ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

8/2011

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis
ze schůze zastupitelstva obce, konané dne 5.9.2011 v 19.00 hod v kanceláři starosty Obecního úřadu
v Bohuslavicích.
Přítomni: viz presenční listina.

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

Program:
Zahájení, doplnění a schválení programu
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 31. 7. 2011
Ustanovení povodňové komise
Žádost o finanční dar Tělovýchovné jednotě OREL
Smlouva o obchodní spolupráci s obchodním družstvem KONZUM
Záměr nákupu manipulační techniky
Diskuse
Závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášení schopné (p. Kutina, p. Hronovský - neomluven).
Starosta přečetl navržený program schůze. Program byl schválen 9 hlasy přítomných.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise :
p. Vaňát, p. Nývlt
Ověřovatelé zápisu:
pí. Přibylová, pí. Hladíková
Zapisovatelka:
pí. Eva Čudová
Schváleno 9 hlasy přítomných.
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. Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 31. 7. 2011
ZO bylo seznámeno s hospodařením obce a plněním rozpočtu k 31.7.2011 s tím, že bude doplněn údaj ohledně
příspěvků na kanalizaci.
ZO bere na vědomí.
5. Ustanovení povodňové komise
Starosta jmenoval novou povodňovou komisi a to ve složení: p. Jiří Tojnar, Vlastimil Nývlt, Pavel Novotný, Jiří
Černý, Josef Hemelík.
ZO bere na vědomí.
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6. Žádost o finanční dar Tělovýchovné jednotě OREL
Tělovýchovná jednota Orel požádala o finanční dar 200 000,- Kč na uhrazení faktur za již provedené dílo na
budově Tělovýchovné jednoty Orel.
ZO dalo ke schválení jako finanční dar 100 000,-Kč
Toto řešení se schválilo 5 členů (p. tojnar, Nývlt, Kyral, pí. Bitnarová, p. Vaňát), proti 2 hlasy (p. Syrovátko, pí
Hladíková), zdrželi se hlasování 2 hlasy (pí. Přibylová, p. Kvirenc).
Ke schválení je nutná nadpoloviční část ZO, tj. 6 hlasů, tudíž byl návrh zamítnut.
7. Smlouva o obchodní spolupráci s obchodním družstvem KONZUM
ZO bylo seznámeno s náplní smlouvy a žádá o další doplnění jako je - upřesnění polohy základové desky, cena,
prošetření parkovacích míst. ZO celou věc odkládá na příští zasedání.
8. Záměr nákupu manipulační techniky
Pan starosta seznámil ZO se záměrem o zakoupení manipulační techniky pro Obec Bohuslavice.
ZO bere na vědomí.
9. Diskuse
 Přejezdový mostek – Herzigovi, Syrovátkovi ml. – havarijní stav
 Okolí potoka a rybníka Herzigovi, Syrovátkovi ml. – nevyhovující stav – v nejbližší době bude jednání se
životním prostředím z Nového Města nad Metují.
 Seznámení s průběhem rekonstrukce Evangelického kostela – střecha je v nevyhovujícím stavu –
jednání o zvýšení dotace.
 Pracovní poměr p. Kutinová – postoupena soudu.
 Stočné – na základě podnětu ze strany občana z Bohuslavic na Finančním ředitelství v Hradci Králové
(kontrolním oddělení) - bude provedena kontrola vyúčtování stočného v naší obci.
 Odebírání vody pro hasiče je z hydrantů, na upozornění od fy VAK, nepřípustné. Možný odběr je
nejblíže ve Slavětíně nebo v Novém Městě nad Metují z hydrantů určených firmou VAK, které mají
dostatečnou vydatnost a jsou osazeny vodoměry po předchozím nahlášením odběru. Jednání o
uvedení požární nádržky u vlakové zastávky do vyhovujícího stavu k možnému odběru vody pro cvičení
družstev.
 U hasičárny nainstalován vodoměr pro potřeby hasičů.
 Řešit napojení mateřské školy na kanalizaci, aby bylo možné konečně provést kolaudaci.
 Dne 10.8.2011 byla provedena kolaudace plynové kotelny v budově obecního úřadu Bohuslavice na
základě stavebního povolení vydaného dne 27.10.2003.
 15.9. je naplánováno jednání s hejtmanem Hradce Králové s cílem požádat o pomoc ohledně dotace na
dokončení kanalizace
 Azylový dům čp. 295 – předběžná diskuse o možném prodeji.
10. Usnesení
ZO schvaluje:
1. program schůze
2. navrhovatelé zápisu: p. Vaňát, p. Nývlt, ověřovatelé: pí. Přibylová, pí.Hladíková a zapisovatelku: pí. Čudovou
ZO zamítá:
1. Žádost o finanční dar Tělovýchovné jednotě OREL
ZO bere na vědomí:
1. Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 31. 7. 2011
2. Ustanovení povodňové komise
3. Záměr nákupu manipulační techniky

11. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin.
Zapsala:
ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:

5.9.2011 pí. Eva Čudová
pí. Přibylová, pí. Hladíková
p. Vaňát, p. Nývlt
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CO JSTE HASIČI?
Výsledky soutěží
Jelikož minulý příspěvek jsem odesílal 14. července (přestože zpravodaj vyšel až ke konci srpna), nyní se ještě
vrátím k několika soutěžím, které se uskutečnily v měsíci červenci.
V pátek 15. července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Provodově další ročník hasičské soutěže
s názvem „Provodovská proudnice.“ Byla vypsána pro družstva dospělých a soutěžilo se zde také o body do
Poháru starosty okrsku. Náš sbor měl zastoupení v obou kategoriích. Družstvo žen obsadilo v celkovém
hodnocení z osmi zúčastněných 7. místo a družstvo mužů 9. místo z patnácti zúčastněných. V okrsku ženy
obsadily 4. místo (zisk sedmi bodů) z pěti a muži 3. místo (zisk osmi bodů) ze šesti družstev.
Následující dvě soboty se konaly další dvě kola Podorlické ligy. Čtvrté kolo 16. července ve Sněžném a páté
23. července v Meziměstí. Těchto dvou soutěží se zúčastnily naše ženy a obsadily v obou případech ze šesti
družstev 5. místo.
Další sobotu 30. července se naše děvčata vypravila na noční soutěž, která se konala v Tutlekách. Zde
v ženské kategorii startovala tři družstva, naše družstvo obsadilo 3. místo.
A nyní k soutěžím, které se konaly v srpnu a v září.
Soboty 13. a 20. srpna patřily soutěžím, kde se mimo jiné bojovalo o body do Poháru starosty okrsku Nové
Město nad Metují. Nejprve se sjela družstva žen a mužů do Nahořan, kde se také soutěžilo o Pohár starosty již
zmíněné obce. Naše družstvo žen startovalo v konkurenci čtyř družstev a po závadě na sacím koši mělo
neplatný pokus. Do Poháru starosty okrsku získalo osm bodů za 3. místo (v okrsku startovala tři družstva).
Družstvo mužů v celkovém pořadí obsadilo 10. místo (startovalo dvacet jedna družstev), v okrsku z pěti
družstev obsadilo 4. místo a získalo sedm bodů. O týden později si soutěžící dali dostaveníčko v Přibyslavi, kde
se také soutěžilo o Přibyslavský pohár. Náš sbor měl zastoupení pouze v ženské kategorii. Ke startu byla
připravena čtyři ženská družstva, naše družstvo obsadilo v celkovém pořadí 2. místo. Shodně se umístilo i
v okrsku a získalo devět bodů.
Následující čtyři soboty patřily dalším kolům Náchodské hasičské Primátor ligy. Naše družstvo žen se
zúčastnilo všech čtyř soutěží s těmito výsledky: 27. srpna Vysokov - neplatný pokus z důvodu nesešroubovaných
savic (do ukončení útoku), 3. září Nový Hrádek - 4. místo z jedenácti družstev, 10. září Bukovice - 7. místo
z deseti družstev a 17. září Kramolna - 10. místo z jedenácti družstev. Ve všech zmíněných soutěžích se soutěžilo
v požárním útoku.
Naše družstva reprezentovali:
Muži: Jiří Černý 1x, Jiří Hanuš 1x, Vladimír Herzig 2x, Lucie Hladíková 1x, Roman Kyral 1x, Petr Novotný
1x, Tomáš Petr 2x, Tomáš Stonjek 2x a Lukáš Timura 1x.
Ženy: Veronika Fejtková 6x, Denisa Hanušová 3x, Edita Herzigová 4x, Lucie Hladíková 9x, Jana Hušková
1x, Marie Hušková 10x, Martina Chmelíková 3x, Věra Netolická 10x, Lenka Nováková 7x, Jana Novotná 5x a
Renata Vomočilová 9x.
Doplnění výsledkové listiny
V minulém čísle zpravodaje nebyla vytištěna celá výsledková listina soutěže v požárním útoku o Pohár
starosty obce Bohuslavice (chyběly kategorie žen a mužů), zde je její doplnění:
Ženy: 1. Bohuslavice B
51,15 s
Muži: 1. Bohuslavice
42,94 s
2. Nahořany
63,59 s
2. Velká Jesenice 44,69 s
3. Bohuslavice A
