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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BOHUSLAVICE

Ze zastupitelstva
Zápis
ze schůze zastupitelstva obce, konané dne
2.3.2009 ve 20.00 hodin v kanceláři starosty
Obecního úřadu v Bohuslavicích – 2. schůze od
počátku roku.
Program:
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého
zasedání
2. Smlouva o spolupráci s Pieszycemi
3. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2008
4. Návrh rozpočtu na rok 2009
5. Přijetí dotace a spolufinancování pracoviště
Czech POINT
6. Žádost Sokola o finanční příspěvek na oplocení a dětské hřiště
7. Žádost o příspěvek na dětský karneval
8. Ostatní záležitosti obce
Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 členů z jedenácti, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Určil ověřovatele
zápisu: p. Macek a p. Syrovátko a návrhovou
komisi: pí. Hladíková a p. Králíček. Zapisovatelka: pí.Syrovátková
Usnesení z minulé schůze bylo vyvěšeno,
nebyly k němu žádné připomínky.
Usnesení z minulé schůze i program dnešní
schůze zastupitelstvo schvaluje všemi 10 hlasy
přítomných.
Smlouva o spolupráci s Pieszycemi
ZO schvaluje smlouvu o spolupráci s Pieszycemi dle přílohy všemi 10 hlasy přítomných.
Z

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2008
ZO schvaluje návrh závěrečného účtu obce za
rok 2008 všemi 10 hlasy přítomných.
Návrh rozpočtu na rok 2009
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009 všemi
10 hlasy přítomných.
Přijetí dotace a spolufinancování pracoviště
CzechPOINT
ZO schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro „Typový projekt- CzechPOINTKontaktní místo (Upgrade)“ v rámci druhé kontinuální výzvy „ E-Government v obcích –
CzechPOINT“ Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě ve znění přílohy č. 1 a zároveň tak
schvaluje spolufinancování projektu ve výši uvedené v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí
dotace- všemi 10 hlasy přítomných.
Žádost Sokola o příspěvek na oplocení a dětské
hřiště
ZO bere na vědomí žádost TJ Sokol o finanční
příspěvek na oplocení sokolské zahrady a vybudování dětského hřiště, rozhodnutí o jeho poskytnutí bude učiněno po schválení rozpočtu obce na
rok 2009.
Žádost o příspěvek na dětský karneval
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
1000,- Kč paní Noskové na občerstvení , dárky a
propagaci dětského karnevalu, který se uskuteční
dne 22. března 2009.
Ostatní záležitosti obce
Paní Krupičková tlumočila žádost o uspořádání
Kouzelnického vystoupení pod záštitou Obce
Bohuslavice.ZO bere na vědomí.

B O H U S L A V I C

Bohuslavice mně jsou důvěrně známé. O Quebecu – hlavním městě kanadské provincie Quebec
v Severní Americe, jsem si musela něco zjistit.
Proč? No přece, abych mohla alespoň trochu přiblížit místo, kde strávil téměř 14 dní Marián
Novotný, žák 4. ročníku Základní školy v
Bohuslavicích, tedy naší školy a také docela
obyčejný kluk z naší vesnice.
Tak tedy Quebec, je hlavní
město kanadské provincie Quebec v Severní Americe. Je to
jediné město, kde ještě existují
městské hradby a je od roku
1985 uvedeno na seznamu
světového přírodního i kulturního dědictví UNESCO.
Toto hlavní město má asi
530.000 obyvatel. Mluví se tu
francouzsky.
No a teď něco o Mariánovi.
Je to kluk, který už ve čtyřech
letech „přičuchl“ k hokeji a díky
své píli, vytrvalosti, ale určitě i díky
správnému vedení „domácího“ trenéra –
tatínka, následně díky svému hokejovému umění a
v neposlední řadě i sponzorskému daru od Obecního úřadu v Bohuslavicích, se ocitl na Mezinárodním turnaji mladých hokejistů roč. nar.
1998/1999 v kanadském Quebecu.
Devatenáct nadaných kluků, kteří prošli
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výběrem, reprezentovalo Českou republiku v
klubu EasterBunnies (Most) pod vedením trenéra
Daniela Malinovského.
A jak? Výborně. Chtěli si zahrát semifinále a
dostali se až do finále, kde teprve podlehli kanadskému týmu.
Prezident turnaje Michael Gagné, na otázku, jak
se mu líbí český hokej i hráči, odpověděl“Velmi
se mi líbí po technické stránce. Máte výborné
bruslaře, kteří to umí s pukem, dokážou přesně
přihrát. Zápasy s Vámi jsou divácky velmi
atraktivní. Hráči se chovají rozumně jak na
ledové ploše tak i mimo ni. V kanadských
rodinách – v soukromí – se chovají vstřícně a
rozvážně.“
Když se Marián vrátil zpět do školy, bylo
na něm znát, že je o mnoho zážitků bohatší,
že je i sebevědomější, ale zůstal tím klukem,
co býval. Obyčejný, skromný, snaživý kluk.
Mariánův tatínek škole (i OÚ) věnoval
nahraná DVD z pobytu i z posledních utkání,
mohli jsme všichni znovu prožít i s Mariánem
jeho první let letadlem, opravdovou severskou
zimu, ze které naskakovala „husí kůže“ jen při
pohledu na záběry na zamrzlou řeku, mrazivé
ulice Quebecu. Dětským pozorovatelům se líbila i
Mariánova návštěva zábavního parku s mnoha
atrakcemi v obchodním komplexu Galerie de la
Capital a plavba výletní lodí po zamrzlé řece.
Znovu jsme s ním prožili slavnostní nástup

