ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

5/2012

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 6/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 12. 11. 2012 ve 20:00
hod. v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni: Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Vaňát Petr, Syrovátko Josef, Bitnarová Zdeňka, Kvirenc
Radek, Kyral Roman
Omluveni: Hronovský Josef, Kutina Bohumil
Neomluvena: Přibylová Martina
Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011
4. Schválení rozpočtu na rok 2012
5. Volba předsedy Finančního výboru
6. Nákup komunální techniky
7. Jmenování členů školské rady
8. Schválení víceprací na stavební úpravy evangelického kostela
9. Rozpočtová opatření č. 2
10. Schválení Požárního řádu Obce Bohuslavice
11. Schválení finančního daru pro TJ Sokol Bohuslavice
12. Schválení finančního daru pro Jednotu Orel Bohuslavice
13. Schválení záměru koupit pozemek p. č. 35/2
14. Schválení darovací smlouvy na pozemek p. č. 496/1
15. Schválení věcného břemene ČEZ Distribuce, a. s.
16. Schválení smlouvy o neinvestiční dotaci pro SDH Bohuslavice
17. Diskuse
18. Závěr
1.Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta přečetl navržený a doplněný program schůze. Starosta navrhl, aby
v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva Obce probíhala diskuse k jednotlivým bodům programu v bodu
diskuse.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zahájení, doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
p. Nývlt, p. Kyral
Ověřovatelé zápisu:
p. Kvirenc, p. Vaňát
Zapisovatelka:
pí. Alena Pultarová
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
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3. Schválení závěrečného účtu na rok 2011
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce bylo zjištěno, že závěrečný účet neobsahoval zákonem stanovené
náležitosti. Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno výrokem souhlasu s celoročním hospodařením
s výhradami. ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
s výhradami a zároveň konstatuje, že závěrečný účet za rok 2012 bude v souladu s platnými předpisy.
Hlasování: ANO: 7
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
4. Schválení rozpočtu na rok 2012
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce bylo zjištěno, že při schvalování rozpočtu dne 4. 4. 2012 nebylo
uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. ZO schvaluje rozpočet obce na
rok 2012 jako schodkový s tím, že závazné ukazatele jsou paragrafy.
Hlasování: ANO: 7
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
5. Volba předsedy Finančního výboru
Starosta navrhl na předsedkyni finančního výboru pí. Bitnarovou.
Hlasování: ANO: 7
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (pí. Bitnarová)
Návrh byl schválen.
6. Nákup komunální techniky
Starostou byl opakovaně předložen návrh na zakoupení malotraktoru jako náhrady za dosud používané a
nevyhovující tery. V přednesené zprávě starostou byly zhodnoceny argumenty proti obnovení nových ter
z hlediska bezpečnosti a účelnosti a oproti tomu výhody navrhovaného malotraktoru. Dále byla předložena
zpráva porovnávající vybavenost naší komunální techniky a komunální techniky okolních obcí. V této souvislosti
bylo konstatováno, jaké finanční úspory bylo dosaženo při budování nutných přípojek tlakové kanalizace
