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V Y D Á V Á O B E C N Í Ú Ř A D B O H U S L AV I C E

Ze zastupitelstva

Návrhovou komisi: 		
p.Josefa Syrovátku, p.Josefa Hronovského
Zapisovatelku:

Zápis
ze schůze zastupitelstva obce, konané dne
22.6. 2009 ve 20.00hod v kanceláři starosty
Obecního úřadu v Bohuslavicích - 5.schůze
od počátku roku.
Program:
1.Zahájení a kontrola zápisu z minulého
zasedání
2. Kontokorent
3. Cesta k Dolcům povrchová úprava
4. Rozdělení pozemků (p. Tojnar)
5. Pokrytí fondu reprodukce majetku MŠ
6. Ostatní záležitosti obce (obecní oslavy,
akce radia OK v srpnu)
7. Usnesení
1. Zahájení a kontrola zápisu z
minulého zasedání
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin,
přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno
10 členů, tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Dále určil ověřovatele zápisu:
p.Petra Králíčka, pí.Helenu Krupičkovou

pí Eva Čudovou.

Přečetl navržený program schůze, který
byl schválen 10 hlasy přítomných.
Zápis z minulého zasedání byl vyložen k
nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky, a tudíž se
považuje za schválený.
Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Z minulého zasedání byl uložen úkol
zkontrolovat technický stav oken u domu čp.
295 - bude splněno do příštího zasedání zastupitelstva
2. Kontokorent
Možnosti čerpat z obecního účtu nad
50000 Kč do minusu pouze pod podmínkou
předběžného souhlasu finančního výboru byl
schválen 7 hlasy přítomných, proti 3hlasy p. Hronovský, p.Syrovátko, pí Hladíková
Možnosti čerpat z obecního účtu do minusu pouze pod podmínkou předběžného
souhlasu finančního
výboru nebyl schválen - proti 9 hlasů
přítomných, pro -1hlas - p. Hronovský,
3. Cesta k Dolcům povrchová úprava
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

potřebu zpevnění cesty p.č. : 39/3, 69/1 a
960/9 v katastrálním území
Bohuslavice nad Metují - cesta k Dolcům.
Bude se řešit až po dohodě s majitely, po
vyřešení vlastnických
vztahů a dle předložení konkrétních plánů
zástavby.
4. Rozdělení pozemků (p. Tojnar)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozparcelování pozemků p. Tojnara,
určených na zástavbu.
Darování parcel p. Tojnara na budoucí
cestu okolo pozemků, určených na zástavbu
byl schválen všemi 10hlasy přítomných
5. Pokrytí fondu reprodukce majetku
MŠ
Pokrytí fondu reprodukce majetku MŠ byl
schválen všemi 10hlasy
6. Ostatní záležitosti obce (obecní oslavy,
akce radia OK v srpnu)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pořádání obecních oslav 27. 6. a
"Sluníčkového grilování" s radiem OK dne
15. 8. 2009 na Sokolské zahradě.
7. Usnesení
Usnesení bylo bylo schváleno všemi 10
hlasy.
Usnesení ZO dne 22.6. 2009
ZO schvaluje

