ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

4/2012

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 24. 9. 2012 v 18.00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu v Bohuslavicích.
Přítomni: Jiří Tojnar, Vlastimil Nývlt, Jana Hladíková, Josef Hronovský, Bohumil Kutina, Petr Vaňát, Josef
Syrovátko, Zdeňka Bitnarová, (pí. Martina Přibylová, p. Roman Kyral - omluveni), ing. Radek Kvirenc - pozdní
příchod (od bodu 9).
Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
4. Schválení vyhlášky o Požární ochraně
5. Schválení záměru darovat pozemek č. p. 496/1 panu Václavu Rydlovi
6. Informace o zamýšlené stavbě penzionu Senior Care Home
7. Schválení věcného břemene p. Kvirenc - Obec - RWE
8. Schválení věcného břemene Obec - RWE
9. Nákup komunální techniky - malotraktoru
10. Informace o zvolení ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice
11. Jmenování školské rady
12. Darovací smlouva na Evangelickou školu a přilehlé pozemky
13. Vzdání se předkupního práva na Evangelickou faru
14. Zrušení usnesení ZO ze dne 17. 12. 2007 - finanční příspěvek na hudbu
15. Schválení příspěvku na kulturu spolkům obce
16. Zpráva o kontrole čerpání dotace z CRR - Stavební úpravy evangelického kostela
17. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2012
18. Diskuse
19. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů (nepřítomni
pí. Přibylová, p. Kyral - omluveni), ing. Radek Kvirenc avizován pozdní příchod, tudíž je zastupitelstvo usnášení
schopné. Starosta přečetl navržený a doplněný program schůze.
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. Hronovský, p. Syrovátko
Ověřovatelé zápisu:
pí. Bitnarová, pí. Hladíková
Zapisovatelka:
pí. Eva Čudová
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
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3. Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Starosta seznámil ZO se zněním Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 11/03/1109 obsahující změnu oplocení a
revitalizace pozemku v souvislosti s darováním pozemku evangelickou církví v rámci Stavebních úprav
evangelického kostela v Bohuslavicích.
ZO bere na vědomí dodatek č. 3 Smlouvy o dílo.
4. Schválení vyhlášky o Požární ochraně
Vyhláška nebyla předaná zastupitelům v kompletním znění k prostudování, schválení se odkládá na příští
zasedání ZO.
Schválení vyhlášky se odkládá na příští zasedání.
5. Schválení záměru darovat pozemek č. p. 496/1 panu Václavu Rydlovi
ZO uznalo žádost o vydržení pozemku č. p. 496/1 panu Václavu Rydlovi již na zastupitelstvu obce dne 31. 8.
2010 formou vydržení pozemku. Tímto způsobem nelze pozemek převést na nového vlastníka.
ZO proto schválilo záměr darovat pozemek č. p. 496/1.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
6. Informace o zamýšlené stavbě penzionu Senior Care Home
Firmou Brigith development s. r. o. byl předložen požadavek na výstavbu penzionu Senior Care Home v lokalitě
mezi bývalým dřevotvarem a tratí. Vzhledem k prvotní informaci bere ZO na vědomí s požadavkem na další
doplnění záměru s možností dalšího jednání.
ZO bere na vědomí zamýšlenou stavbou penzionu Senior Care Home.
7. Schválení věcného břemene p. Kvirenc - Obec - RWE
Přechod plynové přípojky obecními pozemky (cca 4,5 m ) a přes silnici k č. p. 219.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen a starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
8. Schválení věcného břemene Obec - RWE - vedení plynu
Vedení plynové přípojky pro Horkalen v době budování uvažované i pro plynofikaci obce. V současné době
slouží i pro připojování rodinných domků v obci. Na požadavek ZO byla projednána možnost nájmu dotčených
pozemků s jednoznačným vyjádřením RWE GasNet, s. r. o. ve smyslu zřízení věcného břemene úplatně formou
jednorázového vyrovnání.
Hlasování: ANO: 6
NE: 0
ZDRŽEL SE: 2 ( p. Syrovátko, p. Hronovský)
Návrh byl schválen a starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
9. Nákup komunální techniky - malotraktoru
Starostou byl předložen návrh na zakoupení nové komunální techniky - malotraktoru jako náhradu za
používané Tery, které jsou cca 30 roků staré, pomalé a poruchové a nevyhovují současným požadavkům na
údržbu komunikací a zeleně v tak rozsáhlé obci. Nevyhovují i z bezpečnostních důvodů a je diskutabilní jejich
provoz na silnici, obzvláště v období snížené viditelnosti. Na všechny prezentované typy je možno postupně
doplnit příslušenství (včetně majáku a osvětlení), umožňující provádět veškerou údržbu zeleně a komunikací
v obci v kteroukoliv denní a noční dobu. Pan Syrovátko a pan Kutina navrhli zakoupení (obnovení) parku malé
techniky - Vari z důvodu využití stávajícího nářadí.
Pan Hronovský podal protinávrh na zakoupení staršího (použitého) malotraktoru.
Protinávrh na zakoupení starší techniky.
Hlasování: ANO: 1 (p. Hronovský) NE: 6 ZDRŽEL SE: 2 (pí. Bitnarová, pí. Hladíková)
Návrh nebyl schválen.
Nákup malotraktoru.
Hlasování: ANO: 3 (p. Tojnar, p. Nývlt, p. Vaňát) NE: 5
Návrh nebyl schválen.
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ZDRŽEL SE: 1 (pí. Bitnarová)

