ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

1/2012

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 1/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice, konané dne 23.1.2012 v 19.00 hodin
v kanceláři starosty Obecního úřadu v Bohuslavicích.
Přítomni: viz presenční listina
Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Rozpočtové opatření č. 4/2011
5. Schválení mandátní smlouvy mezi VAK Náchod a Obcí Bohuslavice
6. Návrh stočného pro rok 2012
7. Dodatek smlouvy č. 2 s BSS Broumov (stavební úpravy evangelického kostela)
8. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro MSSS Oáza Nové Město n. Metují
9. Žádost o změnu územního plánu
10. Anketa o zřízení sběrného dvora
11. Konkurs na ředitelku MŠ a ZŠ Bohuslavice
12. Přijetí finančního daru od firmy AGRO CS a.s.
13. Diskuse
14. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno všech 11 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášení schopné. Starosta přečetl navržený program schůze.
Hlasování: ANO: 11
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. Kyral
Ověřovatelé zápisu: p. Vaňát, p. Kvirenc
Zapisovatelka: pí. Eva Čudová
Hlasování: ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla jednohlasně schválena.
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly proti němu vzneseny žádné
námitky, a tudíž se považuje za schválený.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2011
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.4/2011.
Hlasování: ANO: 10
NE: 1 (p. Syrovátko) ZDRŽEL SE: 0
Rozpočtové opatření č. 4/2011 bylo schváleno.
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5. Schválení mandátní smlouvy mezi f. VAK Náchod a Obcí Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s mandátní smlouvou o zpracování smluv a výběru plateb za stočné mezi f. VAK Náchod a
Obcí Bohuslavice.
Hlasování: ANO: 7 (p. Kvirenc, Vaňát, Hronovský, Kyral, Tojnar, Nývlt, Bitnarová)
NE: 3 (p. Syrovátko, Kutina, Přibylová)
ZDRŽEL SE: 1 (pí.Hladíková)
Mandátní smlouva mezi f. VAK Náchod a Obcí Bohuslavice byla schválena a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
6. Návrh stočného pro rok 2012
ZO bylo seznámeno s návrhem výpočtu stočného pro rok 2012 – 19,38 Kč za m³ včetně DPH. Výpočet byl
poskytnut f. VAK Náchod Finančnímu ředitelství v Hradci Králové a Odboru vodního hospodářství Krajského
úřadu v Hradci Králové.
Vzhledem k nutnosti dokončení tlakové kanalizace byla schválena jednotná částka 19,38 Kč za m³ včetně DPH
s tím, že rozdíl bude dotován z obecního rozpočtu.

Výpočet stočného:

bez DPH
s 14 % DPH
Stočné s tlakovou kanalizací
26,68 Kč
30,41 Kč
Stočné bez ČOV (stávající)
17,00 Kč
19,38 Kč
Odběr vody z vlastní studny
17,00 Kč
19,38 Kč při paušálu 35 m³ / osoba / rok
Jímka zkolaudovaná jako vybíratelná 0,00 Kč
(po předložení dokladů o vyvážení odpadních vod a uložení na ČOV)
Hlasování: ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh stočného jednohlasně schválen.
7. Dodatek smlouvy č. 2 s BSS Broumov (stavební úpravy evangelického kostela)
ZO bylo seznámeno s dodatkem smlouvy č. 2 s BSS Broumov, která se týká nové střešní krytiny na věži a
nástřešních žlabů chybějících v zadávací dokumentaci a změny použitého materiálu na oplechování z důvodu
sjednocení materiálu a tím i prodloužení záruční doby. Realizací této změny bude zabezpečen objekt na min.
40 roků. Navýšení zadané práce se dotkne rozpočtu obce částkou cca 40.000 Kč, ostatní náklady budou
financovány v rámci dotačních prostředků.
Hlasování: ANO: 9 (p. Kvirenc, Vaňát, Hronovský, Kyral, Tojnar, Nývlt, Bitnarová, Hladíková, Přibylová)
NE: 0
ZDRŽEL SE: 2 (p. Syrovátko, Kutina)
Dodatek smlouvy č. 2 s BSS Broumov byl schválen a starosta pověřen podpisem smlouvy.
8. Smlouva o poskytnutí fin. příspěvku pro MSSS Oaza Nové Město nad Metují
ZO bylo seznámeno se smlouvou o poskytnutí fin. příspěvku v hodnotě 10 000,-Kč pro OAZU.
Hlasování: ANO: 7 (Tojnar, Nývlt, Syrovátko, Přibylová, Hladíková, Bitnarová, Kutina)
NE: 2 (p. Kyral, Kvirenc)
ZDRŽEL SE: 3 (p. Vaňát, Hronovský)
Žádost o finanční příspěvek pro MSSS Oáza byla schválena a starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
9. Žádost o změnu územního plánu
ZO bylo seznámeno s opakovanou žádostí paní Renaty Hejnové o změnu územního plánu na p.č. 2304/3,
975/27 a 975/26.
Hlasování: ANO: 2 (p. Syrovátko, Kutina)
NE : 7 (p. Kvirenc, Vaňát, Hronovský, Kyral, Tojnar, Nývlt, Přibylová) ZDRŽEL SE: 2 (Bitnarová, Hladíková)
Žádost o změnu územního plánu nebyla schválena.
10. Anketa občanů na zřízení sběrného dvora
ZO bylo seznámeno s výsledky ankety na zřízení sběrného dvora. ZO bere na vědomí.
11. Konkurs na ředitele MŠ a ZŠ Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s novým zněním školského zákona č. 472/2011 Sb., ze kterého vyplývá povinnost provést
konkurs na ředitele MŠ a ZŠ.
ZO bere na vědomí a odkládá rozhodnutí na příští zastupitelstvo obce.
12. Přijetí finančního daru
ZO bylo seznámeno s přijetím finančního daru v hodnotě 10.000 Kč na financování kulturních akcí v obci
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od f. AGRO CS a.s. Česká Skalice, zastoupené místopředsedou představenstva Ing. Jaroslavem Zítkem.
Hlasování: ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijetí finančního daru bylo jednohlasně schváleno.
13. Diskuse
- p. starosta informoval, že na základě rozhodnutí většiny členů zastupitelstva podal odvolání v kauze p. Hladíka
ke Krajskému soudu v Hradci Králové
- p. starosta informoval o stavu žádosti o dotaci na dostavbu tlakové kanalizace od SZIF. Výsledek bude znám
v průběhu měsíce února. Do konce března bude podána další žádost o dotaci na Krajský úřad.
- p. Koukol upozornil na označení propadu silnice spadlé do rybníka u p. Koukola
14. Usnesení
ZO schvaluje:
1. Program schůze
2. Navrhovatelé zápisu: p. Hronovský, Kyral; ověřovatelé: p. Vaňát, p. Kvirenc a zapisovatelka: pí. Čudová
3. Rozpočtové opatření č. 4/2011
4. Mandátní smlouvu mezi VAK Náchod a Obcí Bohuslavice
5. Výši stočného pro rok 2012
6. Dodatek smlouvy č.2 s BSS Broumov
7. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro OAZU na rok 2012
8. Přijetí finančního daru od f. AGRO a.s. Česká Skalice
Zamítá:
1. Žádost o změnu územního plánu
Bere na vědomí:
1. Anketu o zřízení sběrného dvora
2. Konkurs na ředitelku MŠ a ZŠ Bohuslavice
3. Závěry jednotlivých bodů diskuse
15. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin.
Zapsala: 23.1.2012 pí. Eva Čudová
Ověřovatelé zápisu: p. Vaňát, p. Kvirenc
Návrhová komise: p. Hronovský, Kyral
Schvaluje: Jiří Tojnar, starosta