PROTEST OBCÍ PROTI DAŇOVÉ DISKRIMINACI
DNE 26. KVĚTNA

1. Program schůze, ověřovatele zápisu a
složení návrhové komise
2. Možnosti čerpat z obecního účtu nad
50000 Kč do minusu pouze pod podmínkou předběžného souhlasu finančního
výboru
3. Darování parcel p. Tojnara na budoucí
cestu okolo pozemků , určených na zástavbu
4. Pokrytí fondu reprodukce majetku MŠ
Ukládá
1. Zkontrolovat technický stav oken u domu
čp. 295
Bere na vědomí
1. Potřebu zpevnění cesty p.č. : 69/3, 69/4 a
960/9 a 961/10 v k.ú.Bohuslavice nad
Metují - druh pozemku ost.komunikace
2. Rozparcelování pozemků p. Tojnara,
určených na zástavbu
3. 3. Informace o pořádání obecních oslav
27. 6. a "Sluníčkového grilování" s radiem
OK dne 15. 8. 2009 na Sokolské zahradě.
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Jó, třešně zrály, zrovna třešně zrály,
Sladký třešně zrály, a jak to bylo dál?
… a jak to bude dál? Dál budeme nosit po kapsách sny
mládí, tam za vodou v rákosí si postavíme malý stan a až
budeme mít v nohách tisíc mil, řekneme si, že už dost bylo
vandrování. Což takhle mít hospodu a pro vodu už nikdy
nebejt k mání a zazpívat si - jó, hó hó - tuhle rundu platím
já.
Možná, že se vydáte večer stezkou dát koňům u
řeky pít, možná, že potkáte holku hezkou a pojednou s
pádícím koníkem ocitnete v té zemi mládí, kde žijete rádi.A
nemusíte mít ani koně, stačí snům ostruhy dát a pod známou strání zas kuličky hrát. Třeba se svými dětmi nebo
vnoučaty. A komu život utíká - ten vyjede na dovolenou
snů a ve stínu pod fíky bude poslouchat slavíky, zpívat si s
nimi a pít.
Někomu postačí, že mu zase
vykvetly ty krásný žlutý růže u
něho na zahrádce.
Ach, kde jsou všechny ty
lásky,- Terezy,
Kristýnky,Veroniky, Báry,
Zuzany,Barborky? Čas vaši
lásku svál, jak z peří utkanou,
však louky voní dál a jenom
vzpomínky zůstanou.Protože to všechno vodnes čas a nevrátí
se nikdy zpátky, co všechno
vodnes čas.
Milí čtenáři, je doba
třešní, jahod - je tu první letní
den. Čekají nás dovolené,
prázdniny, odpočinek. Mnohé
však naopak ty nejnáročnější a
nejvytíženější pracovní dny. Čekají nás věci příjemné a i ty
nepříjemné.Osudová setkání, osudové lásky, ale i rozchody,
prohry. Takový už je život.
Jistě jste v úvodních větách našli pár textů písní
Waldemara Matušky, písní, které byly, jsou a určitě budou i
nadále srdeční záležitostí mnohých posluchačů.
I když se o Waldovi hodně napsalo, právě nyní v
souvislosti s jeho úmrtím, dovolte mi, abych i já se pokusila o malé vyznání a možná i nabídku na jedno moc pěkné
prázdninové čtení.
Když vám odejde někdo blízký, začnete vzpomínat
a najednou se vám vybaví to, co by jindy vůbec nepřišlo na
mysl.Ale může to být i zpěvák, se kterým jste pomalu
vyrůstali, tedy s jeho písničkami. Najednou ten stařičký kus
nábytku, starý gramofon, který si moji rodiče pořídili po
svatbě, začne vyprávět a vzpomínat s vámi. Bohužel už
nehraje, ale v jeho útrobách jsou pořád ukryty staré singly,
černé kotouče s písničkami Waldemara Matušky.Na nich je
rok 1966. Bylo mě osm roků a dodnes si ty písničky pamatuji.
Když mi bylo dvanáct, dostala jsem k vánocům knížku,
kterou mám moc ráda a ráda se k ní vracím, i když se jedná
vždy o návrat spojený tak trochu se smutkem.
To všecko vodnes čas ….a napsal ji Waldemar
Matuška a Ivan Foustka. Vyšla v roce 1970. Je v ní zaznamenáno zhruba třicet let života člověka, kluka, který v
první třídě objevil, že není jen Walda, Waldík, ale že se mu
ve škole říká Matuško. Je tu nádherná zpověď kluka, kterému učarovalo sklo, chlapa, který šel za svým snem, ale
mnohokrát padl až na dno.A jednou,když měl pocit, že mu

