ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

10/2011

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 10/2011 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Bohuslavice konané dne 14. 11. 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, ing. Kvirenc Radek a Přibylová Martina.
Omluveni : --Veřejnost : dle presenční listiny
Návrh programu :
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Informace o soudním sporu Obce Bohuslavice s pí. Kutinovou Alžbětou a p. Hladíkem Vojtěchem
4. Informace o auditu ZŠ a MŠ
5. Darovací smlouva na pozemek 590/3 u evangelického kostela
6. Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ
7. Smlouva o poskytování služeb – VaK Náchod
8. Schválení vítězné firmy na vybudování základů pro prodejnu KONZUM
9. Smlouva o poskytování služeb – MUDr. Javorský
10. Obnova manipulační techniky
11. Žádost o finanční dar Jednotě OREL
12. Schválení záměru o prodeji pozemku
13. Rozpočtové opatření č. 2/2011
14. Návrh rozpočtu na rok 2012
15. Kalkulace stočného pro rok 2012 – návrh
16. Diskuse
17. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18.00 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: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
p. Kyral Roman - nehlasoval, pozdní příchod
Návrh programu zasedání č. 10/2011 byl schválen.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.
Návrhová komise:
p. Hronovský, p. Vaňát
Ověřovatelé:
p. Ing. Kvirenc, pí. Přibylová
Zapisovatel:
pí. Pultarová Alena
Hlasování: Ano: 10
Ne: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl schválen.
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3. Informace o soudním sporu Obce s pí. Kutinovou Alžbětou a p. Hladíkem Vojtěchem
- Soudní spor pí. Kutinová proti Obci Bohuslavice o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru byl
při prvním stání uzavřen smírem účastníků s tím, že pracovní poměr neskončil okamžitým zrušením pracovního
poměru ze strany žalovaného, ale dohodou žalobkyně a žalovaného o rozvázání pracovního poměru ke dni
25. 9. 2011.
- Soudní spor p. Hladíka proti Obci Bohuslavice o finanční náhradu za údržbu poldru Bohuslavice a poldru
Vaček dle smlouvy. Starosta seznámil zastupitelstvo s časovým sledem jednání s p. Hladíkem, informaci doplnil
přítomný právní zástupce Obce JUDr. Bareš.
Dne 25. 5. 2011 po informaci pana Jindry z Povodí Labe, že si veškerou údržbu budou zajišťovat vlastními
prostředky a tudíž nám na sečení neposkytnou žádnou refundaci jsme oslovili p. Hladíka s žádostí
o bezodkladné ukončení sečení poldrů. Zároveň jsme se ústně dohodli na vyúčtování naběhlých nákladů cca
za 3 pracovní dny. Poté nám p. Hladík předložil fakturu na částku cca 41 000,- Kč. Jelikož se nám tato částka
zdála velice vysoká, požádali jsem o přehodnocení výše náhrady a fakturu jsme vrátili. Po nějaké době nám
byla doručena faktura na cca 28 000,- Kč. Na tuto fakturu jsme reagovali s p. JUDr. Barešem dopisem ve znění:
viz. Příloha č. 1.
Na tento dopis reagoval p. Hladík podáním žaloby. Po obci vymáhá částku 28 000,- + 13 000,- za soudní
poplatky.
Proběhlo první soudní jednání, kterého se jako svědci žalující strany zúčastnili p. Kutina a p. Urban. Případ byl
odročen, načež pan samosoudce apeloval na obě strany, že nejlepší řešení bude dohoda obou stran.
Zastupitelstvem byl předložen návrh na poměrnou přiměřenou výši odměny za vykonanou práci a část soudních
výloh v celkové výši cca 19 000,- Kč s tím, že tuto částku budou obě strany akceptovat nebo bude pokračováno
v soudním sporu. O tomto návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: ANO: 8
Návrh ZO byl schválen.

NE: 0

ZDRŽEL SE: 3 (p. Kutina, p. Syrovátko a pí. Hladíková)

