ZPRAVODAJ

obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

1/2013

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 29. 1. 2013
ve 20:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:
Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Vaňát Petr, Syrovátko Josef, Bitnarová
Zdeňka, Kvirenc Radek, Kyral Roman, Kutina Bohumil, Voborníková Ilona
Neomluvena:
Přibylová Martina
Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Slib nového člena zastupitelstva
4. Rozpočtové opatření 4/2012
5. Žádost o odkoupení obecního pozemku čp.177/2
6. Žádost o snížení nájemného
7. Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech
8. Nabídka na odkup akcii České spořitelny
9. Žádost o finanční dar pečovatelské službě - Agentuře domácí péče Mgr. Zuzaně Luňákové,
České Meziříčí
10. Schválení splátkového kalendáře na dlužnou částku paní Martině Přibylové
11. Výzva paní Martině Přibylové k odstoupení ze ZO
12. Schválení sponzorského daru
13. Diskuse
14. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta přečetl navržený a doplněný program schůze.
P. Syrovátko upozornil na neoprávněné vyvěšení zápisu ze ZO ze dne 13. 12. 2012, kde chyběl jeho podpis jako
ověřovatele, a dále ve zpravodaji 6/2012 s chybným usnesením. Starosta přislíbil nápravu a znovu vyvěšení
zápisu a opravu zpravodaje č. 6/2012.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zahájení, doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
p. Vaňát, p. Kvirenc
Ověřovatelé zápisu:
p. Kyral, p. Nývlt
Zapisovatelka:
pí. Čudová
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
3. Slib nového člena zastupitelstva
Dne 15. 1. 2013 rezignoval na funkci zastupitele obce p. Josef Hronovský. Náhradníkem z kandidátní listiny
Sdružení nezávislých kandidátů Bohuslavice dle výsledku voleb z roku 2010 je paní Ilona Voborníková, která
složila slib a stala se novým členem zastupitelstva obce.
ZO bere na vědomí.
4. Rozpočtové opatření 4/2012
ZO bylo předloženo rozpočtové opatření 4/2012.
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Hlasování:
ANO: 10
Návrh byl schválen.

NE: 0

ZDRŽEL SE: 0

5. Žádost o odkoupení obecního pozemku čp. 177/2
ZO byla předložena žádost p. Petra Šitiny na odkoupení části obecního pozemku čp. 177 o celkové výměře
151m² (část rozprostírající se před domem čp. 21 a před vedle stojící stodolou), v předloženém geometrickém
plánu je příslušná část označena čp. 177/2.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO byl schválen záměr prodat část pozemku čp. 177 označenou v geometrickém plánu čp. 177/2.
6. Žádost o snížení nájemného
ZO byla předložena žádost p. Lukáše Praxe. Žádá o snížení nájemného z důvodu havarijního stavu vodovodní
instalace a odpadů v bytě v domě čp. 295.
ZO doporučilo přistoupit na snížení nájemného.
ZO bere na vědomí.
7. Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech
Dle připomínky p. Syrovátky vyhláška nebyla zastupitelům předložena k prostudování po provedených úpravách
vzešlých z připomínek na jednání ZO dne 13. 12. 2012.
Schválení se odkládá na následující ZO.
8. Nabídka na odkup akcií České spořitelny
Starosta obce předložil ZO nabídku společnosti Finance Zlín, a.s. na odkup akcií společnosti Česká spořitelna,
a.s., které obec vlastní, a to za cenu 480 Kč za akcii.
Hlasování:
ANO: 0
NE: 9 (Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Syrovátko
Josef, Bitnarová Zdeňka, Kvirenc Radek, Kyral Roman, Kutina
Bohumil, Voborníková Ilona)
ZDRŽEL SE: 1
(Vaňát Petr)
Návrh nebyl schválen - nabídka nebyla přijata.
9. Žádost o finanční dar pečovatelské službě - Agentuře domácí péče Mgr. Zuzaně Luňákové,
České Meziříčí
ZO schvaluje finanční dar pro Agenturu - domácí péče Mgr. Zuzana Luňáková, České Meziříčí ve výši 5000,- Kč
pro rok 2013.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
10. Schválení splátkového kalendáře na dlužnou částku paní Martiny Přibylové
ZO byla k vyjádření předložena žádost paní Martiny Přibylové o umožnění uhrazení náhrady škody Základní
škole a mateřské škole Bohuslavice ve výši 69.887,- Kč, dle Trestního příkazu vydaného Okresním soudem
v Náchodě dne 28. 11. 2012, ve splátkách.
Přestože je rozhodnutí plně v kompetenci ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice, ZO doporučuje přistoupit na splátkový
kalendář, maximálně však s délkou splácení do konce roku 2013 a s přiměřeným navýšením o úroky.
ZO bere na vědomí.
11. Výzva paní Martině Přibylové k odstoupení ze ZO
Vzhledem k tomu, že Trestní příkaz Okresního soudu v Náchodě ze dne 28. 11. 2012, kterým byla paní Martina
Přibylová uznána vinnou z přečinu zpronevěry a z přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, nabyl
právní moci dne 15. 12. 2012, navrhl starosta obce, aby se ZO shodlo na učinění výzvy zastupitelstva obce
adresované paní Martině Přibylová v tom smyslu, aby zvážila své další setrvání ve funkci zastupitele obce.
Hlasování:
ANO: 9 (Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Vaňát Petr, Syrovátko Josef,
Bitnarová Zdeňka, Kyral Roman, Kutina Bohumil, Voborníková Ilona)
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1
(Radek Kvirenc)
Návrh byl schválen.
12. Schválení sponzorského daru
ZO schvaluje sponzorský dar od p. Romana Svatoně darovaný Základní škole a mateřské škole Bohuslavice.
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ve výši 1000,- Kč.
Hlasování:
ANO: 10
Návrh byl schválen.

