ZPRAVODAJ

obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

6,7/2011

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis
ze schůze zastupitelstva obce, konané dne 27.6.2011 v 19.00 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. Záměr prodat obecní pozemek p.č. 546/1
5. Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci s firmou KONZUM
6. Schválení příkazní smlouvy s Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují
7. Upřesnění změn územního plánu č.4
8. Informace o uložené pokutě od ČIŽP Hradec Králové
9. Žádost o finanční dar Sportovnímu střeleckému klubu SNAJPR TÝM na akci O pohár starosty obce
10. Volba člena školní rady
11. Diskuse
12. Závěr
1.Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášení schopné (pí. Přibylová - omluvena, p. Syrovátko - neomluven).
Starosta přečetl navržený program schůze, doplnil jej o další body a program byl schválen 9 hlasy přítomných.
2.Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise :
p. Vaňát, p. Kyral
Ověřovatelé zápisu:
p. Nývlt, p. Kvirenc
Zapisovatelka:
pí. Eva Čudová
Schváleno 9 hlasy přítomných.
3.Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly proti němu vzneseny žádné
námitky, a tudíž se považuje za schválený.
4.Záměr prodat obecní pozemek p.č. 546/1
Záměr prodat obecní pozemek p.č. 546/1 pro 2 hlasy (p. Nývlt, p. Vaňát)
proti 5 hlasů (p. Kutina, p. Hronovský, p. Kvirenc, pí. Bitnarová a pí. Hladíková)
zdržely se 2 hlasy (p. Tojnar, p. Kyral).
Záměr prodat obecní pozemek p.č. 546/1 nebyl schválen.

5.Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci s firmou KONZUM
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Zastupitelstvo pověřuje jednáním starostu p. Tojnara a p. Kyrala s firmou „Konzum“ o vyhotovení konečné
verze Smlouvy o vzájemné spolupráci a stanovení práv a povinností smluvních stran při výstavbě prodejny
potravin včetně zakomponování připomínek zastupitelů.
Schváleno 9 hlasy všech přítomných.
6.Schválení příkazní smlouvy s Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují
Příkazní smlouvu s Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují ZO schvaluje 9 hlasy všech přítomných.
ZO bere na vědomí ustanovení mzdy pro knihovnici Obce Bohuslavice.
7.Upřesnění změn územního plánu č.4
Změnu územního plánu č.4 - lokality Z4/2 a Z4/3. ZO schvaluje 8 hlasy, 1 hlas se zdržel hlasování
(p. Nývlt). Starosta zároveň upozornil ZO na existenci jistého rizika, že nepodaří-li se při pořizování nového
územního plánu (tzn.po 1.1.2012) projednat všechny současné zastavitelné plochy, je pravděpodobné, že obec
bude povinna v souladu s ustanovením paragrafu 102 stavebního zákona majitelům pozemků vyplácet náhradu
za změnu ceny (stavební parcela – orná půda) u nemovitostí, u kterých není v příštích letech předpoklad
realizace výstavby.
8.Informace o uložené pokutě od ČIŽP Hradec Králové
Uložená pokuta od ČIŽP Hradec Králové v celkové částce 16000,- Kč za porušení ustanovení paragrafu 12 odst.
1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení (Obec Bohuslavice) dopustil tím, jak bylo zjištěno ČIŽP při
místním šetření provedených ve dnech 11.6.2010 a 2.7.2010, že nenakládal s odpady a nezbavoval se jich
pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí. Konkrétně se jednalo o skutečnost, že účastník řízení minimálně dne 11.6.2010 odstraňoval
odpady tím, že je pálil na bývalé skládce v blízkosti Obce Bohuslavice nad Metují na pozemcích par. č.975/29,
975/30 975/24, k.ú. Bohuslavice nad Metují. Konkrétně se jednalo o pálení odpadních větví a klestí, které
nebyly suché a obsahovaly příměsi komunálních odpadů (plasty, textil, lepenku, část karoserie, ocelová pera
z matrací, asfaltovou střešní krytinu). Území bude po dohodě s majitelem zavezeno hlínou - ZO bere na vědomí.
9.Žádost o finanční dar Sportovnímu střeleckému klubu SNAJPR TÝM na akci „O pohár starosty obce“
Návrh na finanční dar 5000,- Kč pro 2 hlasy (p. Kyral, p. Hronovský),
proti 4hlasy (p. Kutina,pí Hladíková, p. Kvirenc, p. Vaňát)
zdržely se 2 hlasy (p. Tojnar, pí. Bitnarová).
Návrh na finanční dar 3000,- Kč pro 8 hlasů, zdržel se 1 hlas (pí. Hladíková)
Finanční dar střeleckému klubu SNAJPR TÝM byl schválen v hodnotě 3000,- Kč.
10.Volba člena školní rady hlasy
Na člena školní rady byl navržen p. Čepelka - schváleno 9 hlasy všech přítomných.
11.Diskuse
- prostory OÚ – nekuřácké – učinit kroky, aby bylo toto pravidlo dodržováno – zajistí p. Novotný Pavel
- azylový dům čp. 295 – předběžná diskuse o možném prodeji
- hasičská historická stříkačka – pokusit se o začlenění do kulturních památek – šance na příspěvek na
údržbu tohoto historického zařízení
12.Usnesení
ZO schvaluje:
1. Program schůze, navrhovatelé zápisu p. Vaňát, p. Kyral, ověřovatelé p. Nývlt, p. Kvirenc a
zapisovatelku pí. Čudovou
2. Pověření p. Tojnara a p. Kyrala s firmou „Konzum“ o vyhotovení konečné verze Smlouvy o vzájemné
spolupráci a stanovení práv a povinností smluvních stran při výstavbě prodejny
3. Příkazní smlouvu s Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují
4. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny č. 4 územního plánu dle vypracované dokumentace pro
lokality Z4/2 a Z4/3.
5. Finanční dar střeleckému klubu SNAJPR TÝM v hodnotě 3000,- Kč
6. Člena školní rady p. Čepelku
Zamítá
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1. Záměr prodat obecní pozemek p.č. 546/1
Bere na vědomí
1. Uhrazení pokuty - pokuta od ČIŽP Hradec Králové v celkové částce 16000,- Kč byla zaplacena, území
bude po dohodě s majitelem upraveno
2. Ustanovení mzdy pro knihovnici Obce Bohuslavice
13. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 20.10 hodin.
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
Návrhovou komisi:
Zápis schvaluje:

27.6..2011 Eva Čudová
p. Nývlt, p. Kvirenc
p. Vaňát, p. Kyral
p. Jiří Tojnar, starosta

Změny u místních poplatků 2011
Vážení občané,
chtěli bychom vás seznámit se změnami místních poplatků, neboť 1.1.2011 byl novelizován zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vstoupil v účinnost i nový zákon
č. 280/2009Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jimž se řídí správa místních poplatků.
Z výše uvedeného vyplývá následující:
V případě, že nedojde k řádnému splnění poplatkové povinnosti (poplatek nebude zaplacen včas – do
30.6.2011, nebo ve správné výši), bude poplatek vyměřen platebním výměrem, kde dochází
k navýšení poplatku o 50% (může však být navýšen až trojnásobně). Nepředchází mu tedy již žádná
výzva k ohlášení poplatkové povinnosti jako dříve a jakmile dojde k vyměření poplatků platebním
výměrem, nelze jej zrušit.
Dále bychom Vás chtěli ještě upozornit na to, že od 1.3.2011 lze vyměřovat místní poplatky
hromadným předpisným seznamem. Jeho vyhlášení se provede veřejnou vyhláškou na úřední desce.
Obsahem této vyhlášky je: určení místního poplatku, kterého se to týká, uvedení místa a doby, kdy je
možné do něj nahlédnout. V rámci úsporných opatření budeme tohoto též využívat.
Obdobně před vydáním exekučního příkazu již nemáme povinnost zasílat výzvu k zaplacení
nedoplatku v náhradním lhůtě. Je nahrazena pouze neformálním upozorněním, což může být učiněno
telefonicky nebo pouhým zasláním složenky.
Došlo také k navýšení exekučních nákladů, které v současnosti činí minimálně 500,- Kč.
Při současné výši poplatku za provoz systému odstraňování komunálního odpadu 500,-Kč za osobu,
stočné 300,-Kč za osobu, příspěvek na kanalizaci 5000,- Kč a poplatek ze psů se tak může toto placení
značně prodražit.
Pokud jste tedy dosud neuhradili, ačkoli splatnost poplatků již uplynuly, prosíme, učiňte tak co
nejdříve.
Pokud máte pochybnosti o tom, zda již máte uhrazeno, rádi Vám to sdělíme, ať už osobně nebo
telefonicky. Jsme si vědomi, že někteří se mohou ocitnout ve vážné finanční situaci a nejsou schopni
dodržet splatnosti poplatků. Takovéto výjimečné situace budeme samozřejmě akceptovat a budeme
je individuálně řešit, ať už třeba prodloužením splatnosti nebo povolením splácení poplatku po
částech.
Znovu podotýkáme, že letošní termín splatnosti poplatků byl do 30.6.2011, příští rok se termín
pravděpodobné změní, proto prosím sledujte naše výzvy na úřední desce, zpravodaji, či na našich
www stranách, kde bude toto včas presentováno.
Věříme, že výše zmíněných sankcí nebude třeba a těšíme se na další spolupráci.
Eva Čudová, správa místních poplatků

CO JSTE 3HASIČI?

