ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

3/2012

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 4/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 19.6.2012 v 18.00 hodin
v kanceláři starosty Obecního úřadu v Bohuslavicích.
Přítomni: Jiří Tojnar, Vlastimil Nývlt, Roman Kyral, Josef Hronovský, Petr Vaňát, Radek Kvirenc, Zdeňka
Bitnarová, Josef Syrovátko, Bohumil Kutina, Jana Hladíková.
Nepřítomna: Martina Přibylová - omluvena pro nemoc.
Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011
4. Schválení zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bohuslavice
5. Volba člena finančního výboru
6. Volba člena kontrolního výboru
7. Žádost Mysliveckého sdružení o finanční dar
8. Žádost TJ Sokol o finanční dar
9. Schválení daru obci pro SDH ženy
10. Žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 853
11. Žádost o koupi obecního pozemku p. č. 40/1
12. Schválení prodeje pozemku p. č. 546/4
13. Schválení prodeje pozemku p. č. 622/2
14. Schválení věcného břemene ČEZ
15. Schválení nájemní smlouvy s OD KONZUM
16. Smlouva o marketingové spolupráci - tlaková kanalizace
17. Schválení spoluúčasti na projektu OPPS ČR - PR
18. Žádost o finanční dar SNAJPR TÝMU
19. Smlouva o zřízení věcného břemene s VČP Net s. r. o.
20. Diskuse
21. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů (nepřítomná
pí. Přibylová - nemoc), tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
Zároveň konstatoval, že usnesení z minulého obecního zastupitelstva bylo řádně ověřeno a schváleno, bylo
zveřejněno na úřední desce a připomínka p. Syrovátky - chybějící seznam zúčastněných zastupitelů - byla
odstraněna, tudíž je považováno za schválené.
Hlasování: ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zahájení, doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
pí. Hladíková, p. Kvirenc
Ověřovatelé zápisu:
p. Nývlt, pí. Bitnarová
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
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Hlasování: ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla jednohlasně schválena.
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011
ZO bylo seznámeno se závěrečným účtem za rok 2011, který byl řádně vyvěšen 15 dní před projednáním
na schůzi zastupitelstva a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: ANO: 7
NE: 0
ZDRŽEL SE: 3 ( p. Kutina, p. Syrovátko a pí. Hladíková)
Závěrečný účet za rok 2011 byl schválen.
4. Schválení zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s návrhem zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bohuslavice. Po připomínce p. Syrovátky byl v čl. 3
upraven text: …školních jídelen s kuchyněmi a v bodě č. 11 byly vyrušeny Přílohy č. 1 a 2, které budou schváleny
dodatečně až po provedení inventur a předání majetku nastupující příspěvkové organizaci.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
5. Volba člena finančního výboru
Na člena finančního výboru navržena pí. Bitnarová.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (pí. Bitnarová)
Návrh byl schválen.
6. Volba člena kontrolního výboru
Na člena kontrolního výboru navržen p. Vaňát.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Vaňát)
Návrh byl schválen.
7. Žádost Mysliveckého sdružení o finanční dar
ZO bylo seznámeno s žádostí o finanční dar ve výši 3 000,- Kč na pořádání 49. ročníku veřejného závodu
ve střelbě na asfaltové terče, který se konal 14.7.2012.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 2 (pí. Hladíková a p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
8. Žádost TJ Sokol o finanční dar
ZO bylo seznámeno s žádostí o finanční dar ve výši 2 500,- Kč na ohňostroj při pálení čarodějnic, který se
uskutečnil dne 30. 4. 2012 na hřišti TJ Sokol Bohuslavice.
Hlasování: ANO: 7
NE: 1 (p. Hronovský) ZDRŽEL SE: 2 (p. Kutina, p. Syrovátko)
Návrh byl schválen.
9. Schválení daru obci pro SDH ženy
ZO bylo seznámeno s přijetím finančního daru od p. Josefa Hronovského ve výši 30 000,- a p. Radka Rydla
ve výši 7 000,- Kč na nákup vybavení pro ženy SDH.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 2 (p. Kutina a p. Syrovátko)
Dar byl schválen.
10. Žádost o koupi obecního pozemku p. č. 853
ZO bylo seznámeno s žádostí pí. Buryancové o odkoupení části obecního pozemku p. č. 853 o výměře cca 20m².
Hlasování: ANO: 0
NE: 8
ZDRŽEL SE: 2 (p. Syrovátko a p. Tojnar)
Prodej pozemku nebyl schválen.
11. Žádost o koupi obecního pozemku p. č. 40/1
ZO bylo seznámeno s žádostí p. Žďárka o koupi obecního pozemku p. č. 40/1.
Hlasování: ANO:
NE: 6
ZDRŽEL SE: 4 (p. Syrovátko, p. Nývlt, p. Vaňát a p. Kyral)
Prodej pozemku nebyl schválen.
12. Schválení prodeje pozemku p. č. 546/4
ZO bylo seznámeno s kupní smlouvou na prodej obecního pozemku p. Šebestovi p. č. 546/4 o celkové výměře
149 m². Cena za 1m² byla stanovena na 100,- Kč.