NE: 0

ZDRŽEL SE: 0

13. Diskuse
- p. Josef Hronovský st. vznesl dotaz, zda bude v obci Bohuslavice ordinovat zubní lékař - p. starosta informoval,
že zubní lékař započne se svou praxí pravděpodobně v průběhu února tohoto roku;
- p. Vojtěch Hladík vznesl dotaz, proč nebylo obecními zaměstnanci odvezeno listí, které on nahrabal ze
soukromého pozemku na obecní pozemek - p. starosta uvedl, že listí ze soukromých pozemků může každý
kompostovat, nebo odvézt na vyhrazené místo u hnojiště směr Slavětín. Obec zajišťuje svoz trávy a listí pouze
ze svých pozemků;
- dále se p. Vojtěch Hladík dotazoval, proč není dokončena parková úprava kolem evangelického kostela,
p. starosta informoval, že parková úprava u evangelického kostela bude pokračovat na jaře, až to umožní počasí
Usnesení ZO č.1/ 2013 ze dne 29. 1. 2013
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Rozpočtové opatření 4/2012
4. Záměr prodat část obecního pozemku čp. 177
5. Žádost o finanční dar pečovatelské službě - Agentuře domácí péče Mgr. Zuzaně Luňákové,
České Meziříčí ve výši 5000,- Kč
6. Výzvu ZO ke zvážení setrvání paní Martiny Přibylové v ZO
7. Schválení sponzorského daru ve výši 1000 Kč pro ZŠ a MŠ Bohuslavice
14. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21:15 hodin.
Zapsala:
pí. Čudová
Ověřovatelé zápisu:
p. Kyral a p. Nývlt
Návrhová komise:
p. Vaňát a p. Kvirenc
Schválil:
p. Jiří Tojnar, starosta

Obec Bohuslavice nad Metují srdečně zve
na divadelní představení

ŽENITBA
v podání ochotnického spolku Symposion Třebechovice pod Orebem
v režii Petra Hoffmana
dne 2. 3. 2013 od 17. 00 hodin
v Bohuslavicích - sál ORELNY
Všichni jsou srdečně zváni
Vstupné dobrovolné

