ZPRAVODAJ
OBCE BOHUSLAVICE
vydává obecní úřad

2/2017

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

Zápis č. 4/2017
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 15. 6. 2017 od 18:30
hodin v kanceláři starosty obce.
Přítomni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Kvirenc Radek, Menclová Miluše,
Hladíková Jana, Syrovátko Josef, Zítko Jaroslav a Voborníková Ilona.

Omluveni:

Kyral Roman

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Darovací smlouva na pozemek p.č. 975/53
4. Darovací smlouva na pozemek p.č. 975/52
5. Kupní smlouva na pozemek p.č. 196/2
6. Nákup pozemku p.č. 2452/5 a 2452/4
7. Kupní smlouva na pozemek p.č. 210/2
8. Kupní smlouva na pozemek p.č. 335
9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 546/5
10. Záměr směny pozemků p.č. 115/5 za 975/55
11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 35/2
12. Žádost o vyasfaltování části místní komunikace
13. Dohoda o spolupráci na projektu „Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku
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UNESCO po starohory“
14. Smlouva o dílo s firmou REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové
15. Smlouva o dílo s firmou RAISA s.r.o., Kolín
16. Výměna a přemístění stožárů svítidel – fa RAISA s.r.o., Kolín
17. Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci
domu čp. 295
18. Cenová nabídka na opravu stroje - rider
19. Cenová nabídka na sekací traktor W 3676 BULLDOG
20. Cenová nabídka na turistická odpočívadla
21. Cenová nabídka na šatny v MŠ
22. Cenová nabídka na podlahy v šatnách MŠ
23. Rozpočtové opatření č. 2/2017
21. Diskuse
22. Závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:30 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední desce,
nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté přečetl navržený
program schůze.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
Doplněný program byl jednohlasně schválen.

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
pí. Menclová, p. Nývlt
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Novotný
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
Návrhová komise, ověřovatelé a zapisovatelka byla schválena.

ZDRŽEL SE:

0

3. Darovací smlouva na pozemek p.č. 975/53
ZO bylo seznámeno s návrhem Darovací smlouvy mezi Jiřím Tojnarem a obcí Bohuslavice na bezplatné darování
2
pozemku p.č. 975/53 o výměře 284 m obci Bohuslavice.
Hlasování:
ANO: 8
NE:
0
ZDRŽEL SE: 1 ( p. Tojnar )
ZO schvaluje Darovací smlouvu na pozemek p.č. 975/53.

4. Darovací smlouva na pozemek p.č. 975/52
ZO bylo seznámeno s návrhem Darovací smlouvy mezi Evou a Lukášem Dleskovými a obcí Bohuslavice na
2
bezplatné darování pozemku p.č. 975/52 o výměře 34 m obci Bohuslavice.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Darovací smlouvu na pozemek p.č. 975/52.

5. Kupní smlouva na pozemek p.č. 196/2
ZO bylo seznámeno s Kupní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Vlastimilem Tylšem na prodej obecního pozemku
2
p.č. 196/2 o výměře 47 m v celkové výši 4 700 Kč.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p.č. 196/2 v celkové výši 4 700 Kč.
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6. Nákup pozemku p.č. 2452/5 a 2452/4
ZO bylo seznámeno s Kupní smlouvou mezi Vlastimilem Tylšem a obcí Bohuslavice na nákup
2
2
p.č. 2452/4 o výměře 1 m a pozemku p.č. 2452/5 o výměře 93 m v celkové výši 9 400 Kč.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemků p.č. 2452/4 a 2452/5 v celkové výši 9 400 Kč.

pozemku

7. Kupní smlouva na pozemek p.č. 210/2
ZO bylo seznámeno s Kupní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Ladislavem Prokešem na prodej obecního
2
pozemku p.č. 210/2 o výměře 68 m . V průběhu projednávání tohoto bodu odešla paní Menclová.
Hlasování:
ANO:
5
NE:
0
ZDRŽEL SE: 3 ( p. Vaňát, pí. Hladíková a pí. Voborníková
)
ZO neschvaluje Kupní smlouvu na pozemek p.č. 210/2.