V

E

N

je nejhůř (1963), zemřela mu maminka. Když jsem nyní po
dlouhé době knížku opět otevřela, našla jsem v ní schované fotografie z mládí mé maminky a tatínka. Tu knihu
jsem znovu téměř jedním dechem přečetla. Musela jsem,
abych si znovu uvědomila, že …"není všem dnům konec,
jednou taky musí přijít to lepší, naděje je to jediné, co nám
zbývá, ale dokud je tu ta naděje, tak je pořád ještě fajn!"
A že (říká W.M. ve své knize)…" nejdůležitější je
dotáhnout život až do konce.Protože, to je totiž nejtěžší a
všichni to neumějí.
Míla Dvořák jednou namaloval takovej surrealistickej
obraz, kterej se jmenoval Život. Pamatuju se, že tam byla
taková planina, velká…. A na konci strž. A po tý planině
šli různý lidičkové a každý nes kus šutru: svůj osud.
Někdo nes kámen, někdo balvan, někdo kus skály. Někdo
ho nese, někdo se motá, někdo už sotva leze. Někdo ho
valí a někdo už nemůže dál.
Někdo má taky kvádr a
nemůže s ním hnout z místa,
všecky pajery se mu lámou,
zoufalej …. Někdo si s tím
vůbec neví rady…. A někdo
prostě docela lehko dojde a
hodí ten svůj šutr do tý strže.
A v tom to všecko je: dojít k
tý strži a hodit tam ten balvan.To znamená bejt vítěz!
Tak to je jen úryvek z
knihy, která vypovídá o jednom zpěvákovi mnohem víc,
než všechny ty bulvární i
seriózní tisky. Kniha, která
se po jeho emigraci už nikdy
zřejmě neobjevila na
pultech, protože byla dost upřímnou zpovědí.
Možná, že by nebylo od věci zakončit ještě jednou
z písní, se kterou se budeme setkávat v létě na obrazovkách spolu se seriálem Chalupáři.
"Když máš v chalupě orchestrion,nevadí, že do ní fičí.
Naráz přestanou zloby i shon, i ten kůl v plotě zas vzklíčí.
Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží. Když
máš v chalupě orchestrion, hned se ti dobře tam daří.
Naráz přestanou zloby a shon posedí mladí i staří… a
nevnímáš, jak ten čas běží."
No, orchestrion těžko někdo z nás má. Jdeme
přece z doby a tak si ty pěkné písničky můžeme vždycky
poslechnout a nejen doma. Mladí i staří si určitě mohou
přijít posedět v sobotu 27.června 2009 na Sokolskou zahradu, kde se určitě sejdou všichni dobří rodáci.
A co že se tam bude dít? No to si přečtete určitě na
dalších stránkách našeho zpravodaje.
Já vám přeji, krásné léto - a ostatní už je v textu
další písně W.M… "buďte rádi, že někdy kapka deště
padá, vlaží zem.Buďte rádi, i když vám občas někdo nadá
v dobrém či zlém.Protože láska, zlost i teplo nebo mráz,
déšť, sucho, slunce nebo mrak, všechno, co je okolo nás
má prostě smysl tak či tak.
Buďte rádi, že v roce není vždycky svátek, není oč stát.
Buďte rádi, že vždycky po čtvrtku je pátek, po výhni
chlad. Protože - co by bylo do života, který si jak se patří,
nekolotá. Buďte rádi, že díky změnám není fádní jak jízdní
řád…"
A někdy příště nashledanou …
				
J.Matoulková

Co jste hasiči?
První jarní soutěž,
které se mohli mladí
hasiči zúčastnit, se
konala 4. dubna v
Rožnově. Jednalo se
o VIII. ročník
závodu hasičské
všestrannosti. Náš
sbor zastupovala
pouze Lucie
Hladíková v kategorii dorostenek. Na trati na
sedmi stanovištích musela předvést své umění ve
střelbě ze vzduchovky, ve vázání uzlů, v základech
požární ochrany, první pomoci a topografie, v
překonání lanové lávky a v určování azimutu. I
když neměla nejrychlejší běžecký čas, na žádném
stanovišti však neudělala žádnou chybu. Jelikož
ostatní závodnice na některých stanovištích chybovaly, Lucce se tak podařilo zvítězit a přivézt si
zlatou medaili za 1. místo.
Další soutěž se konala o čtrnáct dní později v
Šonově. Byla vypsána opět pro kategorie mladých
hasičů. Zde se také soutěžilo v závodu hasičské
všestrannosti. Disciplíny byly obdobné jako v
Rožnově, v kategorii dorostu byl ještě zařazen
navíc šplh na laně a test z oblasti PO. Náš sbor
měl již zastoupení ve všech kategoriích. Mladší
žáci (Michal Čepelka, Adam Čuda, Lucie
Havlíková, Václav a Vojtěch Valáškovi z Nahořan)
obsadili v konkurenci dvaceti devíti družstev 10.
místo. Starší žáci (Petr Čepelka, Barbora
Doležalová, Klára Petříková, Aneta Rydlová a
Kateřina Zítková) ze stejného počtu zúčastněných
družstev skončili oproti mladším žákům o jeden
stupínek níže. V dorostenecké kategorii soutěžila
opět Lucie Hladíková. Tentokrát měla nejlepší
běžecký čas ze všech závodnic, ale šest chyb na
stanovištích ji odsunulo na 3. místo.
V neděli 2. května se soutěžilo o Pohár starosty
SDH Nízká Srbská. Zde své umění ve třech disciplínách předváděla družstva mladších a starších
žáků. Na řadu přišel tolik očekávaný požární útok,
dále pak štafeta na 4 x 60 metrů a štafeta dvojic.
Naše družstvo (Michal Čepelka, Petr Čepelka,
Adam Čuda, Barbora Doležalová, Lucie
Gavláková, Tomáš Hladík, Klára Petříková, Aneta
Rydlová a Kateřina Zítková) startovalo ve starší
kategorii. V sestavě mělo tři mladší žáky a další tři
členové soutěžili v těchto disciplínách ve starší
kategorii poprvé. Rozdíl mezi oběmi kategoriemi
je určitě znát, proto se neočekávalo žádné přední
umístění. I přes veškerou snahu obsadilo v
požárním útoku 11. místo, ve štafetě na 4 x 60
metrů 17. místo (čas o 3 s lepší by stačil na 10.
místo) a ve štafetě dvojic 6. místo. Celkově
obsadilo z dvaceti zúčastněných 12. místo.
V sobotu 16. května se konal XXI. ročník
Bohdašínského poháru. Opět se zde sjela družstva
mladších a starších žáků a soutěžilo se ve stejných
disciplínách jako v Nízké Srbské. Navíc přibyla
ještě čtvrtá disciplína - zásah džberovou
stříkačkou. Naše družstvo (Michal Čepelka, Petr
Čepelka, Barbora Doležalová, Lucie Gavláková,
Tomáš Hladík, Dominik Netolický a Kateřina
Zítková) startovalo opět se třemi mladšími žáky ve
starší kategorii. V požárním útoku obsadilo 11.
místo, ve štafetě na 4 x 60 metrů 16. místo, ve
štafetě dvojic 14. místo a ve stříkání ze džberovky
10. místo. Po sečtení výsledků dosáhlo stejného
umístění
jako v předešlé soutěži, obsadilo tedy opět 12.
místo. Tentokrát se zúčastnilo 21 družstev.
V pátek 22. května začala soutěžní
sezona také pro dospělé. První soutěží pro
družstva žen a mužů byla již tradičně okrsková
soutěž v požárním útoku ve Vrchovinách.