4. Informace o auditu ZŠ a MŠ
P. Nývlt informoval zastupitele o provedeném auditu v základní škole, kde nebyly shledány žádné vážné
nedostatky.
P. Tojnar informoval zastupitele o provedeném auditu v mateřské škole s tím, že zjištěné nedostatky budou
po dohodě s paní ředitelkou odstraněny do konce roku 2011.
Zároveň pan starosta přednesl zprávu o skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí v Mateřské škole ve dnech 7. - 8. 11. 2011.
V průběhu této inspekční činnosti bylo mimo jiné zjištěno:
1. Kontrolovaná osoba měla nestandardně vysoký zůstatek na účtu pokladny (k 31. 12. 2010 cca 156.000 Kč).
2. Ředitelka školy nezavedla funkční vnitřní kontrolní systém – řídící kontrolu,
3. ČŠI dále zjistila, že k 31. 12. 2010 nesouhlasil zůstatek na účtu FKSP. Rozdíl mezi účty činil cca 70.000 Kč.
V organizaci tak vzniká vysoká míra rizika při hospodaření s veřejnými prostředky.
Hlasování: ANO:
NE:
ZDRŽEL SE:
Informace bere zastupitelstvo na vědomí.
5. Darovací smlouva na pozemek 590/3 u evangelického kostela
Starosta seznámil ZO s návrhem darovací smlouvy a pozemek 59/3 u evangelického kostela.
Hlasování: ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Darovací smlouva byla schválena a starosta byl pověřen k podpisu smlouvy.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi fa ČEZ Distribuce ,a.s., a Obcí
Bohuslavice nad Metují č. 509 – 6315/2010 ze dne 21.4.2011. Jedná o připojení parcel. čísla 1390 – p. David
Kylar.
Hlasování: ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Smlouva byla schválena a starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
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7. Smlouva o poskytování služeb VaK Náchod
ZO bylo seznámeno o jednání s firmou VaK Náchod o poskytování podkladů o množství odebrané vody podle
popisných čísel k účelu kalkulace výše stočného.
Hlasování: ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Smlouva o poskytování služeb byla schválena a starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
8. Schválení vítězné firmy na vybudování základů pro prodejnu KONZUM
Nabídkou zakázky na provedení základů pro prodejnu potravin KONZUM bylo osloveno 5 firem z okolí.
Nabídku předložily 3 firmy - fa STAVOS Dobruška s.r.o., fa SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., fa
ODMM HONZU, s.r.o.
Nabídka ve výši 162 246 Kč s DPH od fa ODMM HONZU, s.r.o. Náchod.
Nabídka ve výši 289 325 Kč s DPH fa STAVOS Dobruška s.r.o.
Nabídka ve výši 185 305 Kč s DPH fa SVOBODA dopravní a inženýrské stavby a.s.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 3 (p. Syrovátko, pí. Hladíková a p. Hronovský)
Schválena byla nabídka fy ODMM HONZU s.r.o. Náchod ve výši 162 246 Kč.
Starosta byl pověřen podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
9. Smlouva o poskytování služeb – Praktický lékař Javorský s.r.o.
ZO bylo seznámeno se smlouvou o poskytování služeb s MUDr. Javorským, který bude zároveň lékařem pro
zaměstnance obecního úřadu.
Hlasování:
ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Smlouva byla schválena a pan starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
10. Obnova manipulační techniky
Starosta informoval ZO o nutnosti obnovení manipulační techniky. Zatím byly posuzovány předložené nabídky,
které ještě budou specifikovány a budou předloženy další návrhy.
Rozhodnutí bylo přesunuto zastupitelstvem na příští schůzi.
11. Žádost o finanční dar Jednotě OREL
Tělovýchovná jednota Orel požádala o finanční dar 100 000,- Kč na uhrazení faktur za již provedené dílo na
budově Tělovýchovné jednoty Orel.
Hlasování: ANO: 6 NE: 1 (p. Kvirenc) ZDRŽEL SE: 4 (p. Kutina, p. Syrovátko, pí. Hladíková a pí. Přibylová)
Finanční dar byl schválen.
12. Schválení záměru o prodeji pozemku
ZO bylo seznámeno se záměrem o prodeji části pozemku č. 546/1. Žádost o možnosti odkoupení této parcely si
podal ing. Šebesta. Jedná se o výměru cca 150 m².
Hlasování
ANO: 7 NE: 2 (pí. Hladíková a p. Hronovský) ZDRŽEL SE: 2 (pí. Bitnarová a pí. Přibylová)
Záměr o prodeji byl schválen.
13 . Rozpočtové opatření
Starosta informoval zastupitele, že k 31. 10. 2011 provedl rozpočtové opatření č. 2, popsané v příloze zápisu.
K provedeným změnám nebyly vzneseny žádné připomínky
Hlasování:
ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Rozpočtové opatření bylo schváleno.
14.Návrh rozpočtu na rok 2012
ZO bylo seznámeno s předběžným návrhem rozpočtu na r. 2012.
15. Kalkulace stočného pro rok 2012
Na základě závěru kontroly z Finančního ředitelství Hradec Králové vyplývá obci povinnost
provést kalkulaci stočného. Z důvodu složitosti výpočtu jsme oslovili VaK Náchod, a.s., který
nám pomáhá potřebné kalkulace provést.
Stočné pro r. 2012 se bude stanovovat pro každé č.p. dle odebraného množství vody z veřejného vodovodu.
Objekty napojené na vlastní zdroj budou zpoplatněny paušálem 35m³ za osobu a rok.
Výpočet stočného bude proveden zvlášť na tlakovou kanalizaci a spádovou kanalizaci.
Konečný výpočet výše stočného bude předložen na prosincovém zasedání ZO.
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16. Diskuse
- p. Koukol vyjádřil nespokojenost s čistotou na stanovištích kontejnerů na tříděný odpad, připojil se p.
Hronovský st. s ukládáním neidentifikovatelného odpadu do kontejneru
na hřbitově u katolického kostela. P. Nývlt informoval ZO, že tento odpad je převážen pracovníky obecního
úřadu od kontejnerů na tříděný odpad.
Tímto ZO apeluje na občany, aby důsledně třídili odpad a pomohli ohlídat občany z jiných obcí, kteří ukládají
tento netříděný odpad na stanovištích obce Bohuslavice..
- p. Hofman podal stížnost na stav obecních komunikací. Pan starosta odpověděl, že je
na příští rok počítáno s opravami kritických úseků dle finančních možností obce, v místech s dokončenou
tlakovou kanalizací.
- pí. Přibylová a pí. Hladíková poděkovali obecním zaměstnancům za dozor u přechodu
pro chodce při ranním příchodu dětí do školy a školky.
ZO schvaluje:
1 - Schválení a doplnění programu
2 - Volba návrhové komise, navrhovatelů a zapisovatele
3 - Částku 19 000 Kč na vypořádání soudního sporu s panem Hladíkem.
4 - Darovací smlouvu na pozemek 590/3 u evangelického kostela
5 - Smlouvu o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. – Obec Bohuslavice
6 - Smlouvu o poskytování služeb s VaK Náchod, a.s.
7 - Vítěznou nabídku firmy ODMM HONZU s.r.o., Náchod ve výši 162 246 Kč.
8 - Smlouvu o poskytování služeb s Praktický lékař Javorský s.r.o.
9 - Finanční dar Jednotě OREL ve výši 100 000,- Kč
10 – Záměr o prodeji části pozemku č. 546/1
11 – Rozpočtové opatření č. 2/2011
ZO bere na vědomí:
1 - Informaci o soudním sporu s pí. Kutinovou
2 - Závěry auditu ZŠ a MŠ
3 - Návrh rozpočtu na r. 2012
4 – Informace o návrhu kalkulace stočného 2012
10. Závěr
Starosta ukončil schůzi zastupitelstva ve 20:15 hod.
Zapsala: Pultarová Alena
Návrhová komise:
p. Hronovský a p. Vaňát
Ověřovatelé zápisu: p. Kvirenc a pí. Přibylová
Schvaluje:
p. Jiří Tojnar, starosta