8. Kupní smlouva na pozemek p.č. 335
ZO bylo seznámeno s Kupní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Vladimírem Herzigem na prodej obecního
2
pozemku p.č. 335 o výměře 76 m v celkové výši 7 600 Kč. V průběhu projednávání tohoto bodu přišel pan
Syrovátko.
Hlasování:
ANO:
7
NE:
0
ZDRŽEL SE: 2 ( p. Syrovátko, pí, Hladíková )
ZO schvaluje Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p.č. 335 v celkové výši 7 600 Kč.

9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 546/5
ZO bylo seznámeno s Kupní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Martinem Kvirencem na prodej obecního
2
pozemku p.č. 546/5 o výměře 96 m v celkové výši 9 600 Kč.
Hlasování:
ANO:
7
NE:
0
ZDRŽEL SE:
: 2 ( p. Syrovátko, pí, Hladíková
)
ZO schvaluje Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p.č. 546/5 v celkové výši 9 600 Kč.

10. Záměr směny pozemků p.č. 115/5 za 975/55

2

ZO bylo seznámeno se záměrem směny pozemků p.č. 975/55 o výměře 73 m za pozemek p.č. 115/5 o výměře
2
61 m
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje záměr směnit pozemek p.č. 975/55 ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 115/5 ve vlastnictví paní
Marie Kubínové.

11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 35/2
ZO bylo seznámeno s Kupní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Helenou Huškovou a Petrou Janušovou na nákup
2
pozemku p.č. 35/2 o výměře 7 m v celkové výši 700 Kč.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
: 0
ZO schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 35/2 v celkové výši 700 Kč.

12. Žádost o vyasfaltování části místní komunikace
ZO bylo seznámeno s žádostí dvaceti místních občanů o vyasfaltování místní komunikace p.č. 436.
Hlasování:
ANO:
0
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO bere na vědomí.

13. Dohoda o spolupráci na projektu „Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku
UNESCO po starohory“
ZO bylo seznámeno s Dohodou o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko. Účelem této dohody je spolupráce obce Bohuslavice nad Metují, města Nová Paka a
města Pieszyce na projektu s názvem „Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory“.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
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ZO schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko s názvem „Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory“ a
pověřuje starostu podpisem této dohody.

14. Smlouva o dílo s firmou REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové
ZO bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o dílo s firmou REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové.
Předmětem smlouvy je zhotovení nového územního plánu obce Bohuslavice nad Metují.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové v celkové výši 494 000
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

15. Smlouva o dílo s firmou RAISA, spol. s.r.o., Kolín
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o dílo s firmou RAISA, spol.s.r.o., Kolín na opravu veřejného osvětlení v obci
Bohuslavice – „Malá strana“ v celkové výši 1 885 688,85 Kč bez DPH.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE: 1 ( p. Syrovátko )
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou RAISA spol. s r.o., Kolín v celkové výši 1 885 688,85 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

16. Výměna a přemístění stožárů svítidel – fa RAISA, spol. s.r.o., Kolín
ZO bylo seznámeno s návrhem firmy RAISA, spol.s.r.o., Kolín na rekonstrukci, doplnění a výměnu stožárů a
svítidel dle předloženého rozpočtu v celkové výši 182 042,50 Kč bez DPH, a to v ulicích Na Parcelách a V Obůrce.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 ( p. Syrovátko )
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy RAISA, spol. s r.o., Kolín v celkové výši 182 042,50 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o dílo.

17. Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci domu čp.
295
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy ATELIÉR DĚDEK s.r.o., Náchod na vypracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na celkovou rekonstrukci bytového domu čp. 295 v celkové výši 192 000
Kč bez DPH.
Hlasování:
ANO:
6
NE:
0 ZDRŽEL SE: 3 ( p. Syrovátko, p. Kvirenc, pí. Hladíková )
ZO schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace na dům čp. 295 firmě ATELIÉR DĚDEK s.r.o., Náchod
v celkové výši 192 000 Kč bez DPH.

18. Cenová nabídka na opravu stroje - rider
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou od firmy NEVAP, Opočno na opravu stroje rider FR2216A2 v celkové
výši 57 095 Kč včetně DPH.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje cenovou nabídku od firmy NEVAP s.r.o., Opočno v celkové výši 57 095 Kč s DPH.