10. Informace o zvolení ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice
Starosta podal zprávu o průběhu volby ředitelky sloučené Základní školy a mateřské školy Bohuslavice,
o výsledcích výběrového řízení a jmenování nové ředitelky. Pan Hronovský žádal od nové ředitelky
(zastupitelky) vysvětlení změny postoje k problému sloučení obou subjektů.
ZO bere na vědomí.
11. Jmenování školské rady
Z důvodu nepřítomnosti jednoho z navrhovaných kandidátů bylo jmenování a schválení členů školské rady
odloženo na příští zasedání ZO.
Odloženo na příští zasedání ZO.
12. Darovací smlouva na Evangelickou školu a přilehlé pozemky
ZO schválilo darovací smlouvu na budovu č. p. 91 na pozemku č. p. 597, pozemku č. p. 597 - druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku č. p. 598 - druh pozemku trvalý travní porost a pozemku č. p. 599 - druh
pozemku zahrada, vše zapsáno na LV č. 513 pro obec Bohuslavice nad Metují.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen a starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
13. Vzdání se předkupního práva na Evangelickou faru
Odkládá se na neurčito.
14. Zrušení usnesení ZO ze dne 17. 12. 2007 - finanční příspěvek na hudbu
V usnesení ZO ze dne 17. 12. 2007 nebylo jasně definováno, komu finanční příspěvek na hudbu přísluší a
usnesení by mohlo být zneužito.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
15. Schválení příspěvku na kulturu spolkům obce
Vzhledem k potřebě dotovat pořádání kulturních akcí v obci bylo navrženo poskytnout finanční příspěvek TJ
Sokol Bohuslavice, Jednotě Orel Bohuslavice, SDH Bohuslavice, Svazu žen Bohuslavice a Mysliveckému sdružení
Bohuslavice až do výše 7. 000 Kč max. na 2 akce v kalendářním roce pro jeden spolek. Případné jiné požadavky
je nutno schválit předem na základě požadavku zastupitelstvem.
Hlasování: ANO: 7
NE: 1 (p. Hronovský)
ZDRŽEL SE: 1 (pí. Hladíková)
Návrh byl schválen.
16. Zpráva o kontrole čerpání dotace z CRR - Stavební úpravy Evangelického kostela
Dne 4. 9. 2012 provedlo CRR SV (Centrum regionálního rozvoje) Hradec Králové kontrolu čerpání nákladů na
Stavební úpravy evangelického kostela v Bohuslavicích prováděné v rámci projektu Putování severovýchodními
Čechami a Dolním Slezskem bez hranic. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena
žádná doporučení ani nápravná opatření.
ZO bere na vědomí.
17. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2012
Předložené Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
18. Diskuse
- Byla diskutována kauza Mateřské školy a pohledávky na bývalou ředitelku. P. Hronovský ml. se dotázal, jaká
škoda vznikla Obci a připojí-li se k žalobě proti pí. Přibylové. Starosta informoval o stavu vyšetřování, které je
uzavřeno ze strany policie a je předáno státnímu zástupci.
- Starosta informoval o výpovědi podané pí. zubní lékařky MUDr. Kučerové s tím, že již delší dobu se snaží,
zatím bezvýsledně, zajistit náhradu.
- P. Hronovský st. opětovně žádal o zveřejnění nákladů na soudní spor pan Hladík - Obec. Po vyjasnění
požadavku bude znovu zveřejněno ve Zpravodaji.
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19. Usnesení ZO č. 5/2012 ze dne 24. 9. 2012
ZO schvaluje:
1. Program schůze
2. Návrhovou komisi, ověřovatele a zapisovatelku
3. Záměr darovat pozemek č. 496/1 panu Václavu Rydlovi a Miroslavě Rydlové
4. Věcné břemeno na plynovou přípojku mezi RWE GasNet s. r. o. a Obcí - p. Radek Kvirenc
5. Věcné břemeno na plynovou přípojku mezi RWE GasNet s. r. o. a Obcí - Horkalen
6. Darovací smlouvu na budovu č. p. 91 na pozemku č. p. 597 a pozemku č. p. 597, pozemku č. p. 598 a
pozemku č. p. 599.
7. Zrušení usnesení ZO ze dne 17. 12. 2007 o finančním příspěvku na hudbu
8. Příspěvek na pořádání kulturních akcí spolkům Obce
9. Rozpočtové opatření č. 1
ZO zamítá:
1. Návrh na nákup komunální techniky
ZO bere na vědomí:
1. Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
2. Informaci o zamýšlené stavbě penzionu Senior Care Home
3. Informaci o výběrovém řízení a jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice
4. Zprávu o kontrole čerpání dotace z CRR
20. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 20.00 hodin.
Zapsala:
24. 9. 2012 pí. Eva Čudová
Ověřovatelé zápisu:
pí. Bitnarová, pí. Hladíková
Návrhová komise:
p. Syrovátko, p. Hronovský
Schvaluje:
p. Jiří Tojnar, starosta

