ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

3/2014

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Vaňát Petr, Bitnarová Zdeňka, Kyral Roman,
Voborníková Ilona, Syrovátko Josef, Menclová Miluše
Kvirenc Radek
Kutina Bohumil

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Dotace na 3. etapu tlakové kanalizace
4. Smlouva o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o.
5. Smlouva s firmou KONCEDO, s.r.o.
6. Žádost SDH Bohuslavice o finanční dar
7. Návrh smlouvy na odvádění odpadních vod
8. Nájemní smlouva na pronájem části rybníka Tuří
9. Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 119
10. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2013
11. Účetní závěrka obce Bohuslavice za rok 2013
12. Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2013
13. Rozpočtové opatření č. 1/2014
14. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 40/1
15. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1391/4 a části pozemku p. č. 286/1
16. Žádost o poskytnutí příspěvku na zajištění sociální služby NONA
17. Zpráva o výsledku kontroly finančního výboru
18. Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Bohuslavice
19. Provozování školní družiny pro školní rok 2014/2015
20. Smlouva o zřízení věcného břemene
21. Diskuse
22. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta přečetl navržený a doplněný program schůze.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
pí. Menclová, p. Vaňát
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Nývlt
Zapisovatelka:
pí. Čudová
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Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
3. Dotace na 3. etapu tlakové kanalizace
ZO bylo seznámeno s Rozhodnutím č. 13163711-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí
dotace na 3. etapu tlakové kanalizace v celkové výši 32 152 488 Kč (FS 27 329 615 Kč, 1 607 624 Kč ze SFŽP a
zdroj žadatele (obec) 3 215 249 Kč. Stavba bude realizována a finanční prostředky čerpány v roce 2014 - 2015.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo přijetí dotace ze SFŽP na 3. etapu tlakové kanalizace.
4. Smlouva o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o dílo mezi firmou RECPROJEKT s.r.o. a obcí Bohuslavice na vyhotovení
zadávací projektové dokumentace (ZDS) pro zadání stavby na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění. Dohodnutá cena za vyhotovení díla ZDS činí 145 000 Kč bez DPH.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (pí. Menclová)
ZO schválilo Smlouvu o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o.
5. Smlouva s firmou KONCEDO, s.r.o.
ZO bylo seznámeno se zněním smlouvy mezi firmou KONCEDO, s.r.o. a obcí Bohuslavice na zpracování zadávací
dokumentace včetně organizace zadávacího řízení na výběr technického dozoru stavby v rámci projektu
,,BOHUSLAVICE TLAKOVÁ KANALIZACE - 3. ETAPA“ a zpracování zadávací dokumentace pro zadávací řízení na
výběr zhotovitele stavebních prací v rámci projektu ,,BOHUSLAVICE TLAKOVÁ KANALIZACE - 3. ETAPA“.
Vzhledem k zjištěným nepřesnostem v předloženém textu smlouvy se její schválení odkládá na příští jednání
ZO.
6. Žádost SDH Bohuslavice o finanční dar
ZO bylo seznámeno se žádostí SDH Bohuslavice o finanční dar ve výši 60 000 Kč na činnost.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo finanční dar SDH Bohuslavice ve výši 60 000 Kč.
7. Návrh smlouvy na odvádění odpadních vod
ZO byl předložen návrh smlouvy pro získání souhlasu vybudování přípojek dotčených majitelů nemovitostí
v rámci budování 3. etapy TK.
ZO bere na vědomí.
8. Nájemní smlouva na pronájem části rybníka Tuří
ZO byla předložena panem Janem Kolowratem Krakowským nájemní smlouva na pronájem obecní části rybníka
Tuří. Vzhledem k nepřesnému znění s ohledem na nový Občanský zákoník byla smlouva vrácena k přepracování
nájemci.
Schválení nájemní smlouvy na pronájem části rybníka Tuří se odkládá na příští jednání zastupitelstva.
9. Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 119
ZO bylo seznámeno s Kupní smlouvou na prodej obecního pozemku p. č. 119
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 119.
10. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2013
ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2013.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (pí. Menclová)
ZO schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2013.
11. Účetní závěrka obce Bohuslavice za rok 2013
ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou obce Bohuslavice za rok 2013.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2013.
