ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

4/2014

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 4 / 2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 7. 7. 2014 ve 20:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:
Omluveni:

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

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Dotace na 3. etapu tlakové kanalizace
4. Smlouva s firmou KONCEDO, s.r.o.
5. Žádost TJ SOKOL Bohuslavice o finanční dar
6. Žádost Jednoty OREL Bohuslavice o finanční dar
7. Pachtovní smlouva na část rybníka Tuří
8. Rozpočtové opatření č. 2/2014
9. Podnět k pořízení změny územního plánu
10. Diskuse
11. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta přečetl navržený a doplněný program schůze. Pan Kutina se dostavil
na jednání ZO při projednávání bodu č. 3.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
pí. Hladíková, p. Kyral
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Nývlt
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
3. Dotace na 3. etapu tlakové kanalizace
ZO bylo seznámeno se zadávací dokumentací, návrhem smlouvy o dílo a s oznámením předběžných informací
k získané dotaci na dostavbu tlakové kanalizace a ČOV 3. etapa v Bohuslavicích.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na realizaci 3. etapy tlakové kanalizace a ČOV v Bohuslavicích dle
zákona o veřejných zakázkách v otevřeném řízení.
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4. Smlouva s firmou KONCEDO, s.r.o.
ZO bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o dílo s firmou KONCEDO, s.r.o. na výběr technického dozoru stavby a
výběr zhotovitele stavebních prací v rámci projektu „Bohuslavice tlaková kanalizace - 3. etapa“
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou KONCEDO, s.r.o., Bohuslava Martinů 1038/20, Hradec Králové
5. Žádost TJ SOKOL Bohuslavice o finanční dar
ZO bylo seznámeno s žádostí TJ SOKOL Bohuslavice o finanční dar ve výši 60 000,- Kč na nákup materiálu pro
dobudování další části oplocení sokolské zahrady a nákup vybavení pro činnost organizace.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje finanční dar ve výši 60 000,- Kč pro TJ SOKOL Bohuslavice.
6. Žádost Jednoty OREL Bohuslavice o finanční dar
ZO bylo seznámeno s žádostí o finanční dar Jednoty OREL Bohuslavice ve výši 100 000,- Kč na nákup nových
dřevěných židlí na sál a spolufinancování činnosti nově založeného dětského sportovního oddílu a dětského
volejbalového oddílu.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje finanční dar ve výši 100 000,- Kč pro Jednotu OREL Bohuslavice.
7. Pachtovní smlouva na část rybníka Tuří
ZO bylo seznámeno s pachtovní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Janem Kolowratem Krakowským z Rychnova
nad Kněžnou. Smlouva se týká pronajatých pozemků části rybníka Tuří a pachtovné za užívání a požívání
zemědělského pachtu dle této smlouvy činí 13 932,- Kč ročně.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje pachtovní smlouvu s Janem Kolowratem Krakowským.
8. Rozpočtové opatření č. 2/2014
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2014.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Rozpočtové opatření č. 2/2014 bylo schváleno.
9. Podnět k pořízení změny územního plánu
ZO bylo seznámeno se žádostí Mysliveckého sdružení Bohuslavice a Sportovního střeleckého klubu SNAJPR TÝM
Bohuslavice k pořízení změny územního plánu týkající se pozemků na Králíčkově kopci.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje podnět k pořízení změny územního plánu.
10. Diskuse
Usnesení ZO č. 4/ 2014 - ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Vyhlášení výběrového řízení na realizaci 3. etapy tlakové kanalizace a ČOV v Bohuslavicích dle zákona
o veřejných zakázkách v otevřeném řízení
4. Smlouvu s firmou KONCEDO, s.r.o. Hradec Králové
5. Finanční dar ve výši 60 000,- Kč pro TJ SOKOL Bohuslavice