A ještě jednou POLDR
Do veškeré dokumentace o soudním sporu pana Vojtěcha Hladíka s Obcí Bohuslavice, týkající se údržby
poldrů Bohuslavice a Vaček, je možné nahlédnout během úředních hodin na Obecním úřadě. Obec v této kauze
zaplatila za svého právního zástupce 3 000 Kč, panu Hladíkovi za údržbu poldru v roce 2011 28 000 Kč + úroky
1 799 Kč a za právního zástupce pana Hladíka 36 145 Kč.

CO JSTE HASIČI?
Soutěže družstva žen
Sobota 30. června - Vysokov - noční soutěž v PÚ u příležitosti oslav 130. let od založení SDH Vysokov –
1. místo z 5 družstev (Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková, Jana
Reková a Renata Vomočilová).
Sobota 7. července - Černčice - soutěž v PÚ o Pohár starosty Černčic - 2. místo z 5 družstev (Veronika
Fejtková, Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková a Renata
Vomočilová).
Sobota 14. července - Sněžné - 3. kolo Podorlické ligy - 7. místo z 11 družstev (Edita Herzigová, Lucie
Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková a Jana Reková).
Pátek 20. července - Provodov - soutěž v PÚ Provodovská proudnice - 6. místo z 8 družstev (stejná sestava
jako při soutěži ve Vysokově).
Sobota 21. července - Meziměstí - 4. kolo Podorlické ligy - 10. místo z 10 družstev (Barbora Doležalová, Edita
Herzigová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková a Renata Vomočilová).
Sobota 28. července - Tutleky - 5. kolo Podorlické ligy - noční soutěž - 3. místo z 5 družstev (Veronika
Fejtková, Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková a Renata
Vomočilová).
Sobota 11. srpna - Nahořany - Pohár starosty obce Nahořany - 2. místo z 5 družstev (Veronika Fejtková, Edita
Herzigová, Marie Hušková, Lenka Nováková, Jana Reková, Marie Jirásková ze Sněžného a Lucie Rozínková
z Vršovky).
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Sobota 18. srpna - Přibyslav - Přibyslavský pohár - 4. místo ze 4 družstev (Edita Herzigová, Jana Herzigová,
Marie Hušková, Lenka Nováková, Jana Reková, Renata Vomočilová a Lucie Rozínková).
Sobota 25. srpna - Vysokov - 5. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy - 8. místo z 9 družstev (Barbora
Doležalová, Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková a Jana Reková).
Sobota 1. září - Nový Hrádek - 6. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy - 8. místoz 10 družstev (Barbora
Doležalová, Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Jana Reková a Renata
Vomočilová).
Sobota 8. září dopoledne - Opočno - 7. kolo Podorlické ligy - 8. místo z 10 družstev (Edita Herzigová, Jana
Herzigová, Jana Hušková, Marie Hušková, Věra Netolická, Michaela Kmínková ze Sněžného a Renata
Chaloupková z Opočna).
Sobota 8. září odpoledne - Bukovice - 7. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy - 11. místo z 11 družstev
(Edita Herzigová, Jana Herzigová, Jana Hušková, Marie Hušková, Věra Netolická, Petra Flígrová a Vendula
Králíčková - obě z Vršovky).