19. Cenová nabídka na sekací traktor W 3676 BULLDOG
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou ve výši 299 625 Kč bez DPH na sekací traktor W3676 BULLGOG od
firmy ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí .
Hlasování:
ANO:
7
NE:
0
ZDRŽEL SE: 2 ( p. Syrovátko, pí. Hladíková )
ZO schvaluje nákup sekacího traktoru W 3676 BULLDOG od firmy ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec
nad Orlicí v celkové výši 299 625 Kč bez DPH.

20. Cenová nabídka na turistická odpočívadla
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na 10 kusů turistických odpočívadel se stříškou a stojany na kola
v celkové výši 136 300 Kč bez DPH od pana Vladimíra Falty, Slavětín nad Metují 43.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 ( p. Syrovátko )
ZO schvaluje cenovou nabídku pana Vladimíra Falty, Slavětín nad Metují 43 v celkové výši 136 300 Kč bez
DPH.
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21. Cenová nabídka na šatny v MŠ
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na výrobu šatních stěn do mateřské školy v Bohuslavicích v celkové výši
52 000 Kč včetně DPH od firmy Truhlářství Hemelík, Bohuslavice 74.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje cenovou nabídku na výrobu šatních stěn do mateřské školy od firmy Truhlářství Hemelík,
Bohuslavice 74 v celkové výši 52 000 Kč včetně DPH.

22. Cenová nabídka na podlahy v šatnách MŠ
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou ve výši 41 079 Kč s DPH na pokládku nové podlahové krytiny v šatnách
mateřské školy v Bohuslavicích od pana Vladimíra Suchánka, Nový Hrádek 4.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje cenovou nabídku na pokládku nové podlahové krytiny v šatnách mateřské školy v Bohuslavicích
od pana Vladimíra Suchánka, Nový Hrádek 4 v celkové výši 41 079 Kč s DPH.

23. Rozpočtové opatření č. 2/2017
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2/2017.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017.

ZDRŽEL SE:

0

24. Diskuse
Pan Jiří Šitina jednatel firmy GOLDWARE přišel zastupitelům sdělit svůj názor na budování optické sitě v obci.

25. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 20.35 hod.