6. Finanční dar ve výši 100 000,- Kč pro Jednotu OREL Bohuslavice
7. Pachtovní smlouvu s Janem Kolowratem Krakowským z Rychnova nad Kněžnou
8. Rozpočtové opatření č. 2/2014
9. Podnět k pořízení změny územního plánu
11. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 20:40 hodin.
Zapsala dne:
pí. Pultarová, 7. 7. 2014
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Nývlt
Návrhová komise:
pí. Hladíková, p. Kyral
Schvaluje:
Jiří Tojnar, starosta
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CO JSTE HASIČI?
Z činnosti výjezdové jednotky
Sobota 19. července: výjezd k požáru obilí u křižovatky mezi Českým Meziříčím a Skršicemi. Na likvidaci
požáru o rozloze cca 400 x 400 m se podíleli profesionální hasiči z HZS stanice v Dobrušce, dále jednotky Sborů
dobrovolných hasičů z Českého Meziříčí, Opočna, Jasenné a Bohuslavic. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří
Černý, Libor Fejtek, Josef Hemelík, Martin Hemelík, Roman Kyral, Petr Novotný, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura.
Soutěže mladých hasičů
Neděle 8. června: Krajské kolo v běhu na 60 m s překážkami v Přelouči. V minulém čísle zpravodaje jsem Vás
informoval, že účast na tomto krajském kole si vybojoval ziskem 2. místa v okresním kole Michal Čepelka
(postupovalo prvních pět závodníků). Nakonec se této soutěže zúčastnil i Aleš Kornas, který obsadil v okresním
kole 6. místo. Ten nahradil zraněného Davida Hofmana z Bělovse (v okrese 4. místo). Oba naši zástupci se
soutěže na takové úrovni ještě nikdy nezúčastnili a tak nikdo z nás nevěděl, co je čeká. Trať s překážkami byla
připravena stejně jako v Náchodě (vyjma povrchu, kde byla místo tartanu nebezpečná škvára), ale atmosféra na
přeloučském stadionu byla neopakovatelná. Samozřejmě konkurence soupeřů se také nedala srovnávat.
Dlouhé čekání od prezence na samotný start (cca 4 hodiny) nikomu z celkového součtu 40 přihlášených
závodníků (21 z Královéhradeckého a 19 z Pardubického kraje) na sebevědomí nepřidalo. Přesto oba jmenovaní
předvedli solidní výkon a na rozdíl od některých závodníků si připsali první platné pokusy (časy 16,15 s a 20,17
s). Druhé se jim vydařily ještě o něco lépe. Michal Čepelka tak obsadil s časem 16,02 s 11. místo a Aleš Kornas
s časem 16,73 s 14. místo. Dle mého názoru zde chlapci nezklamali a za předvedené výkony a reprezentaci
našeho sboru a obce jim patří dík. Hlavně ale také získali cenné zkušenosti, které mohou využít při dalších
soutěžích.
Sobota 14. června: Bezděkovská 60 - běh na 60 m s překážkami v Bezděkově. V mladších žácích jsme měli
zastoupení pouze v kategorii jednotlivců. Radim Čečetka obsadil z 56 startujících s časem 27,07 s pěkné
9. místo. Ve starších žácích jsme měli čtyři zástupce. Z celkového počtu 40 startujících se o 16. - 17. místo
s časem 22,22 s podělili Josef Meloun a Aleš Rydlo. Další dva naši závodníci dosáhli na medailové umístění. Aleš
Kornas po našem upozornění a opravě výsledků získal s časem 15,91 s 3. místo a bronzovou medaili, Michalu
Čepelkovi se s časem 14,84 s podařilo zvítězit. Právem se mohl radovat ze zlaté medaile, neboť ve svém
posledním závodě v této kategorii (od září už bude společně s Alešem Kornasem a Josefem Melounem
v kategorii dorostu) se mu podařilo porazit svého největšího soupeře Jakuba Řezníčka ze Lhoty za Červeným
Kostelcem. Výše jmenovaní si svými výkony vybojovali 2. místo v hodnocení družstev, kterých v této kategorii
startovalo celkem deset (a to ještě s nevýhodou chybějícího jednoho člena družstva - ostatní startovali v pěti).
Sobota 21. června: Pohár starosty obce Bohuslavice - viz samostatný odstavec.
Požární ochrana očima dětí
Této soutěže se naši mladí hasiči zúčastňují pravidelně každý rok a dosahují medailových umístění.
I v letošním roce tomu nebylo jinak. V grafické části v okresním kole získala v kategorii M 2 (MŠ - děti starší 5
let) Zuzana Macková 2. místo, v kategorii ZŠ 3 (žáci 6. a 7. tříd) získal Filip Krivčík také 2. místo. Další 2. místo