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Vážení občané Bohuslavic,
ve zpravodaji 6/7 2011 jsem uvedl důvody, proč jsem podal žádost o přezkoumání výpočtu stanovení výše
stočného pro všechny občany, které je jednotné bez rozdílu poskytovaných služeb.
Vyjádření Krajského úřadu ze dne 3.3.2011:
Právo na úplatu stočného vzniká podle podmínek stanovených ve smlouvě o odvádění odpadních vod,
uzavřenou s odběratelem podle ustanovení §8 odstavce 6 zákona o VaK. Jelikož je Obec Bohuslavice současně
vlastníkem a provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod v Bohuslavicích, určuje cenu stočného podle
kalkulace sama.
Avšak u ustanovení §8 odst.14 zákona o VaK vyplývá, že právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních
vod do kanalizace. To znamená, že Obec může od obyvatel vyžadovat platbu za stočné je v případech, kde
odpadní vody z nemovitostí jsou vyústěny do kanalizace (ať přečištěné odpadní vody u jednotlivých nemovitostí
s výustí do kanalizace, která vtéká do toku či nepředčištěné odpadní vody u nemovitostí s výustí do kanalizace,
která je ukončená čistírnou odpadních vod).
V přenesené působnosti obce může Obecní úřad dle §3 odstavce 8 zákona o VaK uložit rozhodnutím
povinnost obyvatelům obce připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. S tím souvisí však
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úhrada nákladů na umožnění připojení (např. výstavba přípojky) a zároveň odstranění stávajících, vyhovujících
domovních čistících zařízení, které by měl hradit ten, jenž požadoval připojení na kanalizaci.
Z ustanovení §8 odstavce 11 vyplývá, že vlastník kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán
financování obnovy kanalizace a s tím související tvorbu finanční rezervy pro případnou obnovu či rekonstrukci
kanalizace. Prostředkem pro tvorbu finanční rezervy pro obnovu kanalizace pro veřejnou potřebu je především
výběr stočného.
Dále Krajský úřad uvádí, že stanovení výše ceny za stočné je v samostatné působnosti Obce a tudíž je
na rozhodnutí zastupitelů, jakou výši za odvod odpadních vod stanoví. Zároveň je však cena za vodné a stočné
regulována státem – výměrem Ministerstva financí, který stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami.
Kontrolním orgánem pro tvorbu cen jsou finanční instituce (ve vašem případě Finanční ředitelství v Hradci
Králové).
Krajský úřad však nevylučuje možnost podat žádost o změnu či zrušení usnesení Zastupitelstva, kterým byla
stanovena cena stočného.

Toto vyjádření jsem předal panu starostovi dne 14.3.2011, který slíbil, že to bude projednáno
na Zastupitelstvu, což se nestalo a žádné vyjádření nebylo uveřejněno. Proto jsem podal dne 16.8.2011 žádost
o přezkoumání stanovení výše stočného v naší obci.
Dne 30.11.2011 jsem obdržel odpověď na moji žádost:
Cenová kontrola se zaměřila na dodržování ustanovení II. části výměrů MF ČR č. 01/2010 a č.05/2010,
kterými jsou pro roky 2010 a 2011 věcně usměrňovány ceny vody odvedené kanalizací nečištěné a vody
odpadní čištěné.
Věcné usměrnění cen podle §6 zákona o cenách spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány
pro sjednávání cen. V tomto případě jsou podmínky určeny závazným postupem při tvorbě ceny nebo při její
kalkulaci, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny. To znamená, že do věcně usměrňované ceny lze
promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví a
přiměřený zisk.
Podle §11 zákona o cenách jsou prodávající povinni vést evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji, pokud
jde o ceny podléhajících věcnému usměrňování cen. Dále prodávající jsou povinni o těchto cenách uchovávat
evidenci a kalkulace těchto cen, prokazující dodržení pravidel regulace tři roky po skončení platnosti ceny zboží.
Závěr cenové kontroly:
Provozovatel služeb při odvádění a likvidaci odpadních vod v obci Bohuslavice nad Metují nepředložil
kalkulace věcně usměrňovaných cen vody odvedené za kontrolované období a neprokázal tak správnost
účtovaných sazeb. Jako prodávající neuchoval kalkulace cen prokazující dodržení pravidel regulace. Tím bylo
porušeno ustanovení §11 odstavce (2)zákona o cenách.
Účastník řízení se dopustil správního deliktu podle §16 odst. (1) písmena g) zákona o cenách, protože
neuchoval evidenci o cenách podle §11.
Porušení cenových předpisů bylo s účastníkem řízení vyřešeno ve správním řízení podle zákona č.500/2004
Sb., správní řád.