Co jste hasiči…
Z činnosti výjezdové jednotky.
Středa 19. dubna: výjezd k odstranění spadlého stromu přes cestu od Horkalenu směrem na Dolsko.
Účast PS HZS Dobruška a JSDH Bohuslavice (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Martin Hemelík
a Lukáš Timura).
Neděle 30. dubna: dozor při pálení čarodějnic na sokolské zahradě v Bohuslavicích. Účast Jiří Černý,
Petr Čepelka a Lukáš Timura.
Pondělí 15. května: výjezd k požáru v rodinném domě v Novém Městě nad Metují. Zde zasahovalo
celkem sedm jednotek. Profesionální hasiči PS HZS z Náchoda a Dobrušky, dále hasiči JSDH z Nového
Města nad Metují, Náchoda, Bělovse, Dobrušky a Bohuslavic (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr
Čepelka, Libor Fejtek, Jiří Hanuš, Martin Hemelík, Petr Novotný a Lukáš Timura).
Neděle 18. června: výjezd k požáru kůlny v Bohuslavicích na pozemku vedle domu č. p. 346. Účast PS
HZS Dobruška, JSDH Nové Město nad Metují a Bohuslavice (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr
Čepelka, Martin Hemelík a Lukáš Timura).
Z činnosti našich nejmenších.
V pátek 12. května se naše přípravka vypravila na výlet do Jaroměře, kde navštívila stanici Hasičského
záchranného sboru. Zde si naši nejmenší hasiči mohli prohlédnout prostory této stanice včetně
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vybavení, dále jim byla předvedena hasičská technika, kterou profesionální hasiči používají
k výjezdům nejen k požárům, ale i k dalším různým událostem.
V pátek 16. června se v Novém Městě nad Metují na stadionu generála Klapálka konal „Novoměstský
braňáček, “ kde celkem sedm družstev přípravky plnilo úkoly v těchto disciplínách: hod míčkem na cíl,
základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonání vodorovného lana.
Za své výkony naši malí hasiči získali pohár, pamětní medaile a také sladkou odměnu.
V sobotu 17. června se v partnerském městě Nová Paka konaly Slavnosti slunovratu. Tyto slavnosti
byly zahájeny průvodem od pivovaru na Masarykovo náměstí, kde poté probíhal bohatý kulturní
program (ukázky hasičské techniky, mažoretky, Podkrkonošská dechovka, folklor, módní přehlídka,
řemeslné stánky a různé atrakce pro děti). Ukázku zde předvedla také pod vedením Jany Herzigové a
Věry Netolické naše přípravka.
Soutěže mladých hasičů.
Sobota 8. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Rožnově (šest disciplín - střelba ze vzduchovky,
základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonání vodorovného lana)
- účast dvou družstev mladších žáků. Družstvo A (Nikol Černá, Tobiáš Grim, Kristýna Hanušová,
Martina Šitinová a Antonín Timura) obsadilo 5. místo, družstvo B (Lukáš Baldrych, Kristýna Černá,
Tereza Stehlíková, Andrea Stolinová a Michal Vaňát) obsadilo 11. místo. V této kategorii startovalo
celkem 20 družstev.
Sobota 15. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Nahořanech (stejné disciplíny jako v Rožnově) účast tří družstev mladších žáků. Družstvo A (Radim Čečetka, Nikol Černá, Kristýna Hanušová, Zuzana
Macková a Antonín Timura) obsadilo 4. místo, družstvo B (Štěpán Beneš, Tobiáš Grim, Viktorie
Mrštilová, Andrea Stolinová a Martina Šitinová) 8. místo a družstvo C (Lukáš Baldrych, Boris Čečetka,
Kristýna Černá, Tereza Stehlíková a Michal Vaňát) 13. místo. V této kategorii startovalo celkem 27
družstev.
Neděle 7. května: Pohár SDH Nízká Srbská (PÚ, štafeta dvojic a štafeta 4x60 m) - účast družstev
mladších a starších žáků. Mladší žáci (Štěpán Beneš, Radim Čečetka, Kristýna Černá, Nikol Černá,
Kristýna Hanušová, Zuzana Macková, Viktorie Mrštilová, Martina Šitinová a Antonín Timura) obsadili
v konkurenci 15 družstev 5. místo, starší žáci (Tereza Hanušová, Jakub Krištof, Natálie Mrštilová,
Marie Poláková, Aleš Rydlo, Denisa Syrovátková a Jakub Veselovský) ze 14 družstev 10. místo.
Sobota 20. května: Bohdašínský pohár (opět PÚ, štafeta dvojic a štafeta 4x60 m) - účast družstva
mladších žáků (Kristýna Černá, Nikol Černá, Radim Čečetka, Tobiáš Grim, Kristýna Hanušová, Viktorie
Mrštilová, Tereza Stehlíková, Martina Šitinová a Antonín Timura), ze 17 družstev obsadilo 7 místo.
Neděle 4. června: Okresní kolo dorostu v Jaroměři - účast 2 jednotlivců v dvojboji. V kategorii
středních dorostenců obsadil Aleš Rydlo ze 7 startujících 6. místo, v kategorii starších dorostenců
obsadil Michal Čepelka také ze 7 startujících 3. místo.