získal v kategorii ZŠ 4 (žáci 8. a 9. tříd) Michal Čepelka. V kategorii K 1 (studenti gymnázií, SŠ a OU) obhájil Petr
Čepelka loňské vítězství. V krajském kole ve své kategorii Petr Čepelka po loňském 2. místě letos zvítězil a se
svou prací postoupil do kola republikového.
Soutěže žen a mužů
Sobota 14. června: 3. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy v Blažkově. Této soutěže v PÚ se zúčastnilo
družstvo žen (Barbora Doležalová, Lucie Hladíková, Lucie Gavláková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Klára
Petříková a Jana Reková) a z 12 družstev obsadilo 11. místo.
Pátek 20. června: 4. kolo NHPL ve Vršovce. Družstvo žen (Barbora Doležalová, Lucie Hladíková, Lenka
Hronovská, Lenka Nováková, Klára Petříková, Jana Reková a Renata Vomočilová) obsadilo z 12 družstev 9.
místo. Družstvo mužů (Michal Čepelka, Petr Čepelka, Jiří Černý, Lukáš Timura, Petr Tupec, Renata Vomočilová a
Jakub Horčička z SDH Dolní Radechová) obsadilo z 16 družstev 7. místo. Bodově bylo hodnoceno jen v Poháru
starosty okrsku, celého seriálu NHPL se neúčastní.
Sobota 21. června: Pohár starosty obce Bohuslavice - viz samostatný odstavec.
Sobota 28. června: Noční soutěž v PÚ ve Vysokově. Účast družstva žen (Lucie Hladíková, Lenka Hronovská,
Marie Hušková, Lenka Nováková, Jana Reková, Marie Jirásková a Žaneta Polová - obě z SDH Sněžné), které se
zde z 5 startujících družstev radovalo z vítězství.
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Sobota 5. července: Pohár starosty obce Černčice. Zde jsme měli zastoupení v obou kategoriích. Družstvo
žen (Lucie Hladíková, Lucie Gavláková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Jana Reková, Renata Vomočilová a
Kateřina Baškovská z SDH Vršovka) obsadilo z 5 družstev 4. místo, družstvo mužů (Karel Čepelka ml., Michal
Čepelka, Petr Čepelka, Jiří Hanuš, Aleš Kornas, Lukáš Timura a Jakub Horčička z SDH Dolní Radechová) obsadilo
z 8 družstev 6. místo.
Pátek 11. července: Provodovská proudnice - soutěž v PÚ v Provodově. Opět účast obou družstev. Ženy
(Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Klára Petříková, Jana Reková, Renata Vomočilová a Kateřina
Baškovská z SDH Vršovka) obsadily z 9 družstev 7. místo. Muži startovali ve stejné sestavě jako v Černčicích a po
několika neúspěšných výsledcích v minulých letech dosáhli medailového umístění v podobě 2. místa. V této
kategorii startovalo celkem 12 družstev.
Pohár starosty obce Bohuslavice
V sobotu 21. června náš sbor uspořádal XIV. ročník hasičské soutěže o Pohár starosty obce Bohuslavice, který
se konal v rámci oslav 135. let od založení SDH. Od 9 hodin proběhla soutěž v požárním útoku Plamen mladších
a starších žáků. V mladší kategorii startovalo celkem 7 družstev. Naše družstvo A obsadilo 3. místo a družstvo B
5. místo. Ve starší kategorii naše „Áčko“ v konkurenci pouze 4 družstev obsadilo 4. místo a „Béčko“ 3. místo. Ve
13 hodin začala soutěž v netradičním požárním útoku žen a mužů, kde také startovalo naše družstvo dorostu.
Naše ženy měly ve své kategorii pouze soupeřky z Černčic, které se jim podařilo velkým rozdílem porazit (47,94
s a 77,86 s). V kategorii mužů startovalo celkem 15 družstev, naše družstvo mužů obsadilo 9. místo. Družstvo
dorostu po svém pokusu drželo dlouho průběžné 1. místo. Poslední tři družstva dosáhla však lepších časů a tak
se náš dorost musel nakonec spokojit s bramborovou medailí. S předvedeným výkonem a dosaženým časem
může být ale spokojen. Po vyhlášení výsledků jste také mohli zhlédnout vystoupení našich nejmenších hasičů
z kategorie přípravky a od 18 hodin k tanci a poslechu zahráli Pláteníci. Po celý den bylo připraveno bohaté
občerstvení.
Jménem pořadatelů bych chtěl poděkovat všem sponzorům. Poděkování patří také členům našeho sboru a i
všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném uspořádání této akce.
Karel Čepelka ml.