vlastními silami (vytvoření finanční rezervy pro tento nákup) a předloženo, jaký byl stav peněžních prostředků
na účtu v listopadu 2010 (při nástupu do funkce starosty) a jaký je v tuto chvíli. V příštím roce je zamýšleno
zakoupený malotraktor dovybavit vlekem, mulčovacím ramenem a štěpkovačem, kterým bychom za úplatu
prováděli štěpkování větví z ořezu stromů a údržby zeleně, mulčovacím ramenem sečení soukromých pozemků
občanů. ZO byl předložen přehled poptaných nabídek, z nichž byl navržen ke schválení jako nejvhodnější
malotraktor YUKON W 5064 včetně čelní radlice OR 1300 v celkové částce 455. 250 Kč bez DPH. Financování
nákupu bude schváleno na příštím zasedání ZO v prosinci.
Hlasování: ANO: 6
(p. Tojnar, p. Nývlt, pí Bitnarová, p. Kvirenc, p. Vaňát a p. Kyral)
NE: 0
ZDRŽEL SE: 2 (pí. Hladíková a p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
7. Jmenování členů školské rady
ZO bylo seznámeno s návrhem pana starosty, který za členy školské rady navrhuje pí. Herzigovou Annu a p.
Vaňáta Petra.
Hlasování: ANO: 6 (p. Tojnar, p. Nývlt, pí. Bitnarová, p. Syrovátko, p. Kvirenc a p. Kyral)
NE: 0
ZDRŽEL SE: 2 (pí. Hladíková a p. Vaňát)
Návrh byl schválen.
8. Schválení víceprací na stavební úpravy evangelického kostela
ZO byl předložen soupis víceprací na stavební úpravy evangelického kostela avizovaný BSS Broumov. Vícepráce
nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci, požadavek vznikl v průběhu prací a vzhledem k potřebě pokračovat ve
stavebních pracích byly po konzultacích mezi stavebním dozorem, zástupci obce a BSS odsouhlaseny jako
nezbytné a provedeny nebo prováděny. Celkový objem víceprací činí 197. 000 Kč bez DPH a jedná se o výměnu
hnilobou napadených částí krovů a bednění, úpravu betonového záhlaví říms pod plechováním, chybějící
okapové roury, okapový chodník z kačírku včetně chybějících obrubníků a geotextilie a úpravy pláně pod
oplocení na přibývajících pozemcích.
Hlasování: ANO: 6
(p. Tojnar, p. Nývlt, pí. Bitnarová, p. Kvirenc, p. Vaňát a p. Kyral)
NE: 0
ZDRŽEL SE: 2 (pí. Hladíková a p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
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9. Rozpočtové opatření č. 2
ZO bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování: ANO: 6
(p. Tojnar, p. Nývlt, pí. Bitnarová, p. Kvirenc, p. Vaňát a p. Kyral)
NE: 0
ZDRŽEL SE: 2
(pí. Hladíková a p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
10. Schválení Požárního řádu obce Bohuslavice
ZO byl předložen návrh Požárního řádu obce a související vyhlášky zpracovanou firmou JJTrend.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
11. Schválení finančního daru pro TJ Sokol Bohuslavice
ZO byla předložena žádost TJ Sokol Bohuslavice o poskytnutí finančního daru ve výši 63. 000 Kč na pokrytí
nákladů na opravy, údržbu a činnost TJ.
Hlasování: ANO: 7
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
12. Schválení finančního daru pro Jednotu Orel Bohuslavice
ZO byla předložená žádost Jednoty Orel Bohuslavice o poskytnutí finančního daru ve výši 63. 000 Kč na pokrytí
nákladů na opravy, údržbu a činnost Jednoty.
Hlasování: ANO: 7
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
13. Schválení záměru koupit pozemek p. č. 35/2
ZO byl předložen návrh záměru koupit pozemek p. č. 35/2. Jedná se o pozemek o rozměrech 7 m², který je ve