Sobota 15. září - Kramolna - 8. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy - 6. místo z 10 družstev (Lucie
Hladíková, Marie Hušková, Lenka Nováková, Renata Vomočilová, Marcela Ješinová z Blažkova a Petra Flígrová a
Lucie Rozínková - obě z Vršovky).
Celkové umístění - Pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují: 1. Vršovka - 66 bodů, 2. Bohuslavice - 59
bodů, 3. Černčice - 58 bodů (celkem se zúčastnilo 6 družstev), Náchodská hasičská Primátor liga: 1. Kramolna
NTC - 113 bodů, Nový Hrádek - 100 bodů, 3. Nový Hrádek NOVA - 97 bodů, 7. Bohuslavice - 73 bodů (celkem se
zúčastnilo 10 družstev).
Soutěže družstva mužů
Sobota 7. července - Černčice - soutěž v PÚ o Pohár starosty Černčic - 5. místo z 7 družstev (Jiří Beneš, Jiří
Černý, Jiří Lejsek, Tomáš Petr, Lukáš Timura, Marie Hušková a Renata Vomočilová).
Pátek 20. července - Provodov - soutěž v PÚ Provodovská proudnice - 19. místo z 19 družstev (Jiří Lejsek,
Tomáš Petr, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Jana Reková, Renata Vomočilová a Pavel Weiss z Nahořan).
Celkové umístění: Pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují: 1. Vršovka A - 60 bodů, 2. Nahořany - 57
bodů, 3. Černčice - 53 bodů, 5. Bohuslavice - 30 bodů (účast celkem 12 družstev).
Výjezdy jednotky
Pondělí 2. července - spadlé větve ze stromu na vozovku směr Pohoří - pouze SDH Bohuslavice (Jiří Černý,
Karel Čepelka ml., Libor Fejtek a Martin Hemelík)
Čtvrtek 19. července - požár kontejneru na hřbitovní odpad v Bohuslavicích - pouze SDH Bohuslavice (Jiří
Černý, Karel Čepelka ml., Martin Hemelík a Pavel Novotný)
Pondělí 6. srpna - spadlé větve ze stromu na vozovku směr Pulice - pouze SDH Bohuslavice (Jiří Černý, Karel
Čepelka ml., Libor Fejtek, Martin Hemelík a Vladimír Herzig)
Oslavy ve Vrchovinách
Sobota 11. srpna - oslavy 130. let od založení SDH Vrchoviny - SDH Bohuslavice - výstava historické techniky Tatry 805 a PS 8 z roku 1956. Účast Veronika Fejtková, Libor Fejtek a Josef Vaňát.
Prověrky techniky
Pátek 7. září - prověrky techniky SDH okrsku Nové Město nad Metují ve Vršovce (kontrola zásahového
oblečení členů jednotek, funkčnosti strojů a vybavení vozidel). SDH Bohuslavice bez závad, účast Jiří Černý, Karel
Čepelka ml., Libor Fejtek, Martin Hemelík a Radek Rydlo.
Dny evropského dědictví
Sobota 15. září - oslavy v rámci Dne evropského dědictví v Novém Městě nad Metují - SDH Bohuslavice - účast
v historickém průvodu v čele s Janem Černčickým z Kácova a Vojtěchem z Pernštejna od ZŠ Malecí na Husovo
náměstí (Karel Čepelka ml., Libor Fejtek a Josef Hemelík) a výstava historické techniky - nejstarší ruční čtyřkolové
celodřevěné nalévací zápřahové stříkačky z roku 1790.
Výlet mladých hasičů
Pátek 28. září - výlet mladých hasičů do Polska - návštěva Dinoparku v Karlowě, Bludných skal nedaleko této
obce a dětského hřiště v Kudowě se zakončením a občerstvením na sokolské zahradě v Bohuslavicích.
Karel Čepelka ml.