CO JSTE HASIČI?
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…co jste dělali v loňském roce
Jak již bývá tradicí, každoročně se v prvním čísle zpravodaje můžete seznámit s činností našeho sboru v roce
minulém. Jinak tomu nebude ani letos.
Nejprve začneme mladými hasiči, kteří se scházeli pravidelně mimo prázdnin každý týden. Schůzek se
zúčastňovalo ve čtyřech kategoriích (přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost) celkem 42 mladých hasičů (22
chlapců a 20 dívek).
Členové nejmladší kategorie se scházeli pod vedením Jany Herzigové a Jaroslavy Hemelíkové převážně
v mateřské škole. Dále ke schůzkám využívali naší klubovnu, okolí hasičské zbrojnice a také sokolskou zahradu,
kde získávali jak teoretické, tak i praktické znalosti. Loni se někteří zúčastnili své první soutěže. Jednalo se
o Závod hasičské všestrannosti v Nahořanech, výsledkem byl zisk poháru za 1. místo. Své vystoupení v podobě
požárního útoku s autíčkem a džberovkami předvedli na oslavách Slunovratu v Nové Pace.
Mladší a starší žáky jste mohli vidět a také slyšet při svých schůzkách v okolí hasičské zbrojnice, v zimních
měsících a při nepřízni počasí využívali nejen klubovnu, ale také tělocvičnu základní školy. Pod vedením
vedoucích (Karel Čepelka ml., Edita Herzigová a Lucie Hladíková) zde získávali také znalosti z hasičského umění,
které poté využívali při soutěžích. Mladší žáci se loni zúčastnili celkem osmi soutěží, na pěti z nich startovali
s dvěma družstvy. Přestože se jim nepodařilo v žádné soutěži zvítězit, úspěchem bylo 2. místo ze 17 družstev při
ZHV v Rožnově, dále 2. místo z 10 družstev při domácí soutěži v PÚ a také 5. místo z 25 družstev při ZHV
v Mezilesí. Starší žáci se již několik let potýkají s malým počtem členů. I loňský rok nebyl výjimkou. Z tohoto
důvodu bylo jejich družstvo na soutěžích doplňováno mladšími žáky. Absolvovalo jich celkem šest. Úspěšného
umístění dosáhlo také při ZHV v Rožnově, kde po našem upozornění byly přepočítány výsledky a místo
10. místa naše družstvo obsadilo z 16 družstev 3. místo. Dále získalo bramborovou medaili při účasti
19 družstev v ZHV v Nahořanech (3. místo mu zde uniklo jen o vlásek). Při domácí soutěži v PÚ obsadilo z
10 družstev 7. místo. V celoroční soutěži o Pohár starosty OSH Náchod obsadili mladší žáci 9. místo, starší žáci
20. místo. V každé kategorii bylo hodnoceno celkem 43 kolektivů okresu Náchod. Výsledky tohoto poháru jsou
součtem dalších dvou celoročních soutěží. A to Poháru okresní odborné rady mládeže a hodnocení aktivity.
Tyto výsledky jsou ovlivňovány účastí a hlavně neúčastí na započítávaných soutěžích.
V kategorii dorostu máme od září pět členů, kteří se také pravidelně scházeli každý pátek. Pevně věřím, že
s pomocí některých starších žáků vytvoří soutěžní družstvo a po několikaleté odmlce letos začneme v této
kategorii opět soutěžit. Nejen v závodech hasičské všestrannosti, ale také v požárním útoku.
V zimních měsících se mimo jiné mladí hasiči věnovali grafické soutěži zvané „Požární ochrana očima dětí.“
Každoročně zde dosahovali úspěšných umístění. V loňském roce tomu nebylo jinak. V kategorii M 2 získala
Petra Baldrychová 1. místo a Michaela Vilma Melounová 3. místo. V kategorii ZŠ 3 získal Michal Čepelka
3. místo a v kategorii K 1 Petr Čepelka 1. místo. Těchto umístění všichni dosáhli v okresním kole.
V březnu si také mladí hasiči zahráli bowling v Novém Městě nad Metují, v září vyjeli na výlet do Polska, kde
navštívili dinopark v Karlowě, dále Bludné skály a dětské hřiště v Kudowě. Loňský rok zakončili „vánoční“
schůzkou s předáním dárečků svým kamarádkám a kamarádům.
A nyní přejdeme k soutěžním družstvům dospělých. Družstvo žen se v loňském roce zúčastnilo celkem
dvaceti soutěží. Naše ženy se pravidelně zúčastňovaly soutěží nejen v okrsku, ale i v Náchodské hasičské
Primátor lize. Dále se zúčastnily několika soutěží Podorlické a Východočeské hasičské ligy. Největšího úspěchu
dosáhly při domácí soutěži, kde se družstvu A podařilo z pěti družstev zvítězit. První místo z pěti družstev získalo
také při noční soutěži v rámci oslav 130. let SDH Vysokov. Dále získalo čtyřikrát 2. místo (ze tří družstev ve Valu
a ve Vrchovinách a z pěti družstev v Černčicích a v Nahořanech) a dvakrát 3. místo (z jedenácti družstev
v Blažkově a z pěti družstev v Tutlekách). V celoroční soutěži o Pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují
obsadilo po předešlých dvou vítězstvích tentokrát ze šesti družstev 2. místo, v Náchodské hasičské Primátor lize
obsadilo celkově 7. místo. Zde startovalo celkem deset družstev.
Družstvo mužů se zúčastnilo celkem pěti soutěží, které byly pořádány v rámci Poháru starosty okrsku Nové
Město nad Metují. Nejúspěšnějším umístěním bylo 5. místo ze sedmi družstev při soutěži v Černčicích. Při
domácí soutěži se mu bohužel loni nedařilo, z jedenácti družstev obsadilo 10. místo. V Poháru starosty okrsku
Nové Město nad Metují se mu nepodařilo obhájit 3. místo z předešlých dvou let. V loňském roce obsadilo
z dvanácti družstev 5. místo.