vlastnictví paní Heleny Huškové a Petry Novotné. Na zmíněný pozemek zasahuje přístavba školy.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
14. Schválení darovací smlouvy na pozemek p. č. 496/1
Usnesením ZO č. 5/2012 bod 3 byl schválen záměr darovat pozemek p. č. 496/1 panu Václavu Rydlovi a
Miroslavě Rydlové. Záměr byl vyvěšen na úřední desce. ZO byl předložen ke schválení návrh darovací smlouvy
včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
.Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
15. Schválení věcného břemene ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuce, a. s. předložil návrh smlouvy na zřízení věcného břemene pro zřízení kabelové přípojky kNN pro
p. č. 242/3 pana Lagrona.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
16. Schválení smlouvy o neinvestiční dotaci pro SDH Bohuslavice
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce pro rok 2012 ve výši 10. 000 Kč
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
17. Diskuse
- pan Macek požádal o opravu blikajícího a nesvítícího veřejného osvětlení – závada bude odstraněna
- pan Hladík vznesl dotaz, jaká je představa o garážování nové techniky v případě jejího zakoupení a bude-li
určena stálá obsluha pro novou techniku – garážování je zajištěno, obsluha stanovena
- upozornil na prověření platnosti stavebního povolení na výstavbu tlakové kanalizace – bude prověřeno
- požádal o vysvětlení navýšení rozpočtu na evangelický kostel a proč se toto navýšení nezahrnulo do
postupných změnových řízení – bylo vysvětleno v bodě č. 8 jednání zastupitelstva
- upozornil na zvýšený provoz kamionů a požádal o prověření případné opravy komunikací se strany SUS,
kraje nebo automobilky Škoda – bude prověřeno
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- pan Petr znovu otevřel otázku instalace sněžného děla v prostoru u hasičské zbrojnice. V této souvislosti
byla diskutována možnost osvětlení kopce v zimních měsících
Pan starosta na závěr jednání pozval všechny zastupitele, jejich rodinné příslušníky, příbuzné a známé i hosty
zasedání zastupitelstva na slavnostní otevření evangelického kostela, které se koná dne 2. 12. 2012.
18. Usnesení ZO č. 6/2012 ze dne 12. 11. 2012
ZO schvaluje:
1. Program schůze
2. Návrhovou komisi, ověřovatele a zapisovatelku
3. Závěrečný účet za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami a zároveň
konstatuje, že závěrečný účet za rok 2012 bude v souladu s platnými předpisy
4. Rozpočet obce na rok 2012 jako schodkový s tím, že závazné ukazatele jsou paragrafy
5. Předsedu finančního výboru paní Zdeňku Bitnarovou
6. Nákup malotraktoru YUKON W 5064 včetně čelní radlice OR 1300 v celkové částce 455. 250 Kč bez DPH s tím,
že financování bude schváleno na příštím zasedání
7. Jmenování nových členů školské rady paní Annu Herzigovou a pana Petra Vaňáta
8. Vícepráce při stavebních úpravách evangelického kostela v celkové výši 197. 000 Kč bez DPH
9. Rozpočtové opatření č. 2/2012
10. Požární řád obce Bohuslavice
11. Finanční dar pro TJ Sokol Bohuslavice ve výši 63 000 Kč
12. Finanční dar pro Jednotu OREL Bohuslavice ve výši 63 000 Kč
13. Záměr koupit pozemek p. č. 35/2
14. Darovací smlouvu na pozemek p. č. 496/1
15. Věcné břemeno ČEZ Distribuce, a. s.
16. Smlouvu o neinvestiční dotaci pro SDH Bohuslavice
19. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21:25 hodin.
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Schvaluje:

