ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

2/2014

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 2/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 10. 3. 2014 ve 20:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Vaňát Petr, Kutina Bohumil, Voborníková Ilona,
Syrovátko Josef a Menclová Miluše.

Omluveni:

Bitnarová Zdeňka, Kyral Roman, Kvirenc Radek

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Návrh rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2014
4. Schválení obecních investičních akcí na rok 2014
5. Schválení účetní závěrky obce Bohuslavice za rok 2013
6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2013
7. Schválení smlouvy s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují
8. Schválení zařazení obce Bohuslavice do územní působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 -2020
9. Žádost o finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec
10. Žádost o vyřešení vlastnictví pozemku č. p. 119
11. OZV č. 3/2014 o místním poplatku za komunální odpad
12. OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů
13. Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti
14. Projednání nájemní smlouvy
15. Diskuse
16. 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.
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. Menclová, pí. Hladíková
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Vaňát
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
3. Návrh rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2014
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2014, který byl řádně vyvěšen
minimálně 15 dní před konáním zastupitelstva. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2014 jako
přebytkový.

Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2014 byl schválen jako přebytkový.
4. Schválení obecních investičních akcí na rok 2014
ZO bylo seznámeno s návrhem investičních akcí na rok 2014, které jsou prioritou připravovaných akcí.
Mezi ně patří: rekonstrukce přízemí v MŠ, herní prvky na dětská hřiště u MŠ, ZŠ a evangelické školy,
příslušenství k malotraktoru, dovybavení odpočinkových míst lavičkami a odpadkovými koši, oprava místních
komunikací, oprava požární nádrže a vybudování schodiště u hasičské zbrojnice.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Soupis navržených investičních akcí na rok 2014 byl schválen.
5. Schválení účetní závěrky obce Bohuslavice za rok 2013
Schválení účetní závěrky obce Bohuslavice za rok 2013 bylo přesunuto na další jednání. Nejsou ještě připraveny
všechny předepsané doklady k předložení ZO, aby mohlo účetní závěrku schválit dle zákona.
Hlasování:
ANO:
NE:
ZDRŽEL SE:
ZO vzalo na vědomí.
6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2013
Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy Bohuslavice za rok 2013 bylo přesunuto na další
jednání. Nejsou ještě připraveny všechny předepsané doklady k předložení ZO, aby mohlo účetní závěrku
schválit dle zákona.
Hlasování:
ANO:
NE:
ZDRŽEL SE:
ZO vzalo na vědomí.
7. Schválení smlouvy s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují
ZO bylo seznámeno s obsahem Příkazní smlouvy mezi Městskou knihovnou Nové Město nad Metují a obcí
Bohuslavice.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Příkazní smlouva s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují byla schválena.
8. Schválení zařazení obce Bohuslavice do územní působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014-2020
ZO bylo seznámeno se zařazením správního území obce Bohuslavice do území Místní akční skupiny Mezi Úpou a
Metují na období 2014-2020 a souhlasí s realizací ISÚ MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014-2020 ve svém
správním území.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo zařazení správního území obce Bohuslavice do územní působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014-2020 a souhlasí s realizací ISÚ MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014-2020 ve svém správním
území.
9. Žádost o finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec
ZO bylo seznámeno s žádostí o finanční dar. Starosta navrhl částku 8 000,- Kč, která byla následně schválena.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 8 000,- Kč.
10. Žádost o vyřešení vlastnictví pozemku č. p. 119
ZO bylo seznámeno s žádostí paní Jany Macháčkové o bezplatný převod, případně odprodej obecního pozemku
č. p. 119 v k.ú. Bohuslavice nad Metují. Po projednání dané věci se ZO rozhodlo schválit záměr prodat obecní
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pozemek č. p. 119 za cenu 100 Kč/1m .
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo záměr prodat obecní pozemek č. p. 119 v k.ú. Bohuslavice nad Metují.
11. OZV č. 3/2014 o místním poplatku za komunální odpad
ZO bylo seznámeno s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2014 o místních poplatcích za komunální odpad.
Poplatek zůstává ve stejné výši 500,- Kč na jednoho obyvatele.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
OZV č. 3/2014 o místním poplatku za komunální odpad byla schválena.

12. OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů
ZO bylo seznámeno s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2014 o místním poplatku ze psů. Po projednání byly
poplatky navýšeny - za jednoho psa bude poplatek 100,- Kč, za každého dalšího 200,- Kč za rok. Tato OZV
vstupuje v platnost od 1. 1. 2015.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů byla schválena.
13. Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti
ZO obdrželo žádost od Římskokatolické církve v Bohuslavicích o finanční dar ve výši 40 000,- Kč. Tento dar bude
použit na stavební úpravy nemovitostí farnosti v Bohuslavicích.
Hlasování:
ANO: 5
NE: 2
(p. Vaňát, p. Nývlt) ZDRŽEL SE: 1
(p. Tojnar)
Finanční příspěvek nebyl schválen.
14. Schválení nájemní smlouvy
ZO bylo seznámeno s návrhem nájemní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a panem Janem Kolowratem
Krakowským o nájmu části rybníka Tuří. ZO odložilo projednání na příští jednání ZO.
Hlasování: ANO:
NE:
ZDRŽEL SE:
ZO odložilo projednání smlouvy na příští jednání.
15. Diskuse:
Starosta pověřil pí. Hladíkovou, ředitelku Základní a mateřské školy Bohuslavice, aby do příštího jednání ZO
předložila zastupitelům návrhy provozu školní družiny pro školní rok 2014/2015. S tím, že by bylo vhodné, aby
školní družina byla otevřena do 16 hodin a to pro všechny školáky od 1. do 5. třídy, kteří budou mít zájem.
Usnesení:
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2014
4. Obecní investiční akce na rok 2014
5. Smlouvu s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují
6. Zařazení obce Bohuslavice do územní působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014-2020
7. Finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 8 000,- Kč
8. Záměr prodat pozemek č. p. 119
9. OZV č. 3/2014 o místním poplatku za komunální odpad
10. OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů
ZO bere na vědomí:
1. Účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2013
2. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Bohuslavice, okres Náchod za rok 2013
3. Návrh nájemní smlouvy s Janem Kolovratem Krakowským o nájmu části rybníka Tuří
ZO neschvaluje:
1. Finanční dar pro Římskokatolickou církev v Bohuslavicích
16. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21:45 hodin.
Zapsala dne:
pí. Pultarová, 10. 3. 2014
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Vaňát
Návrhová komise:
pí. Menclová, pí. Hladíková
Schvaluje:
p. Jiří Tojnar, starosta

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ PRO 2. ČTVRTLETÍ
ROKU 2014 V BOHUSLAVICÍCH
17. dubna
Od 19:30 hod. se koná v evangelickém kostele koncert k 100. výročí narození pana Františka Krahulce, učitele a
sbormistra z Nového Města nad Metují. Na koncertě vystoupí pěvecký sbor, složený pouze k tomuto jubileu
z žáků a členů sborů vedených panem Františkem Krahulcem pod vedením paní Dany Ludvičkové, roz. Pilzové.
27. - 30. dubna
Již potřetí se zúčastní dvě bohuslavické umělkyně společně s umělci z Nové Paky a polských Pieszyc malířského
plenéru v Nové Pace, zakončeného 1. května vernisáží. Obrazy, které vzniknou na tomto plenéru, budou
vystaveny v Bohuslavicích u příležitosti česko-polských dnů kultury.
30. dubna
Na sokolskou zahradu přiletí rej čarodějnic spojený s pálením ohně a zakončený ohňostrojem. Na akci bude
zajištěno občerstvení i reprodukovaná hudba.
Od 20. května 2014
V evangelickém kostele bude instalována výstava spiritismu spojená s prezentací katalogu.
24. května od 13 hod.
Na sokolské zahradě bude uspořádán Den dětí a sportu za účasti dětí z Nové Paky a Pieszyc. Tato akce je
pořádána podruhé a postupně zřejmě nahradí Pohádkový les, pořádaný dlouhá léta na Králíčkově kopci.
25. května
V evangelickém kostele se opakovaně uskuteční akce Noc kostelů.
Kromě akcí pořádaných v Bohuslavicích, se bohuslavické děti zúčastní ve dnech 13. 5. - 15. 5. 2014 výměnného
pobytu dětí, kde budou společně s dětmi z NovéPaky a Pieszyc poznávat kraj Novopacka.
Obec Bohuslavice se zúčastní ve dnech 30. 5. - 31. 5. 2014 Ochutnávky a prezentace regionální polsko-české
kuchyně v Nové Pace, kde bude obec prezentovat bohuslavické speciality.
14. června
Na sokolské zahradě proběhne již tradiční akce Česko-polské dny kultury s bohatým programem za účasti hostů
a účinkujících z Nové Paky a Pieszyc. Akce bude spojena s výše zmíněnou výstavou obrazů v Orelně.
21. června
SDH pořádá okrskovou soutěž O pohár starosty na sokolské zahradě.
Současně s těmito akcemi se Bohuslavice opět zúčastní akcí pořádaných v rámci dotačních titulů ve
spřátelených městech:
7. června nočního pochodu Bielawa – Pieszyce
15. června Dnů města Pieszyce, spojených s kulturní a sportovní prezentací s účastí naší přípravky malých
hasičů pod vedením paní Jany Herzigové
21. června Slavností slunovratu v Nové Pace, opět s účastí našich, dnes již populárních, malých hasičů.
Všechny zmíněné akce pořádané v Bohuslavicích budou včas plakátovány a již dnes zveme všechny příznivce a
zájemce o dobrou zábavu k účasti.
Vlastimil Nývlt