Sběr elektrozařízení
V sobotu 6. září 2014 v dopoledních hodinách provede Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice v naší
obci sběr vysloužilého a nepotřebného elektrického zařízení v rámci projektu „Recyklujte s hasiči.“
Svoz bude opět proveden zdarma po celé obci. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste tento
„elektroodpad“ připravili na již zmíněnou sobotu před své domy. Připravit můžete: chladničky,
mrazničky, klimatizační zařízení, bojlery, pračky, sušičky, myčky nádobí, trouby, sporáky, elektrická
topidla a radiátory, ventilátory, sekačky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, fritovací hrnce,
mixéry a jiné kuchyňské spotřebiče, televize, rádia, počítače, monitory, tiskárny bez cartridge,
přehrávače, videa a ostatní malé domácí spotřebiče, elektrické hračky, mobily, vrtačky, brusky a
ostatní elektronářadí a také autobaterie. Odvezeny naopak nebudou žárovky, zářivky a výbojky.
Tento druh nebezpečného odpadu bude odvážet firma Marius Pedersen následující sobotu 13. září
2014.

Sportovní střelecký klub SNAJPR TÝM Bohuslavice
pořádá
VELKOU CENU MĚSTA NÁCHODA
v neděli 7. září 2014 od 9.00 hod.na Králíčkově kopci
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DOSTAVBA KANALIZACE V BOHUSLAVICÍCH
Něco z historie výstavby kanalizace
V minulosti se obec několikrát zabývala možností výstavby kanalizace v Bohuslavicích. Je to zcela logické,
neboť kanalizace patří k základním inženýrským sítím. Poprvé se obec zabývala možností výstavby kanalizace již
v roce 1991. Tehdy byla možnost vybudování pouze gravitační kanalizace, jelikož v té době nebyly jiné systémy
známé. Již tehdy firma připravující rozpočet konstatovala, že vlivem členitosti terénu a opukovému podloží
v části obce by náklady mnohonásobně převyšovaly možnost obce a z toho důvodu byla stavba odložena na
neurčito.
V roce 2005 byl firmou NEPTUN PRESSKAN s r.o. Prostějov prostřednictvím projektové kanceláře
RECprojekt s r.o. zpracován projekt na vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod. Navržena byla
tlaková kanalizace v dimenzích potrubí D50 až D140 mm tak, že splaškové vody z jedné nemovitosti jsou
kanalizačními přípojkami gravitačně svedeny do čerpací šachty, ze které jsou pomocí větvené sítě čerpány
společným výtlakem na projektovanou čistírnu odpadních vod.
Vybudování tlakové kanalizace by
představovalo 50% výši nákladů oproti kanalizaci gravitační především v zemních pracích. Při budování tlakové
kanalizace jsou hlavní řád i přípojky ukládány do nezámrzné hloubky 90 cm a kopírují terén. Při gravitačním
řešení je nutné dodržovat spád, tzn. že v mnohých místech by se muselo potrubí ukládat do hloubky i 5 m.
V některých místech by musely být vybudovány přečerpávací šachty. Na odkanalizování obce tlakovou
kanalizací bylo v té době možné žádat o dotaci, která byla také získána.
V květnu 2008 byla hodnotící komisí po vypsání Otevřeného výběrového řízení firmou GORDION, s r.o.
Olomouc vybrána vítězná firma NEPTUN PRESSKAN s r.o. Prostějov, (ze 6 uchazečů). Dne 23. 7. 2008 byla
podepsána smlouva na provedení zakázky s výše uvedenou firmou za 46.739.194,- Kč. Stavební práce byly ještě
téhož roku zahájeny a ukončeny po průběhu řady změn předáním ČOV a vybudovaných řádů do zkušebního
