ZPRAVODAJ

obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

9/2011

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 9/2011 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 11. 10. 2011
v kanceláři starosty Obecního úřadu v Bohuslavicích.
Přítomni : Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Hronovský Josef, Kutina Bohumil, Kyral Roman,
Vaňát Petr, Syrovátko Josef, Bitnarová Zdeňka
Omluveni : Kvirenc Radek, Přibylová Martina
Veřejnost : 11 dle presenční listiny.
Návrh programu :
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Rozpočtová opatření č. 1/2011
4. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
5. Smlouva o spolupráci s obchodním družstvem KONZUM
6. Žádost o finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec
7. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti
8. Diskuse
9. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19.00 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že veřejné zasedání bylo včas a řádně
svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů Obecního zastupitelstva, a proto je usnášení schopné. Zároveň
konstatoval, že usnesení z minulého obecního zastupitelstva bylo řádně ověřeno a schváleno, bylo zveřejněno
na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, tudíž je považováno za schválené.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh programu zasedání č. 9/2011 byl schválen.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
p. Hronovský Josef, p. Vaňát Petr
Ověřovatelé:
pí. Bitnarová Zdeňka, p. Syrovátko Josef
Zapisovatel:
p. Nývlt Vlastimil
Hlasování: Ano: 9
Ne: 0
ZDRŽEL SE: 0
3. Rozpočtové opatření č. 1/2011
Starosta informoval zastupitele, že k 30. 9. 2011 provedl rozpočtové opatření, popsané v příloze zápisu.
K provedeným změnám nebyly vzneseny žádné připomínky
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Rozpočtové opatření bylo schváleno.

4. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů
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do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Předmětem této smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány
města Nové Město nad Metují namísto orgánů obce Bohuslavice.
Výkon výše uvedených činností je poskytován bezúplatně.
K navrženému znění smlouvy nebyly vzneseny námitky.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Smlouva byla schválena. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5. Smlouva o spolupráci s obchodním družstvem KONZUM
Znění smlouvy s doplněním požadovaných údajů bylo diskutováno již na třech schůzích zastupitelstva.
Pan Syrovátko vznesl připomínky k nejasnostem ve Smlouvě o vzájemné spolupráci při výstavbě prodejny
potravin : garance max. rozměru pozemku poskytnutého KONZUMU pro výstavbu prodejny, zůstatková cena
(prodejní) v případě ukončení spolupráce , otázka prosperity prodejny v obci.
Starosta informoval zastupitele o prvním předloženém zpracování cenové nabídky na základové patky.
K tomu přibude dotažení potřebných inženýrských sítí. Společným jednáním na VAKu ve středu 19. 10. 2011
bude zkompletována poslední část dokumentace pro zahájení stavebního řízení. Po dodání stavební
dokumentace KONZUMem budou osloveny další firmy k předložení cenové nabídky.
Schvalovaná smlouva se týká spolupráce při výstavbě prodejny, provozní záležitosti budou zahrnuty do
následné smlouvy o nájmu. Ve smlouvě bude upraveno termínové plnění smlouvy, zaviněné trojnásobným
odkladem schválení předloženého návrhu.
Hlasování: ANO:
6 - Tojnar, Nývlt, Hronovský, Kyral , Vaňát, Bitnarová
NE:
1 - Syrovátko
ZDRŽELI SE:
2 - Hladíková, Kutina
Smlouva o spolupráci při výstavbě prodejny potravin byla schválena. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
6. Žádost o finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec
Starostou byla s přihlédnutím k výši předchozích darů navržena částka 5.000,- Kč.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Finanční dar byl schválen ve výši 5.000,- Kč.
7. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti
Dne 11. 3. 2011 byla postoupena žádost k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný
převod nemovitosti na parcele č. 424 v KÚ Bohuslavice. Jedná se o parčík před administrativní budovou ZEPA,
který by měl být vlastními silami upraven, osazen lavičkami a zelení jako odpočinková zóna. Žádost byla UZSVM
vyřízena 10. 10. 2011 a bude po schválení smlouvy zastupitelstvem proveden převodcem návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Smlouva o převodu nemovitosti byla schválena. Zastupitelstvo současně pověřuje starostu a místostarostu
podpisem smlouvy a doložky.
8. Diskuse
- Pí. Hladíková – dotaz na závadu jímky před bytovým domem :
Jevila se prasklina na plastové jímce. Po odkopání a vyčerpání nebyla pracovníkem Presskanu prasklina
potvrzena. Oprava byla provedena při dopravě opravených náhradních dílů do Bohuslavic.
-Pí. Hladíková – dotaz na stav a finanční zajištění dostavby kanalizace:
Starosta informoval o současných aktivitách Gordionu i Presskanu na získání potřebné dotace ve výši
cca 30 mil. Kč. Do konce ledna budou podány dvě nové žádosti. Dále byl starosta s místostarostou na jednání
u hejtmana Královéhradeckého kraje p. France, který přislíbil, že v případě neposkytnutí dotace na základě
žádosti, pomůže dokončit stavbu dílčími částkami v příštích letech.
- p. Tojnar požádal zastupitele z minulého zastupitelstva o vysvětlení, proč nebyl nainstalován tukový filtr před
čerpací šachtou školní kuchyně, přestože byl součástí projektové dokumentace. Dotaz nebyl zodpovězen. Tento
lapač bude nutno nechat navrhnout a provést instalaci z důvodu ochrany technologie i procesu čističky.
- p. Hronovský – propadlý chodník před objektem p. Syrovátky (stará prodejna) po terénních úpravách
majitelem. Pan Syrovátko odpověděl, že tento stav byl již před započetím prací a má to zdokumentováno.
Chodník bude opraven pracovníky OÚ.
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- p. Hronovský – zápach z kejdového hospodářství po obci :
Paní Bitnarová vysvětlila důvody a příčinu zápachu vznikající při míchání náplně kejdové jímky hlavně před
vyvážením (usazené), které se provádí 2x za rok. Tento problém byl řešen starostou p. Kutinou v roce 2006
přes hygienu, životní prostředí a ZEPO a projednán na schůzi ZO dne 22. 5. 2006.
-p. Hronovský – znečišťování místních komunikací silážním materiálem ztráceným při převážení traktory
Starosta projedná s vedením ZEPA nápravu a úklid.
- P Hronovský – odpadávající krycí dlaždice na zídce u chodníku k Menclovým – stavbu prováděla fy. KROK
v roce 2010 – závada bude reklamována u firmy KROK.
- p. Vaňát – informace o zvýšeném průjezdu kamionů obcí, které je způsobeno navážením materiálu na
Horkalen, který pronajala automobilka Škoda. Tento stav bude trvat min. čtyři měsíce (zatím). V souvislosti
s tím bude stanoven dozor obecním pracovníkem na přechodu před mateřskou školou v období 7.00 – 8.00
hod.
9. Usnesení
ZO schvaluje :
1- Rozpočtové opatření č. 1/2011
2 - Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů
3 - Smlouvu s obchodním družstvem KONZUM
4 - Žádost o finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec
5 - Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti
ZO bere na vědomí :
- Závěry jednotlivých bodů diskuse
10. Závěr
Starosta ukončil schůzi zastupitelstva ve 20.00 hodin.
Zapsal : Vlastimil Nývlt
Návrhová komise : Hronovský Josef, Vaňát Pavel
Ověřovatelé zápisu :
Schvaluje : Jiří Tojnar, starosta