MASOPUST 2014 V BOHUSLAVICÍCH
Oslavy masopustu byly vždy společenskou záležitostí a lidé se při nich dobře bavili. Písemnými zprávami
jsou doloženy ze 13. století, ale jejich původ sahá pravděpodobně mnohem dál do minulosti. Masopust je ve
srovnání s ostatními dny zvláštní svátek. Oblíbily si ho všechny vrstvy obyvatel, od nejchudších až po panovníky.
Ve městech i na venkově se od středověku organizovaly taneční zábavy a průvody masek. Se zábavou souviselo
i dobré jídlo. Pod názvem Masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby.
A nám se rok s rokem sešel a opět je tu svátek pro všechny: MASOPUST, který obec pořádá po několikaleté
odmlce a který se stal od roku 2011 tradicí, která se snad bude v příštích letech dál rozvíjet.
Průvod masek naší obcí procházel dne 1. března 2014 v doprovodu hudby a bezpečnost zajišťovaly zdejší
hasiči. Alegorický vůz v podobě nazdobeného obecního traktůrku oddaně a bez kapičky alkoholu kočíroval Pavel
Novotný. Trasa obcí měřila necelých 9 km a spolu s dospělými ji absolvovaly i místní děti. Zájem o toto rejdění
masek rok od roku stoupá jak ze strany přihlížejících, tak i nadšených lidiček, kteří se na průvod masek
připravují a mají vždy u svých domů již prostřeny stoly a stolky s pohoštěním. Všem proto patří velké
poděkování.
Mezi maskami byl v oblečku Červené karkulky starosta obce a jako správná karkulka měl košík plný dobrot
od místních hospodyněk, na které mu chodily a mlsaly je všechny pohádkové bytosti, např. šašek, vodník,
medvěd či zlaté slunce. K překvapení všech jedl sladké i kůň a občas přilétla i nějaká ta včelka a ostatní maškary,
které rejdily a rejdily až dorejdily do místní hospůdky, kde pokračovalo masopustní veselí, hrálo se a tančilo do
pozdních večerních hodin.
Účastníci masopustu všem příznivcům děkují za vstřícnost!
Iva Rohlenová

LYŽAŘSKÝ KURZ V NOVÉ PACE
Lyžařský kurz - výměnný pobyt dětí partnerských měst v rámci projektu KULTURA A SPORT V POLSKOČESKÝCH BARVÁCH PL.3.22/3.2.00/12.03363
Lyžařský kurz pořádalo ve dnech 17. - 21. 2. 2014 město Nová Paka v rámci dotačního titulu za účasti dětí
z Bohuslavic a Pieszyc. Obec po oslovení rodičů vyslala desetileté děti na lyžařský kurz do Nové Paky. Zde děti
měly zcela zdarma dopravu, stravu, ubytování a instruktory lyžování. Zúčastnilo se celkem 14 dětí v doprovodu
dvou vedoucích: Evy Čudové a Lukáše Herziga.
Při letošní teplé zimě se podařilo uchovat sníh na sjezdovce, takže si děti lyžování s nadšením užily. Nelyžující
děti se podařilo tento sport naučit. Při příležitosti akce děti navštívily novopacký pivovar a Klenotnici ve zdejším
muzeu.
Setkání bylo velmi zdařilé. Strava a ubytování byly na skvělé úrovni. Na sjezdovce byl dětem podáván teplý
čaj. A jako bonus bylo krásné počasí. 
Iva Rohlenová

CO JSTE HASIČI?
Výjezdy JSDH
Pátek 31. ledna - požár uskladněného dřeva pod přístřeškem u rodinného domu v Novém Městě n. M. účast HZS stanice Dobruška, JSDH Nové Město n. M. a JSDH Bohuslavice (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor
Fejtek, Martin Hemelík, Petr Novotný a Tomáš Stonjek).
Sobota 22. února - požár lesní hrabanky v Pekelském údolí - účast HZS stanice Dobruška, JSDH Nové Město n.
M. a JSDH Bohuslavice (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Martin Hemelík, Josef Hemelík, Roman Kyral a
Petr Novotný).