provozu v závěru roku 2010. Vzhledem k proběhlým změnám v průběhu stavby, nepřesnostem v dokumentaci a
značným vícepracím nebyla dobudována kanalizace v celém rozsahu. Vzhledem k rozpracovanosti projektu,
vybudované ČOV a již proinvestovaným finančním prostředkům bohužel nezbývá, než tlakovou kanalizaci
dokončit. Odbor Životního prostředí v Novém Městě nad Metují totiž nepřipustí a ani nepovolí při realizaci nové
stavby nebo rekonstrukci objektů (RD) v obci jiný způsob nakládáni s odpadními vodami než odvedením na ČOV
prostřednictvím TK.
Na dokončení TK byla v dubnu 2014 zpracována nová projektová dokumentace opět firmou RECprojekt
s r.o. Pardubice. Po několika neúspěšných a opakovaných pokusech obce i různých firem, zajišťujících dotace, se
v letošním roce podařilo získat na základě žádosti firmou Koncedo s.r.o. Hradec Králové potřebné finanční
prostředky od Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
V červenci 2014 bylo firmou Koncedo s r.o. vypsáno Otevřené zadávací řízení veřejné zakázky „Bohuslavice tlaková kanalizace a ČOV 3. etapa“. V období okolo 21. srpna 2014 se sejde výběrová komise, která provede
otevření obálek s došlými cenovými nabídkami přihlášených firem a následně vyhodnotí vítězného dodavatele
stavby. Po zákonné lhůtě a schválení zastupitelstvem obce bude podepsána smlouva s vítěznou firmou a stavba
bude neprodleně zahájena. Celá zakázka je totiž časově velice náročná, zahájena by měla být v září 2014 a
dokončena v srpnu 2015. Získané finanční prostředky SFŽP uvolňuje na období do konce roku 2015.
Projektová dokumentace zahrnuje všechny nepřipojené objekty v obci. Byli do ní zahrnuti i ti majitelé
nemovitostí, kteří byli v první etapě vyškrtnuti z důvodu nezájmu o připojení. Pokud budou i nadále trvat na
svém rozhodnutí, bude TK dovedena na hranici pozemku a následné připojení v budoucnu bude provedeno na
náklady majitele nemovitosti. Ve třetí etapě výstavby tlakové kanalizace bude osazeno 129 čerpacích šachet,
vybudováno 3300 m hlavních řádů a 2280 m podružných řádů. Přechody přes komunikace budou řešeny
protlaky. Stavba bude probíhat po celém území obce v místech nedokončených přípojek v různých časových
obdobích. Vytvořené výkopy budou neprodleně zasypány, zhutněny a doplněny vytěženou ornicí nebo
opraveným silničním svrškem. Terén v místech stavby bude uveden v rámci možností do původního stavu
včetně osetí travním semenem. Silniční provoz na komunikacích bude zajištěn dopravním značením dle
probíhajícího postupu prací.
Do zahájení prací budou všichni dotyční občané osobně seznámeni s průběhem prací, projektem a postupem
prací. Další nové informace související s výběrem dodavatele, stavebního dozoru, harmonogramem a
průběhem prací, budou průběžně zveřejňovány na úřední desce, vývěsce u obecního úřadu, v zápisech ze
zasedání zastupitelstva obce i ve zpravodaji.
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Závěrem bych chtěl požádat všechny občany, jichž se stavba jakýmkoliv způsobem dotkne, o pochopení,
vstřícnost a trpělivost. Jak jsem se již zmínil, jiná cesta není. Po ukončení dostavby kanalizace se otevře možnost
(a jistě to bude i priorita nového obecního zastupitelstva) k postupné realizaci rekonstrukce místních
komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.
Vlastimil Nývlt
místostarosta