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12. Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2013
ZO bylo seznámeno se závěrečným účtem obce Bohuslavice za rok 2013.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2013.
13. Rozpočtové opatření č. 1/2014
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1/2014.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014.
14. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 40/1
ZO bylo seznámeno se žádostí p. Robina Žďárka o odkoupení obecního pozemku p. č. 40/1. Vzhledem
k omezení přístupu k přilehlému potoku bude žádost řešena jiným způsobem.
Hlasování:
ANO: 5 (p. Syrovátko, Tojnar, Kyral, Vaňát, Menclová)
NE: 0
ZDRŽEL SE: 4 (p. Nývlt, pí. Hladíková, Bitnarová, Voborníková)
ZO neschválilo žádost o odkoupení pozemku p. č. 40/1.
15. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1391/4 a části pozemku p. č. 286/1
ZO bylo seznámeno s žádostí o odkoupení pozemku p. č. 1391/4 a části pozemku p. č. 286/1 v souvislosti
s realizací přístupové cesty k prováděné novostavbě RD pana Radka Koukoly.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo záměr o prodeji obecního pozemku p. č. 1391/4 a části pozemku p. č. 286/1.
16. Žádost o poskytnutí příspěvku na zajištění sociální služby NONA
ZO bylo seznámeno se žádostí o poskytnutí příspěvku na zajištění sociální služby NONA.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo finanční dar na zajištění sociální služby NONA v celkové částce 16 000 Kč.
17. Zpráva o výsledku kontroly finančního výboru
ZO bylo seznámeno pí. Voborníkovou se zprávou o výsledku kontroly finančního výboru. Kontrola byla
zaměřena na finanční dotace organizacím obce a jejich využití.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly finančního výboru.
18. Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Bohuslavice
ZO bylo seznámeno p. starostou se zprávou o činnosti výjezdové jednotky SDH Bohuslavice.
ZO bere na vědomí.
19. Provozování školní družiny pro školní rok 2014/2015
ZO bylo pí. Hladíkovou seznámeno o potřebách navýšení počtu dětí a související požadavek na mzdové náklady
personálu školní družiny (cca 12 000 Kč do konce roku 2014). Přesný počet dětí a způsob provozování školní
družiny ve školním roce 2014 - 2015 bude vyjasněn do konce školního roku 2013 - 2014.
Zastupitelé schválili případné navýšení počtu dětí nad limit stanovený KÚ a současně i dofinancování školní
družiny obcí Bohuslavice od září 2014 nad kapacitu 36 dětí z vlastního rozpočtu.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo dofinancování školní družiny obcí Bohuslavice od září 2014.
20. Smlouva o zřízení věcného břemene
ZO byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene na zemní přípojku kNN pro p. č. 970 p. Žďárka.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s.
21. Diskuse
- p. starosta informoval ZO ohledně plánované výstavby domu pro seniory - obci Bohuslavice nebyla přidělena
dotace na tento projekt. Vzhledem k vynaloženým nákladům na projektovou dokumentaci bude obec znovu o
dotaci žádat v závěru roku
- dále informoval ZO o kulturním dění v obci Bohuslavice
- ve dnech 13 - 15. 5. 2014 se děti z Bohuslavic zúčastnily setkání dětí v Nové Pace
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- 23. 5. 2014 se uskutečnil v Evangelickém kostele folkový koncert v rámci akce Noc kostelů
- 24. 5. 2014 proběhl Den dětí a sportu na Sokolské zahradě s účastí dětí z Nové Paky a Pieszyc
- p. Macek vznesl dotaz na obnovu veřejného osvětlení, p. starosta odpověděl, že projekt je přichystán, ale
chybí finanční prostředky
22. Závěr
Usnesení ZO č. 3/ 2014 ze dne 26. 5. 2014
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Přijetí dotace ze SFŽP na 3. etapu tlakové kanalizace
4. Smlouvu o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o.
5. Finanční dar SDH Bohuslavice ve výši 60 000 Kč
6. Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 119
7. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2013
8. Účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2013
9. Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2013
10. Rozpočtové opatření č. 1/2014
11. Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1391/4 a části pozemku p. č. 286/1
12. Finanční dar na zajištění sociální služby NONA ve výši 16 000 Kč
13. Provozování a dofinancování školní družiny pro školní rok 2014/2015
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
ZO bere na vědomí:
1. Návrh smlouvy na odvádění odpadních vod
2. Zpráva o výsledku kontroly finančního výboru
3. Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Bohuslavice
ZO odkládá:
1. Smlouva s firmou KONCEDO, s.r.o.
2. Nájemní smlouva na pronájem části rybníka Tuří
ZO neschvaluje:
1. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 40/1
Starosta ukončil schůzi ve 21:30 hodin.