Podle mého názoru je rozhodnutí zastupitelstva z ledna 2011 o stočném špatné (neplatné), výběr stočného
protiprávní. Zdůvodnění, že chtěli uplatnit princip solidarity je mylný, neboť solidarita je podpora bohatých
k chudým, zdravých k nemocným, mladých k starým.
Bohuslavice, dne 24.1.2012.
Josef Hronovský st.
Bohuslavice 208
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CO JSTE HASIČI?
…co jste dělali v loňském roce.
V prvním čísle zpravodaje v letošním roce se poohlédněme za činností našeho sboru v roce uplynulém.
Nejprve začneme mladými hasiči. Ti se scházeli každý týden, pravidelných schůzek se v loňském roce
zúčastňovalo celkem 36 mladých hasičů (22 chlapců a 14 dívek). Byli rozděleni do čtyř kategorií (přípravka,
mladší žáci, starší žáci a dorost).
Členové nejmladší kategorie ke svým schůzkám využívali převážně prostory mateřské školy, dále také naší
klubovnu a okolí hasičské zbrojnice. Pod vedením Jany Herzigové zde poznávali nejen základy hasičského
umění. Zhlédnout jejich vystoupení jste mohli v červnu na sokolské zahradě při oslavách, neboli při setkání
partnerských obcí Bohuslavic, Nové Paky a polských Pieszyc. Někteří z nich se již zúčastnili soutěže v požárním
útoku v Bohuslavicích.
Mladší i starší žáci v zimních měsících a při nepřízni počasí navštěvovali nejen klubovnu, ale také tělocvičnu
základní školy. Pokud jim to počasí dovolilo, vidět a také slyšet jste je mohli v okolí hasičské zbrojnice.
Pod vedením vedoucích (Karel Čepelka ml., Edita Herzigová a Lucie Hladíková) zde získávali teoretické a hlavně
také praktické znalosti nejen z hasičského sportu, které potom uplatňovali při různých soutěžích. Mladší žáci se
loni zúčastnili celkem šesti soutěží. V minulých letech byl tento počet vyšší. V mnoha případech byl však
problém sestavit družstvo. Důvodem byly další aktivity členů (hokej, lyžování, fotbal, balet, zpívání a různé další
kroužky). Nejlepšího umístění dosáhli mladší žáci při soutěži v Hronově, kde získali 2. místo z jedenácti družstev
a v Černčicích, kde byli druzí z pěti družstev. Věřme, že v letošním roce se jim při některé soutěži podaří zvítězit.
Starší žáci se loni potýkali s malým počtem členů a ze stejného důvodu jako u mladší kategorie se zúčastnili
pouze čtyř soutěží. Velkého úspěchu dosáhli také při soutěži v Hronově, kde se jim podařilo zvítězit. Toto
vítězství obhájili z předešlých dvou let a třetím vítězstvím v řadě tak získali putovní pohár. Na této soutěži se
našim mladým hasičům tradičně daří, v posledních osmi letech zde získali celkem 11 medailových umístění,
z toho se radovali pětkrát z vítězství. V celoroční soutěži nazvané Pohár starosty OSH Náchod obsadili mladší
žáci 11. místo, starší 23. místo. Toto umístění je vždy ovlivněno účastí a v našem případě hlavně neúčastí na
všech započítávaných soutěžích. V obou kategoriích bylo celkem hodnoceno 44 kolektivů.
V kategorii dorostu jsme měli loni pouze dva členy, byli to Petr Čepelka a Tomáš Hladík. Prvně jmenovaný
plnil roli instruktora při pravidelných pátečních schůzkách, druhý si mohl již vyzkoušet, jak se soutěží v kategorii
dospělých.
Mladí hasiči se také každoročně zúčastňují grafické soutěže „Požární ochrana očima dětí“. I v loňském roce
dosáhli medailových umístění. V kategorii M 2 (děti MŠ) získal 1. a 2. místo Ondřej Vít (do soutěže zaslal dvě
práce) a 3. místo obsadil Eliáš Hladík. V kategorii ZŠ 4 (žáci 8. a 9. ročníku ZŠ) získal 2. místo Petr Čepelka. Tato
umístění jmenovaní získali v okresním kole. Ondřej Vít se umístil se svou prací i v krajském kole, kde získal ve
své kategorii 2. místo.
Družstvo žen se v loňském roce zúčastnilo celkem šestnácti soutěží. Tento počet se oproti minulým rokům
navýšil, jelikož se loni naše ženy zúčastňovaly soutěží nejen v okrsku, ale také v Náchodské hasičské Primátor
lize a nakoukly také do Podorlické a Východočeské hasičské ligy. Největšího úspěchu dosáhly při domácí
soutěži, když se družstvu B podařilo zvítězit a družstvo A obsadilo 3. místo. Úspěchem ženského družstva bylo i