Zápis 11/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice, konané dne 12.12.2011 v 18.00 hod.
v kanceláři starosty obecního úřadu v Bohuslavicích.
Přítomni: viz presenční listina
Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Rozpočtové provizorium
5. Rozpočtové opatření č. 3/2011
6. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výdaje SDH
7. Smlouva o zřízení věcného břemene –ČEZ
8. Návrh stočného
9. Žádost o finanční dar pro p. Čiháčka
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10.
11.
12.
13.
14.

Mandátní smlouva s VAK
Směrnice č. 1/2011 o inventarizaci majetku a závazků
Nákup sněžného děla
Diskuse
Závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášení schopné. ( p.Kutina - omluven)
Starosta přečetl navržený program schůze.
Hlasování: ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zahájení, doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise :
p. Vaňát, pí. Hladíková
Ověřovatelé zápisu:
p. Nývlt, pí. Bitnarová
Zapisovatelka:
pí. Eva Čudová
Hlasování: ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla jednohlasně schválena.
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.
Připomínka p. Hladíka k neúplnosti zápisu z minulé schůze ZO byla okomentována starostou doslovným zněním
bodu č. 3 ze zápisu OZ č. 10/2011 a byla shledána jako neopodstatněná.
4. Rozpočtové provizorium
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým provizoriem na rok 2012 s tím, že rozpočtovým provizoriem se bude ZO
řídit ještě v dalším měsíci a rozpočet na rok 2012 bude předložen ke schválení na únorovém zastupitelstvu po
provedené uzávěrce roku 2011.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2011
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením
Hlasování:
ANO: 8
(Tojnar, Nývlt, Kyral , Hronovský, Kvirenc, Vaňát, Bitnarová, Přibylová)
NE:
2
(Hladíková, Syrovátko) ZDRŽEL SE:
0
Rozpočtové opatření č. 3/2011 bylo schváleno. Současně byl pověřen starosta rozpoložkováním jednotlivých
účtů a ZO schvaluje pravomoc panu starostovi k provedení případných změn rozpočtu v závěru roku 2011
v jednotlivých oddílech do výše 50 000 Kč.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výdaje SDH
ZO bylo seznámeno s poskytnutím účelové dotace na neinvestiční výdaje SDH.
Hlasování: ANO: 10 NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na výdaje SDH byla jednohlasně schválena a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
ZO bylo seznámeno se smlouvou o zřízení věcného břemene mezi f. ČEZ Distribuce, a.s., a Obcí Bohuslavice nad
Metují.
Hlasování:
ANO: 10 NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Smlouva o zřízení věcného břemene –ČEZ byla jednohlasně schválena a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
6. Návrh stočného pro rok 2012
ZO bylo seznámeno s návrhem výpočtu stočného pro rok 2012. Během měsíce ledna 2012 bude dopracován a
schválen ZO.
ZO bere na vědomí.
7. Žádost o finanční dar pro p. Čiháčka
Pan Čiháček požádal o finanční podporu ve výši 5.000,- Kč na závody v motocrossu na sezonu 2012.
Hlasování: ANO: 2 (Tojnar, Kyral)
NE: 5 (Hronovský, Vaňát, Kvirenc, Přibylová, Hladíková)
ZDRŽEL SE: 3
(Syrovátko, Bitnarová, Nývlt)
Panem Kyralem byla navržena částka 3.000,- Kč.
Hlasování:
ANO: 5
(Tojnar, Nývlt, Kyral Kvirenc, Syrovátko )
NE: 4 (Hronovský, Vaňát, Přibylová, Hladíková) ZDRŽEL SE:
1 (Bitnarová)
Žádost o finanční dar pro p. Čiháčka nebyla schválena.
8. Mandátní smlouva s VAK
Mandátní smlouvu s VAK je třeba ještě doplnit o další body a proto se odkládá na následující zastupitelstvo.
Pan Roman Kyral byl pověřen dopracováním smlouvy s ing. Zimou – VAK Náchod.
ZO bere na vědomí
9. Směrnice č. 1/2011 o inventarizaci majetku a závazků
Hlasování: ANO: 10
NE: 0ZDRŽEL SE: 0
Směrnice č. 1/2011 o inventarizaci majetku a závazků byla jednohlasně schválena.
10. Nákup sněžného děla
Nákup sněžného děla se odkládá na příští zimní sezonu.
ZO bere na vědomí
11.
-