2

Hlasování: ANO: 8
NE: 1 (p. Hronovský)
ZDRŽEL SE: 1 (pí. Hladíková)
Prodej pozemku byl schválen a starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy.
13. Schválení prodeje pozemku p. č. 622/2
ZO bylo seznámeno s kupní smlouvou na prodej obecního pozemku p. Zítkovi a pí. Zítkové dle geometrického
plánu č. 530-2612/2012 ze dne 12 .4. 2012. K prodeji byl odměřen díl o výměře 88m².
Cena za 1m² byla stanovena 100,- Kč.
P. Syrovátko podal připomínku, že na pozemku, který ještě není schválený ZO, stojí stavba.
Hlasování: ANO: 7
NE: 2 (p. Kutina a p. Syrovátko) ZDRŽEL SE: 1 (pí. Hladíková)
Prodej pozemku byl schválen a starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy.
14. Schválení věcného břemene ČEZ
ZO byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. na p. č. 177 a 176/3 v k. ú.
Bohuslavice nad Metují.
Hlasování: ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE:
Návrh smlouvy byl schválen a starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy.
15. Schválení nájemní smlouvy s OD KONZUM
Starosta seznámil zastupitele s Nájemní smlouvou o užívání pozemku. Předmětem smlouvy je pozemek č. 546/3
o výměře 162m², na kterém je umístěna prodejna KONZUMu.
Hlasování: ANO: 7
NE: 1 (p. Syrovátko)
ZDRŽEL SE: 2 (pí. Hladíková a p. Kutina)
Nájemní smlouva s OD KONZUM byla schválena a starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy.
16. Smlouva o marketingové spolupráci - tlaková kanalizace
ZO byl předložen návrh Smlouvy o marketingové spolupráci, která se týká administrace žádosti o dotaci na
3. etapu dostavby kanalizace. Součástí smlouvy je dodatek č. 1 na zahrnující odměnu za přípravu a administraci
žádosti ve výši 15 000,- Kč.
Hlasování: ANO: 8
NE: 2 (p. Hronovský a p. Kvirenc) ZDRŽEL SE: 0
Smlouva byla schválena a starosta obce byl pověřen podepsáním smlouvy.
17. Schválení spoluúčasti na projektu OPPS ČR - PR
Starosta seznámil zastupitele s podáním žádosti do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR.
Pokud by byl projekt realizován, obec bude muset vyčlenit na spolufinancování 10 % z poskytnuté dotace.
Starosta podal návrh:
a) záměr realizace projektu „Kultura a sport v polsko-českých barvách“ z oblasti podpory 3.2 Podpora
společenských, kulturních a volnočasových aktivit z Operačního programu přeshraniční spolupráce
ČR - PR 2007 - 2013.
b) dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR - PR 2007 - 2013 mezi vedoucím partnerem projektu Gminou Pieszyce a českými partnery
projektu městem Nová Paka a obcí Bohuslavice
c) spolufinancování projektu „Kultura a sport v polsko-českých barvách“ ve výši 5.200 EUR (130.000 Kč)
z rozpočtu obce na roky 2013 - 2015.
Hlasování: ANO: 10
NE: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
18. Žádost o finanční dar SNAJPR TÝMU
ZO bylo seznámeno s žádostí o finanční dar ve výši 7 000,- Kč na uspořádání 2. ročníku v brokové střelbě
na loveckém kole.
Protinávrh předložil p. starosta, který navrhl částku 3 000,- Kč.
Hlasování: ANO: 4 (p. Tojnar, p. Nývlt, p. Vaňát, p. Kvirenc)
NE: 2 (pí. Hladíková, p. Hronovský)
ZDRŽEL SE: 4 (p. Syrovátko, p.Kyral, pí.Bitnarová, p. Kutina)
Protinávrh nebyl schválen.
Hlasování o původní žádosti: ANO: 0
NE: 6
ZDRŽEL SE: 4 (p. Syrovátko, p. Kyral, pí. Bitnarová a p.
Kutina)
Původní žádost nebyla schválena.
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19. Smlouva o zřízení věcného břemene s VČP Net s. r. o.
ZO bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene s VČP Net, s. r. o., Hradec Králové.
P. Syrovátko podal protinávrh, aby starosta projednal možnost pronájmu.
Tento bod jednání byl odložen na příští jednání zastupitelstva.
20. Diskuse
- p. Hronovský st. požádal o posečení trávy na hrobech, o které se nikdo nestará
- dále požádal o zveřejnění rozsudků a celkových nákladů za soudní spor vedený s p. Hladíkem ohledně údržby
poldrů. Byla diskutována forma uzavřených smluv na údržbu poldrů a zároveň vedena diskuse o možném
pochybení bývalého starosty p. Kutiny kvůli nejednotné platnosti smluv mezi ZVHS Rychnov n. Kn. a obcí
Bohuslavice - na dobu určitou (1 rok) a mezi obcí Bohuslavice a p. Vojtěchem Hladíkem - na dobu neurčitou
(s výpovědní lhůtou 3 měsíce)
- starosta v této souvislosti konstatoval, že funkce starosty nebyla od 11. 11. 2010 do dnešního dne oficiálně
p. Kutinou předána, a proto je složité cokoliv předvídat, když nevíte, jaká další smlouva se objeví
21. Závěr
ZO schvaluje:
1. Program schůze
2. Navrhovatele zápisu pí. Hladíkovou a p. Kvirence, ověřovatele pí. Bitnarovou a p. Nývlta, zapisovatelku
pí. Pultarovou.
3. Závěrečný účet za rok 2011
4. Zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy Bohuslavice, okres Náchod
5. Člena finančního výboru pí. Bitnarovou
6. Člena kontrolního výboru p. Vaňáta
7. Mysliveckému sdružení finanční dar 3 000,- Kč.
8. TJ Sokol finanční dar ve výši 2 500,- Kč
9. Finanční dar obci ve výši 37 000,- Kč pro ženy SDH
10. Prodej pozemku p. č. 546/4 p. Šebestovi
11. Prodej pozemku p. č. 622/2 p. Zítkovi a pí. Zítkové
12. Věcné břemeno ČEZ Distribuce, a. s.
13. Smlouvu o marketingové spolupráci
14. Spoluúčast na projektu OPPS ČR - PR
a) záměr realizace projektu „Kultura a sport v polsko-českých barvách“ z oblasti podpory 3.2 Podpora
společenských, kulturních a volnočasových aktivit z Operačního programu přeshraniční spolupráce
ČR - PR 2007 - 2013
b) dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR - PR 2007-2013 mezi vedoucím partnerem projektu Gminou Pieszyce a českými
partnery projektu městem Nová Paka a obcí Bohuslavice
c) spolufinancování projektu „Kultura a sport v polsko-českých barvách“ ve výši 5.200 EUR (130.000 Kč)
z rozpočtu obce na roky 2013 - 2015
ZO zamítá:
1. Žádost o koupi obecního pozemku p .č. 853
2. Žádost o koupi obecního pozemku p. č. 40/1
3. Žádost o finanční dar SNAJPR TÝMU
Odloženo na příští jednání:
1.Smlouva o zřízení věcného břemene s VČP Net s. r. o.
Závěr
Starosta ukončil schůzi v 19.50 hodin.
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:

19.6.2012 pí.Pultarová
p. Nývlt a pí. Bitnarová
pí. Hladíková a p. Kvirenc
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INFORMACE STAROSTY OBCE
Doplnění citace o dění v MŠ , uveřejněné v minulém čísle Zpravodaje
Zjištěné závažné nedostatky a pochybení ve vedení účetnictví se týkají bývalé ředitelky Mateřské školy paní
Martiny Přibylové, nikoliv firmy zajišťující zpracování účetnictví.

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. Tímto považuji tuto záležitost za uzavřenou.

Konkurz na ředitele/ku sloučené Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice
Po nezdařeném prvním konkurzu, a to z důvodu nepřihlášení dostatečného počtu uchazečů, proběhl dne
10. 7. 2012 druhý konkurz na ředitele naší sloučené Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice, do kterého se
přihlásilo 5 kandidátů. Po osobních pohovorech se všemi kandidáty a celkovém vyhodnocení pořadí konkurzní
komisí jsem jmenoval na pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice, okres Náchod
s účinností od 1. 8. 2012 na období 6ti let do 31. 7. 2018 paní Mgr. Janu Hladíkovou.
Chci pogratulovat paní Mgr. Janě Hladíkové ke jmenování do funkce ředitelky a popřát jí hodně pracovních
úspěchů. Zároveň věřím, že se bude dále rozvíjet vzájemná komunikace a spolupráce mezi Obcí a školou, resp.
školkou. Všechny naše kroky totiž musí vést ke zlepšení a zkvalitnění péče o naše děti, které do těchto zařízení
docházejí.
Jiří Tojnar, starosta obce

Nebuďme lhostejní k dění v obci
V minulém období, tj. od druhé poloviny loňského roku, dochází v naší obci k velmi častým krádežím
obecního i soukromého majetku.