Zapsala dne:
pí. Čudová, 26. 5. 2014
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Nývlt
Návrhová komise:
pí. Menclová, p. Vaňát
Schvaluje:
p. Jiří Tojnar, starosta

CO JSTE HASIČI?
Soutěže mladých hasičů
Sobota 5. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Rožnově. Zde jsme měli zastoupení v kategorii starších žáků
a dorostu. Starší žáci (Aleš Kornas, Filip Krivčík, Josef Meloun, Karolína Sochorová a Nikola Stonjeková) obsadili
z dvanácti družstev 7. místo. V dorostenecké kategorii soutěžila družstva dívek a chlapců společně. Naše
družstvo dívek (Lucie Gavláková, Klára Petříková, Aneta Rydlová, Adéla Ješinová a Diana Peterová - obě
z SDH Blažkov) nestačilo pouze na družstvo chlapců ze Rtyně v Podkrkonoší a z celkem pěti družstev obsadilo 2.
místo. V této kategorii v soutěži jednotlivců startoval ještě Michal Čepelka (dle věku patřící ještě do kategorie
starších žáků) a v konkurenci čtrnácti závodníků vybojoval také stříbrnou medaili.
Sobota 12. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Nahořanech. Zde jsme měli zastoupení již ve všech
kategoriích, tento závod absolvovalo celkem devět našich družstev a Michal Čepelka startoval opět v kategorii
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dorostu mezi jednotlivci. Účastí tolika družstev na jedné soutěži jsme pravděpodobně vytvořili rekord v historii
našeho sboru. Bez pomocI některých rodičů (pokud bychom si neobjednali autobus) bychom nebyli schopni
takové množství dětí ani na tuto soutěž dopravit. Proto bych chtěl těm, kteří nám s dopravou dětí pomohli,
poděkovat. V nejmladší kategorii, což je přípravka, startovala tři družstva a vedla si úspěšně. Družstvu A (Nikol
Černá, Kristýna Hanušová, Zuzana Macková, Tereza Mervartová a Viktorie Mrštilová) se v konkurenci jedenácti
družstev podařilo zvítězit, družstvo B (Tomáš Bédi, Tobiáš Grim, Matyáš Herzig, Josef Syrovátko a Antonín
Timura) obsadilo 4. místo a družstvo C (Petra Kašparová, Sabina Lhotská, Jana Maryšková, Martina Šitinová a
Lucie Karlová (z SDH Velichovky) obsadilo 2. místo. V mladších žácích startovala také tři naše družstva. Áčko
(Tereza Hanušová, Denis Netolický, Natálie Mrštilová, Marie Poláková a Denisa Syrovátková) obsadilo 12. místo,
Béčko (Pavla Baldrychová, Radim Čečetka, Michal Matoulek, Kamila Myšáková a Adéla Šeredová) obsadilo 25.
místo a Céčko (Josef Černý, Filip Grim Štěpán Havelka a Marek Lhotský) 36. místo. V této kategorii startovalo
celkem čtyřicet družstev. Ve starších žácích jsme měli dvojí zastoupení. Družstvo A (Aleš Kornas, Josef Meloun,
Aleš Rydlo, Karolína Sochorová a Nikola Stonjeková) obsadilo z dvaceti čtyř družstev 5. místo a družstvo B
(Michal Kňourek, Dominik Netolický, Michal Rozínek a Jakub Veselovský - Filip Krivčík se z důvodu menšího
zranění ještě před startem nezúčastnil) obsadilo 21. místo. V kategorii dorostu startovalo družstvo dívek ve
stejném složení jako v Rožnově a opět nestačilo pouze na chlapce ze Rtyně v Podkrkonoší. V konkurenci pěti
družstev získalo tak další stříbrné medaile. V jednotlivcích Michal Čepelka z osmnácti startujících tentokrát
obsadil 12. místo.