Diskuse
p. starosta – informoval o svozu listí a trávy, s tím že příští rok se bude provádět svoz jiným způsobem
p. Hronovský – vznesl dotaz ohledně nejasností v hospodaření v mateřské škole
p. Vaňát - vznesl dotaz ohledně dostavby kanalizace –
p. starosta informoval, že již 2x byla žádost o další dotaci vrácena z důvodů nedostatku finančních
prostředků a u třetí žádosti se čeká na vyjádření
p. starosta informoval o rekonstrukci kostela – nově jsou schváleny změny v materiálu oplechování včetně
přibývajícího oplechování střechy věže. Dále pak informoval o průběhu výstavby prodejny – vše probíhá dle
harmonogramu a prodejna by měla být otevřena začátkem února 2012.
12. Usnesení
ZO Schvaluje:
1. program schůze
2. navrhovatelé zápisu p. Vaňát, pí. Hladíkovou; ověřovatelé pí. Bitnarová, p.Nývlt a zapisovatelku
pí. Čudovou
3. Rozpočtové opatření č. 3/2011
4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na výdaje SDH
5. Rozpočtové provizorium na rok 2012
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
7. Směrnice č. 1/2011 o inventarizaci majetku a závazků

6

Zamítá:
1. Žádost o finanční dar pro p. Čiháčka
Bere na vědomí:
1. vypracování výpočtu výše stočného pro rok 2012
2. odložení schválení Mandátní smlouvy s VAK Náchod na následující zasedání ZO
3. odložení nákupu sněžného děla na příští zimní sezónu
4. závěry jednotlivých bodů diskuse
13. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 19.30 hodin
Zapsala:
12.12.2011 Eva Čudová
Ověřovatelé zápisu:
p. Nývlt , pí. Bitnarová
Návrhová komise:
pí. Hladíková, p. Vaňát