Členové soutěžních družstev v roce 2012:
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Přípravka: Pavla Baldrychová, Radim Čečetka, Jan Krištof, Michaela Vilma Melounová a Filip Stonjek.
Mladší žáci: Radim Čečetka, Tereza Hanušová, Kristián Herzig, Jakub Krištof, Filip Krivčík, Jan Lelek, Natálie
Mrštilová, Denis Netolický, Marie Poláková, Michal Rozínek, Denisa Smolová, Karolína Sochorová, Nikola
Stonjeková, Denisa Syrovátková a Jakub Veselovský.
Starší žáci: Michal Čepelka, Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Filip Krivčík, Jan Lelek, Josef Meloun, Klára
Petříková, Aleš Rydlo, Aneta Rydlová, Karolína Sochorová, Nikola Stonjeková a Jakub Veselovský.
Ženy: Barbora Doležalová, Veronika Fejtková, Denisa Hanušová, Lucie Hladíková, Edita Herzigová, Jana
Herzigová, Lenka Hronovská, Jana Hušková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková, Jana Reková a
Renata Vomočilová.
Muži: Jiří Beneš, Karel Čepelka ml., Jiří Černý, Martin Hemelík, Vladimír Herzig, Roman Kyral , Jiří Lejsek, Tomáš
Petr, Radek Rydlo, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura.
Všem jmenovaným členům soutěžních družstev bych chtěl poděkovat za reprezentaci našeho sboru a také
popřát hodně sportovních úspěchů do letošního roku.
Sbor uspořádal loni mimo tradiční soutěže v požárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice také dvě
kulturní akce. V únoru se konal tradiční hasičský ples se skupinou Styl, v říjnu bylo uspořádáno posvícení, kde
k tanci a poslechu hrála skupina Errori. Dále se někteří členové sboru zúčastnili různých kulturních a
společenských akcí (spolupořádání masopustu, požární dozor při pálení čarodějnic, spolupořádání oslav setkání partnerských obcí Bohuslavic, Nové Paky a polských Pieszyc dle projektu „Putování severovýchodními
Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“, účast v průvodu a vystavení naší nejstarší stříkačky v Novém Městě
nad Metují na oslavách v rámci Dne evropského dědictví).
Hlavní náplní našeho sboru nejsou ale soutěže a ani další akce, nýbrž připravenost členů výjezdové jednotky
a zásahové techniky. Členové této jednotky se i loni účastnili různých kurzů (nově získané odbornosti: velitel Martin Hemelík a Tomáš Petr, strojník - Karel Čepelka ml., Vladimír Herzig a Pavel Novotný, odznak odbornosti
hasič III. - Karel Čepelka ml. a Martin Hemelík), školení a různých cvičení. Někteří se také zúčastnili stáže u HZS
Královéhradeckého kraje na stanici v Náchodě - Velkém Poříčí. Zásahová vozidla prohází každoročně mimo
technické kontroly také prověrkami, kde je kontrolována nejen vybavenost, ale také funkčnost veškerého
zařízení. Zkouška sirény se na naší hasičské zbrojnici prováděla každou první neděli v měsíci ve 12 hodin.
V loňském roce členové výjezdové jednotky vyjížděli desetkrát k různým zásahům (pomoc popálené osobě
v Bohuslavicích, požár drůbežárny v Semechnicích, provozovny na výrobu briket v Jasenné, rodinného domu a
stodoly v Bohuslavicích, stodoly se zámečnickou dílnou v Chlístově, kontejneru na hřbitovní odpad
v Bohuslavicích, autodílny ve Skršicích a stohu slámy v Černčicích, odstranění spadlých větví na vozovku směr
Pohoří a směr Pulice).
Členové výjezdové jednotky zasahující v roce 2012:
Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Josef Hemelík, Martin Hemelík, Vladimír Herzig, Milan Matoulek,
Pavel Novotný, Petr Novotný, Radek Rydlo, Daniel Smola a Lukáš Timura.
K 1. lednu 2013 náš sbor čítá celkem 119 členů, 78 dospělých (59 mužů a 19 žen) a 41 mladých hasičů
(21 chlapců a 20 děvčat). Nejmladší naší členkou je Viktorie Mrštilová (30. září oslaví 5. narozeniny), nejstarším
je Jan Bouček, který 23. února oslaví 89. narozeniny. Jménem SDH a také jménem svým bych mu chtěl popřát
hodně zdraví do dalších let. V loňském roce naše řady opustil Vojtěch Stolín. Čest jeho památce.
Výroční valná hromada se poprvé nekonala závěrem roku, nýbrž až 12. ledna 2013. Všichni přítomní nejprve
shlédli vystoupení našich nejmladších hasičů patřících do kategorie přípravky, poté následovalo vystoupení
mladších žáků. Dále byli všichni seznámeni s činností sboru ve zprávách starosty, velitele a ostatních
funkcionářů výboru v uplynulém roce a také s plánovanými akcemi na rok letošní: 16. února - Hasičský ples hudba Styl, 22. června - soutěž v požárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice, 12. října - posvícenská
zábava - hudba Errori.
Poděkovat bych chtěl všem členům, kteří se v loni aktivně podíleli na činnosti našeho sboru. Poděkování
patří také obecnímu úřadu, základní a mateřské škole a i všem ostatním, kteří podporovali naší činnost a
jakýmkoliv způsobem se podíleli na spolupráci.