CO JSTE HASIČI?
Starší žáci získali putovní pohár
V sobotu 1. října uspořádal SDH Hronov XI. ročník soutěže pro mladé hasiče o Hronovský pohár. Pětičlenná
družstva zde předvedla své umění v devíti disciplínách: rozvinutí hadic na cíl, přenášení hadic v hadicovém
nosiči, spojování půlspojek, doprava vody, překonání překážky - nastavovací žebřík, štafeta dvojic, překonání
žebříkové stěny, přenášení RHP a tajná disciplína - zdravověda). I v letošním roce jsme měli zastoupení v obou
kategoriích. Družstvo mladších žáků (Jan Lelek, Denis Netolický, Aleš Rydlo, Karolína Sochorová a Nikola
Stonjeková) dosáhlo třetího nejlepšího času na trati 24,57 min. Dále obdrželo celkem sedm trestných minut.
S celkovým časem 31,57 minut dosáhlo v konkurenci jedenácti družstev pěkného umístění v podobě 2. místa.
Družstvo starších žáků (Michal Čepelka - letos se zúčastnil ve starší kategorii poprvé, Adam Čuda, Lucie
Gavláková, Klára Petříková a Aneta Rydlová) na tuto soutěž odjíždělo s vědomím, že se našemu družstvu
v předchozích dvou letech podařilo zvítězit. Naskytla se mu totiž možnost v případě třetího vítězství v řadě
získat putovní pohár nastálo. Přestože patřilo k největším favoritům, na start nastupovalo s patřičnou
nervozitou. Ale s odhodláním dosáhnout vytouženého vítězství. Neponechalo nic náhodě a na trati dosáhlo
nejrychlejšího času 20,00 min. V již zmíněných disciplínách obdrželo pouze čtyři trestné minuty (nejméně
ze všech čtrnácti družstev). Celkový čas 24,00 min byl nejlepší a při vyhlášení výsledků vypukla v našem
družstvu veliká radost. Tímto třetím vítězstvím tak naši starší žáci dosáhli velkého úspěchu. Vždyť putovní pohár
se každý den nevyhrává… O zisk tohoto poháru se zasloužili Michal Čepelka - účast v roce 2011, Petr Čepelka 2009, 2010, Adam Čuda - 2010, 2011, Barbora Doležalová - 2010, Lucie Gavláková - 2009-2011, Klára Petříková
- 2009-2011 a Aneta Rydlová - 2009-2011.
Posvícení v Bohuslavicích
O týden později, v sobotu 8. října náš sbor uspořádal tradiční posvícenskou zábavu, která se konala
v nekuřáckém sále Orelny v Bohuslavicích. K tanci a poslechu hrála skupina Errori z Dobrušky pod vedením pana
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Miloše Flígra. Připraveno bylo také bohaté občerstvení. Pokud jste se zúčastnili a tato zábava se Vám líbila,
příští rok se můžete těšit se skupinou Errori nashledanou. Ještě bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se
na přípravě a uspořádání této akce podíleli.
Tentokrát se nedařilo, aneb pokaždé se nevyhrává
Následující sobotu 15. října uspořádal SDH Mezilesí 14. ročník Závodu hasičské všestrannosti o Mezileský
pohár. Tato soutěž byla opět vypsána pro kategorie mladých hasičů a soutěžila zde pětičlenná družstva nejen
z našeho okresu (také Rychnov nad Kněžnou a Trutnov). Své umění předvedla v šesti disciplínách (střelba
ze vzduchovky, vázání uzlů, základy topografie, první pomoci a požární ochrany a překonání lanové lávky). Opět
jsme měli zastoupení v obou kategoriích.. Naše družstvo mladších žáků startovalo ve složení Kristián Herzig,
Marie Poláková, Aleš Rydlo, Karolína Sochorová a Jakub Veselovský. Na trati dosáhlo času 38,05 min a celkem
obdrželo dvacet čtyři trestných minut. S výsledným časem 62,05 min. obsadilo z dvaceti sedmi startujících
družstev 15. místo. Družstvo starších žáků (Michal Čepelka, Lucie Gavláková, Veronika Horáčková, Klára
Petříková a Aneta Rydlová) dosáhlo na trati času 47,35 min (cca o 1 km delší, než mladší žáci) a celkem obdrželo
čtrnáct trestných minut. S výsledným časem 61,35 min. obsadilo z třiceti šesti zúčastněných družstev 20. místo.
Stáž ve Velkém Poříčí
Tentýž den se někteří členové naší výjezdové jednotky zúčastnili stáže u HZS Královéhradeckého kraje
na stanici v Náchodě - Velkém Poříčí. Všichni zúčastnění (Jiří Černý, Martin Hemelík, Aleš Petr, Tomáš Petr a
Libor Fejtek) byli přiřazeni k profesionální jednotce. Během tohoto dne se seznámili nejen s profesionální
technikou a vybavením této stanice, ale také se účastnili dvou zásahů (vyprošťování spadlé osoby v těžko
přístupném místě břehu řeky Metuje v ulici Na Strži v Náchodě a dopravní nehody osobního vozidla, které
narazilo do sloupu elektrického vedení v České Čermné). Zúčastnili se také školení o používání radiostanic.
Zde byli hlavně seznámeni s novinkami, které budou platit od 1. prosince. Prvně čtyři jmenovaní ještě
absolvovali praktické cvičení s dýchací technikou v cvičném poligonu.

Vítězné družstvo starších žáků

Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

VÝZNAMNÉ DNY A UDÁLOSTI
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Listopadové události:
17.11.