Tradiční hasičský ples
V sobotu 22. února uspořádal náš sbor v sále Orelny tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina
Styl z Nového Města nad Metují, do programu bylo zařazeno také vystoupení Tanečního klubu HOP z Dobrušky.
Nechyběla bohatá tombola a občerstvení.
VVH okrsku
V pátek 28. února se konala v Nahořanech Výroční valná hromada SDH okrsku Nové Město nad Metují.
V letošním roce byla slavnostní, jelikož okrsek slaví výročí 50 let od svého založení. Nezúčastnili se jen
funkcionáři a členové sborů, ale také starostové obcí a další hosté. Všichni přítomní byli nejprve seznámeni ve
zprávách starosty a členů výboru s činností v uplynulém roce, poté mj. s plánovanými akcemi na rok letošní. Své
zprávy o činnosti přednesli také starostové jednotlivých SDH. Poté následovalo ocenění členů a kolektivů. Za
SDH Bohuslavice obdrželo ocenění od okrsku za aktivní činnost družstvo dorostu, které převzala Klára
Petříková, za práci s mladými hasiči obdrželi ocenění Karel Čepelka ml., Edita Herzigová a Jaroslava Hemelíková
a za práci v SDH Karel Čepelka st. a Roman Kyral. Jiří Černý převzal pohár a diplom za 3. místo v celoroční
soutěži o Pohár starosty okrsku v kategorii mužů, Barbora Doležalová za 2. místo v kategorii žen. Sbor obdržel
také k 50ti letému okrskovému výročí ocenění za aktivní práci a stuhu k hasičskému praporu. Za SDH
Bohuslavice se dále zúčastnili Libor Fejtek a Radek Rydlo. Na závěr proběhla diskuze, kde mj. své projevy
přednesli hosté a také starostové obcí.
Masopust v Bohuslavicích
V sobotu 1. března byl v naší obci uspořádán tradiční masopustní průvod, kterého se zúčastnili také členové
našeho sboru: Jiří Černý, Barbora Doležalová, Libor Fejtek, Josef Hemelík, Edita Herzigová, Lucie Hladíková,
Marie Hušková, Jiří Lejsek, Josef Mencl, Věra Netolická, Lenka Nováková, Klára Petříková a Tomáš Stonjek.
Informace HZS Královéhradeckého kraje
V loňském roce hasiči královéhradeckého kraje zasahovali u 5 256 událostí. Z celkového počtu bylo nejvíce
technických havárií (2 659), kdy hasiči otevírali dveře bytů, vyprošťovali osoby z výtahu apod. Dále bylo
zaznamenáno 1 204 dopravních nehod a 814 požárů. Ve 337 případech vyjížděli hasiči k planým poplachům.
JPO pomáhaly při svých zásazích celkem 1 451 zraněným osobám, dalších 108 bohužel zemřelo. Hasiči zachránili
z bezprostředního nebezpečí 1 215 osob a 297 jich evakuovali. Při zásazích došlo ke zranění 9 profesionálních a
8 dobrovolných hasičů, žádný hasič při zásazích v roce 2013 nezemřel. Loni při požárech bylo zraněno 76 lidí,
zemřel jeden člověk. Tyto požáry způsobily škody za více jak 66,8 milionů korun, včasným zásahem hasičů byl
uchráněn majetek ve výši přesahující 590 milionů korun.

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
V sobotu 5. dubna 2014 v dopoledních hodinách provede Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice
v naší obci sběr vysloužilého a nepotřebného elektrického zařízení v rámci projektu „Recyklujte
s hasiči.“ Tak jako v loňském roce bude proveden svoz po celé obci. Proto bych Vás chtěl požádat,
abyste tento „elektroodpad“ připravili na již zmíněnou sobotu před své domy, odkud bude následně
zdarma odvezen.
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.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů bude odvážet firma Marius Pedersen následující sobotu
12. dubna 2014. U Marjánky 11,55 – 12,20 hodin, u hasičské zbrojnice 12,30 – 12,55 hodin, u ZEPA
13,05 – 13,30 hodin. Podrobné informace budou zveřejněny na plakátovacích plochách.