Dostaveníčko si zde dala soutěžní družstva sborů
okrsku Nové Město nad Metují. Náš sbor měl zastoupení pouze v mužské kategorii. Družstvo ve
složení Jiří Černý, Jan Kondek, Roman Kyral,
Tomáš Petr, Tomáš Stonjek, Lukáš Timura a
Martin Tomek obsadilo v konkurenci devíti
družstev pěkné 3. místo. Tím si tak vybojovalo
postup na okresní kolo.
Začátkem měsíce května jsme obdrželi pozvání
od našich polských kolegů z partnerského města
Pieszyce, abychom navštívili jejich hasičskou
soutěž. Bohužel termín této soutěže byl
naplánován na 23. května. Tento den byl u nás
pořádán "Pohádkový les". Několik členů
soutěžního družstva již přislíbilo účast na této
akci, tudíž se soutěže v Polsku nemohlo zúčastnit.
Jelikož by nebylo vhodné toto pozvání odmítnout
(polští hasiči navštívili naší soutěž loni), vedení
sboru rozhodlo o účasti některých členů našeho
sboru ve vycházkových uniformách. Jejich úkolem
bylo mj. omluvení našeho soutěžního družstva a
zároveň také pozvání polských kolegů na oslavy
130 let SDH v Bohuslavicích. V čele se starostou
obce Bohumilem Kutinou se této akce zúčastnili:
starosta SDH Karel Čepelka st., dále Edita
Herzigová, Lucie Hladíková, Karel Čepelka ml. a
Lukáš Timura. Na památku obdrželi krásný pohár
a diplom.
Již zmíněné okresní kolo v požárním
sportu se konalo 6. června v Náchodě. Bylo vypsáno pro kategorie žen a mužů a soutěžilo se ve
třech disciplínách: požární útok, štafeta na 4 x 100
m a běh na 100 m (součet tří časů). V mužské
kategorii se této soutěže zúčastnila pouze tři
družstva a výsledky ve všech disciplínách a tudíž i
celkové byly vždy stejné: 1. místo - Meziměstí, 2.
místo - Nové Město nad Metují, 3. místo Bohuslavice (stejná sestava jako ve Vrchovinách).
		