Státní svátek – Den vzniku samostatné ČSR (1918)

1.11.1520
8.11.1620
18.11.1883
11.11.1918
4.11.1922
13.11.1942
20.11.1945

Fernão de Magalhães objevil Magalhãesův průliv
bitva na Bílé hoře – České stavovské vojsko bylo poraženo; vlády se ujal Ferdinand II. Štýrský
Národní divadlo bylo znovu slavnostně otevřeno, tentokrát operou Libuše od Bedřicha Smetany
konec 1.světové války
archeolog Howard Carter objevil vchod do hrobky krále Tutanchamona v Údolí králů v Egyptě
námořní bitva u Guadalcanalu
začátek Norimberského procesu v Německu – proti 22 nacistickým vůdcům

Listopadová úmrtí:
Jan Ámos Komenský (28.3.1592 - 15.11.1670) - teolog, filosof, spisovatel, pedagog, biskup Jednoty bratrské
Marie Terezie (13.5.1717 - 29.11.1780) - arcivévodkyně rakouská, česká a uherská královna, zavedla povinnou
školní docházku
Karel Hynek Mácha (16.11.1810 - 6.11.1836) - český básník a prozaik, dílo: Máj, Cikáni, Márinka, Křivoklad…
Josef Jungmann (16.7.1773 - 14.11.1847) - český filolog, spisovatel, překladatel, lexikograf
Jan Opletal (1.1.1915 - 11.11.1939) - student UK, který byl zabit během protinacistické demonstrace v Praze
Leonid Iljič Brežněv (19.12.1906 - 10.11.1982) - sovětský politik, v letech 1964 - 82 nejvyšší představitel SSSR
Karel Klapálek (26.5.1893 - 18.11.1984) - armádní generál, rodák z N. M. n. M., voják, člen ČSR legií v Rusku
Fredie Mercury (5.9.1946 - 24.11.1991) - britský skladatel, zpěvák, člen legendární skupiny Queen
Otomar Krejča (23.11.1923 - 6.11.2009) - český divadelní režisér, herec, zakladatel Divadla za branou

Emil Zátopek (19.9.1922 – 21.11.2000)
Emil Zátopek byl český atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz
ve vytrvalostním běhu a manžel atletky Dany Zátopkové.
Byl první člověk na světě, který uběhl 10 km pod 29 minut.
Narodil se v Kopřivnici, jako sedmé dítě v rodině. V 16 letech
začal pracovat v Baťových závodech ve Zlíně, kde se poprvé
dostal k závodnímu běhu, když si ho vybral závodní trenér
jako jednoho z účastníků běžeckého závodu.
Proslavil se tzv. upracovaným stylem běhu a křečovitými
grimasami, proto si brzy vysloužil přezdívku ,,česká či supící
lokomotiva“.
V roce 1944, tedy za pouhé čtyři roky, pokořil český rekord
v běhu na 2000, 3000 a 5000 metrů. Byl vybrán do československého reprezentačního týmu na mistrovství
Evropy 1946. Na mezinárodní atletické závodiště poprvé nastoupil na LOH v Londýně v roce 1948. Zde vyhrál
běh na 10 km a na 5 km skončil druhý. V následujícím roce zlomil hned 2x světový rekord v běhu na 10 km a
neustále vylepšoval svůj osobní rekord.
Za svůj život vytvořil celkem třináct světových rekordů na kilometrových a pět na mílových tratích. Nejvíce ho
proslavily OH v roce 1952 v Helsinkách, kde vyhrál běh na 5 km, 10 km i maratón, který běžel poprvé ve svém
životě a přihlásil se na něj na poslední chvíli. Ve všech těchto disciplínách kromě vítězství zároveň vytvořil nový
světový rekord. Tento úspěch se doposud nikomu nepodařilo zopakovat ani překonat. V roce 1956 si poranil
tříslo a poté už svou vrcholnou formu zpět úplně nezískal.
Během svého života byl členem KSČ, ale nikdy se plně neangažoval díky svému sportovnímu vytížení.
Po ukončení kariéry nemohl dlouho najít zaměstnání, nakonec pracoval u podniku Stavební geologie a hloubil
studně v po celém ČSR.
Zemřel po dlouhé nemoci v roce 2000 v Praze. V prosinci téhož roku mu byla posmrtně udělena medaile Pierra
de Coubertina.
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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