pí. Pultarová
p. Kvirenc a p. Vaňát
p. Nývlt a p. Kyral
p. Tojnar

Otevření zrekonstruovaného evangelického kostela
Dne 2. prosince 2012, v první adventní neděli byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný evangelický kostel
za bohaté účasti obyvatel Bohuslavic a hostů. Otevření oznámil všem hlahol zvonů z věže kostela a přestřižení
pásky starostou obce a farářem Mgr. Bártou předcházely fanfáry žesťové skupiny Valánečky. Celým
programem provázel slovem Mgr. Roman Kyral., který na úvod přečetl dopis dlouholetého faráře evangelické
církve v Bohuslavicích pana Miroslava Frydrycha z Kolína, který se nemohl z důvodu zaneprázdnění zúčastnit.
Poté přednesl úvodní projev pan starosta Bohuslavic Jiří Tojnar a předal slovo faráři Českobratské církve
evangelické Mgr. Marku Bártovi. Úvod v podobě mluveného slova zakončil pan starosta polských Pieszyc
Miroslav Obal, který odevzdal našemu starostovi dar v podobě makety rozhledny Velká Sova v Sovích horách,
zrekonstruované také z dotačního titulu přeshraniční spolupráce ČR-PR.
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Úvodní slovo starosty.
Dobrý den dámy a pánové.
Srdečně Vás všechny vítám zde v Bohuslavicích u příležitosti dnešního slavnostního otevření tohoto
zrekonstruovaného evangelického kostela. Dovolte mi přivítat naše milé hosty z polských Pieszyc, z Nové Paky,
zástupce Euroregionu Glacensis z Rychnova nad Kněžnou i Mgr.Marka Bártu faráře Českobratrské církve
evangelické ze Šonova. Úvodem něco z historie českobratrské církve evangelické v Bohuslavicích nad Metují.
V Bohuslavicích, stejně jako v jejich širším okolí existovali tajní nekatolíci v období před vydáním Tolerančního
patentu, v roce 1782 byl zřízen sbor, který se o dva roky později připojil jako filiální sbor k augsburskému sboru
v Černilově. Scházeli se v soukromí na statku Václava Voborníka čp.123 a v roce 1819 získali povolení k stavbě
chrámu, jehož základní kámen byl položen 31května1820. 16.září 1821 byla posvěcena toleranční modlitebna,
v níž černilovští faráři čtyřikrát ročně konali bohoslužby. Modlitebna, opravovaná v roce 1881, sloužila do roku
1899. V roce 1921 byla prodána a přestavěna na obytný dům čp.277. Druhou modlitebnu sbor získal v roce
1857, když při stavbě hřbitova postavil prostornou hřbitovní kapli, ta však byla v roce 1871 stržena. Pak se
uvažovalo o stavbě honosnějšího chrámu. Nynější jednolodní novogotický chrám s věží v ose vstupního průčelí
však byl vystavěn až v letech 1898-9 podle návrhu Josefa Blechy z Karlína královéhradeckými staviteli
Václavem Rejchlem a Tomášem Suhradou nákladem 17 000 zlatých.. Základní kámen byl položen
26.července1898 a chrám otevřen a posvěcen na první adventní neděli 3. prosince roku 1899. Naposledy se
kostel opravoval v roce 1938 nákladem 28 000 Kč. K 31. červenci 2007 bohuslavický sbor, který byl dlouho
neobsazený, zanikl a připojil se jako kazatelská stanice ke sboru Českobratrské církve evangelické Náchod –
Šonov.
Chátrající objekt evangelického kostela byl v roce 2009 zahrnut do projektu „Putování severovýchodními
Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ se záměrem odkoupení objektu obcí, jeho rekonstrukcí a následným
možným využitím k církevním a kulturním aktivitám pro všechny občany obce. Na podzim roku 2010 byl tento
projekt schválen. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a
státním rozpočtem České republiky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR –PR v období 20072013. 13.12.2010 zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupení tohoto kostela, v dubnu roku 2011 po výběrovém
řízení byla veřejná zakázka přidělena Broumovskému stavebnímu sdružení a zahájena samotná rekonstrukce.
Celková částka rekonstrukce je přibližně 6 milionů a Obec Bohuslavice z toho zaplatí 10 procent.
Během rekonstrukce bylo provedeno oplechování věže povrchově upraveným hliníkovým plechem včetně
ošetření dřevěné konstrukce proti dřevokazným houbám a škůdcům, oplechování na římsách a šikmých částech
pilířů, nově instalovány věžní hodiny, výměna dřevěných žaluzií na věži a zakrytí všech větracích otvorů, nové