Karel Čepelka ml.

Sběr starého železa a kovového šrotu
TJ SOKOL Bohuslavice oznamuje, že v sobotu dne 5.4.2014 se uskuteční sběr
starého železa a kovového šrotu. Staré železo připravte prosím na své pozemky,
tak aby nedocházelo k nekontrolovatelnému sběru před sběrači TJ SOKOL.

Povinné platby pro občany v Bohuslavicích
v roce 2014 splatné do 30.4. 2014
Svoz odpadů

500,- za 1 osobu a rok
(obecně závazná vyhláška č. 3/2014)
Za platbu za svoz odpadů obdrží občan nálepku na popelnici na rok 2014. Od 1.5.2014
popelnice, která nebude mít tuto nálepku, nebude vyvezena.

Stočné
stočné za 19,55 Kč/1m3
Všichni spotřebitelé se smlouvou s firmou VAK i spotřebitelé, kteří mají smlouvu s Obcí
Bohuslavice nad Metují
Paušál spotřeby vody pro odběratele vody z vlastní studny činí 25 m3 na 1 osobu a rok.

Pes
Nájem z hrobu

50,- za 1. psa a za každého dalšího +75,(obecně závazná vyhláška č. 1/2003)
dle výměry hrobu tj. od 80,(obecně závazná vyhláška z 2001)

Veškeré poplatky lze zaplatit v hotovosti v pokladně Obce Bohuslavic v úřední dny
Poplatky lze též zaplatit bezhotovostně na číslo účtu 43-9402920257/0100
Nutné uvést následující údaje:
Jméno a příjmení, dům čp. a následující variabilní symboly:
Odpad
1337/čp
Stočné
1336/čp
Pes
1341/čp
Hrob
3632/čp
Bez správně uvedeného variabilního symbolu nebude možné platbu identifikovat.
Po telefonické domluvě nebo e-mailem vám můžeme sdělit přesnou částku, kterou je pro
tento rok a vaši rodinu nutné zaplatit. V tomto případě lze zaplatit jednou částkou
s variabilním symbolem 1337/čp (tel 724124192, obec.cudova@tiscali.cz)