VZPOMÍNKOVÁ AKCE K POCTĚ OBĚTEM
1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V pondělí 28. července 2014 od 18 hodin
proběhla vzpomínková akce k poctě obětem
první světové války. První část slavnostní
vzpomínkové akce včetně položení věnce u
pomníku padlých, proběhla na evangelickém
hřbitově. Druhá část se po přesunu všech
zúčastněných konala v katolickém kostele taktéž
s položením věnce k pamětní desce.
Po
úvodním slovu starosty Jiřího Tojnara
následovala
společná
modlitba
římskokatolického kněze Vladimíra Janoucha a
faráře církve evangelické Marka Bárty za
všechny oběti světové války.
Celá vzpomínková akce byla zakončena státní
hymnou České republiky. Vzpomínková akce
proběhla za účasti zástupců SDH Bohuslavice,
Jednoty OREL Bohuslavice, TJ SOKOL Bohuslavice a početné skupiny občanů Bohuslavic.
Závěrem chci poděkovat všem účastníkům vzpomínkové akce za důstojný průběh akce.
Jiří Tojnar
starosta obce

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Dne 26. 7. 2014 oslavila obyvatelka Bohuslavic, paní
Jarmila Pavlátová, rozená Jelenová, v relativní svěžesti, dobré
pohodě a zdraví krásné životní jubileum 100 let od svého
narození.
Paní Pavlátová se narodila v sousední obci Černčice a do
Bohuslavic se přestěhovala 23. 7. 1953, kde v rodinném
domku Na drahách v čp. 276 prožila převážnou část svého
života. S přibývajícím věkem jí bylo nutné zajistit přiměřenou
a trvalejší péči, a proto se přestěhovala ke své vnučce paní
Markétě Poláčkové do Černčic.
Obec Bohuslavice se připojila k řadě gratulantů a
rodinných příslušníků s přáním pevného zdraví, spokojeného
a klidného žití v kruhu rodiny i v dalších letech.
Jiří Tojnar
starosta
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VÝZNAMNÉ DNY A TIPY NA VÝLET
Jan Karel Rojek (31. 3. 1804 - 11. 8. 1877)
Mezi srpnová výročí patří mimo jiné úmrtí národního buditele a
římskokatolického kněze Jana Karla Rojka.
Narodil se v Litomyšli, kam také chodil na zdejší gymnázium a
později na C. k. filosofický institut. Ve studiu teologie pokračoval
v Hradci Králové.
Osobnost Jana Karla Rojka je významně spjata nejen s naším
krajem, ale také přímo s obcí Bohuslavice. Rojek zde od roku 1839
působil jako farář a založil tady dívčí přádelní školu, která v obci
fungovala tři roky. Předtím zastával funkci kaplana v Nové Městě nad
Metují, kde se stal o pár let později děkanem. Kromě náboženských
povinností se věnoval také literatuře, divadlu a vlastenecké činnosti.
Jelikož byl významnou regionální osobností, nechybějí o něm
zmínky v regionální literatuře a kultuře. V edici Kulturní tradice
Novoměstska o něm vyšla publikace s názvem Jan Karel Rojek, kterou
lze zapůjčit v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují. V roce
2011 vznikla v této knihovně výstava, která mapuje Rojkův život a
která je nyní k vidění v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici a to do
30. září 2014. Na jeho památku byla také letos v červnu slavnostně odhalena pamětní deska na Husově náměstí
(u Spolkového domu) v Novém Městě nad Metují. Pamětní deska vznikla v rámci projektu ,,Čeští spisovatelé
v regionech“, jehož autorem je národní spolek Matice česká.

Zámky Raduň a Hradec nad Moravicí
Letní měsíce jsou tradičně hlavní turistickou sezónou pro návštěvníky hradů a zámků. V Moravskoslezském
kraji, v okruhu deseti kilometrů od města Opavy, se nacházejí
dva zámky s rozsáhlými zahradami.
Klasicistní zámek Raduň nabízí kromě interiérového
prohlídkového okruhu ve stylu 19. a 20. století také okruh
exteriérový, jehož součástí je oranžérie a venkovní okrasná
zahrada. Celý zámecký areál je doplněn rozhlehlým parkem a
jezírkem přímo pod zámkem.
Státní zámek Hradec nad Moravicí byl v 16. století
přestavěn z původního hradu na pozdně renesanční zámek.
Areál je tvořen Bílým zámkem, Červeným zámkem a Bílou věží
a je obklopen rozsáhlým krajinářským parkem.

Michaela Voborníková
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OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ SRDEČNĚ ZVE NA

Den hasičů
v sobotu 23. 8. 2014 od 13:00 hod. na
sokolské zahradě
v rámci projektu „Kultura a sport v polsko - českých
barvách“ projekt č.:PL.3.22/3.2.00/12.03363
Program:
- setkání s hasiči z partnerských měst - Nová Paka a Pieszyce
- poměřování jejich schopností v netradičních disciplínách
- ukázka přípravky SDH Bohuslavice
- vystoupení country skupiny
- ukázka zásahu vyproštění osob z havarovaného auta
- výstava hasičské techniky
- skákací hrad, trampolína, houpačky po celé odpoledne
zdarma
- od 18:00 hod k tanci a poslechu hraje skupina TERNO
Vstup zdarma
bohaté občerstvení
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne:
13. září 2014
Stanoviště: BOHUSLAVICE

u Marjánky
hasičská zbrojnice
ZEPO

8,40 - 9,05 hodin
9,15 - 9,40 hodin
9,50 - 10,15 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:








oleje nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy

Další odpady, které od Vás odebereme:








pneumatiky (osobní)
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na
zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO
PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

: 494 629 050 fax:494 629 070

Přineste nám svůj odpad!
Chraňte naše životní prostředí!
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