oplechování střechy a instalace žlabů, svodů, sněhových zábran, hromosvodné soustavy, výměna okenních skel
včetně ošetření rámů, zrekonstruovány všechny dveře, kolem celého kostela byl proveden výkop rýh pro drenáž
a dešťovou kanalizaci, rýha byla oddělena od základového zdiva nopovou fólií a obsypána kačírkem, ze zahrady
byly odstraněny přerostlé ovocné stromy, náletové dřeviny a přerostlé neudržované živé ploty včetně pařezů,
okolo celého pozemku je nové oplocení a na jaře zde budou vysázeny nové dřeviny.
V letních měsících tohoto roku se mi podařilo domluvit s Českobratrskou církví evangelickou bezplatný převod
přilehlé evangelické školy do vlastnictví naší obce. Po společné dohodě s Českobratrskou církví evangelickou a
obdržení demoličního výměru byla provedena demolice nepotřebné budovy staré garáže u evangelické školy se
záměrem úpravy celého areálu kostela a školy jako celku. V prostoru upraveného areálu je uvažováno
s umístěním dětského hřiště, odpočinkové zóny pro rodiče s dětmi a odpočinkového a informačního stanoviště
v zamýšlené trase cyklostezky obcemi Dobrovolného svazku obcí Metuje. Celou rozsáhlou revitalizaci chceme
dokončit v příštím roce tak, aby mohla sloužit novému záměru. V současné době máme dokončeny všechny
stavební úpravy evangelického kostela v Bohuslavicích a slavnostní otevření nově zrekonstruovaného kostela je
právě dnes 2.prosince 2012 , tj.113 let od otevření tohoto kostela, které proběhlo 3. prosince 1899. Závěrem
mi dovolte poděkovat všem, kdo měli co do činění s touto rekonstrukcí, za dobrou spolupráci s nimi a to hlavně:
místostarostovi Vlastimilu Nývltovi, všem zastupitelům Bohuslavic, panu Vaníčkovi a Ing. Kuderovi z BSS
Broumov, Ing. Paukertové z Euroregionu Glacensis, stavebnímu dozoru,v neposlední řadě našim obecním
zaměstnancům v čele s panem Pavlem Novotným a všem, na které jsem nevědomky zapomněl.
Děkuji a přeji všem příjemné a pohodové prožití adventu
Jiří Tojnar - starosta Bohuslavic
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Dopis evangelického faráře pana Miroslava Frydrycha
Mám velikou radost z dnešní neděle. Že se dokončila oprava kostela a že kostel může sloužit
všem občanům Bohuslavic. Jistě jste dali tuto dnešní slavnost otevření kostela na dnešní první
adventní neděli 2. prosince 20I2. Protože kostel byl postaven, otevřen a posvěcen také
v první adventní neděli 3. prosince l899. Tehdy to byla slavnost veliká. Už v sedm ráno
zpíva| pěvecký sbor u věže kostela. Potom po deváté hodině průvod od fary ke starému
kostelu, kde při bohoslužbách kázal místní farář Strobách. Pak se šlo průvodem k novému
kostelu za zpěvu reformačního chorálu Hrad přepevný jest Pán Bůh náš a Pánu všichni
prozpěvujte.
V novém kostele posvětil senior Lány z Černilova nový stánek ke kázání evangelia. Pěvecký
kroužek zazpíval pět čtyřhlasých písní. Před posvěcením to byla píseň:
Již plesejme a jásejme
již dílo skončeno.
čest, chválu Bohu vzdávejme
své skloňme koleno.
on nám až dosud pomáhal'
oč prosili jsme, to nám dal.
Buď jemu dík a čest.
Slavnostní kázání měl farář Dr.Ferdinand Hrejsa z Trnávky na žalm 84: ,'Jak jsou milí
příbytkové tvoji, Hospodine zástupů .. ..."
Dnešní slavnost nás vede také ke vzpomínkám. Myslete vděčně na své otce a matky,
na své prarodiče, kteří svůj Život spojili s tímto kostelem. Tu byli pokřtěni, konfirmováni,
oddáni, odtud vedla jejich cesta na hřbitov _ ne do zapomnění' ne do neznáma,ale k novému
Životu, do radosti Božího království.
Mám před očima bohuslavické občany, jsem velice rád' že jsem s nimi mohl prožít
pěkných i těžkých,17 let. Přišel jsem v roce 1956, ne všichni byli tehdy už v JZD. Vzpomenu
jen tři jména: Šitinovi č.89 a 69, Černí č.l44, Bednářovi .' Ale kolik vzácných lidí bylo na
katolické straně, třeba Šitinovi, Hronovští.
Přeji vám všem hodně adventní radosti, nejsme sami se svými bolestmi a radostmi, jde
s námi ten, kdo přišel v Betlémě na svět, je s námi ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus,
Immanuel. Jemu samému buď čest a sláva.
Miroslav Frydrych
Kolín