67,63 s
3. Nahořany
44,90 s
4. Vršovka
90,75 s
4. Jílovice
45,60 s
5. Černčice
NP
5. Vršovka
49,25 s
6. Černčice
49,52 s
7. Provoz
52,66 s
8. Přibyslav
53,61 s
Propagační jízda SH ČMS
Ve dnech 24. – 27. srpna se konala propagační jízda SH ČMS ke 120. výročí založení Zemské ústřední
hasičské jednoty království Českého. Tuto jízdu provedl hasičský veterán Praga AN z roku 1928 ze Sboru
dobrovolných hasičů v Nové Pace. Slavnostní start proběhl 24. srpna v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech, cílem jízdy bylo sportovní letiště v Hřištích u Přibyslavi, kde příjezdem účastníků propagační jízdy
bylo slavnostně zahájeno 3. největší setkání hasičských automobilů v ČR - PyroCar´2011. Trasa jízdy vedla
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z Bílých Poličan přes Trutnov, Velké Svatoňovice, Rtyni v Podkrkonoší, Červený Kostelec, Náchod, Nové Město
nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Vysoké Mýto, Desnou, Široký Důl, Poličku, Žďár nad Sázavou až do
Přibyslavi. V těchto městech a obcích byly naplánovány zastávky, kde proběhla setkání s představiteli SH ČMS,
měst a obcí a jednotlivých sborů z daných okrsků. Zhlédnout zde bylo možné hlavně historickou techniku, náš
sbor předvedl nejstarší čtyřkolovou dřevěnou zápřahovou stříkačku z roku 1790 a Tatru 805 vyrobenou v roce
1956. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka st., Karel Čepelka ml., Libor Fejtek a Veronika
Fejtková.
Prověrky techniky
V pátek 2. září se ve Vršovce, jak bývá již tradicí, konaly prověrky techniky Sborů dobrovolných hasičů okrsku
Nové Město nad Metují. Tyto prověrky se konají každoročně a účast všech sborů již zmíněného okrsku je
povinná. Zde se provádí kontrola techniky, připravenost každého sboru k zásahu (kontrola funkčnosti a úplnosti
předepsaného vybavení). Tato kontrola splnila svůj účel, u některých sborů byly zjištěny malé nedostatky. Naše
výjezdové vozidlo prošlo těmito prověrkami bez závad. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel
Čepelka st., Karel Čepelka ml., Libor Fejtek a Radek Rydlo.
Požár v Bohuslavicích
V sobotu 24. září v noci, přesněji v 1 hodinu a 26 minut, se na naší hasičské zbrojnici rozezněla siréna. Naše
výjezdová jednotka byla vyzvána k lokalizaci požáru v naší obci. Jednalo se o požár skladovaného dřeva na
zahradě u Vaňátových. Zásahu se zúčastnily celkem tři jednotky (JSDH Bohuslavice, JSDH Nové Město nad
Metují a HZS stanice Dobruška). Po odjezdu jednotek z Nového Města n. M. a z Dobrušky zde naše jednotka
prováděla dozor do sedmé hodiny ranní. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor
Fejtek a Roman Kyral.
Informace pro mladé hasiče
Jelikož jsou už prázdniny za námi a nový školní rok je již v plném proudu, chtěl bych připomenout všem
mladým hasičům, že schůzky se opět konají pravidelně každý pátek od 16 hodin. Ať se schůzka bude konat
kdekoli (klubovna, tělocvična ZŠ, hřiště atd.) sraz bude vždy u hasičské zbrojnice. Tyto informace neplatí jen pro
stávající mladé hasiče, ale také pro všechny ostatní, kteří by se chtěli mladými hasiči stát. Neváhejte a přijďte se
kdykoli v pátek podívat.

Propagační jízda ze zastávky Nové Město nad Metují

Jménem Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích
bych Vás chtěl všechny pozvat
na posvícenskou zábavu, která se bude konat
v sobotu 8. října 2011 od 20 hodin
v nekuřáckém sále Orelny v Bohuslavicích.
K tanci a poslechu bude hrát skupina ERRORI pod vedením pana Miloše Flígra.
Občerstvení zajištěno, na Vaši účast se těší pořadatelé.

Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

4

VÝZNAMNÉ DNY A UDÁLOSTI
Zářijové a říjnové události:
28.9.
28.10.

Státní svátek – Den české státnosti
Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

2.9.1347
29.9.1829
1.9.1939
28.9.1938
20.9.1946
11.9.2001
13.10.1781
11.10.1810
4.10.1883
28.10.1886
18.10.1922
24.10.1945

proběhla korunovace Karla IV. na českého krále
byl založen Scotland Yard – Metropolitní britská policie
napadení Polska Německem – začátek 2.sv.v.
Hitler, Mussolini, Daladier a Chamberlain podepsali Mnichovskou dohodu (odstoupení Sudet)
se konal 1.ročník filmového festivalu v Cannes, nejprestižnějším oceněním je Zlatá palma
byly spáchány teroristické útoky v USA
Josef II. vydal tzv. toleranční patent – svoboda náboženského vyznání
se konal 1.ročník pivního Oktoberfestu v Mnichově
se uskutečnila 1. jízda Orient – Expresem
byla slavnostně odhalena Socha Svobody v New Yorku
byla založena první a největší zpravodajská stanice ve Velké Británii tzv. BBC
vznik Organizace spojených národů

Zářijová a říjnová úmrtí:
Karolina Světlá (1830 - 1899) - spisovatelka, řadí se do generace májovců, dílo: Kříž u potoka, Vesnický román…
Sigmund Freud (1856 - 1939) - neurolog, psycholog a celosvětově známý jako zakladatel psychoanalýzy
T. G. Masaryk (1850 - 1937) - pedagog, filosof, politik, 1.československý prezident
Josef Gočár (1880 - 1945) - architekt a pedagog na VŠ, významný představitel kubismu a funkcionalismu
Edvard Beneš (1884 - 1948) - politik, 2.československý prezident, představitel odboje během 2.sv.v.
Simon Wiesenthal (1908 - 2005) - židovský aktivista, prošel několika koncentračními tábory, po válce hledal
uprchlé nacistické zločince
Jiří Orten (1919 - 1941) - český básník ovlivněný existencialismem, dílo: Čítanka jaro, Cesta k mrazu, Ohnice…
Kosmas (1045 - 1125) - první známý český kronikář, děkan pražské kapituly, autor latinsky psané Kroniky české
Tycho Brahe (1546 - 1601) - významný dánský astronom, astrolog a alchymista, znalec hvězdné oblohy
Orson Welles (1915 - 1985) - americký režisér, herec, scénárista, natočil Oskarem oceněný film Občan Kane
Leonard Bernstein (1918 - 1990) - americký dirigent, hudební skladatel a klavírista, autor filmové hudby
Miroslav Švandrlík (1932 - 2009) - humorista a spisovatel, dílo: Černí baroni, Doktor od jezera hrochů…
Janis Joplin (1943 - 1970) - americká rocková a bluesová zpěvačka a kytaristka, autorka oceněné desky Pearl

Luciano Pavarotti (12.10.1935 – 6.9.2007)
Luciano Pavarotti byl světoznámý operní pěvec, původem z Itálie.
Narodil se do rodiny amatérského zpěváka. Od malička tíhnul nejen
k hudbě, ale i ke sportu – věnoval se fotbalu. Hudba nakonec zvítězila,
ale během jejího studia pracoval i jako učitel na ZŠ či pojišťovací agent.
V roce 1961 ztvárnil v Pucciniho opeře La bohème postavu Rodolfa,
která mu zajistila další vystoupení a možnosti. V roce 1972 zažil
obrovský úspěch v metropolitní opeře v New Yorku, kde vyzpíval bez
větší námahy 9x za sebou dvoučárkované C – od té doby je přezdíván
jako ,,král vysokého C”. Později se proslavil také svými televizní operními
přenosy, nebo vystupováním ve světoznámém týmu Tří tenorů, který
tvořil společně s José Carrerasem a Plácidem Domingem.
Už od mládí miloval také popovou a rockovou hudbu. Během své kariéry
koncertoval např. i s kapelou U2, nebo zpěváky Stingem a Bryanem
Adamsem. Téměř celoživotně se věnoval charitativní činnosti a práci
pro Červený kříž.
Zemřel na rakovinu slinivky, kterou mu lékaři diagnostikovali zhruba rok
před jeho smrtí.
Michaela Voborníková
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