Odstranění stromu a větví
V sobotu 4. června ve 14:35 hodin jste mohli uslyšet sirénu, která se rozezněla na naší hasičské zbrojnici.
Výjezdová jednotka byla vyzvána k odstranění části stromu zasaženého bleskem, která ohrožovala provoz na
pozemní komunikaci z Bohuslavic směrem na Rohenice. Z důvodu bezpečnosti byl nakonec strom poražen.
Zásahu se zúčastnily celkem tři jednotky. Stanice Náchod, JSDH Nové Město nad Metují a JSDH Bohuslavice
(Roman Kyral, Martin Hemelík, Jan Kondek a Milan Matoulek). Ve středu 22. června ve 21:11 hodin se siréna
rozezněla opět. Tentokrát jen kvůli popadaným větvím, které znemožnily provoz na komunikaci z Bohuslavic
směrem na Pohoří. Zde zasahovala pouze naše jednotka (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Josef
Hemelík, Aleš Petr, Tomáš Petr a Lukáš Timura).
Noční soutěž Vč. ligy
V pátek 10. června uspořádal SDH Horní Radechová soutěž v požárním útoku,tzv. Radechovský kopeček,
která byla součástí Východočeské hasičské ligy. Začátek byl naplánován na 22 hodinu a družstva dospělých zde
soutěžila při umělém osvětlení. Této soutěže se zúčastnilo naše družstvo žen (Veronika Fejtková, Edita
Herzigová, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková, Jana Novotná a Renata Vomočilová) a dosáhlo
pěkného času 26,91 s (na sklopné terče). Z dvanácti zúčastněných obsadilo 8. místo. Více na www.vchl.com.
Náchodská hasičská liga
Následující den, v sobotu 11. června se naše družstvo žen vydalo do Blažkova, kde se konalo 3. kolo
Náchodské hasičské ligy. Tato soutěž byla vypsána pro kategorie dospělých. V ženské kategorii se zúčastnilo
celkem 11 družstev a naše ženy (Veronika Fejtková, Edita Herzigová, Marie Hušková, Šárka Kašparová, Věra
Netolická, Jana Novotná a Renata Vomočilová ) se umístily na 6. místě.
Pohár starosty obce Bohuslavice
O týden později, v sobotu 18. června připadlo pořadatelství soutěže na náš sbor. Asi všichni víte, že se na
zdejší sokolské zahradě konal již XI. ročník soutěže v požárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice.
Startovalo se zde ve čtyřech kategoriích a na startu se celkem objevilo čtyřicet jedna družstev, dvacet osm
dětských a třináct dospělých.
Na devátou hodinu ranní byl naplánován začátek soutěže mladších a starších žáků, kterou SDH Bohuslavice
pořádal ve spolupráci s OORM Náchod. Tato soutěž byla součástí Poháru starosty OSH Náchod (více na
www.mladihasici.xf.cz) a také byla podporována Královéhradeckým krajem. Začala nejmladší kategorií. Jako
první na start nastoupilo první domácí družstvo mladších žáků. Po chybném připojení hadice B na stroj obsadilo
z jedenácti startujících 7. místo. Druhé domácí družstvo nastoupilo na start jako páté. Bohužel při svém pokusu
muselo čelit nepřízni počasí v podobě silného protivětru. Dle pravidel je nutné ukončit pokus do dvou minut,
což se tomuto družstvu z již zmíněného důvodu nepodařilo a tudíž mělo neplatný pokus. Z vítězství se radovali
mladší žáci ze Zvole, druhé skončilo družstvo z Nového Hrádku a třetí místo obsadilo družstvo mladších žáků
z Provozu, reprezentující sousední okres Rychnov nad Kněžnou. V této kategorii startovalo celkem jedenáct
družstev. V kategorii starších žáků se ke startu přihlásilo ještě o šest družstev více. Opět startovali nejprve
domácí. Předvedli průměrný výkon a výsledkem bylo deváté místo. První místo obsadili starší žáci ze Žernova,
druhé skončilo družstvo z Křovic (také okres Rychnov nad Kněžnou) a třetí místo obsadilo družstvo starších žáků
z Adršpachu. Před vyhlášením výsledků všichni přítomní mohli ještě shlédnout domácí mladé hasiče patřící do
kategorie přípravky, kteří předvedli ukázku požárního útoku.
Odpolední program začal nástupem družstev dospělých. Poté na start nastoupilo první domácí družstvo žen.
Předvedlo průměrný výkon a čekalo, jak se bude dařit ostatním. Druhé družstvo domácích žen se připravilo ke
startu jako čtvrté a po bezchybném výkonu dosáhlo doposud nejlepšího času. Následující družstvo po chybě při
stříkání mělo neplatný pokus a mezi domácími ženami vypukla veliká radost. Družstvo B se tak mohlo radovat
z vítězství a zisku putovního poháru, družstvo A obsadilo třetí místo. Na druhém místě skončily ženy z Nahořan,
na čtvrtém ženy z Vršovky a na pátém ženy z Černčic. I v poslední kategorii se nejprve na start postavilo
družstvo domácích. Svým výkonem napodobilo druhé družstvo domácích žen, dosáhlo výborného času a také
netrpělivě čekalo na výsledky ostatních. Dalším družstvům, kterých startovalo ještě sedm, se tento čas
nepodařilo překonat a tak i domácí muži mohli slavit vítězství a zisk putovního poháru. Druhé místo obsadilo
družstvo mužů z Velké Jesenice a na třetím skončili muži z Nahořan. Jak je zřejmé z výsledků, nejúspěšnější byli
domácí, kteří získali dvě vítězství. Na pomyslném druhém místě skončily Nahořany, které obsadily druhé a třetí
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místo a třetí příčku obsadila Vršovka se čtvrtým a pátým místem.Výsledky této soutěže dospělých se
započítávaly do Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují (více na www.vhprint.cz/sdhnahorany/okrsek).
Jménem pořadatelů bych chtěl poděkovat všem sponzorům (viz. seznam). Bez jejich finančního přispění by
nebylo jednoduché takovouto akci uspořádat. Poděkování patří také členům našeho sboru a i všem ostatním,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném uspořádání této akce.