Tentýž den se konala další
soutěž také ve Slavětíně. Na programu byl pouze
požární útok, své umění zde mohla předvést
družstva všech kategorií. Naše družstvo mladších
žáků (Michal Čepelka, Lucie Gavláková, Jan
Lelek, Dominik Netolický, Aleš Rydlo, Karolina
Sochorová a Nikola Stonjeková) v sestavě s
několika nováčky soupeřilo se dvěma družstvy z
Nahořan. Obě nahořanská družstva byla o několik
vteřinek lepší a tak naše družstvo obsadilo 3.
místo. Ve starší kategorii naše družstvo (Michal
Čepelka, Petr Čepelka, Lucie Gavláková, Tomáš
Hladík, Dominik Netolický, Klára Petříková a
Kateřina Zítková) soupeřilo pouze také se svými
kolegy z Nahořan. Neponechalo nic náhodě,
předvedlo bezchybný výkon a s náskokem 10
sekund zvítězilo a získalo pohár za 1. místo. Když
se chýlila soutěž ke konci, přijelo naše družstvo
mužů, vracející se z okresního kola v Náchodě.
Rychle se připravilo ke startu a následně
předvedlo svůj pokus. Chyba na levém proudu ho
připravila o medailové umístění, skončilo na 4.
místě.
Naše družstvo žen si svoji letošní
premiéru odbylo až na soutěži ve Žďárkách, na
tzv. "Žďárecké špičce", která se konala o týden
později, 13. června. Zde již tradičně soupeří mezi
sebou pouze družstva žen. Avšak podle mužských
pravidel, tzn. na tři hadice B. Každé družstvo má
dva soutěžní pokusy a potom se časy sčítají.
Našemu družstvu (Jitka Čepelková, Veronika
Fejtková, Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Věra
Netolická, Lenka Nováková a Renata Tláskalová)
se první pokus nevydařil podle představ a výsledkem bylo až 4. místo.
Ve druhém pokusu předvedlo bezchybný výkon
a dosáhlo nejlepšího času. Po sečtení obou časů
obsadilo celkově 3. místo.

Zde uvádím ještě odkaz na naše
webové stránky: www.sdhbohuslavice.jex.cz ,
které uvedl nedávno do provozu náš člen Roman
Kyral.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na
oslavy 130 let od založení SDH Bohuslavice spojené s žehnáním symbolů obce a SDH a srazem
rodáků (viz. pozvánka), které se budou konat již
tuto sobotu.
Na shledanou se těší Karel Čepelka ml.

Sobota 27. června 2009
OBEC, SDH BOHUSLAVICE
a ostatní zájmové organizace v Bohuslavicích
Vás srdečně zvou
na oslavy 130 let od založení SDH Bohuslavice spojené
s žehnáním symbolů obce a SDH a srazem rodáků

Program:
Od 10.00 hod. na sokolské zahradě:
- ukázka požárních útoků mladých hasičů SDH Bohuslavice
- ukázky historické hasičské techniky
Ve 12.45 hod. na školní zahradě:
- vystoupení žáků Mateřské a Základní školy v Bohuslavicích
Od 14.00 hod. v kostele sv. Mikuláše:
- slavnostní žehnání symbolů obce a SDH za účasti Mons. ThLic. Dominika Duky, OP
- po ukončení slavnostní průvod na sokolskou zahradu
Od 15.00 hod. na sokolské zahradě:
- slavnostní zahájení + předání vyznamenání členům SDH
- ukázky historické a moderní hasičské techniky
- odpoledním programem bude provázet dechová hudba Malá
muzika Nové Město nad Metují
- vystoupení mažoretek Carmen DDM Klíč Jaroměř - Josefov
- vystoupení šermířské skupiny Novica
- ukázka psovodů Policie ČR Náchod a MP Jaroměř
- ukázka drezury - Jana Kosařová a kůň Akim
- požární plošina PP 27
v 17 hod vyhodnocení prací žáků ZŠ
od 19 hod k tanci a poslechu zahrají Pláteníci
- večer ohňostroj
Od 12.00 hod. do 14.30 hod. bude pro veřejnost otevřena
hasičská zbrojnice, MŠ, ZŠ, Obecní úřad a Orelna.
V pohostinství U Ježků bude připravena výstava loveckých trofejí členů MS Bohuslavice

		

Po 19 hodině start
horkovzdušného balonu

V průběhu oslav na sokolské zahradě - výstava historické hasičské techniky, výstava TJ Sokol, promítání
filmů, dětský koutek, dále pro děti velká nafukovací skluzavka a střelnice MS Bohuslavice.
Po celý den zajištěno bohaté občerstvení!

Od 20.00 hod. v sále Orelny
taneční zábava se skupinou Bladex

Akce je podporována Královéhradeckým krajem.
Záštitu nad touto akcí převzal předseda senátu Přemysl Sobotka