Pozvánka na hasičský ples
Jménem Sboru dobrovolných hasičů bych Vás chtěl pozvat na tradiční hasičský ples, který se bude konat
v sobotu 16. února 2013 od 20 hodin v nekuřáckém sále Orelny v Bohuslavicích. K tanci a poslechu zahraje
skupina STYL, do programu bude zařazeno vystoupení Tanečního klubu HOP z Dobrušky. Dále bude připravena
bohatá tombola a občerstvení.
Karel Čepelka ml.

VÝZNAMNÉ DNY5 A TIPY NA VÝLET

Ondrej Nepela (22. 1. 1951 - 2. 2. 1989)
Známý československý krasobruslař se narodil Bratislavě a už od raného
dětství se tomuto sportu věnoval. Svou kariéru rozvíjel pod vedením
vídeňské trenérky Hildy Múdry, ke které měl velmi blízko a oslovoval ji ,,teto“.
Spolupracovali spolu 15 let. Od mala byl jeho vzorem krasobruslař Karol Divín,
díky němuž se vlastně krasobruslení začal věnovat. Už ve svých 13ti letech se
zúčastnil zimních olympijských her v Innsbrucku. Nejvíce vynikal v povinných
cvicích, ale dobře bruslil i v kategorii volných jízd.
Během své krasobruslařské kariéry se stal osminásobným mistrem ČSSR.
Dalším úspěchem byl patnáctinásobný titul mistra Evropy a trojnásobný mistr
světa. Nejcennějším oceněním byla ale zlatá medaile z OH, které se v roce 1972
konaly v Sapporu. Zároveň tak byl prvním Slovákem, který nějakou zlatou
medaili získal. Když v roce 1973 ukončil profesionální kariéru, 13 let vystupoval
v lední revue Holiday on Ice.
V tehdejší době byl opravdovou hvězdou ve svém oboru, s přehledem vynikal na každé větší soutěži. Bohužel
ale zemřel velmi mladý - v 38 letech na infekci HIV.

Betonové sochy Michala Olšiaka
Michal Olšiak je známý český sochař a výtvarník. Pochází ze Žďáru nad Sázavou,
v jehož okolí je také nejvíce jeho děl. Kromě České republiky jsou k vidění i
v Německu a Itálii. V malířství se věnuje spíše abstraktní tvorbě. Sochy tvoří
z betonu, písku a kamene. Jedná se o ojedinělá sochařská díla, která jsou
umístěná volně v krajině. Nejvíce z nich je v okolí Žďáru nad Sázavou, obvykle
v blízkosti menších vesniček. Turisté mohou vidět např. sochu mamuta, koně
s povozem, mamlase, hamroně, hrochy, výra či raka.
Informace o umístění soch a další fotografie jsou na internetové stránce:
www.novyteleckov.cz pod záložkou Tipy na výlety.

Michaela Voborníková
www stránky obce: www.bohuslavice.com
Měsíčník, odp. red. Ilona Voborníková, Michaela Voborníková (misa.vob@seznam.cz), vyšlo v počtu 350 výtisků.
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