SDH Bohuslavice reprezentovali:
Mladší žáci A: Jan Lelek, Josef Jaroš, Jakub Krištof, Natálie Mrštilová, Tomáš Smíšek, Karolína Sochorová a
Nikola Stonjeková
Mladší žáci B: Kristián Herzig, Tereza Bédiová, Tereza Hanušová, Eliáš Hladík, Vilma Melounová, Marie
Poláková a Denisa Syrovátková
Starší žáci: Michal Čepelka, Petr Čepelka, Lucie Gavláková, Klára Petříková,Aleš Rydlo, Jakub Veselovský a
Kateřina Zítková
Ženy A: Denisa Hanušová, Marie Hušková, Martina Chmelíková, Šárka Kašparová, Věra Netolická, Jana Novotná
a Renata Vomočilová
Ženy B: Veronika Fejtková, Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková a
Renata Vomočilová
Muži: Jiří Beneš, Jiří Černý, Roman Kyral, Tomáš Petr, Tomáš Stonjek, Lukáš Timura a Jiří Tojnar

Seznam sponzorů:
Královéhradecký kraj
Obec Bohuslavice
ZEPO Bohuslavice a.s.
ASC Bohuslavice a.s. - kovoobrábění
Autodoprava Pavel Timura, Bohuslavice
Autodoprava Roman Svatoň, Bohuslavice
Zemní práce Radek Rydlo, Bohuslavice
Salon Daria - svatební a společenská agentura, Bohuslavice
Roman Kratěna - projektové práce, Bohuslavice
Hronovský s.r.o. CNC obrábění, Nové Město nad Metují
Goldware cz s.r.o., www.mujinternet.eu, Nové Město nad Metují
ZBA GeoTech s.r.o., Nové Město nad Metují
Hasiči s.r.o., Nové Město nad Metují
Nutricia Deva a.s., Nové Město nad Metují
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Výsledková listina soutěže v požárním útoku
o Pohár starosty obce Bohuslavice - 18. 6. 2011
Mladší žáci:

Starší žáci:

1.

Zvole

36,29s

1.

Žernov

31,75s

2.

Nový Hrádek

47,27s

2.

Křovice A

31,82s

3.

Provoz B

47,62s

3.

Adršpach

35,54s

4.

Nové Město n.M.

52,10s

4.

Lhota za Č.K.

36,52s

5.

Provoz A

52,88s

5.

Nahořany

36,81s

6.

Jaroměř

53,08s

6.

Provoz

37,52s

7.

Bohuslavice A

55,18s

7.

Řešetova Lhota

41,44s

8.

Lhota za Č.K.

65,68s

8.

Nové Město n.M.

43,79s

9.

Nahořany A

77,25s

9.