Sobota 26. dubna: Běloveský kilo - soutěž pro dorostenky a dorostence - jednotlivce v běhu na 100 metrů
s překážkami, kteří zde byli rozděleni do třech kategorií (mladší, střední a starší). Na této soutěži jsme měli dva
zástupce a oba dosáhli úspěchu v podobě medailového umístění. Klára Petříková v kategorii starších
dorostenek soupeřila pouze s dvěma závodnicemi. Po bezchybném výkonu při vyhlášení výsledků vystoupila na
stupeň nejvyšší a právem se radovala z vítězství. Michalu Čepelkovi, který soupeřil ve střední kategorii s deseti
závodníky, unikla zlatá medaile o 0,73 s, přesto se mohl radovat z medaile stříbrné.
Pátek 23. května: Okrsková soutěž v požárním útoku pro družstva SDH okrsku Nové Město nad Metují ve
Vrchovinách. Tato soutěž byla vypsána pro kategorie dorostu a dospělých. Naše dorostenecké družstvo (Michal
Čepelka, Lucie Gavláková, Aleš Kornas, Josef Meloun, Klára Petříková, Adéla Ješinová a Diana Peterová) nemělo
ve své kategorii soupeře a předem bylo jasné, že získá pohár za 1. místo. Se svým výkonem může být ale
spokojeno, protože s časem 42,59 s by v mužské kategorii obsadilo 6. místo.
Sobota 24. května: v rámci okresního kola Plamen se v Náchodě - Plhově konala soutěž v běhu na 60 metrů s
překážkami pro dívky a chlapce. Dle směrnic zde nejsou rozděleny kategorie mladších a starších žáků.
V chlapecké kategorii jsme měli čtyřnásobné zastoupení, celkem startovalo čtrnáct chlapců. Jelikož na tuto
soutěž nemáme potřebné vybavení na trénování (1,5 m vysoká bariéra a kladina o výšce 0,8 m a délce 4 m - náš
trénink spočíval pouze ve spojování hadic včetně připojení na rozdělovač a proudnici), jeli na tuto soutěž
následně jmenovaní hlavně sbírat zkušenosti. Přesto výsledky nedopadly nejhůře. Aleš Rydlo obsadil 9. místo,
Josef Meloun 7. místo a Aleš Kornas 6. místo. Úspěchu dosáhl Michal Čepelka, který získal stříbrnou medaili a
svým umístěním si vybojoval postup do krajského kola, které se bude konat 8. června v Přelouči (společně
Královéhradecký a Pardubický kraj).
Sobota 31. května: Okresní kolo dorostu v Náchodě, tentokrát na stadionu na Hamrech. Po loňské premiéře
se naše družstvo (Michal Čepelka, Lucie Gavláková, Aleš Kornas, Josef Meloun, Klára Petříková, Aneta Rydlová,
Adéla Ješinová a Diana Peterová) zúčastnilo této soutěže i letos. Oproti loňsku (z důvodu celodenního deště
byla zrušena štafeta a pořadová příprava) se již soutěžilo ve všech disciplínách (pořadová příprava, běh na 100
m s překážkami, štafeta na 4 x 100 m, test z oblasti PO a požární útok). Přestože ve své kategorii smíšených
družstev nemělo soupeře, za předvedené výkony si odvezlo nejen zlaté medaile a pohár za 1. místo, ale také
finanční odměnu a pochvalu od pořadatelů.
Soutěže žen a mužů
Sobota 17. května: 1. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Této soutěže
v PÚ se zúčastnilo družstvo žen (Lucie Gavláková, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Lenka
Nováková, Klára Petříková a Jana Reková) a z jedenácti družstev obsadilo 7. místo.