CO JSTE HASIČI?
Cvičení jednotek SDH
V sobotu 12. listopadu se do Nahořan sjely jednotky sborů dobrovolných hasičů z okrsku Nové Město nad
Metují. Konalo se zde školní cvičení dle cvičebního řádu. Každá jednotka obdržela určitý úkol. Naše jednotka
ještě společně s jednotkou z Vršovky měla za úkol předvést „Dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy
od CAS.“ Tuto ukázku zvládla úspěšně. Dále následovaly ukázky ostatních jednotek. Menší chybičky byly na
místě prokonzultovány a následně odstraněny. Dík patří Petru Fantovi z SDH Nové Město n. M., který toto
cvičení řídil, kontroloval a také hodnotil. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor
Fejtek, Josef Hemelík, Martin Hemelík, Pavel Novotný a Radek Rydlo.
Operačního středisko v Náchodě končí
Od 1. prosince 2011 je zrušeno operační a informační středisko územního odboru Náchod a veškeré jeho
úkoly a kompetence převzalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru (HZS)
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. V rámci budování jednotných operačních středisek HZS krajů budou
postupně rušena i další okresní operační střediska v Trutnově, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou. HZS
Královéhradeckého kraje patřil k jednomu z posledních krajů, který neměl zřízené centrální operační středisko.
Občané okresu Náchod tuto změnu prakticky nepocítí, moderní technické vybavení a zázemí umožní efektivně
řídit výjezdové jednotky z krajského operačního střediska. Starostové všech obcí, kteří mají podle zákona
povinnost zřídit jednotku požární ochrany, byli o této skutečnosti informováni. Aktuálně také proběhlo
informování ostatních složek integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje a dalších institucí.
Kontaktním informačním místem pro řešení událostí je tedy od 1. prosince 2011 pouze krajské operační
středisko HZS Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, telefonní číslo 950 530 100. Na tuto civilní linku můžou
občané z Hradce Králové a Náchoda hlásit pálení klestí a jiné události (výňatek ze zprávy tiskové mluvčí KŘ HZS
Hradec Králové Bc. Martiny Žahourové). A jestli jste v pondělí 28. listopadu v 17 h a 6 minut zaslechli „naši
sirénu“, tak v tuto dobu právě proběhla zkouška z operačního střediska z Hradce Králové.
Požár krmného vozu
V pátek 2. prosince v 5 hodin a 26 minut se na naší hasičské zbrojnici rozezněla siréna tento týden již
podruhé. Naše výjezdová jednotka byla vyzvána k lokalizaci požáru speciálního krmného vozu v areálu
zemědělského družstva v Bohuslavicích. Společně s naší jednotkou vyjeli na místo také hasiči HZS stanice
Dobruška a JSDH Nové Město nad Metují. Hořet začalo v motorovém prostoru stroje. Požár se rychle rozšířil a
zničil hydrauliku. Řidič a další zaměstnanci družstva začali před příjezdem hasičů požár hasit pomocí ručních
práškových hasicích přístrojů. Příčinou vzniku požáru byla technická závada. Hmotná škoda zatím nebyla přesně
vyčíslena, ale zřejmě přesáhne částku jeden milion korun. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel
Čepelka ml., Josef Hemelík a Martin Hemelík.
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A jestli jste v neděli 4. prosince ve 12 hodin slyšeli sirénu v tomto týdnu již potřetí, tak to nebylo nic jiného,
než pravidelná zkouška, která se provádí každý měsíc.
Výroční valná hromada SDH
V sobotu 10. prosince se v sále Orelny konala Výroční valná hromada SDH Bohuslavice. Po zahájení
následovala zpráva vedoucího mládeže o činnosti mladých hasičů v letošním roce, na kterou navázalo
vystoupení. Mladí hasiči předvedli herecké umění v podobě pohádky s názvem „ O veliké řepě trochu jinak.“
Nechyběla ani básnička „Jak se stát hasičem.“ Dále byli všichni přítomni seznámeni s hodnocením činnosti
sboru v letošním roce ve zprávách starosty, velitele, pokladníka, předsedy revizní komise a velitelky družstva
žen. Svůj příspěvek přednesl také vedoucí Okresní odborné rady mládeže okresu Náchod Milan Kligl, který
kladně ohodnotil nejen naši práci s mládeží, ale také práci celého našeho sboru. Byly zde také prezentovány
fotografie z činnosti sboru v letošním roce. Výroční valné hromady, která byla zakončena zábavou se skupinou
Pláteníci, se zúčastnilo 16 mladých hasičů, 39 dospělých hasičů a 11 hostů. Divadelní představení svých dětí
shlédlo také několik rodičů.
Výsledky celoročních soutěží
Nejprve začneme mladými hasiči, kteří jsou každoročně hodnoceny ve třech soutěžích. První je Pohár OORM
(Okresní odborné rady mládeže), druhá je hodnocení aktivity za uplynulý rok, třetí je Pohár starosty OSH
Náchod (výsledkem je součet umístění dvou předešlých soutěží). V Poháru OORM obsadili naši mladší žáci 13.
místo, starší žáci 26. místo, v hodnocení aktivity mladší žáci 11. místo, starší 21. místo. V Poháru starosty OSH
se celkově umístili mladší žáci na 11. místě a starší na 23. místě. Ve všech soutěžích v obou kategoriích bylo
v okrese Náchod hodnoceno celkem 44 kolektivů.
A nyní kategorie dospělých. V Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují (zde se sčítají výsledky všech
soutěží pořádaných v tomto okrsku) se naše ženy umístily na 1. místě a obhájily tak loňské vítězství. V této
kategorii bylo hodnoceno celkem šest družstev. Družstvo mužů zopakovalo také loňské umístění, i letos
obsadilo 3. místo. Zde bylo hodnoceno celkem jedenáct družstev. Družstvo žen se v letošním roce ještě zapojilo
do Náchodské hasičské Primátor ligy, kde z dvanácti zúčastněných družstev obsadilo celkově 9. místo.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok
Jménem SDH Bohuslavice a také jménem svým bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2012.

Karel Čepelka ml.

Z výroční valné hromady
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Z KULTURNÍ KOMISE
Kulturní a společenské akce pořádané za spoluúčasti obce v roce 2011:
měsíc LEDEN:

Orelský ples

měsíc ÚNOR:

Dětský karneval

měsíc BŘEZEN: Masopust + taneční zábava
měsíc DUBEN:

Čarodějnice

měsíc KVĚTEN: Pohádkový les
měsíc ČERVEN: Hasičská soutěž „O pohár starosty“
Letní slavnost v rámci projektu „Putování severovýchodními Čechami Dolním Slezskem bez
hranic“
Výstava obrazů v Orelně
měsíc ČERVENEC: Halínský pohár
měsíc SRPEN:

Střelecká soutěž „O pohár starosty“

měsíc ZÁŘÍ:

Koncert dechové hudby VALANKA z Dobrušky
Pouťová taneční zábava v Orelně

měsíc ŘÍJEN:

Posvícenská taneční zábava

měsíc LISTIPAD: 1.adventní neděle – divadelní představení žáků ZŠ
měsíc PROSINEC: Mikulášská nadílka + loutkové divadlo z Nové Paky
2. adventní neděle – koncert žáků pardubické konzervatoře
3. adventní neděle - koncert Polyfonního sdružení
- Tabasco Club z Polska
4. adventní neděle – vánoční mše J.J.Ryby – „Hej mistře“
Troubení pod vánočním stromem - VALÁNEČKA

Informace o finančním vypořádání z adventních koncertů:
Celkový výtěžek z dobrovolného vstupného za 1., 2. a 4. adventní neděli činí 7 767,- Kč.
Po celkovém vyúčtování veškerých nákladů na zabezpečení akcí (doprava účinkujících, občerstvení, květiny pro sólisty,
ozvučení …..) doplatila obec ze svého rozpočtu částku 11 588,- Kč.
Obec Bohuslavice děkuje všem sponzorům:
ZEPO Bohuslavice, a.s.
pekárna MARTA spol. s r.o., Dobruška
Nutricia DEVA a.s., Nové Město n. Met.
Zemní práce Radek Rydlo, Bohuslavice
Svazek Obcí METUJE, Velká Jesenice
za podporu při pořádání těchto akcí.
Děkujeme všem občanům, kteří nás podpořili svoji účastí i finančním příspěvkem ve formě dobrovolného vstupného
na námi pořádaných akcích.
Kulturní komise Obce Bohuslavice
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VÝZNAMNÉ DNY A UDÁLOSTI
Prosincové události:
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.