Bohuslavice

43,94s

10. Bohuslavice B

NP

10. Zvole

45,44s

10. Nahořany B

NP

11. Nový Hrádek

47,56s

12. Křovice B

57,07s

13. Horní Rybníky

58,06s

14. Dolní Radechová

68,00s

15. Jetřichov

87,41s

16. Meziměstí

97,00s

17. Červený Kostelec

NP

Slavnost v Bohuslavicích
Následující sobotu ožila zdejší sokolská zahrada opět. Konala se zde slavnost, nebo chcete-li setkání
partnerských obcí (Bohuslavice, Nová Paka a polské Pieszyce) dle projektu „Putování severovýchodními
Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“, který je spolufinancován Evropskou unií. Všichni přítomní mohli
shlédnout vystoupení, které předvedli hosté z Pieszyc a Nové Paky a samozřejmě také děti z mateřské a
základní školy v Bohuslavicích. Své umění předvedli též při vystoupení naši nejmladší hasiči patřící do kategorie
přípravky a i mladší žáci při ukázkách požárního útoku. K poslechu zahrála Malá muzika z Nového Města nad
Metují.
Soutěž v PÚ ve Vršovce
Ve stejný den se konalo čtvrté dějství Náchodské hasičské ligy ve Vršovce a zároveň se zde soutěžilo o body
do Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují. Naše družstvo žen (Denisa Hanušová, Edita Herzigová,
Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková, Jana Novotná a Renata Vomočilová) se v okrsku umístilo ze tří
zúčastněných družstev na 1. místě a získalo tak do celkového hodnocení 10 bodů. V Náchodské lize se
z dvanácti družstev umístilo na 5. místě. Družstvo mužů (Jiří Černý, Vladimír Herzig, Roman Kyral, Tomáš Petr,
Tomáš Stonjek a Lukáš Timura) v Náchodské lize nebylo hodnoceno, v okrsku ze šesti zúčastněných obsadilo 2.
místo a získalo 9 bodů. Více o Náchodské hasičské lize na www.hasici.kramolna.cz.
Pohár starosty obce Černčice
Je již tradicí, že první prázdninová sobota patří hasičům v Černčicích. Nebylo tomu jinak ani letos, jelikož
místní SDH v sobotu 2. července uspořádal hasičskou soutěž o Pohár starosty obce Černčice. Družstva mladých
hasičů zde soutěžila pouze v požárním útoku, pro družstva dospělých byly připraveny ještě další dvě disciplíny:
běh na 100 m a pití nápoje na čas (ženy libovolný nápoj 0,3 l, muži pivo 0,5 l). Náš sbor měl zastoupení ve všech
čtyřech kategoriích. V té nejmladší startovala dvě družstva. Družstvo A (Michal Čepelka, Tereza Hanušová,
Jakub Krištof, Aleš Rydlo, Karolína Sochorová, Nikola Stonjeková a Jakub Veselovský) obsadilo 2. místo a
družstvo B (Michal Čepelka, Tereza Hanušová, Kristián Herzig, Jakub Krištof, Natálie Mrštilová, Marie Poláková a
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Tomáš Smíšek) 3. místo. V této kategorii startovalo pět družstev. Starší žáci (Michal Čepelka, Petr Čepelka, Lucie
Gavláková, Aleš Rydlo, Aneta Rydlová, Karolína Sochorová a Jakub Veselovský) soupeřili pouze se svými kolegy
z Nahořan a po bezchybném výkonu se jim podařilo zvítězit. Vítězství je zvláště cenné, protože v družstvu
starších startovali čtyři mladší žáci. V ženské kategorii se ke startu přihlásilo celkem šest družstev. Naše ženy
(Veronika Fejtková, Denisa Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Věra Netolická, Lenka Nováková a Jana
Novotná) obsadily po součtu časů ze všech tří disciplín 2. místo. Tato soutěž se též započítávala do Poháru
starosty okrsku a po zisku devíti bodů je naše družstvo žen po čtyřech soutěžích průběžně na 1. místě.
Družstvu mužů (Jiří Beneš, Jiří Černý, Jiří Hanuš, Vladimír Herzig, Tomáš Petr, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura) se
tentokrát nevydařil požární útok a v konkurenci osmi zúčastněných družstev obsadilo 7. místo. V Poháru
starosty okrsku je průběžně na 3. místě.

Mladí hasiči při soutěži v Bohuslavicích

Přípravka při slavnosti v Bohuslavicích

Co nejvíce slunečných dnů během prázdnin a dovolených Vám všem přeje
Karel Čepelka ml.
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VÝZNAMNÉ DNY A UDÁLOSTI
Červencové a srpnové události:
5.7.
6.7.

Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Státní svátek - Den upálení mistra Jana Husa

9.7.1357
4.7.1776
14.7.1789
3.7.1866
18.7.1891
1.7.1903
4.7.1943
16.7.1969
24.8.79
4.8.1306
15.8.1914
23.8.1939

byl položen základní kámen Karlova mostu (údajně ho položil sám Karel IV.)
bylo schváleno Prohlášení nezávislosti, díky němuž vznikly Spojené státy americké
byla dobyta francouzská věznice Bastila a začala Velká francouzská revoluce
pruská armáda porazila Rakušany v bitvě u Hradce Králové
v Praze byl zahájen provoz 1.elektrické tramvaje na českém území (autor František Křižík)
1.ročník cyklistického závodu Tour de France
zahájena největší tanková bitva v dějinách - bitva u Kurska
start letu Apolla 11 na Měsíc
výbuch sopky Vesuv, který zničil města Pompeje, Herculaneum a Stabie
český král Václav III. byl zavražděn v Olomouci - tím vymřel rod Přemyslovců po meči
byl otevřen Panamský průplav, kterých spojuje Atlantský a Tichý oceán
byl podepsán pakt Molotov-Ribbentrop (o neútočení mezi SSSR a Německem)