Pozvánka na advent 2012 v Bohuslavicích
6. 12. 2012 – 17.00 hod –

2. adventní koncert v evangelickém kostele
Smyčcový soubor Archi noc brio z Nového Města nadMetují
Pěvecký sbor Terénní berušky při Z3 Krčín

8. 12. 2012 - 16.00 hod. -

Mikulášská nadílka v sále Orelny
Loutkové divadlo z Nové Paky

16. 12. 2012 – 17.00 hod. -

3. adventní koncert v evangelickém kostele
Vysokoškolský umělecký soubor z Pardubic
Jaroslav Pultar, Monika Hošková, Jakub Šaroun – sólisté

21. 12. 2012 – 17.00 hod. -

4. adventní koncert v evangelickém kostele
Polyfonní sdružení z Nového Města nad Metují
2 sólistky s doprovodem z Pieszyc

23. 12. 2012 - bude upřesněno – Koledy pod vánočním stromem
Parčík před Obecním úřadem
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CO JSTE HASIČI
Soutěže mladých hasičů
Sobota 6. října - XII. ročník Hronovského poháru - soutěž v hasičských disciplínách (rozhazování hadic na cíl,
přenášení hadic v nosiči CTIF, spojování půlspojek, kyvadlová doprava vody, překonání překážky nastavovacího žebříku, tvoření vedení od hydrantového nástavce, překonání překážky CTIF - žebříkové stěny,
přenášení RHP a znalost značek technických prostředků) - mladší kategorie: Bohuslavice A 6. místo (Jakub
Krištof, Marie Poláková, Denisa Smolová, Denisa Syrovátková a Jakub Veselovský), Bohuslavice B 7. místo
(Tereza Hanušová, Kristián Herzig, Natálie Mrštilová, Denis Netolický a Michal Rozínek), celkem startovalo 14
družstev, starší kategorie: Bohuslavice 8. místo ze 14 družstev (Michal Čepelka, Filip Krivčík, Jan Lelek a Karolína
Sochorová).
Sobota 13. října - XV. ročník Mezileského poháru v Závodu hasičské všestrannosti (střelba ze vzduchovky,
topografie, uzlování, první pomoc, požární ochrana a lanová lávka) - mladší: Bohuslavice A 5. místo (Tereza
Hanušová, Michal Rozínek, Denisa Smolová, Karolína Sochorová a Denisa Syrovátková), Bohuslavice B 18. místo
(Radim Čečetka, Kristián Herzig, Natálie Mrštilová, Marie Poláková a Jakub Veselovský), celkem startovalo 25
družstev, starší Bohuslavice 23. místo z 30 družstev (Michal Čepelka, Filip Krivčík, Josef Meloun, Aleš Rydlo a
Nikola Stonjeková).
Výsledky celoročních soutěží:
Pohár Okresní odborné rady mládeže: mladší 9. místo, starší 20. místo (v každé kategorii hodnoceno
43 kolektivů).
Hodnocení aktivity: mladší 7. místo, starší 20. místo (v každé kategorii hodnoceno 38 kolektivů).
Pohár starosty OSH Náchod (pořadí se určuje součtem umístění výše uvedených soutěží): mladší 8. místo, starší
20. místo (v každé kategorii hodnoceno též 38 kolektivů).