Štědrý den
Boží hod vánoční
2.svátek vánoční
Silvestr – oslavy konce roku a začátku nového

6.12.1774
2.12.1805
26.12.1898
7.12.1941
11.12.1946
10.12.1959
29.12.1989
21.12.2007

Marie Terezie zavedla všeobecnou vzdělávací povinnost pro děti od 6 do 12 let
proběhla bitva u Slavkova (vojsko Napoleona Bonaparte drtivě porazilo rusko-rakouské vojsko)
manžele Curierovi objevili nový chemický prvek, který byl později nazván radium
Japonsko zaútočilo na přístav Pearl Harbour a USA vstoupily do 2. sv. války
založen UNICEF (Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci)
Jaroslav Heyrovský dostal Nobelovu cenu za chemii
Václav Havel byl zvolen prezidentem (v té době ještě) Československa
vstup ČR do Shengenského prostoru (překročení státních hranic členských států bez kontroly)

Prosincová úmrtí:
Jan B. Santini-Aichel (1677 - 1723) - český architekt, proslavil se svým stylem – barokní gotika, ve kterém
postavil mimo jiné např. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) - geniální klasicistní skladatel a virtuoz, který stvořil přes 600
hudebních děl, dílo: např. opery Don Giovanni či Figarova svatba
Gustave Eiffel (1832 -1923) - francouzský konstruktér a architekt, autor Eiffelovy věže či kostry Sochy svobody
Josef Lada (1887 - 1957) - malíř, spisovatel a ilustrátor; dílo: ilustrace Švejka; kocour Mikeš, kmotra liška...
Karel Hašler (1879 - 1941) - herec, písničkář, textař, spisovatel, skladatel, zemřel v konc. tábořeMauthausen;
nejznámější písně: Ta naše písnička česká, Po starých zámeckých schodech…
Charlie Chaplin (1889 - 1977) - slavný filmový tvůrce, herec, komik; k filmům psal sám scénáře, režíroval i hrál
Karel Čapek (1890 - 1938) - spisovatel, novinář, dramatik, překladatel, dílo: př. Bílá nemoc, Krakatit, R.U.R.,…
Jiří Trnka (1912 - 1969) - výtvarník, ilustrátor, režisér animovaných filmů, spoluzakladatel studia Bratři v triku
Jiří Šlitr (1924 - 1969) - skladatel, klavírista, zpěvák, herec, tvořil uměl. dvojici s Jiřím Suchým v divadle Semafor
John Lennon (1940 - 1980) - zpěvák a hudební skladatel, člen legendární skupiny The Beatles; byl obětí atentátu