ŽÁCI 1. FK NOVÁ PAKA ZLATÍ NA TURNAJI V HALOVÉ
KOPANÉ V PIESZYCÍCH
Sobotní deštivé ráno zrovna nevybízelo k outdorovým aktivitám, a tak jsme mohli s klidným svědomím
vyrazit do polských Pieszyc na turnaj mládeže v halové kopané. Tato akce se konala 15. března 2014 v rámci
probíhajícího projektu „Kultura a sport v polsko-českých barvách“ reg. číslo: PL.3.22/3.2.00/12.03363, který je
financován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z operačního
programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013.
V Pieszycích jsme byli krátce po jedenácté hodině a vzápětí za námi přijelo i družstvo bohuslavických
fotbalistů, dalšího z našich partnerů. Společně jsme se vydali do Centra kultury, kde nás již čekala ředitelka paní
Lidie Zakrzewska - Strózik. Zde se obě fotbalová mužstva pozdravila a protáhla po cestě autobusem. V základní
škole byl pro malé fotbalisty připraven oběd, aby všichni hráči získali patřičný přísun energie před samotným
turnajem. Po jídle zbyl ještě dostatek času na lehký trénink v hale, kde se vše odehrávalo.
Úderem druhé hodiny turnaj oficiálně zahájil starosta Pieszyc pan Miroslaw Obal, který přivítal jak diváky, tak
hráče, kteří zde byli zastoupeni v osmi družstvech. Za pozvání na turnaj poděkoval starosta obce Bohuslavice
nad Metují pan Jiří Tojnar a za Novou Paku Bohuslav Benč, vedoucí odboru školství a kultury. Družstva byla
rozdělena do dvou věkových kategorií – ročníky 1999 - 2000 a ročníky 2001 a mladší. Šest týmů bylo polských a
dva české. Čtyři týmy byly přímo z Pieszyc, další dva z okolních měst (Bielawa, Dzierzoniow).
České barvy reprezentovalo družstvo z Bohuslavic nad Metují a družstvo žáků z 1. FK Nová Paka, které
nastoupilo v tomto složení: David Voráček (brankář), František Doubek, Michal Kříž, Tomáš Wolf, Stanislav Žlab,
Jakub Řeháček, Jakub Fejfar a Michal Šídlo. Mezi Poláky byl i jeden tým vyloženě dívčí. Na hřišti se během
odpoledne předvedly ve fotbalových dresech ještě další dvě dívky, jedna na straně Poláků, druhá z Bohuslavic.
Diváci zhlédli šestnáct, mnohdy dramatických zápasů, při kterých několikrát padl gól třeba i v závěrečných pěti
vteřinách. Pačtí žáci odehráli čtyři osmiminutové zápasy, v nichž nastříleli celkem 6 gólů, a jejich výborného
brankáře nikdo nepřekonal. Hráče mrzelo snad jenom to, že v zápase s polskými děvčaty nedokázali poslat do
jejich branky žádný gól.
Slavnostního vyhlášení a předávání cen se zúčastnil místostarosta Pieszyc pan Pawel Brzozowski. V obou
kategoriích byl oceněn nejprve nejlepší střelec a nejlepší brankář a po té následovalo vyhodnocení družstev.
Nakonec došlo na slova Bohuslava Benče, který v úvodu řekl, že družstva Nové Paky i Bohuslavic skrytě věří ve
svá vítězství. V kategorii starších žáků totiž bohuslavičtí brali stříbro a v kategorii mladší žáci si zlatý pohár
odvezli právě naši z 1. FK Nová Paka. Radost z úspěchu sdíleli spolu se svými trenéry Jaroslavem Křížem,
Hynkem Wolfem a Vaškem Řeháčkem, kteří je doprovázeli a během zápasů povzbuzovali. Kromě vítězného
poháru, úsměvu na rtech a medailí na krku si pačtí reprezentanti odváželi i pěkné fotbalové míče, které budou
moci ihned odzkoušet při fotbalovém soustředění, které je čeká v příštím týdnu v Harrachově.
Výsledky: ročníky 1999 - 2000: 1. MKS Pogoń Pieszyce II, 2. Bohuslavice, 3. MKS Pogoń Pieszyce I, nejlepší
střelec: Bartosz Rzepski - MKS Pogoń Pieszyce II, nejlepší brankář: Mateusz Reis - MKS Pogoń Pieszyce II, ročníky
2001 a mladší: 1. Nová Paka, 2. SKP Bielawianka Bielawa, 3. MKS Pogoń Pieszyce, 4. UKS Lechia Dzierżoniów
(dívky), 5. UKS TAZO Pogoń Pieszyce, nejlepší střelec: Paweł Słomian - SKP Bielawianka Bielawa, nejlepší
brankář: Kacper Cymerman - SKP Bielawianka Bielawa.
Šárka Haklová
odbor školství a kultury Nová Paka

VÝZNAMNÉ DNY A TIPY NA VÝLET
Daphne du Maurier (1907 - 1989)
Anglická spisovatelka a dramatička se narodila do londýnské
umělecké rodiny. Studovala v Paříži, ale téměř celý život prožila
v Cornwallu, kde se také odehrává většina jejích děl. Roku 1932 se
vdala za generála Fredericka Browninga, se kterým měla dvě
dcery. Manželství ale nebylo příliš šťastné, Daphne byla dost
uzavřená a často se také spekulovalo o její bisexualitě.
Psala romantické dobrodružné a detektivní romány, často
obohacené o prvky hororu, gotického románu či sci-fi. Většina
románů se stala bestsellery a některé z děl se dočkaly také
filmového zpracování. Mezi nejvýznamnější patří román Mrtvá a
živá (Rebecca) a povídka Ptáci, které natočil Alfred Hitchcock.
Další čtenářsky oblíbené knihy jsou např. Hospoda Jamajka, Má
sestřenka Ráchel, Dům na pobřeží, Duch lásky či Únik.
O spisovatelčině životě byl v roce 2007, při příležitosti 100.
výročí jejího narození, natočen biografický film s názvem Daphne.

Hvězdy stříbrného plátna
V brněnském klasicistním zámečku Letohrádek Mitrovských
je od 8. 2. do 4. 5. 2014 k vidění výstava s názvem Hvězdy
stříbrného plátna.
Výstava vás přenese do 20. a 30. let minulého století, do
období plného těch nejzářivějších hvězd stříbrného plátna.
Dozvíte se nejen informace o historii československého
filmu, ale také zajímavosti ze života herců a o jejich, mnohdy
smutných, osudech v době protektorátu a následné
komunistické totality. Informace jsou doplněné o množství
filmových plakátů a fotografií a ukázky dobových kostýmů.
Více informací o výstavě naleznete zde: http://www.letohradekbrno.cz/?idm=55.

Michaela Voborníková
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