Sobota 10. června: Bezděkovské šedesátky - účast družstev mladších a starších žáků. Mladší žáci
(Radim Čečetka, Nikol Černá, Kristýna Hanušová, Zuzana Macková a Viktorie Mrštilová) obsadili z 10
družstev 3. místo, starší žáci (Tereza Hanušová, Natálie Mrštilová, Marie Poláková, Aleš Rydlo a
Denisa Syrovátková) obsadili ze stejného počtu družstev také 3. místo. V jednotlivcích ve své kategorii
dosáhl na medailové umístění v podobě 2. místa z 33 startujících Radim Čečetka, v kategorii dorostu
získal Michal Čepelka z 10 startujících také 2. místo.
Sobota 17. června: Krajské kolo dorostu v Hradci Králové. Jak již bylo zmíněno, naši dorostenci Michal
Čepelka a Aleš Rydlo se zúčastnili Okresního kola dorostu v Jaroměři. Poté obdrželi nabídku od
vedoucí družstva z Mezilesí zúčastnit se s jejich družstvem krajského kola. Naši chlapci tuto nabídku
přijali a tohoto klání se s výše jmenovaným družstvem zúčastnili. Zde startovalo ve čtyřech
disciplínách (běh jednotlivců na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami, test PO a
požární útok) z každého okresu Královéhradeckého kraje jedno družstvo chlapců a jedno družstvo
dívek. Po celkovém součtu všech disciplín získalo družstvo z Mezilesí 4. místo. V kategorii dorostenek
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okres Náchod reprezentovalo družstvo ze Zvole, které obsadilo také 4. místo. Přestože chlapci na
medailové umístění nedosáhli, přivezli si alespoň řadu cenných zkušeností.
Čtyři starty, čtyři vítězství.
Závodu hasičské všestrannosti v Rožnově a v Nahořanech se také v kategorii dorostenců jednotlivců
zúčastnil Michal Čepelka. Zde jednotlivci soutěžili v těchto disciplínách: střelba ze vzduchovky, šplh na
laně, přeskok přes vodní příkop, určování PHP a prostředků PO, optická signalizace, základy první
pomoci, přesun podle azimutu. V obou závodech Michal jako jediný ze všech závodníků proběhl trať
bezchybně, neobdržel žádné trestné body a s nejrychlejším výsledným časem se mohl radovat
z vítězství. Úspěšně tak navázal na předešlé dva závody v Nahořanech a v Mezilesí, kde se mu také
podařilo zvítězit. V Rožnově závod absolvoval také Aleš Rydlo, který obsadil 6. místo.
Požární ochrana očima dětí.
Této soutěže se naši mladí hasiči úspěšně zúčastňují každý rok a ve výtvarné části dosahují pravidelně
medailových umístění. V letošním roce v okresním kole v kategorii M 2 získal Adam Hvězda 2. místo,
v kategorii ZŠ 1 Viktorie Mrštilová také 2. místo, v kategorii ZŠ 2 Zuzana Macková 1. místo a
v kategorii ZŠ 3 Tereza Hanušová 2. místo. Všichni jmenovaní postoupili se svými pracemi do
krajského kola. Zde na medailové umístění dosáhla Zuzana Macková, ve své kategorii získala 2. místo.
Ocenění za tato umístění předal jmenovaným před zahájením dětské soutěže v Bohuslavicích vedoucí
Odborné rady preventistů okresu Náchod František Kraus.
Soutěže družstev žen a mužů.
Sobota 22. dubna: Memoriál Jiřího Kerouše v Holicích - účast družstva žen (Barbora Doležalová, Lucie
Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Klára Petříková a Jana Reková), z 11
družstev obsadilo 2. místo.
Pondělí 8. května: 1. kolo Podorlické ligy v Houdkovicích - účast družstva žen (sestava stejná jako
v Holicích), z 6 družstev obsadilo 5. místo.
Pátek 12. května: Okrsková soutěž ve Vrchovinách: účast družstva žen a mužů. Ženy ve stejné sestavě
jako v Holicích obsadily z 3 družstev 1. místo, muži (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr
Čepelka, Jiří Hanuš, Petr Cohorna a Dominik Esender - oba z SDH Černčice) obsadili z 11 družstev
4. místo. K medailovému umístění jim chybělo 0,14 sekundy.
Sobota 13. května: 1. kolo Náchodské ligy v Nahořanech (body se zde započítávaly i do Poháru
starosty okrsku Nové Město nad Metují) - účast družstva žen (Barbora Doležalová, Lucie Gavláková,
Lucie Hanušová, Marie Hušková, Klára Petříková, Jana Reková a Lenka Drašnarová z SDH Černčice),
z 11 družstev obsadilo 5. místo.
Sobota 20. května: 2. kolo Podorlické ligy v Bystrém - účast družstva žen (sestava jako v Holicích),
ze 4 družstev obsadilo 1. místo.
Neděle 4. června: Okresní kolo v požárním sportu v Jaroměři - účast družstva žen (Barbora
Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková,
Klára Petříková, Jana Reková a Nikola Stonjeková), z 3 družstev obsadilo 2. místo.
Sobota 10. června: 3. kolo Podorlické ligy v Trnově - účast družstva žen (Barbora Doležalová, Lucie