5

ZÁVĚR PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV EVANGELICKÉHO KOSTELA
Blíží se závěr projektu Stavebních úprav evangelického kostela v Bohuslavicích, prováděného v rámci
„Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic , číslo projektu PL.3.22/2.2.00/09.01510“.
K dnešnímu dni jsou v podstatě dokončeny fasády včetně štukových prací na římsách a ostění oken. Je
dokončena montáž nové krytiny z hliníkového povrchově upraveného plechu „Prefa“, kromě části nad
oltářem, která bude dokončena s probíhající demontáží lešení. Bednění pod novým plechováním bylo ošetřeno
proti dřevokazným houbám a škůdcům. Pod plechování byla instalována pojistná folie. V místech napadených
hnilobou, kterou způsobilo zatékání vody poškozenou krytinou, byla provedena výměna částí krokví a
bednění. S těmito náklady nebylo v projektu počítáno a budou muset být hrazeny z obecních prostředků. Rámy
oken byly po demontáži skel očištěny , ošetřeny novým nátěrem a následně zaskleny. Venkovní části stěn jsou
z větší části přebroušeny a opatřeny nátěrem, který se bude postupně dokončovat s probíhající demontáží
lešení. Na boční stříšky a nad oltářní část se vrátí zrekonstruované pískovcové kříže. V průčelí věže bylo
opraveno a přeskleno kulaté rozetové okno. Po dokončení nátěru fasády budou osazeny zrekonstruované
vstupní a boční dveře. Po odstranění lešení proběhne demontáž a nová instalace vstupního schodiště a
dokončení hlavního schodiště. Mezi závěrečné práce bude patřit vybudování přístupových cest a chodníků
kolem objektu ze zámkové dlažby, provedení oplocení dle projektu a terénní úpravy celého areálu.
V souvislosti se stavebními úpravami ev. kostela jsme realizovali i záměr rozšíření celého prostoru o starou
evangelickou školu a přilehlé pozemky, které byly bezplatně získány od evangelické církve s předpokládaným
využitím pro oddechové a kulturní akce občanů Bohuslavic včetně vybudování dětského hřiště. Darování
budovy školy a pozemků je schváleno starošstvem FS ČCE v Náchodě - Šonově a je ve fázi před podepsáním
smlouvy a zapsáním do katastru nemovitostí.
S ukončením prací se počítá do konce měsíce listopadu s tím, že 2. 12. 2012 je plánováno slavnostní otevření
za účasti všech zainteresovaných a pozvaných hostů. Při příležitosti otevření vystoupí pěvecký soubor KÁCOV
z Nového Města nad Metují.