Po zahájení stavebních úprav na evangelickém kostele došlo hned po instalaci ke krádeži 80ti podlážek
ze dvou pater nově postaveného lešení. Vzápětí zloději vnikli násilím do stavebních buněk na
staveništi, kde odcizili pomocný materiál včetně kabelů a drobného nářadí. V červnu letošního roku se
„někomu“ hodila pytlovaná maltová směs připravená na fasádu kostela, které bylo odcizeno cca 100
pytlů o váze 3 tuny.
Na hranici obce Bohuslavice provádí firma Skanska rekonstrukci mostu přes potok. Tam podnikla
skupina zlodějů nájezd dvakrát během jednoho měsíce a za použití autogenu vnikli do stavebních
buněk a odcizili nářadí a materiál za stovky tisíc korun.
Rodinný domek pana Hůlky navštívili vzápětí po jeho hospitalizaci v nemocnici, kde sice moc neukradli,
nicméně poškodili vnitřní zařízení.
U místního hostince pana Macka „odstranili“ od míchačky na dvoře zřejmě „zbytečný“ měděný
prodlužovací kabel i se zástrčkou v délce cca 15 metrů.
Ze stavby rodinného domku pana Šebesty byla cca tři dny po dodání (9. 7. 2012) odcizena kompletní
stavebnice komínu v hodnotě cca 50,- 000 Kč. Stavebnice byla složena uvnitř stavby, z příjezdové
komunikace nebyla vidět.