obhájení prvenství v celoroční soutěži o Pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují. V Náchodské lize
obsadily celkově z dvanácti družstev 9. místo (prvních dvou soutěží se nezúčastnily).
Družstvo mužů se zúčastnilo šesti soutěží, které byly pořádány v rámci okrsku. Nejúspěšnější byla pro ně
také domácí soutěž, kde se našemu družstvu podařilo také zvítězit. Medailového umístění dosáhlo i v soutěži
o Pohár starosty okrsku. V této celoroční soutěži obhájilo 3. místo z předešlého roku.
Členové soutěžních družstev v roce 2011:
Mladší žáci: Tereza Bédiová, Michal Čepelka, Tereza Hanušová, Kristián Herzig, Eliáš Hladík, Josef Jaroš,
Jakub Krištof, Jan Lelek, Vilma Melounová, Natálie Mrštilová, Denis Netolický, Marie Poláková, Aleš Rydlo,
Tomáš Smíšek, Karolína Sochorová, Nikola Stonjeková, Denisa Syrovátková a Jakub Veselovský.
Starší žáci: Michal Čepelka, Petr Čepelka, Adam Čuda, Lucie Gavláková, Veronika Horáčková, Klára Petříková,
Aleš Rydlo, Aneta Rydlová, Karolína Sochorová, Jakub Veselovský a Kateřina Zítková.
Ženy: Veronika Fejtková, Denisa Hanušová, Lucie Hladíková, Edita Herzigová, Jana Hušková, Marie Hušková,
Martina Chmelíková, Šárka Kašparová, Věra Netolická, Lenka Nováková, Jana Reková a Renata Vomočilová.
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Muži: Jiří Beneš, Jiří Černý, Jiří Hanuš, Vladimír Herzig, Roman Kyral, Petr Novotný, Tomáš Petr, Jiří Tojnar,
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 v loňském roce 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 tradiční
posvícení, kde k tanci a poslechu hrála skupina Errori. Dále se někteří členové sboru zúčastnili různých
kulturních a společenských akcí (masopust, pálení čarodějnic, výlet do Liberce a Svijan, setkání partnerských
obcí - Bohuslavice, Nová Paka a polské Pieszyce, vystavení staré stříkačky v Novém Městě nad Metují v rámci
propagační jízdy SH ČMS ke 120. výročí založení Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého).
Činností našeho sboru nejsou jen soutěže a další akce, ale prvořadým úkolem je připravenost členů
výjezdové jednotky a zásahové techniky. Členové této jednotky se pravidelně zúčastňovali odborných kurzů,
školení a absolvovali také různá cvičení. Někteří se také zúčastnili celodenní stáže u HZS Královéhradeckého
kraje na stanici v Náchodě - Velkém Poříčí. Zásahová vozidla prochází každoročně mimo technické kontroly také
prověrkami, kde je kontrolována nejen vybavenost, ale také funkčnost veškerého zařízení. Zkouška sirény na
naší hasičské zbrojnici se prováděla každou první neděli v měsíci ve 12 hodin. V loňském roce členové výjezdové
jednotky vyjížděli sedmkrát k různým zásahům (třikrát hořelo v Bohuslavicích - suchá tráva směr Slavětín,
hromada dřeva u Vaňátových a krmný vůz v areálu ZEPA, dále požár obchodního centra v Dobrušce, požár
stodoly v Běstvinách, spadlý strom směr Rohenice, spadlé větve směr Pohoří).
Členové výjezdové jednotky zasahující v roce 2011:
Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Josef Hemelík, Martin Hemelík, Roman Kyral, Jan Kondek, Milan
Matoulek, Petr Novotný, Aleš Petr, Tomáš Petr, Daniel Smola, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura.
Závěrem roku se konala výroční valná hromada. Všichni přítomní byli seznámeni s činností sboru
ve zprávách starosty, velitele a ostatních funkcionářů výboru v uplynulém roce a také s plánovanými akcemi
na rok letošní: 18. února - Hasičský ples - hudba Styl, 30. června - soutěž v požárním útoku o Pohár starosty
obce Bohuslavice, 13. října - posvícenská zábava - hudba Errori.
K 1. lednu 2012 náš sbor čítá celkem 116 členů, 79 dospělých (60 mužů a 19 žen) a 37 mladých hasičů
(22 chlapců a 15 děvčat). Nejmladší naší členkou je Nikol Černá (dcera našeho velitele, 22. června oslaví
5. narozeniny), nejstarším je Jan Bouček, který 23. února oslaví 88. narozeniny. Jménem SDH a také jménem
svým bych mu chtěl popřát hodně zdraví do dalších let.V loňském roce naše řady opustil Václav Novotný. Čest
jeho památce.
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.