Pátek 23. května: Okrsková soutěž v požárním útoku pro družstva SDH okrsku Nové Město nad Metují ve
Vrchovinách. Zde jsme měli zastoupení v obou kategoriích a obě družstva po pěkných výkonech dosáhla
medailových umístění. Družstvo žen ve stejném složení jako při soutěži ve Lhotě za Č. Kostelcem obsadilo ze
čtyř družstev 1. místo, družstvo mužů (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Jiří Hanuš, Marie Hušková,
Lukáš Timura a Jakub Horčička z SDH Dolní Radechová) obsadilo z desíti družstev 3. místo.
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Sobota 24. května: 2. kolo NHPL v Ohnišově. Opět účast družstva žen (Lucie Hladíková, Marie Hušková, Lenka
Nováková, Klára Petříková, Jana Reková, Renata Vomočilová a Veronika Tobiášková z SDH Černčice), které
obsadilo z dvanácti družstev 9. místo.
Výlet dospělých členů
V sobotu 26. dubna uspořádal sbor pro dospělé členy výlet do Letohradu. Pro dopravu „účastníci tohoto
zájezdu“ využili České dráhy. Pro některé členy to byl „zážitek“, jelikož vlakem prý necestovali několik let. Cílem
tohoto výletu byla návštěva Muzea řemesel, ve kterém v několika expozicích můžete zhlédnout mnoho
zajímavostí.
Výlet mladých hasičů
Ve čtvrtek 8. května se Na stanici HZS Náchod - Velké Poříčí konal u příležitosti svátku sv. Floriána - patrona
hasičů - „Den otevřených dveří“. Na tuto akci vyjeli mladí hasiči se svými vedoucími také vlakem. Prohlédli si
nejen prostory stanice, ale měli možnost se seznámit s nejmodernější technikou a také s vybavením, které
hasiči využívají k zásahům. Největším zážitkem pro naše mladé hasiče byla jízda zásahovým vozidlem značky
Mercedes, dále „sjezd“ po skluzové tyči a někteří odvážlivci si nenechali ujít výstup po automobilovém žebříku
do výšky 17 metrů.
Z činnosti výjezdové jednotky
Na přelomu měsíce března a dubna proběhl na stanici HZS Náchod - Velké Poříčí kurz na obsluhu
motorových řetězových a rozbrušovacích pil. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu získali osvědčení Karel
Čepelka ml. a Pavel Novotný.
Sobota 5. dubna: provedení sběru vysloužilých elektrospotřebičů v rámci projektu „Recyklujte s hasiči.“
Účast: Jiří Černý, Libor Fejtek, Josef Hemelík, Martin Hemelík a Josef Vaňát. Tato akce se bude opakovat v září,
termín bude upřesněn.
Čtvrtek 10. dubna: účast na velitelském dni na stanici HZS v Jaroměři - Jiří Černý, Martin Hemelík, Tomáš Petr
a Radek Rydlo.
Středa 30. dubna: dozor při pálení čarodějnic na sokolské zahradě. Účast: Jiří Černý a Tomáš Petr.
Plocha pro nácvik a soutěže
Jak jste si již někteří z Vás všimli, ve spodní části sokolské zahrady se v dubnu „objevila“ plocha ze zámkové
dlažby. Po dohodě mezi SDH a TJ Sokol o využívání části sokolské zahrady zde proběhla výstavba již zmíněné
plochy, kterou budou využívat soutěžní družstva mladých hasičů a dospělých k nácviku požárního útoku. Plocha
bude také využívána při pořádání soutěží v PÚ o Pohár starosty obce Bohuslavice. Na výstavbě se hlavně
podíleli pracovníci obce, kterým bych chtěl jménem SDH poděkovat. Poděkování patří i všem ostatním, kteří se
jakoukoliv měrou zasloužili o vybudování této plochy. Zemní práce provedl se svojí technikou náš člen Radek
Rydlo, s výstavbou a terénními úpravami dále pomáhali někteří členové našeho sboru a také členové TJ Sokol.
Karel Čepelka ml.

ZAJÍMAVÉ AKCE V JARNÍCH MĚSÍCÍCH
Ve čtvrtek 17. dubna byl uspořádán v evangelickém kostele koncert k 100. výročí narození pana Františka
Krahulce, učitele a dlouholetého sbormistra z Nového Města nad Metují. Na koncertě vystoupil pěvecký sbor
složený pouze k tomuto jubileu ze žáků a členů sborů, vedených Františkem Krahulcem. Sbor sestavila a vedla
paní Dana Ludvíčková roz. Pilzová. Koncert měl hojnou účast občanů z Bohuslavic i z okolních obcí.