Gavláková, Marie Hušková, Klára Petříková, Jana Reková a Nikola Stonjeková a Michaela Kalousová
z SDH Velký Třebešov), z 8 družstev obsadilo 4. místo.
Pátek 16. června: 4. kolo Náchodské ligy ve Vršovce (body se zde započítávaly i do Poháru starosty
okrsku Nové Město nad Metují) - účast družstva žen (Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie
Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Klára Petříková a Jana Reková), z 11 družstev obsadilo
2. místo.
Sobota 17. června: 4. kolo Podorlické ligy v Semechnicích - účast družstva žen (stejná sestava jako ve
Vršovce), z 5 družstev obsadilo 2. místo.
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Pohár starosty obce Bohuslavice.
V sobotu 24. června náš sbor uspořádal XVII. ročník hasičské soutěže o Pohár starosty obce
Bohuslavice. Od 9 hodin proběhla ve spolupráci s OORM Náchod soutěž mladších a starších žáků. Byla
podporována Královéhradeckým krajem a zařazena do Poháru starosty OSH Náchod. V mladší
kategorii v PÚ startovalo celkem 12 družstev. Naše družstvo A (Boris Čečetka, Radim Čečetka, Nikol
Černá, Tobiáš Grim, Kristýna Hanušová, Zuzana Macková a Viktorie Mrštilová) startovalo jako první.
Podalo bezchybný výkon s časem 27,04 s a netrpělivě čekalo na výsledky ostatních družstev. Jelikož
tento čas žádné další družstvo již nepřekonalo, mohlo se „naše áčko“ radovat z 1. místa a obhajoby
loňského vítězství. Družstvo B (Lukáš Baldrych, Štěpán Beneš, Kristýna Černá, Růžena Havelková,
Tereza Stehlíková, Andrea Stolínová a Antonín Timura) nastoupilo na start jako druhé. Svým výkonem
napodobilo své zkušenější kolegy a i čas 32,53 s dával naději na medailové umístění. Po pokusu
posledního družstva se z naděje stala skutečnost a „naše béčko“ se radovalo ze zisku poháru a
medailí za 2. místo. Pro naše mladší žáky byla tato umístění velkým úspěchem. Ve starší kategorii
startovalo celkem 10 družstev, po roční odmlce i naše družstvo (Tereza Hanušová, Jakub Krištof,
Natálie Mrštilová, Marie Poláková, Aleš Rydlo, Denisa Syrovátková a Jakub Veselovský). Jemu se však
pokus nevydařil podle svých představ a výsledkem byl zisk nepopulární bramborové medaile.
Souběžně se soutěží v PÚ proběhla i letos soutěž jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Soutěžilo
se ve čtyřech kategoriích, i zde někteří naši startující obsadili medailová umístění. V kategorii
mladších dívek obsadila Kristýna Hanušová z 12 závodnic 3. místo, v mladších žácích obsadil Radim
Čečetka z 13 závodníků 1. místo a v kategorii starších žáků obsadil Aleš Rydlo z 15 závodníků také 1.
místo. Ve 13 hodin začala soutěž v požárním útoku žen a mužů, která byla zařazena do Poháru
starosty okrsku Nové Město nad Metují. Naše družstvo žen (Barbora Doležalová, Lucie Gavláková,
Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Klára Petříková a Jana Reková) soupeřilo pouze s
dvěma družstvy. Družstvo žen z Černčic oplatilo našemu družstvu loňskou porážku a odvezlo si pohár
za 1. místo, 3. místo obsadily ženy z Kramolny. V kategorii mužů jsme měli dvojí zastoupení. Družstvo
A (Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Jiří Černý, Petr Gavlák, Jiří Hanuš a Lukáš Timura)
při svém pokusu bojovalo s nepřízní počasí v podobě silného protivětru, v konkurenci 7 družstev
obsadilo 6. místo. Družstvu B (Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Klára Petříková, Karel Čepelka
ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka a Aleš Rydlo) se dařilo o něco lépe a dosáhlo na medailové umístění
v podobě 3. místa. Mimo soutěž si požární útok dle českých pravidel vyzkoušeli také polští kolegové
z OSP Piskorzow (hasiči partnerského města Pieszyce).
Jménem SDH bych chtěl poděkovat všem sponzorům:
Obec Bohuslavice, Královéhradecký kraj, ZEPO Bohuslavice a.s., Roman Kratěna VKP Projekt
Bohuslavice, Adriana Gavláková Bohuslavice, Jaroslav Sochor - výroba těsnicích vaků a výrobků z
technické pryže Bohuslavice, HRONOVSKÝ s.r.o. Nové Město nad Metují, GOLDWARE CZ s.r.o. připojení k internetu Nové Město nad Metují, Pneu - Truněček s.r.o. Nové Město nad Metují, Hasiči
s.r.o. Nové Město nad Metují, Nutricia Deva a.s. - výrobce kojeneckých příkrmů a nápojů Nové
Město nad Metují, Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Primátor a.s. Náchod, MARTA spol. s r.o. pekárna Dobruška, Nápoje Pohoří - Marcela Petrová Pohoří.
Výsledková listina:
Mladší žáci:
1.
2.
3.
4.