Červencová a srpnová úmrtí:
Matěj Kopecký (1775 - 1847) - český loutkový divadelník, veliký vlastenec a obrozenec; na vojně přišel o ruku
Josef Kajetán Tyl (1808 - 1856) - dramatik, spisovatel, organizátor kulturního života; autor textu české hymny
Leoš Janáček (1854 - 1928) - český hudební skladatel, opery: Její pastorkyňa, Glagolská mše či Káťa Kabánová
Amelia Earhartová (1897 - 1937) - letkyně, 1.žena, která přeletěla Atlantský oceán
Marie Curie-Sklodowská (1867 - 1934) - polská vědkyně, chemička a fyzička, držitelka Nobelovy ceny
Alfons Mucha (1860 - 1939) - secesní malíř a designér, autor prvních československých poštovních známek
Claus von Stauffenberg (1907 - 1944) - německý důstojník, strůjce neúspěšného atentátu na Adolfa Hitlera
(Operace Valkýra, 20.7.1944) - poté byl zatčen a zastřelen
Ernest Hemingway (1899 - 1961) - americký spisovatel,díla: Stařec a moře, Komu zvoní hrana, Sbohem, armádo
Marilyn Monroe (1926 - 1962) - americká filmová herečka, sexuální symbol 50.let 20.století
Martin Frič (1902 - 1968) - český režisér, scénárista a herec; filmy: Kristián, Eva tropí hlouposti, Katakomby…
Louis Armstrong (1901 - 1971) - americký jazzový trumpetista a zpěvák, ikona jazzu 20.století
Jiří Voskovec (1905 - 1981) - herec, textař, spisovatel, účinkoval v Osvobozeném divadle s Janem Werichem
Otto Wichterle (1913 - 1998) - český vědec, vynálezce; mimo jiné vynalezl přístroj na výrobu kontaktních čoček
Ivan Hlinka (1950 - 2004) - český hokejista a později trenér národní reprezentace

Tomáš Baťa st. (3.4.1876 - 12.7.1932)
Jeden ze zakladatelů obuvnické firmy Baťa a zároveň jeden z nejlepších
podnikatelů své doby. Při řízení podniku a zaměstnanců používal
revoluční postupy, které jsou dodnes uváděny jako příklady top
managementu. Byl veřejným činitelem a starostou města Zlín, které
nechal přebudovat a upravit ve stylu funkcionalismu.
Pocházel ze zlínské ševcovské rodiny. Měl bratra Antonína a sestru Annu.
Malý Tomáš se o rodinné řemeslo zajímal už od 12 let a zároveň se
postupně učil, jak výrobky dobře prodat.
Z malé ševcovské dílny s 10 dělníky postupem času vybudoval opravdové
impérium. Začal stavět výrobní haly, nakupovat kvalitní vybavení, svým
zaměstnancům poskytoval různé výhody a nechal pro ně postavit cihlové
domky. Boty značky Baťa (,,baťovky“) se staly světově známými a
uznávanými pro svou kvalitu a pohodlnost. Ve 20.letech byla výrobní
krize, ale Baťa začal prodávat boty za velmi výhodné ceny, čímž slavil
veliký úspěch a značka BAŤA se šířila i za hranice naší země. Tragicky zahynul při letu soukromým letadlem do
švýcarského Möhlinu, kde se měl zúčastnit otevření nové pobočky.
Michaela Voborníková
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
Vážení spoluobčané, kteří jste podepsali petici
Tuto petici jsem předal Krajskému úřadu Východočeského kraje Hradec Králové dne
15.2.2011 odpověď mi byla zaslána dne 3.3.2011, kterou jsem předložil starostovi obce dne
14.3.2011 a ten mě sdělil, že bude projednána v řádném zastupitelstvu, do dnešního dne se
v jednáních zastupitelstva nic o tomto problému nejednalo a není v zápisech ani usneseních
nic uveřejněno i přes moje ústní připomínky jak při jednání se starostou i jeho zástupcem, tak
i na zasedání schůze obecního zastupitelstva. Projednávání této petice a odpovědi Krajského
úřadu na neveřejném zasedání OZ je nezákonné. Proto jsem se rozhodl pokračovat dle
odpovědi Krajského úřadu. Posílám žádost o přezkoumání výpočtu stanovení výše stočného
pro všechny občany, které je jednotné bez rozdílu poskytovaných služeb. Je mi známo, že
obci chybějí finance na provoz nové kanalizace a čistírny, ale to je potřeba řešit dle
skutečného odběru vody a úrovně poskytovaných služeb.
Proto vás žádám, abyste se dostavili na schůzi OZ, která bude dle informací pana
místostarosty Nývlta koncem července nebo až v srpnu, přesný termín není zatím stanoven, na
které tato otázka bude snad projednána.
Jako přílohu dokládám: Dotaz - vyjádření na stanovení stočného ze dne 15.2.2011
Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 3.3.2011