Ve dnech 13. - 15. května pořádalo město Nová Paka v rámci dotačního titulu Kultura a sport v polskočeských barvách výměnný pobyt dětí za účasti dětí z Bohuslavic, Nové Paky a z polských Pieszyc. Z naší obce se
této akce po projednání s rodiči zúčastnilo 15 dětí s doprovodem dvou dospělých, paní Denisy Hanušové a Ivany
Rohlenové. Na výměnném pobytu bylo pro děti zajištěno ubytování, strava, turistické výlety a jiné aktivity,
včetně dopravy autobusem po okolí Novopacka zcela zdarma. Počasí nebylo příliš příznivé, občas spadla nějaká
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ta kapka deště. To ale děti ani jejich vedoucí nevyvedlo z míry a plnými doušky si užívaly možnost poznávat
krásy zdejší přírody a dochované památky jako např. Kumburk, Klepandu, Trosky a další. Poslední den pobytu
patřil výletu do Turnova, kde děti navštívily zdejší muzeum.
Tato akce byla velmi zdařilá a obci Bohuslavice patří poděkování za možnost výměnných pobytů, kde děti
poznávají krásy naší přírody a získávají zde nové kamarády a kamarádky včetně polských dětí a mnoho dalších
zajímavých zážitků.
V sobotu 24. května se konal na sokolské zahradě v Bohuslavicích Den dětí a sportu za bohaté účasti dětí
z polských Pieszyc, Nové Paky a Bohuslavic. „Nominováno“ bylo celkem 142 dětí, které prošly cca
půlkilometrový okruh naplněný 10 stanovišti, ve kterých plnily různé úkoly. Obsluhu stanovišť obstarávaly a
odměny za předvedené úkoly předávaly do krojů a masek oblečené pohádkové bytosti. Následovalo vystoupení
agentury Veronika, naplněné tanci a hudbou z pohádek. Celé odpoledne ukončil asi v půl páté prudký déšť
s kroupami. Přesto bylo nové pojetí akce „Pohádkový les“ hodnoceno jako velice zdařilé a doufáme v jeho
pravidelné opakování.
Iva Rohlenová

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE V OBCI
BOHUSLAVICE V ZÁVĚRU LÉTA 2014
Srpen je opakovaně vyčleněn pro Den hasičů, pořádaný na sokolské zahradě v rámci dotačního titulu Kultura
a sport v česko-polských barvách. Loňské, velice úspěšné a povedené klání družstev hasičů všech věkových
kategorií z Bohuslavic, polských Pieszyc a Nové Paky, naplněné různými soutěžemi, se i letos ponese opět ve
sportovním a zábavném duchu všech účastníků. Akce se koná na sokolském hřišti v sobotu 23. srpna 2014. Den
bude jako vždy naplněn spoustou dobré zábavy pro všechny věkové kategorie.
Ve dnech 9. - 11. září se zúčastní 14 bohuslavických dětí výměnného a velice oblíbeného pobytu v polských
Pieszycích pod dozorem dvou dospělých. Akce je opakovaně pořádána v Agroturistickém centru poblíž Pieszyc
s bohatým programem a naplněném spoustou zajímavých výletů a aktivit.
Touto akcí bude završena až na říjnovou přehlídku pěveckých sborů v Pieszycích a závěrečný prosincový
adventní koncert v Bohuslavicích, náplň jednoho z úspěšných dotačních titulů přeshraniční spolupráce.
Dne 28. srpna pozve obec Bohuslavice své malé hasiče na výlet, uspořádaný jako poděkování za příkladnou
reprezentaci obce na různých kulturních akcích u našich partnerů, za zodpovědný přístup ve výcviku nových
členů SDH a neméně pro další motivaci k smysluplné mimoškolní činnosti. Děti s doprovodem budou odvezeny
do Parku Mirakulum, pokrývajícím deset hektarů prvků zábavy a poznání pro děti, školy a rodiče, zřízený ve
středočeských Mílovicích. Park patří k nejvýznamnějším zábavně - naučným atrakcím v České republice.