Z uvedených skutečností vyplývá, že se po obci pohybuje člověk nebo skupina lidí, kteří monitorují dění v a
typují lukrativní objekty a uložený materiál, který následně vykrádají nebo předávají typy další partě, která
krádeže provádí. Evidentně disponují i dopravním prostředkem, který ke krádežím používají.
Žádáme tímto všechny občany Bohuslavic, kterým není lhostejné neštěstí druhých, aby měli oči otevřené a
pohybující se podezřelé osoby nebo přejíždění neznámých aut v nezvyklou dobu ihned hlásili na policii nebo na
Obecním úřadě. Je třeba si uvědomit, že dnes kradou u souseda a zítra mohou přijít k Vám.
Připojuji telefonní čísla: Policie ČR – 974 534 751, OÚ – 491 475 134-321, 602 275 860.
místostarosta obce
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CO JSTE HASIČI?
Soutěže mladých hasičů
Sobota 7. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Rožnově. Zde jsme měli zastoupení v obou kategoriích a
naše družstva dosáhla medailových umístění. Družstvo mladších žáků A (Filip Krivčík, Michal Rozínek, Karolína
Sochorová, Nikola Stonjeková a Denisa Syrovátková) obsadilo pěkné 2. místo. Družstvo B (Jakub Krištof, Denis
Netolický, Marie Poláková, Denisa Smolová a Jakub Veselovský) obsadilo 14. místo. V této kategorii startovalo
celkem 17 družstev. Ve starší kategorii v konkurenci 16 družstev obsadilo naše družstvo (Michal Čepelka, Lucie
Gavláková, Klára Petříková, Aleš Rydlo a Aneta Rydlová) pěkné 3. místo. Ještě zde probíhal překážkový závod
jednotlivců na 70 m. V mladší kategorii se z 12 zúčastněných umístil na 7. místě Aleš Rydlo, ve starší kategorii
z 25 zúčastněných na 6. místě Michal Čepelka.
Sobota 14. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Nahořanech. Obdobný závod jako při minulé soutěži, navíc
náš sbor reprezentovalo družstvo přípravky (Pavla Baldrychová, Radim Čečetka, Jan Krištof, Michaela Vilma
Melounová a Filip Stonjek). V této nejmladší kategorii startovalo jediné a tak předem bylo jasné, kdo zvítězí.
V mladších žácích družstvo A (stejná sestava jako v Rožnově) obsadilo 7. místo, družstvo B (Kristián Herzig, Jan
Lelek, Jakub Krištof, Marie Poláková a Denisa Smolová) obsadilo 8. místo. Celkem startovalo 24 družstev. Starší
žáci (stejná sestava jako v Rožnově, jen Kláru Petříkovou nahradil Josef Meloun) obsadili v konkurenci
19 družstev 4. místo. Medailové umístění jim uniklo o pouhých 10 sekund.
Neděle 6. května: Pohár starosty SDH Nízká Srbská. Na tuto soutěž se vždy mladí hasiči těší, jelikož se zde
poprvé v sezoně soutěží také v požárním útoku. Dále ještě ve štafetě dvojic a ve štafetě na 4 x 60 m. Naši mladší
žáci (Tereza Hanušová, Kristián Herzig, Filip Krivčík, Natálie Mrštilová, Denis Netolický, Marie Poláková, Michal
Rozínek, Denisa Smolová, Karolína Sochorová a Nikola Stonjeková) předvedli pěkný požární útok - 3. místo.
Ve štafetách se jim už tak nevedlo a celkově obsadili z 16 družstev 9. místo. Starší žáci (Michal Čepelka, Lucie
Gavláková, Josef Meloun, Klára Petříková, Aleš Rydlo, Aneta Rydlová a Jakub Veselovský) měli ve štafetě
na 4 x 60 m bohužel neplatný pokus a tudíž nemohli pomýšlet na solidní umístění. Z 22 družstev nakonec
obsadili 15. místo.
Sobota 12. května: Bohdašínský pohár. Jak je zřejmé z názvu, tato soutěž se konala v Bohdašíně. Startovalo
se zde ve stejných disciplínách jako v Nízké Srbské, bohužel za deštivého počasí. Zastoupení jsme měli jen
v mladší kategorii. Naše družstvo (Jakub Krištof, Filip Krivčík, Natálie Mrštilová, Marie Poláková, Michal Rozínek,
Aleš Rydlo, Denisa Smolová, Karolína Sochorová, Nikola Stonjeková a Denisa Syrovátková) mělo při požárním
útoku smůlu v podobě počasí, když svůj pokus absolvovalo za hustého deště. Celkově se z 16 družstev umístilo
na 8. místě.
Sobota 9. června: Překážkový běh na 60 m v Bezděkově. Na tuto soutěž odjížděli naši mladí hasiči s minimem
zkušeností (někteří se zúčastnili takové soutěže poprvé). V mladší kategorii družstvo A (Tereza Hanušová, Jakub
Krištof, Filip Krivčík, Aleš Rydlo a Karolína Sochorová) obsadilo 11. místo a družstvo B (Natálie Mrštilová, Denis
Netolický, Marie Poláková, Michal Rozínek a Denisa Syrovátková) 13. místo. V této kategorii startovalo celkem
19 družstev. V jednotlivcích startovala ještě Nikola Stonjeková, bohužel měla neplatný pokus. V kategorii starší
v jednotlivcích startoval Michal Čepelka, ze 46 startujících obsadil 25. místo. V této disciplíně dosahují startující
velice vyrovnaných časů, o umístění rozhodují nejen sekundy, ale také desetiny a setiny.
Požární ochrana očima dětí
I v letošním roce se naši mladí hasiči zúčastnili okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí.“
V grafické části někteří obsadili medailová umístění. V kategorii M 2 obsadila Pavla Baldrychová 1. místo,
Michaela Vilma Melounová 3. místo, v kategorii ZŠ 3 Michal Čepelka 3. místo a v kategorii K 1 Petr Čepelka
1. místo.
Soutěže družstva žen
Sobota 28. 4. Val: Soutěž v požárním útoku, kde po startu musely tři členky z družstva dotlačit kolo, které
uhýbá opačně a ještě s jednou soutěží, k základně. Zde soutěžila tři ženská družstva a naše družstvo (Veronika
Fejtková, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková, Jana Reková a Renata Vomočilová)
obsadilo 2. místo.
Pátek 11. května Vrchoviny: Okrsková soutěž v PÚ, která se již tradičně konala ve Vrchovinách. Opět
startovala tři družstva, opět 2. místo (Barbora Doležalová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická,
Lenka Nováková, Jana Reková a Renata Vomočilová).
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Sobota 19. května Ohnišov: 1. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy. Po chybě zapůjčené strojnice z NTC
Kramolna naše družstvo (Barbora Doležalová, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Věra
Netolická, Jana Reková a Alena Králíčková - NTC) obsadilo z 8 startujících družstev 8. místo.
Sobota 26. května Velká Jesenice: 2. kolo NHPL - 5. místo z 10 družstev (Barbora Doležalová, Veronika
Fejtková, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Věra Netolická a Renata Vomočilová).
Pátek 15. června Horní Radechová: Noční soutěž v PÚ v rámci Východočeské hasičské ligy. V konkurenci
12 družstev bohužel neplatný pokus z důvodu dotyku proudařky stříkací čáry (Veronika Fejtková, Lucie
Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková a Jana Reková).
Sobota 16. 6. Blažkov: 3. kolo NHPL - po třech hodinách spánku pěkný výkon - 3. místo z 11 družstev (stejná
sestava jako v H. Radechové).
Sobota 23. června Vršovka: 4. kolo NPHL - 6. místo z 10 družstev (Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie
Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková, Jana Reková a Renata Vomočilová).
Sobota 30. června Vysokov: Noční soutěž v PÚ v rámci oslav 130. let od založení SDH - skvělý výkon
po domácí soutěži (podrobnosti na jiném místě) - opět 1. místo z 5 družstev (Edita Herzigová, Lucie Hladíková,
Lenka Hronovská, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková, Jana Reková a Renata Vomočilová)
Průběžné výsledky NHPL po 4. kole - po ½ soutěže:
1. Kramolna NTC - 57 b., 2. Nový Hrádek NOVA - 55 b., 3. Nový Hrádek - 53 b., 4. Bohuslavice - 42 b.,
5. Vršovka - 40 b., 6. Lhota za Č.K. - 37 b., 7. Blažkov B - 36 b., 8. Černčice - 33 b., 9. Blažkov A - 33 b.,
10. Vysokov - 21 b.
Družstvo žen děkuje sponzorům (Obec Bohuslavice, Josef Hronovský, Radek Rydlo) za finanční příspěvky
na nákup dresů a materiálu pro soutěže.
Soutěže družstva mužů
Pátek 11. května Vrchoviny: Okrsková soutěž v PÚ - 8. místo z 13 družstev (Karel Čepelka ml., Jiří Černý,
Martin Hemelík, Tomáš Petr, Radek Rydlo, Tomáš Stonjek + kolega z Nahořan)
Sobota 23. června Vršovka: 4. kolo NPHL - 7. místo z 16 družstev (Jiří Černý, Roman Kyral, Jiří Lejsek, Tomáš
Petr, Tomáš Stonjek, Lukáš Timura + kolega z Vršovky).