Bohuslavice A
Bohuslavice B
Nový Hrádek
Nahořany A
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Starší žáci:
27,04 s
32,53 s
32,78 s
35,91 s

1.
2.
3.
4.

Výrava
Bezděkov
Suchý Důl
Bohuslavice

28,28 s
34,09 s
37,47 s
40,63 s
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bezděkov
Suchý Důl
Horní Radechová
Nahořany B
Výrava
Kramolna
Velichovky
Mezilesí

38,00 s
41,34 s
42,40 s
43,06 s
44,94 s
51,34 s
55,44 s
95,22 s

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ženy:
1.
2.
3.

Černčice
Bohuslavice
Kramolna

Nahořany
Žďár nad Metují
Nový Hrádek
Horní Radechová
Velichovky
Mezilesí

40,72 s
48,16 s
57,78 s
60,34 s
64,15 s
92,72 s

Muži:
30,79 s
39,26 s
43,36 s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vršovka
Jasenná
Bohuslavice B
Černčice
Nahořany
Bohuslavice A
Krčín
Piskorzow
(mimo soutěž)

26,78 s
31,60 s
38,15 s
38,63 s
39,30 s
39,43 s
40,72 s
72,83 s

Karel Čepelka ml.

Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem
Reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080
Vedoucí partner: Gmina Pieszyce
Partneři projektu: obec Bohuslavice nad Metují
město Nová Paka

V předchozím programovém období probíhala aktivně a intenzívně polsko-česká spolupráce výše
uvedených partnerů, a proto je v současné době realizovaný projekt logickým pokračováním jejich
spolupráce. V projektu je naplánována řada kulturních a sportovních aktivit, které přispějí k dalšímu
vzájemnému poznávání obyvatel partnerských obcí, kteří budou moci čerpat z multikulturnosti
regionu a mít zájem o udržování stálých kontaktů. Realizací aktivit dojde k prohloubení dosavadní
spolupráce mezi úřady partnerských měst, vzniknou nové přeshraniční přátelské vztahy mezi občany,
a to posílí jejich integraci a společnou kulturní identitu.
Obsahovou náplň projektu tvoří sportovní a kulturní aktivity určené pro občany, jako např.: Hudební
slavnosti, Sportujeme společně, Prezentace sborové hudby, Umělecké dílny, Velikonoční jarmark,
Hudba nás spojuje, Čím se liší Velikonoce v Polsku a v Česku, Hry bez hranic, Hudební festiválek,
Putování časem a závěrečná konference projektu.
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Dále jsou v projektu zastoupeny sportovní a vzdělávací aktivity určené dětem, jako např.: Vánoční
setkání u vánočního stromku, Pohádkové odpoledne, Učíme se společně, Vánoce v polsko-českých
barvách, Zimní setkání dětí v Nové Pace, Vzdělávání a sport v polsko-českých barvách, Vánoční
tradice, Pojď s námi do pohádky, Hádej, kdo jsem? a Vánoční ladění.
Pro pracovníky partnerů projektu jsou určeny semináře věnované spolupráci institucí z příhraničí.
Projekt byl zahájen v letošním roce prezentací velikonočních tradic a zvyků v kulturním centru Gminy
Pieszyce a první červnovou sobotu organizovala obec Bohuslavice nad Metují akci Pohádkové
odpoledne.

Celkové náklady projektu jsou plánovány na 244.565 €, z čehož česká strana počítá s náklady ve výši
121.431 € (69.528 € město Nová Paka, 51.903 € obec Bohuslavice nad Metují) a polská strana
123.134 €.
Realizace projektu proběhne v období 1. 4. 2017 – 31. 12. 2020.