Josef Hronovský st.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Sběr starého papíru – vyhodnocení
Ve školním roce 2010-11, který nedávno skončil, sebrala naše škola celkem 9 620 kg (9,62 t) starého papíru.
Papír jsme dodali třikrát (v prosinci, v dubnu a v červnu) do Sběrných surovin JIROUŠEK do České Skalice. Za
utržené peníze bylo žákům zaplaceno jízdné na akce školy do Nového Města n. M. a do Opočna a také část
nákladů na dopravu na školní výlet ve výši 4129 Kč. Předposlední den před rozdáváním vysvědčení byli žáci
odměněni knihami, medailemi a drobnými školními potřebami v částce 5783 Kč. Za zbytek peněz budou
nakoupeny školní potřeby pro nový školní rok. Moc děkujeme všem, kteří pomohli naší škole nasbírat takto
velké množství papíru!
Zahájení školního roku 2011 - 2012
Základní škola Bohuslavice oznamuje, že nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2011 v 8 hodin. Rodiče
a ostatní příbuzní prvňáčků jsou srdečně zváni k slavnostnímu zahájení. Všichni školáci si vezmou s sebou do
školy aktovku a přezůvky.
Provoz školní družiny bude zahájen od pátku 2. září – ranní družina je k dispozici od 6,30 do 7,45 hod. a
odpolední od 11,40 do 15,00 hod.
Kdo půjde do družiny, musí mít vyplněn „Zápisní lístek do školní družiny“, který děti dostanou 1. září společně
s rozvrhem hodin. Pro pobyt v družině je rovněž nutné mít náhradní oblečení pro družinovou činnost (např.
šortky, triko, tepláky, obuv na hřiště), které si děti budou ukládat do jednotných kapsářů umístěných v šatně,
kterými škola vybavila každého žáka.
Pokud bude někdo odcházet z družiny dřív než v 15 hodin, je nutné, aby měl omluvenku podepsanou rodiči.
Oběd 1. září bude vydáván od 10,30 hodin. Je nutné přihlásit se buď telefonicky (telefon do ŠJ: 491 520 346
nebo 739 203 117 ) nebo osobně, vždy v dopoledních hodinách.
Kdo si nepřihlásí obědy do středy 31. srpna, nebude mu ve čtvrtek oběd vydán!
Co je třeba pro děti do 1. ročníku:
1. Bačkory s klínkem (ne pantofle) s bílou podrážkou.
2. Penál s vybavením + nůžky s tupou špičkou a na Vv zástěru nebo starou košili
3. Desky na písmena a číslice (s přihrádkami)
4. Hrníček na čaj z umělé hmoty, ubrousek na svačinu, ručník s poutkem – PODEPSANÝ.
5. Cvičební úbor- šortky + tričko, tepláková souprava, cvičky s bílou podrážkou, obuv na cvičení venku – VŠE
PODEPSANÉ. Tento úbor stačí donést do konce října, protože prvních deset týdnů bude probíhat místo tělesné
výchovy plavecký výcvik.
6. Na plavání: plavky – pro děvčata plavky vcelku nebo bez šňůrek na zavazování, ručník, sprchový gel –
PODEPSANÉ (plavecký výcvik začne již ve středu 7. září – přesné pokyny děti dostanou v Informacích pro rodiče
1. 9. 2011 ).
7. Kdo bude navštěvovat školní družinu: náhradní oblečení, náhradní obuv na ven, hrneček na čaj.

Seznam dětí, které nastoupí do 1. ročníku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bédiová Tereza
Džilavjanová Viktorie
Hladík Eliáš
Hůlková Alena
Kvirencová Soňa
Melichar Teodor
Mervartová Natálie
Veselovský Jakub
Vít Ondřej
Mgr. Jana Hladíková,
ředitelka školy
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SLOVO ZÁVĚREM
Slunce se vyhouplo nad vrcholky Orlických hor
a s úsměvem uličníka rozhlédlo se po krajině.
Ve větvích stromů pročíslo svůj nekonečný vzdor
a zlatou svatozář rozpustilo po hladině.
Pak s ladností tanečnice prošlo mezi beránky
a stejně jako slunečnice upřelo svůj zrak do dálky.
V kočárku zlehka pohladilo dítko spící,
pak pozlatilo každé obilné pole za vesnicí.
Když potkalo velký černý mrak
- pozdravilo a řeklo – Budiž tak.
Brzy bude večer, tak na chvíli si odpočinu.
A než se snesl noční déšť, usnulo v lesním klínu.
Stále jsme jak malé děti, co uvěřit nemohou,
že Slunce není ten poutník, co putuje nekonečně oblohou.
Ruku v ruce věčností putuje s lidskými poutníky světem.
S barevným podzimem, mrazivou zimou,
rodícím se jarem i nejkrásnějším létem.
Každé ráno s námi vstává a večer čte pohádky malým dětem,
že sluníčko patří hlavně k prázdninám a létu.
Tak už si pospěš, vždyť vypadáš vážně k světu.
TO ŘÍKÁM KAŽDÉ RÁNO SLUNCI A HLAVNĚ LÉTU.