Činnost členů výjezdové jednotky
Pátek 12. října - cvičení v Nahořanech - Bohuslavice (Jiří Černý, Libor Fejtek, Martin Hemelík, Radek Rydlo,
Tomáš Stonjek, Daniel Smola a Tomáš Petr) vytvoření vedení hadicemi B a C od stroje družstva 1+5, všechna
družstva - školení na téma zdravověda.
Soboty, neděle 20. a 21. října, 27. a 28. října - kurz velitelů a strojníků v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech. Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce velitele získali Martin Hemelík a Tomáš Petr,
k výkonu funkce strojníka Karel Čepelka ml., Vladimír Herzig a Pavel Novotný.
Sobota 10. listopadu - stáž u HZS Královéhradeckého kraje na stanici v Náchodě - Velkém Poříčí (Jiří Černý,
Karel Čepelka ml., Martin Hemelík, Vladimír Herzig, Roman Kyral, Pavel Novotný, Radek Rydlo, Daniel Smola a
Tomáš Stonjek) - školení na téma: požární taktika, technické prostředky a radiové spojení, dále školení včetně
praktického výcviku na téma: dýchací technika, základy lanové techniky a vázání uzlů.
Středa 14. listopadu - výjezd k požáru autodílny ve Skršicích, účast PS Dobruška, PS Rychnov nad Kněžnou,
JSDH České Meziříčí, JSDH Dobruška - PD Dobruška, PD Domašín, JSDH Jasenná, JSDH Opočno, JSDH
Třebechovice pod Orebem a JSDH Bohuslavice (Jiří Černý, Libor Fejtek, Martin Hemelík, Vladimír Herzig, Pavel
Novotný a Petr Novotný). Škoda 600 tis. Kč, uchráněné hodnoty 3 mil. Kč.
Tradiční posvícení
Sobota 13. října - uspořádání tradiční posvícenské zábavy v nekuřáckém sále Orelny v Bohuslavicích, kde k tanci
a poslechu hrála skupina Errori z Dobrušky pod vedením Miloše Flígra.
Karel Čepelka ml.
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VÝZNAMNÉ DNY A TIPY NA VÝLET
Karel Klapálek (26. 5. 1893 – 18. 11. 1984)
Karel Klapálek byl český voják, který byl členem československých legií v Rusku,
později se stal armádním generálem. Působil také jako velitel československých
vojsk na Blízkém východě a v SSSR během 2. sv. války a účastnil se
protinacistického odboje.
Narodil se do rodiny železničáře v Novém Městě nad Metují a měl čtyři
sourozence. Později se celá rodina přestěhovala do Kralup nad Vltavou. Jelikož
mu otec brzy zemřel a o rodinu se starala pouze matka, vyrůstal v chudých
poměrech. Do Prahy chodil na reálné gymnázium, poté pracoval jako účetní.
Bojoval v 1. sv. válce, v Rusku byl zajat a vzápětí vstoupil do československých
legií. Po válce se dále věnoval vojenské službě a výuce budoucích vojáků.
Během 2. sv. války utekl do zahraničí, bojoval hlavně v Africe, Anglii a nakonec
v SSSR. Podílel se mimo jiné i na obraně Tobruku.
V 50. letech byl zařazen mezi politicky nevhodné, stal se obětí
vykonstruovaného procesu a byl vězněn. Později byl rehabilitován a získal zpět
svůj majetek a hodnost. V roce 1968 napsal knihu vzpomínek Ozvěny bojů a získal titul Hrdiny ČSSR. V roce
1984 získal ještě Řád rudé zástavy a zanedlouho zemřel. V jeho rodném městě je po něm pojmenován
sportovní stadion - Stadion generála Klapálka.

Podorlický skanzen Krňovice
Zhruba 2 km od Třebechovic pod Orebem, v obci Krňovice, se nachází unikátní skanzen, který je koncipován
jako muzeum lidové architektury na Královéhradecku, v Podkrkonoší a v podhůří Orlických hor. Je doplněn
o různé technické památky a neustále se rozrůstá.
Vznikat začal roku 2002, kdy na jeho stavbu bylo uděleno povolení, ale první záměry jsou už z roku 1998.
Celý projekt je nápadem několika lidí, kteří se na jeho budování podílejí ve svém volném čase.
Areál skanzenu slouží jako expozice, kterou si lze prohlédnout v rámci návštěvní doby, která je od května do
října. Prohlídková trasa trvá asi 60 minut a návštěvníci si mohou prohlédnout i interiéry staveb. Ve skanzenu se
nachází např. sušárna ovoce ze Semechnic, roubený vodní mlýn, kovárna, roubená stodola z Ledců, zvonička
z Orlických hor či škola ze Všestar.
Pokud byste chtěli skanzen navštívit ještě letos, poslední možnost je o víkendu 15. - 16. 12., kdy se koná akce
Vánoce ve skanzenu, která uzavře letošní sezonu. Interiéry budou vánočně vyzdobeny a chybět nebude ani
ochutnávka některých tradičních pokrmů, které jsou spjaty s Vánocemi.

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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