POZVÁNKA NA ADVENT 2012
02. 12. 2012

15:00

Slavnostní otevření evangelického kostela
vystoupení pěveckého sboru KÁCOV z Nového Města n. M.
sbormistr Mgr. Jiří Skopal

06. 12. 2012

17:00

smyčcový soubor Archi con brio z Nového Města n. M.
dirigent Jaroslav Rybáček
pěvecký sbor Terénní berušky při ZŠ Krčín
sbormistr Libor Drašnar

evang. kostel

Loutkové divadlo z Nové Paky
Mikulášská nadílka

sál Orelny

08. 12. 2012

16:00

16. 12. 2012

17:00

3. adventní koncert
Vysokoškolský umělecký soubor z Pardubic
pod vedením MgA. Tomáše Žídka

evang. kostel

21. 12. 2012

17:00

4. adventní koncert
Polyfonní sdružení z Nového Města n. Met.

evang. kostel

Koledy pod vánočním stromem
Valánečka z Dobrušky

před obecním úřadem

23. 12. 2012
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VÝZNAMNÉ DNY A TIPY NA VÝLET
Významné dny:
28. 10.
Státní svátek – den vzniku samostatného českého státu (1918)

Miroslav Švandrlík (10. 8. 1932 – 26. 10. 2009)
Slavný český humorista a spisovatel, který je považován
za jednoho z nejvýznamnějších humoristů minulého století.
Narodil se v Praze, kde také studoval. Nejprve dva roky
na pedagogickém oddělení městské hudební školy, potom
na DAMU. Z herectví po půl roce přešel na režii. Během studií
vystřídal řadu zaměstnání a nakonec po neúspěšném pokusu
o FAMU pracoval jako asistent režie ve Vesnickém divadle v Praze.
V říjnu roku 1953 musel nastoupit povinnou vojenskou službu,
kterou vykonával u technických praporů na Zelené Hoře u Nepomuku. Své zážitky později zpracoval ve svém
nejvýznamnějším románu Černí baroni aneb válčili jsme za Čepičky. Nato krátce působil jako vychovatel
korejských dětí a živil se psaním.
Jeho tvorba zahrnuje povídky, fejetony, romány. Dlouhá léta přispíval do různých novin a časopisů (nejznámější
byl asi Dikobraz). Znám je také spoluprací s ilustrátorem Jiřím Wintrem-Nepraktou. Společně stvořili vtipy a
povídky, mezi něž patří např. seriál pro děti Sek a Zula.
Za normalizace nesměla jeho díla vycházet, zvlášť zakázaní byli satiričtí Černí baroni, neboť až příliš věrně
zobrazovali realitu tehdejší socialistické armády. Hlavní postavou je Roman Kefalín, který nese autobiografické
rysy. Pod tímto jménem také Švandrlík publikoval několik svých děl. Méně známý je jako autor hororových a
sci-fi povídek, kterým se věnoval hlavně na začátku své spisovatelské kariéry.
V roce 2010 bylo po něm pojmenováno náměstí v Praze.

Ústí nad Labem
Hlavní město Ústeckého kraje je zároveň sedmým největším městem České republiky. Rozkládá se na
severozápadě Čech, na soutoku řek Labe a Bílina a má téměř 95 000 obyvatel. Díky tomu zřejmě získalo i svůj
název – ze staročeského slova ustie = ústí. V minulosti město obklopovaly středověké a renesanční hradby,
které byly v 19. století zbořeny. V roce 1867 zde byl založen pivovar, který dnes vyrábí pivo Zlatopramen.
Rozvoji města napomohla lodní doprava a stavitelství – vznikly zde dva přístavy a město se stalo velmi
důležitým dopravním uzlem. Roku 1938, kdy byly zabrány Sudety, bylo i Ústí připojeno k Německé říši.
Nechvalně proslulé je svým ovzduším, protože celá léta zde bylo centrum chemického a potravinářského
průmyslu. Dnes je už situace lepší, město upravenější a láká stále více turistů. A také studentů, protože zde sídlí
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
Celé centrum bylo na konci 2. sv. války zničeno bombardováním a později komunistickými přestavbami. I přesto
má své zajímavosti, mezi něž patří např. neogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie se šikmou věží, moderní
Mariánský most přes řeku Labe, v jehož pozadí stojí Mariánská skála. Vyhledávaným cílem je opravená
restaurace (zámeček) Větruše, která ční nad městem a ze stejnojmenného vrchu jezdí do centra lanová dráha.
Za návštěvu stojí ZOO, muzeum a nad městem se vypínající zřícenina hradu Střekov.

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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