Na 6. září je připravena pouťová taneční zábava v sále Orelny, které bude předcházet odpolední koncert
dechové hudby Valanka na sokolské zahradě. Začátek koncertu je ve 14 hodin, vstupné je dobrovolné, o
občerstvení bude jako vždy postaráno. Chci tímto co nejsrdečněji pozvat všechny příznivce dobré dechové
hudby z Bohuslavic i okolních obcí k účasti.
O prosincovém bohatém programu adventních koncertů pořádaném v obecním (evangelickém) kostele budu
čtenáře informovat v příštím čísle zpravodaje.

Vlastimil Nývlt
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VÝZNAMNÉ DNY A TIPY NA VÝLET
Vítězslava Kaprálová (24. 1. 1915 - 16. 6. 1940)
Významná česká hudební skladatelka a dirigentka se narodila do
rodiny hudebního skladatele a učitelky zpěvu. Manželství ovšem
nebylo příliš šťastné, později se rozpadlo a malá Vitka, jak se jí
nejčastěji říkalo, tím nejednou trpěla. Přestože měla už od dětství
veliký hudební talent, její otec si původně nepřál, aby se dcera živila
jako hudebnice a dirigentka, jelikož to bylo v té době u ženy
neobvyklé.
Svou první skladbu složila už v devíti letech a zajímavostí je, že
skladatelka měla malé ruce a krátké prsty, proto někdy používala při
hraní na klavír korkové špunty mezi prsty. Její píle a cílevědomost jí
však přesto přinášely pochvaly a uznání ze všech stran už během
studia na brněnské konzervatoři, kde byla jedinou dívkou v ročníku a
také jako jediná ze spolužáků studium dokončila. Poté studovala
konzervatoř v Praze a díky stipendiu ještě od roku 1937 École
Normale de Musique v Paříži. Tam se také seznámila s hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů, který ji
velmi ovlivnil v pracovním i osobním životě a uvedl ji mezi pařížské umělce.
Za svůj krátký život byla často zamilovaná, dlouhou dobu do svého blízkého spolupracovníka a přítele
Bohuslava Martinů, který byl ale o generaci starší a ženatý. Měla i jiné známosti, ale nakonec se vdala za Jiřího
Muchu, syna Alfonse Muchy. Manželství však netrvalo dlouho, protože Kaprálové se prudce zhoršoval její
zdravotní stav a v pouhých 25 letech podlehla tuberkolóze, nemoci, kterou trpěla už od dětství. Jiří Mucha
později o své ženě napsal knihu Podivné lásky a její jméno nese i ulice a umělecká škola v Brně.
Nejznámější skladby: Sonáta appasionata pro klavír, Klavírní koncert d moll, Vojenská symfonieta či Sbohem a
šáteček.

Stezka korunami stromů
Pokud máte rádi trochu adrenalinu a přemýšlíte, kam v létě vyrazit na výlet, můžete navštívit tzv. stezku
korunami stromů, která se nachází u jezera Lipno.
Délka stezky je 675 m, nachází se ve výšce cca 25 m nad zemí a ze stezky lze vystoupit na 40m vysokou
vyhlídkovou věž, odkud je vidět na Šumavu, Lipno i Novohradské hory. Kromě nádherného výhledu do okolí, je
velkým lákadlem také suchý tobogán, jehož délka je 52 m. Celá stezka je bezbariérově přístupná, což umožňuje
návštěvu např. i rodinám s kočárky. Součástí stezky jsou také naučné zastávky, kde se dozvíte spoustu
zajímavostí o přírodě. V letních měsících je každé úterý prodloužená otevírací doba do 23 hodin, kdy je celá
stezka osvícená a nabízí neopakovatelnou atmosféru.
Za návštěvu stojí určitě i Active Park Lipno, který se nachází poblíž stezky. Můžete zde vyzkoušet např.
bobovou dráhu, hopsárium, frisbee park, aquaworld a mnoho dalších aktivit.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách: http://www.stezkakorunamistromu.cz/.

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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