje  
Kniha – symbolizující bibli – šíření křesťanství věrozvěsty Cyrilem a Metodějem  
Modro-stříbrné pruhy – symbolika říčky Křetínky  
 
Obecní zastupitelé se rozhodli, že prozatím budou znak prezentovat na smaltovaných 
tabulích, které budou v nejbližší době připevněny u vjezdů do obce a na budově obecního 
úřadu.  
  
Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat jak panu Mgr. Oldřichu Pakostovi za 
zpracování návrhů, tak i Mgr. Stanislavu Švejcarovi, za jeho osobní iniciativu při 
zpracovávání obecní symboliky.  

Jana Rounová 



 



 



Ptačí podzim  

Nezvykle teplý začátek podzimu zmátl jak živočichy, tak i rostliny. Můžete najít např. 

kvetoucí borůvky, nebo slyšet zpívající pěvce. 

V říjnu již většina tažných ptáků z naší krajiny zmizela. Buď už dorazila na svá zimoviště ve 

Středomoří, Africe, Asii nebo se ještě potulují v zemích našich jižních sousedů. V okolní 

krajině však z tažných pěvců ještě můžete zaslechnout nenápadného budníčka menšího, 

kterého snadno poznáte podle nejjednoduššího zpěvu (po kohoutovi a kukačce) „cilp calp 

cilp calp“. U stejně zbarvených pohlaví právě dle zpěvu poznáte samce, protože u nás samice 

nezpívají. 

Na střechách stavení ještě zazpívá 

„kominíček“, „čermáček“ rehek domácí, který 

zimuje ve středomoří, nebo příbuzný rehek 

zahradní, který letí až do Afriky. Z lesa se do 

zahrad stahuje a svým melancholickým 

zpěvem upoutá pozornost červenka obecná 

s velkou rudou náprsenkou. Tu u nás potkáte 

celoročně.  

Po vyhnízdění samci pěvců již neobhajují svá teritoria a jedinci v rámci druhu se 

shromažďují do malých skupinek. Na zahrádce tedy můžete pozorovat na přeletu hejno 

stehlíků, zvonků, čížků či mlynaříků. Snadněji tak hledají potravu a ochranu před predátory, 

např. krahujcem. Krahujec je menší a 

obratnější letec než jestřáb. Vybírá si kořist 

do velikosti kosa, zatímco mohutnější jestřáb 

dává přednost větší kořisti, a to až do 

velikosti holuba.  

Běžné druhy jako kos černý, sýkora koňadra, 

sýkora modřinka žijí kolem nás celoročně, 

ale jedná se o druhy tzv. přelétavé. To 

znamená, že se v mimo hnízdní dobu potulují 

po krajinách až několika států. Takže 

například sýkorky, které krmíte na krmítku 

v zimě na zahradě, nejsou ty, které vám 

hnízdní v budce, ale které hnízdí více na 

severu. A ty vaše zase krmí jiní lidé více na 

jihu.  

Jana Hejtmánková 

 

 

  



Příběhy domů 

V této pravidelné rubrice bych se chtěla zabývat historií bohuňovských domů – kdy vznikaly, 

jak se měnily nebo dokonce mizely. Na začátek jsem si vybrala to nejjednodušší: 

dům č. 93 

Stavba domu začala na podzim roku 1977 a byla dokončena v roce 1980. 
Jedná se o rodinný dům DELTA DO SVAHU od podniku Agroprojekt, závod 06 Brno. Protože 
DELTA je typový dům, můžete jich v České republice vidět desítky a přímo v Bohuňově jsou 
tyto domy tři. 
 

 

  

 

aš 

 

Foto z jara 1978, kdy 

byla hotová hrubá 

stavba.   

Rok 2018.  



6. podzimní výšlap 

V sobotu 6. října se uskutečnil už 6. podzimní výšlap. Tentokrát byl naším cílem hrad 

Svojanov. Sešlo se nás 17 pochodníků a díky tradičně krásnému počasí jsme si užili 

podzimně vybarvenou přírodu a pěkné výhledy. Během cesty nám David s Tomášem zajistili 

výborné občerstvení u boží muky nad hradem. Odpoledne jsme se pak vraceli příjemně 

unaveni s našlapanými 18 kilometry. 

Standa Janků 

 

     



 

Nový kontejner na textil 

V obci se objevil kontejner na textil. Jeho 

vlastníkem je obec, která jej získala jako součást 

dotační akce, v rámci které občané mají možnost 

získat kompostéry. Obec v něm bude průběžně 

shromažďovat textil, který bude sloužit k dalšímu 

využití, zda se takto bude činit prostřednictvím 

svazu žen nebo navázáním přímé spolupráce s 

nějakou charitativní organizací zabývající se 

sběrem ošacení, bude teprve předmětem jednání 

po ustanovení nového zastupitelstva. Svaz žen byl 

vyzván, aby se vyjádřil ke svému zájmu podílet se 

na sběru ošacení i touto formou tak, aby nedošlo k 

jejich omezení v této činnosti.  

Jana Rounová 

 
Řešení hádanek: křížovka – Usměj se; hádanka - 

podzim 

 

Sousedé 

Dnes: Sladké království Aleny Kollmannové  

Koláčky, perníčky, dorty…. pokušení z její kuchyně. Zajímalo mě tedy: 

1. „Kde se vzala paní Alena v Bohuňově?“  
„Z Poličky.“ 

2. „Sladké mámení, pečení. Jak dlouho a proč?“ 

„No minimálně už 20 let. A proč? Rozhodně to nedělám pro peníze. Baví mě to, ráda 

dělám lidem radost a vymýšlím nové dobroty podle objednávek.“  

3. „Řízek nebo koláč?“ 

„Řízek ☺“ 

4. „Prozraďte nám prosím nějaký recept nebo fígl.“  

„Poctivé máslo je základem dobrého těsta.“ 
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Bohuňovští nadšenci: občasník, jenž je závislý pouze na svých autorech. Lubomír Hejtmánek (B53), 
Andrea Štrofová (aš).  

Vydáno vlastním nákladem 22. 10. 2018.  

Jsme otevřeni všem připomínkám, nápadům a tématům. Kontakt osobně nebo cestou e-mail: 
nadsenci@email.cz 

Neopravujeme gramatické chybi v článcích přispěvovatelů :)  

Jakákoliv podpora vítána. Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto čísla, zvláště Vinckovi 

 