Připravované kulturní akce pro III. čtvrtletí
26. 8. 2017
3. 9. 2017
23. 9. 2017

Hry bez hranic
Začátek ve 13.00 hod
Dechová hudba Mrákotínka
Začátek ve 14.00 hod.
Hudební festiválek – folk a country Začátek v 16.00 hod

Sok.zahrada
Sok. Zahrada
Orelna

Investiční akce v obci.
Veřejné osvětlení
V současné době je dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení na hořejší Malé straně po
podzimním přerušení stavby. Byly dodatečně provedeny kroky pro zlegalizování provedené stavby a
získáno stavební povolení. Celá etapa bylo „rozsvícena“ a uvedena do provozu. V úterý 18. 7. 2017
proběhlo kolaudační řízení této části.

Veřejné osvětlení v ulicích Na parcelách a Na obůrce.
V období dokončování 1. etapy osvětlení byla oslovena firma Raisa o vyřešení úpravy stávajícího VO
v těchto ulicích bez výměny napájecích kabelů (z důvodu minimalizace nákladů).
V ulici Na parcelách byly dle návrhu Raisy vyměněny za nové nevhodně umístěné stožáry a byly
posunuty k plotům pozemků z důvodu usnadnění údržby a úklidu sněhu a byl na konec ulice doplněn
jeden stožár. Následně dojde k opravě stávajících vjezdů, obrubníků a dlažby.
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V ulici Na obůrce byly vyměněny pouze osvětlovací tělesa a byl doplněn jeden stožár na konci ulice.
Oprava chodníků a nátěrů stožárů se snad podaří zrealizovat ke konci roku po provedené opravě
povrchu komunikace.
Obě ulice byly osazeny novými LED osvětlovacími tělesy s příkonem 16 W, což výrazně sníží spotřebu
el. energie a tím i nákladů na provoz VO.

Veřejné osvětlení na dolejší Malé straně.
Dne 31. 5. 2017 proběhlo otevírání obálek na stavební práce dle zákonu o zadávání veřejných zakázek
za účasti administrátora a výběrové komise. Do soutěže se přihlásila i firma Raisa spol. s r.o. Kolín –
realizátor 1. etapy. Vzhledem k nabídnuté ceně 1.885.689 Kč bez DPH byla vybrána a soutěž vyhrála.
Práce na realizaci zakázky byly již zahájeny 1. 7. 2017 po schválení zastupitelstvem obce 15. června.
Termín dokončení instalace osvětlení byl stanoven na 30. 9. 2017. Probíhající práce a konečné
umístění sloupů VO jsou průběžně kontrolovány a konzultovány s vlastníky jednotlivých nemovitostí.

Stavební úpravy místních komunikací.
V současné době je dokončeno zpracování projektové dokumentace na opravu místní komunikace na
dolejší Malé straně a Na obůrce. Projektová dokumentace je zpracována na dvě etapy – Malá strana
III. etapa a ulice Na obůrce IV etapa. . Ve čtvrtek 21. 7. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele stavby. Bylo osloveno šest stavebních firem po předchozím poptání a prověření zájmu a
volné kapacity vzhledem ke krátkému termínu od soutěže po realizaci stavby. Požadovaný termín
realizace je konec listopadu 2016. Pokud se podaří vysoutěžit stavbu za přijatelnou cenu bude
současně se třetí etapou provedena i etapa čtvrtá.
Po skončení těchto stavebních úprav bychom měli mít uvedeny do slušného stavu všechny místní
komunikace včetně moderního osvětlení úspornými LED tělesy .
Vlastimil Nývlt, místostarosta

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů a 344,09 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 344,09 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 8,34
MWh elektřiny, 592,80 litrů ropy, 31,86 m3 vody a 0,15 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 1,53 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,61 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
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litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Připomenutí – platná Obecně závazná vyhláška – uložená na stránkách obce

OBEC BOHUSLAVICE
Obecně závazná vyhláška obce Bohuslavice č. 1/2008
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Bohuslavice se na svém zasedání dne 30. 6. 2008 usneslo vydat na základě § 10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 2 Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a
omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se v sobotu v době od 6.00 do 9.00 hodin, o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době od 6.00 do 15.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod.
(3) Omezení se nevztahuje na činnosti prováděné v uzavřených prostorách v budovách k tomu účelu
zkolaudovaných a na práce, které je nezbytně nutno provést k odstranění havarijního stavu.

Čl. 3 Účinnost
Vyvěšeno na úřední desce dne:

2. 7. 2008

Sejmuto z úřední desky dne:

31. 7. 2008
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