Pohár starosty obce Bohuslavice
V sobotu 30. června se na zdejší sokolské zahradě konal již 12. ročník soutěže o Pohár starosty obce
Bohuslavice. I letos se soutěžilo ve čtyřech kategoriích, celkem startovalo 36 družstev, 20 dětských a
16 dospělých.
V 9 hodin začala soutěž mladých hasičů, kterou náš sbor pořádal ve spolupráci s OORM Náchod. V mladší
kategorii jsme měli dvojnásobné zastoupení. Družstvo A předvedlo bezchybný výkon a po zásluze se mohlo
radovat z poháru a medailí za 2. místo. Družstvo B s průměrným výkonem obsadilo 7. místo. V této kategorii
startovalo celkem 10 družstev, z vítězství se radovali mladší žáci z Nahořan (družstvo A), 3. místo obsadilo
družstvo mladších žáků z Křovic. Naši starší žáci v sestavě se třemi mladšími žáky nepředvedli špatný výkon,
přesto jejich čas stačil na 7. místo (rozdíl mezi 4. a 7. místem byl pouhých 0,69 s). Z vítězství se radovali starší
žáci z Řešetovy Lhoty, 2. místo obsadili starší žáci z Nahořan a 3. místo obsadilo družstvo starších žáků
ze Žernova. V této kategorii startovalo také 10 družstev.
Odpolední program začal ve 13 hodin nástupem družstev dospělých, poté se ke startu připravila družstva
žen. Našemu družstvu A se po výborném výkonu podařilo zvítězit. Družstvu B se tento výkon napodobit
nepodařilo a obsadilo 5. místo. Na 2. místě skončily ženy z Vršovky a na 3. místě ženy z Černčic. Následovala
družstva mužů, jako první startovali domácí. Po nevydařeném pokusu naše družstvo mužů obsadilo 10. místo.
Zvítězili muži z Vršovky, 2. místo obsadili muži z Černčic a 3. místo obsadilo A družstvo mužů z Provozu.
Výsledky této soutěže dospělých se započítávaly do Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují, více
na http://www.vhprint.cz/sdhnahorany/okrsek.php.
Jménem pořadatelů bych chtěl poděkovat všem sponzorům (viz. seznam). Bez jejich finančního přispění by
nebylo jednoduché tuto akci uspořádat. Poděkování patří také členům našeho sboru a i všem ostatním, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném uspořádání této akce.
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Výsledková listina soutěže v požárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice - 30. 6. 2012
Mladší žáci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nahořany A
Bohuslavice A
Křovice
Lhota za Č. K.
Nové Město n. M.
Mezilesí
Bohuslavice B
Nahořany B
Jílovice
Žernov

Starší žáci:
30,20 s
38,62 s
38,91 s
41,22 s
42,50 s
44,38 s
47,46 s
49,18 s
57,38 s
NP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ženy:
1.
2.
3.
4.
5.