Walt Disney (5.12.1901 – 15.12.1966)
Walt Disney se narodil v Chicagu, rodina se několikrát
stěhovala. Měl staršího bratra Roye, mladší sestru Ruth, a když
byly Waltovi čtyři roky, začal kreslit a také se zamiloval do
vlaků a železnic.
Během svého dospívání se Walt začal přátelit s divadelníky
a herci, objevil svět varieté a filmu. Navštěvoval večerní kurzy
umění, do školního časopisu přispíval jako karikaturista.
S kolegou z práce později založil firmu, ve které tvořili
karikatury, ale která neměla dlouhého trvání. Proto se rozhodl
pro obor animace, ve kterém začal velmi brzy slavit úspěchy.
Během několika dalších let se stal mezinárodně úspěšným
filmovým producentem, režisérem, scénáristou, dabérem a
také chytrým podnikatelem. Společně s bratrem založili
společnost Walt Disney Productions, uspěli v Hollywoodu a
jejich tvorba je dnes známa po celém světě. Mimo jiné je
nejslavnější postavičkou, která vznikla v této firmě, Mickey
Mouse, kterého sám daboval.
Za svou tvorbu obdržel 7 ocenění Emmy a 59x byl
nominován na Oscara – celkem jich získal 26. Byl i úspěšným
bavičem a založil několik zábavních parků, které jsou dodnes velmi vyhledávanými atrakcemi.
Michaela Voborníková
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PODZIMNÍ STŘELECKÉ AKCE NA KRÁLÍČKOVĚ KOPCI
Na úvod mi dovolte, abych se vrátila k jedné významné střelecké soutěži, která se uskutečnila v měsíci
srpnu.
V sobotu 20. srpna se konal závod o pohár starosty na loveckém kole. Přestože vládlo příznivé počasí, které
přímo vybízelo k vynikajícím výkonům, na Králíčkův kopec zavítalo pouze 22 střelců. To však nepokazilo
přátelskou atmosféru a dobrou náladu zúčastněných.
Z mimořádně napínavého závodu nakonec vyšel vítězně Leoš Tomáš s nástřelem 73 terčů, který převzal
pohár od starosty obce, druhé místo obsadil Petr Potoček se 71 body a na třetím místě se umístil Aleš Mlíka (67
bodů).
První podzimní sezóna byla zahájena 28. září závodem
o Svatováclavskou cenu. Této akce se zúčastnil dokonce i
dvojnásobný juniorský mistr světa ve skeetu Jakub Novota. Pro ty,
kteří se nevyznají ve střeleckých disciplínách – skeet je broková
disciplína, která se střílí brokovnicí na letící asfaltové terče. Ty jsou
vrhány ze dvou věží vždy stejným směrem, zatímco střelec postupuje
po střeleckých stanovištích v půlkruhu a střílí na terče střídavě zleva
a zprava, případně na dva terče najednou. Na každý terč smí vystřelit
jen jednu ránu. Všichni střelci absolvují po základní části finálovou
položku – 25 terčů, která určí konečné pořadí. V případě nerovnosti
výsledků je určeno pořadí tzv. rozstřelem, a to na stanovišti č. 4, kde
střílí střídavě dvojstřely do první chyby.
Ve svatováclavské soutěži se střílely dvě disciplíny, které byly rozděleny do dvou kategorií: kategorie A
střílela 40 terčů lovecké kolo a 40 terčů severský trap + finále. Kategorie B střílela 20 terčů lovecké kolo a 20
terčů severský trap.
Trap je brokovou disciplínou, kdy se střelci střídají na pěti stanovištích. Na každém stanovišti jsou 3 vrhačky,
které jsou odpalovány podle vloženého programu. Před každým stanovištěm vyletuje na povel závodníka terč
ze zákopu 15 m před střelcem předem neznámým směrem. Na každý terč je možno použít dvě nábojnice, ve
finále pouze jednu. V základní části závodu se střílí 125 terčů, ve finále dalších 25. Aby byl terč považován za
zasažený, musí z něho odpadnout úlomek.
Hned po prvních dvou kolech Jakub Novota ukázal svoji formu, když svými téměř bezchybnými výkony
porážel místní střeleckou „elitu“. Ta se nenechala zahanbit a pomyslně vyzvala juniorského mistra světa na
souboj. V těsném Novotově závěsu se nacházel Leoš Tomáš, kterému se dokonce podařilo na severském trapu
nastřílet čistých 39 zásahů ze 40 možných, čímž se dostal bez problémů do finále.
Finálová položka měla rozhodnout o vítězi. Jakub Novota se zpočátku držel dobře, ale pak udělal chybu a
jeho šance na prvenství se po celkovém součtu zmenšila. I Leoš Tomáš střílel výborně, a díky Novotovým
chybám z předchozího severského trapu si uhájil první příčku s 90 body. Druhé místo si tedy vybojoval Jakub
Novota, který nastřílel 86 terčů a třetí místo obsadil Václav Herzán (85 bodů).

Obrázek 1 O pohár starosty, 20.8.2011

Obrázek 2 Svatováclavská cena, 28.9.2011. Zleva:
Eduard Horký, Miloš Hochman, Bohumil Martínek,
Leoš Tomáš, Jakub Novota

První říjnový víkend byl na Králíčkově kopci v duchu
posvícení. I když počasí zrovna nepřálo velkému
střeleckému klání, někteří si nenechali ujít tradiční
posvícenskou kachnu se zelím, řízek pavlišov nebo domácí
posvícenské koláče.
V sobotu 8. října se na start postavilo 7 tříčlenných
družstev, která se utkala v loveckém parkúru 2x25 terčů.
Díky vydatnému dešti, musel být závod několikrát
přerušen, ale to nepokazilo náladu závodníkům.
Do finále postupovalo šest nejlepších střelců.
Z každého mužstva byl vybrán jeden zástupce, který měl
rozhodnout o konečném výsledku. Na bedně vítězů pak
stanuly tyto týmy: první místo vybojoval tým Potoček Petr
– Tomáš Leoš – Heřmánek Martin se 120 sestřelenými
terči, stříbrnou příčku si vystřílel mladý, nadějný tým
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Novota Jakub – Novota Matěj – Jahodová Libuše (106 terčů) a bronzovou pozici uhájil tým Smutný Jaroslav –
Steklý Zdeněk – Matoušek Václav (100 terčů).

Obrázek 3 Lovecký parkúr, 2x25 terčů, 8.10.2011

Střelecká sezóna na Králíčkově kopci byla ukončena
v sobotu 29. října Memoriálem Miroslava Aliny na loveckém
kole. SSK hostil již druhý ročník, kdy se soutěžilo o křišťálový
putovní pohár, který do závodu věnovala paní Alinová.
Návštěvnost od loňského roku byla podstatně vyšší. Vzdát
hold přišlo celkem 44 střelců a mimo jiné i spousta přátel a
známých pana Aliny. Putovní pohár nakonec opět nezůstal na
domácí půdě a mířil do moravské dědiny. Po finálovém
rozstřelu si nakonec zlatou pozici vydobyl Luboš Chylík s 57
body, druhou příčku obsadil Ondřej Valenda (55 bodů), bronz
si vystřílel juniorský reprezentant ve skeetu Jakub Novota (53
bodů), bramborové místo získal Petr Potoček a pátý skončil
Tomáš Leoš.