Milí čtenáři, dovolte mi vstoupit do vašich domovů, do vašich dovolenkových a prázdninových dnů dalším,
tentokrát čistě letním příspěvkem.
Tak trochu jsem si dovolila už v úvodu fušovat básníkům do řemesla. Možná, že jsem si dovolila příliš, tak už
je pouze na vás, zda vezmete na milost mé dovolení – ať už „básnické“ nebo to , že si dovolím přijít k vám na
chvíli na návštěvu. No, jsem-li i nadále host nevítaný, přečtěte si pouze jiné strany – tohoto zpravodaje.
K létu neodmyslitelně patří prázdniny a dovolená. Když dovolíte a přistoupíte na moji hru, budeme si o
prázdninách a dovolené dnes povídat trochu jinak.
Mám prázdniny, totiž dovolenou a od prvního dne, což se mi nestává tak často, můj mozek nastartoval na
tento prázdninový a dovolenkový režim. Proč? To hned vysvětlím. Prostě přepnul ze slova ŠKOLA. Zřejmě si
někde taky zjistil, co slovo škola v překladu znamená. I já četla zajímavý výklad. Š – šíleně, K – kruté, O –
obtěžování, L – líných, A – adeptů.
Já bych tedy neházela všechny adepty do jednoho pytle, ale musím přiznat, že uplynulý školní rok mě vážně
dost vyčerpal. A snad právě proto, jsem tak rychle přepnula do režimu PRÁZDNIN. Prázdniny, prázdno, prázdné,
bez vyučování. To je k pochopení. Od středověku se používal výraz VAGACE (vagant – potulný student).
Angličtináři by mohli přidat výraz – BREAK – zastavit, španělština a francouzština nabízí VACATIONS,
VACACIONES – vakuum - prázdno. Pokud by mě chtěl nějaký vtipálek vzít za slovo, tak se nedám. Prázdno
v hlavě nemám, ale vytěsnila jsem školní věci (skoro). A mám volno na spoustu jiných (někdo by řekl,
neužitečných věcí), pro mě naprosto pohodových a odpočinkových činností.
Zase to vypadá, že o prázdninách moc neudělám. Ale mám zásadu, že stejně jako nemá cenu si dávat
závazky s nástupem nového roku, tak totéž platí i o dovolené. Plně vás chápu. Řeknete – mám dovolenou a
zbytek vaší rodiny to pochopí zcela opačně než vy. Tak to napravíme. Co je to dovolená? DOVOLENÁ – tedy na
zotavenou – je jedním z druhů odpočinku. Svým rozsahem představuje možnost zaměstnance, jak zregenerovat
vyčerpané síly. Jak? To už záleží na každém jednotlivci. A tak si dle vašeho uvážení D- dovolujte,dívejte se,
dělejte, O – opravdu odpočívejte, odvažte se, odjeďte či odejděte, opékejte, opatrujte se, V – větrejte se,
věnujte se sobě, rodině, vnoučatům, prostě – vyberte si, O – opalujte se, opečovávejte sebe či jiné, ale opatrně,
L – lenošte v lázních, ležte, třeba i líbejte se, E – energii nabírejte, exotiku poznávejte, N – nic nedělejte, neučte
se, Á,Á,áááá mějte se krásně. Dovolte si to, co vám jindy čas nedovolí.
Užívejte si sluníčka, ale nedovolte mu, aby vám ublížilo, dovolte fantazii vnímat náhlé změny počasí jako
překrásnou bleskovou světelnou šou, hromování nechte vládci hromů a ať se vyhne vašemu domu. Když budete
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dovolenkovat v lese nebo u vody, nedovolujte si víc, než dovolují zákony přírody. A ať už budete poutníky po
naší krásné české krajině nebo někde v cizině, dovolím si vám všem ještě popřát – šťastný a bezpečný návrat.
Možná, až budete tento letní fejetonek číst, že už budete mít téměř popsaný váš dovolenkový list, přesto
vám přeju, ať vás krásné léto dál provází a nic vám k pocitu štěstí neschází. A pokud přece jen ano, dejte
starostem, alespoň na chvíli dovolenou, ony si stejně nedovolí na dlouho se vzdálit, vypněte mobily, zavřete
dveře před…..nežádoucími návštěvníky, nečtěte noviny, nesledujte televizi, a jestli máte o svém volnu jinou
vizi, raději odložte i tento zpravodaj. Proč? No , aby vám z té dovolené vůbec něco zbylo.
PS: Omlouvám se, pokud jsem si příliš dovolila a z vašeho drahocenného času kousek uloupila.
J. Matoulková

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Děkujeme za všechny občany Bohuslavic, že uklízíte po svých psích miláčcích při vycházkách
jejich exkrementy a přispíváte tak k čistotě a příjemnému prostředí naší obce.
A dále prosíme majitele psů, aby je měli pouze v prostorách na svých pozemcích a
nenechávali je volně pobíhat na veřejných prostranstvích. Pečujete tak o bezpečnost našich
dětí a svých spoluobčanů.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice

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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