Bohuslavice A
Vršovka
Černčice
Nahořany
Bohuslavice B

Řešetova Lhota
Nahořany
Žernov
Křovice
Lhota za Č.K.
Dolní Radechová
Bohuslavice
Nové Město n. M.
Jílovice
Horní Rybníky

27,35 s
28,76 s
30,84 s
33,81 s
34,22 s
34,38 s
34,50 s
35,86 s
36,85 s
41,40 s

Muži:
44,69 s
45,12 s
48,31 s
57,78 s
61,66 s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vršovka
Černčice
Provoz A
Jaroměř
Nahořany
Velká Jesenice
Lhota za Č. K.
Semonice
Přibyslav
Bohuslavice
Provoz B

39,89 s
40,60 s
40,72 s
42,66 s
43,37 s
46,34 s
53,11 s
53,78 s
62,16 s
64,24 s
73,43 s

SDH Bohuslavice reprezentovali:
Mladší žáci A: Tereza Hanušová, Kristián Herzig, Jakub Krištof, Denisa Smolová, Karolína Sochorová, Nikola
Stonjeková a Denisa Syrovátková.
Mladší žáci B: Radim Čečetka, Filip Krivčík, Natálie Mrštilová, Denis Netolický, Marie Poláková, Michal Rozínek a
Filip Stonjek.
Starší žáci: Michal Čepelka, Barbora Doležalová, Jan Lelek, Klára Petříková, Aleš Rydlo, Aneta Rydlová a Jakub
Veselovský.
Ženy A: Veronika Fejtková, Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková a
Renata Vomočilová.
Ženy B: Barbora Doležalová, Denisa Hanušová, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Věra Netolická, Jana Reková a
Renata Vomočilová.
Muži: Jiří Černý, Martin Hemelík, Vladimír Herzig, Roman Kyral, Tomáš Petr, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura.

Seznam sponzorů:
Obec Bohuslavice
ZEPO Bohuslavice, a. s.
Pavel Timura - autodoprava, Bohuslavice
Sdružení Hůlka a syn - kamenosochařské práce, Bohuslavice
Roman Svatoň - autodoprava, Bohuslavice
M JINDRA s. r. o. - kovoobrábění, Bohuslavice
Radek Rydlo - zemní práce, Bohuslavice
Roman Kratěna VKP Projekt, Bohuslavice
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Jaroslav Sochor - výroba těsnicích vaků a výrobků z technické pryže, Bohuslavice
HRONOVSKÝ s. r. o., Nové Město nad Metují
Salon Daria - svatební a společenský salon, Nové Město nad Metují
GOLDWARE CZ s. r. o. - připojení k internetu, Nové Město nad Metují
VERNER Potraviny s. r. o., Nové Město nad Metují
PNEU Truněček s. r. o. - Nové Město nad Metují
Hasiči s. r. o. - Nové Město nad Metují
KNĚZEK s. r. o. - požární ochrana, Palkovice
KONZUM - obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
MARTA spol. s. r. o. - pekárna, Dobruška