Na závěr ještě pár slov. SSK zhodnotil
letošní střeleckou sezónu jako nadmíru
vydařenou. Povedlo se vybudovat střelnici
srovnatelnou se střelnicemi ve velkých
městech a zlepšit její zázemí.
Přestože poslední výstřel v tomto roce již
zazněl, doufáme v podobně úspěšné akce
i v příštím roce.
Monika Tomášová

Obrázek 4 Memoriál Miroslava Aliny, 29.10.2011

EVANGELICKÝ KOSTEL V BOHUSLAVICÍCH
Stavební úpravy evangelického kostela byly zahájeny 20. 6. 2011 provádějící firmou BSS Broumov převzetím
staveniště. V první fázi proběhly nutné zemní práce spojené s odstraněním překážejících dřevin a prací
spojených s odvodněním objektu. Po odstranění stávající dešťové kanalizace ústící do pozemku v blízkém
okolí kostela, byla založena nová a svedena do sběrné jímky u cesty, odkud bude napojena do dešťové
kanalizace a vyvedena do potoka. Kolem kostela byl proveden výkop rýh pro drenáž, položena drenážní
hadice napojená do dešťového potrubí. Rýha byla oddělena od základového zdiva nopovou folií a obsypána
kačírkem.
Koncem června byla zahájena montáž lešení kolem věže. Po dostavbě lešení byla provedena prohlídka
plechování a zjistilo se, že jeho stav je v havarijním stavu a je nutno řešit jeho výměnu.
V zadávací
dokumentaci nebyla výměna plechování ani nástřešních žlabů řešena, měla být pouze ošetřena novým
nátěrem. Vzhledem k opakovanému výběrovému řízení nebylo možno doplnit tento požadavek do zadávací
dokumentace ani nebylo možno ze země zjistit skutečný stav. Na základě zjištěného stavu byl svolán kontrolní
den za účasti stavební firmy, obce, stavebního dozoru a zástupce RDA. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že z
důvodu pozdějších nákladů je nutné provést nové oplechování věže a výměnu žlabů. Současně bylo dohodnuto,
že místo stávající kombinace oplechování systémem LINDAB a mědi se z důvodu nesourodého materiálu
požádá o změnu na systém PREFA, čímž se prodlouží záruka na 40 roků. V tomto smyslu byla zpracována
žádost
o změnu včetně navýšení rozpočtu v rámci přidělených finančních prostředků z dotace. Žádost byla
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projednána na CRR a posouzena jako reálná. Vzhledem k tomu, že vedoucím partnerem projektu jsou polské
Pieszyce, byl průběh změny poněkud zdlouhavý. Souhlasné stanovisko CRR jsme obdrželi 1.12.2011.
Koncem června byly na věž nainstalovány nové věžní hodiny. Zbývá ošetřit ciferníky novým nátěrem, což bude
provedeno při konečné úpravě nové fasády na věži v průběhu dokončovacích prací na věži.
V období čekání na schválení změn byla provedena nová fasáda na věži, instalace věžních hodin a další drobné
nepodstatné práce jako odstranění zbývajících starých ovocných stromů. Pokračování stavebních úprav začne
probíhat opět v jarních měsících tak, aby byl dodržen konečný termín realizace – říjen 2012.
K výstavbě prodejny potravin KONZUM v Bohuslavicích
V prvních měsících letošního roku jsme byli osloveni zástupci obchodního řetězce KONZUM s nabídkou
společné výstavby prodejny potravin. Vzhledem k tomu, že v obci s cca 1 000 obyvateli takový obchod chybí,
rozhodli jsme se pro realizaci tohoto projektu a vyčlenili v rozpočtu potřebné finanční prostředky. Po téměř 6
měsíčních jednáních uvnitř zastupitelstva obce jsme podepsali smlouvu o spolupráci s firmou KONZUM a
zahájili přípravné stavební práce. Bohužel, toto otálení nás posunulo až do podzimního období. V průběhu
prosince byla ale dokončena stavební část prací včetně inženýrských sítí spočívajících na obci a koncem měsíce
ledna, pokud počasí dovolí, bude staveniště osazeno montovanou prodejnou. Do 14-ti dnů po této montáži by
měl být zahájen prodej.
Přeji touto cestou všem občanům Bohuslavic i projíždějícím , aby do nové prodejny chodili rádi nakupovat
a vybrali si potřebné zboží z bohatého sortimentu v novém kulturním prostředí.
Vlastimil Nývlt, místostarosta

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Moc mě těší Váš zvýšený zájem o dění v naší obci za uplynulý rok a chci Vám všem poděkovat za hojnou účast
na jednání zastupitelstva a kulturních akcích , pořádaných Obcí Bohuslavice. Zároveň Vám mohu slíbit, že ve
stejně započatém trendu - co se týká otevřenosti v přístupu k informacím občanům, ale také v pořádání
kulturních a společenských akcí pro všechny věkové kategorie, budeme samozřejmě pokračovat i v následujícím
roce . Budu rád za jakékoliv Vaše podněty, připomínky a nápady, které budou přínosné a pomůžou zlepšit
životní úroveň nás všech zde v Bohuslavicích.
Zároveň chci Vám všem popřát příjemné pohodové prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v Novém roce 2012.
Jiří Tojnar, starosta obce

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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