Jménem Sboru dobrovolných hasičů
bych Vás chtěl pozvat
na
tradiční hasičský ples, který se bude konat

v sobotu 18. února 2012 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.

Na shledanou se těší Karel Čepelka ml.
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VÝZNAMNÉ DNY A TIPY NA VÝLET
V roce 2012 se opět dozvíte zajímavosti ze života slavných lidí, které budou doplněny o významné dny v roce
a tipy na výlety po České republice.

Významné dny:
1.1. 1993
6.1.

Den obnovy samostatného českého státu – státní svátek
Tři králové

Helena Růžičková (13.6.1936 - 4.1.2004)
Populární česká herečka se narodila jako Helena Málková
do rodiny legionáře a úřednice v Praze. Studovala obor zubní
laborant, ale už od dětství byla otcem vedena k umění, chodila
např. do baletu.
V mládí pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi,
technička v Příbrami a nakonec se od roku 1967 věnovala
herectví. Hostovala v několika divadlech, ale pro diváky je
nezapomenutelná hlavně díky rolím v televizních filmech, kde
vynikl zejména její komediální talent. Byla výrazná nejen svou
výřečností a spontánností, ale později i díky vysoké nadváze. Byla provdaná za Jiřího Růžičku, se kterým měla
stejnojmenného syna. Několik let bojovala s rakovinou, o čemž napsala několik knih a které také nakonec
podlehla.
Její nejznámější role jsou ve filmech:Ecce homo Homolka, Hogo fogo Homolka, trilogie Slunce seno, Dívka
na koštěti, Tři oříšky pro Popelku, Vlak dětství a naděje, Trhala fialky dynamitem či Přítelkyně z domu smutku.

Vila Tugendhat
Vila Tugendhat je jednou z 12 památek na seznamu Světového
dědictví Unesco v ČR, kam byla zapsána v r. 2001.
Jedná se o ojedinělou stavbu ve stylu funkcionalismu, jež je
dílem německého architekta Ludviga Miese van der Rohe a
řadí se mezi jeho nejvýznamnější předválečná díla.
Byla postavena pro manžele Tugendhatovi na konci 30.let
minulého století v Brně. Dodnes udivuje svou nadčasovou
moderností a celkově řešenou prostorovou konstrukcí.
Manželé museli krátce před 2.sv.v. uprchnout kvůli svému
židovskému původu a pohnutý osud měla i samotná stavba.
Během války ji zabavilo Gestapo, po válce Rudá armáda,
v 50.letech pak sloužila např. Státnímu ústavu léčebného
tělocviku. Nakonec byla v 60.letech zapsána na seznam Kulturních památek a o 20 let později rekonstruována.
Interiér budovy je jeden velký nepřerušovaný obytný prostor. Vybaven je vkusným a elegantním nábytkem a je
vytvořen z kvalitních materiálů. Unikátní je zejména onyxová stěna či okna, která lze zcela spustit do podlahy.
Od roku 2010 prochází vila kompletní restaurátorskou rekonstrukcí a pro návštěvníky by měla být znovu
otevřena v březnu letošního roku.

Michaela Voborníková
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