Výjezd zásahové jednotky
Pátek 13. dubna: požár stodoly se zámečnickou dílnou v Chlístově. K rozsáhlému požáru stodoly se
zámečnickou dílnou došlo v noci ze čtvrtka na pátek 13. dubna v obci Chlístov. Požár byl na operační středisko
hasičů v Rychnově nad Kněžnou ohlášen v 1:36 hodin. Při příjezdu první jednotky na místo hořela stodola,
ve které měl majitel uložený stavební materiál, lešení, sudy s mazadly a pohonnými hmotami. Kromě toho se
uvnitř nacházel traktor, vlek, sekačka, stavební míchačka, pila, lis a mlátička. Plameny se rozšířily také
na sousední objekt, který byl upraven jako zámečnická dílna. Požár zničil kromě výrobků i strojní zařízení
v dílně. Celkem 46 zasahujících hasičů dostalo požár pod kontrolu v 2:33 hodin. Po lokalizaci museli strhnout
štít stodoly, který byl značně poškozený. Požár se podařilo uhasit krátce před půl osmou ráno. Hmotná škoda
byla předběžně odhadnuta na 5 milionů korun. Účast: PS Dobruška a Rychnov nad Kněžnou, JSDH: Dobruška,
Opočno, Domašín, Chlístov, Bohdašín, Nové Město nad Metují a Bohuslavice (Jiří Černý, Karel Čepelka ml.,
Martin Hemelík, Radek Rydlo a Daniel Smola).
Karel Čepelka ml.
Slavnosti Slunovratu
Družstvo přípravky reprezentovalo naši obec a SDH v sobotu 16. června na Slavnostech slunovratu v Nové
Pace. Vřelé a přátelské přijetí čekalo na naše nejmenší hasiče na základně výjezdové jednotky. Poté se zúčastnili
slavnostního průvodu od místního pivovaru až na náměstí, kde předvedli ukázku požárního útoku s autíčkem a
džberovou stříkačkou, kterou úspěšně zakončili shozením terčů. Za tuto ukázku byli oceněni velkým
aplausem diváků. Dále zde byly připraveny pro děti atrakce v podobě skákacího hradu, trampolíny a různých
her za sladkou odměnu. Též nechybělo dobré jídlo a pití. V odpoledních hodinách se naši malí hasiči s dobrou
náladou vydali zpět domů i s malým dárkem, který obdrželi od Novopackých hasičů. Sladkou tečkou za hezkým
dnem byl kornoutek zmrzliny. Tímto bych chtěla poděkovat OÚ v Bohuslavicích, který nám umožnil s dětmi
strávit tento hezký den.
Jana Herzigová

VÝZNAMNÉ DNY A TIPY NA VÝLET
Významné dny:
5. 7.
Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7.
Státní svátek - Den upálení mistra Jana Husa

Marie Curie - Sklodowska (7. 11. 1867 - 4. 7. 1934)
Marie Curie - Sklodowska byla významná polská vědkyně, která se zabývala
chemií a fyzikou. Jako jediná získala Nobelovu cenu ve dvou různých vědních
oborech.
Narodila se jako Marie Sklodowska v rodině učitele matematiky a fyziky.
Od mala vynikala svou inteligencí a pamětí, ale v Polsku v té době ženy nesměly
dále studovat, proto začínala jako učitelka a guvernantka. Roku 1891 odešla
do Francie, kde studovala na vyhlášené univerzitě v Sorbonně. Excelovala zde
v matematice, fyzice a chemii. Získala tady jako první žena v historii doktorát
z fyziky. Když o čtyři roky později hledala laboratoř pro svou práci, seznámila se
s chemikem a zároveň svým budoucím manželem Pierem Curiem. Společně
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pracovali na novém objevu - záření atomu. V roce 1898 také objevili dva nové, vysoce radioaktivní prvky radium a polonium.
Svůj život prožila ve Francii, kde žila se svými dvěma dcerami a manželem, který ale roku 1906 tragicky
zemřel. Marie Curie publikovala mnoho vědeckých prací a v dráze vědkyně pokračovala i její starší dcera Irene.
Během svého života dostala dvě Nobelovy ceny - za fyziku (objevení radioaktivity) a za chemii (izolace
čistého radia). Byla také autorkou prvních výzkumů léčby rakoviny pomocí radioaktivity.
Marie Curie zemřela v 66 letech na následky celoživotní práce s radioaktivitou.

Dlouhé stráně
Dlouhé stráně je přečerpávací vodní elektrárna na říčce Divoká Desná v okrese Šumperk, v CHKO Hrubý
Jeseník. Její hlavní činností je efektivní přeměna přebytku energie v soustavě na energii špičkovou. To je
uskutečněno čerpáním vody z dolní nádrže do horní a naopak.
V roce 2005 byla zařazena mezi 7 divů České republiky. Je zároveň nejvýkonnější vodní elektrárnou na našem
území. Elektrárna celoročně pořádá exkurze pro širou veřejnost. Součástí prohlídky je návštěva infocentra,
promítnutí dokumentárního filmu, prohlídka podzemní strojovny a návštěva dolní a horní nádrže. Prohlídku je
třeba si předem zarezervovat, protože je o návštěvu velký zájem.
Elektrárna je přístupná šesti sedačkovou lanovkou, která začíná v lyžařském areálu Kouty, jenž je v její
blízkosti. Poté je nádrž vzdálená ještě 4,5 km. Odtud je možnost využít minibus, dojít k ní pěšky či dojet na kole.
V nedávné době proběhla zatím největší údržba nádrže, díky níž byla vypuštěna. Od 4. července je opět
naplněná.

Michaela Voborníková
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