Usnesení zastupitelstva Obce Bohuslavice ze
dne 2. 3. 2009
1. ZO schvaluje usnesení z minulé schůze i
program dnešní schůze všemi 10 hlasy přítomných.
2. ZO schvaluje smlouvu o spolupráci s
Pieszycemi dle přílohy všemi 10 hlasy přítomných.
3. ZO schvaluje návrh závěrečného účtu obce
za rok 2008 všemi 10 hlasy přítomných.
4. ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009
všemi 10 hlasy přítomných.
5. ZO schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro „Typový projekt- CzechPOINTKontaktní místo (Upgrade)“ v rámci druhé kontinuální výzvy „ E-Government v obcích –
CzechPOINT“ Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě ve znění přílohy č. 1 a zároveň tak
schvaluje spolufinancování projektu ve výši uvedené v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí
dotace- všemi 10 hlasy přítomných.
6. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
1000,- Kč paní Noskové na občerstvení , dárky a
propagaci dětského karnevalu, který se uskuteční
dne 22. března 2009.
7. ZO bere na vědomí žádost TJ Sokol o
finanční příspěvek na oplocení sokolské zahrady a
vybudování dětského hřiště, rozhodnutí o jeho
poskytnutí bude učiněno po schválení rozpočtu
obce na rok 2009.
8. ZO bere na vědomí možnost uspořádání
Kouzelnického vystoupení pod záštitou Obce
Bohuslavice.

Q U E B E C U
finalistů, kdy jednotlivé hráče představovali jmény
a nakonec česká hymna.
Když jsem pozorovala Mariána, usmíval se, a
kdo ví, jestli i v těchto chvílích neměl v očích
slzy.
Finálový zápas kluci prohráli 0:4, když jim dvě
branky neuznali. To nám řekl Marián a jen tak
skromně dodal, že byl ve finálovém zápasu vyhlášen nejlepším hráčem a ani v kanadském
bodování si nevedl špatně a v čem klub EasterBunies(Most) vyhrál? Jeho dva hráči se v kanadském bodování umístili dokonce na prvních dvou
místech.
Chcete-li se dozvědět více, můžete navštívit
internetové stránky – http:/www.easterbunnies.cz,
kde najdete podrobnosti o turnaji, fotodokumentaci apod. DVD z cesty i hokejové zápasy si
můžete zapůjčit po dohodě buď na Obecním úřadě
v Bohuslavicích, nebo i u nás ve škole.
A možná, možná jednou po fotbalistovi Ulrichovi, uslyšíme i hokejistovi M. Novotném a to i
díky tomu, že mu někdo pomohl dát šanci dostat
se už v deseti letech na mezinárodní hokejový turnaj v kolébce hokeje v Kanadě.
Mnohem účinnější je podporovat děti v jejich
zájmech a aktivitách- ve sportu, v umění, dokud
jsou dětmi, než je nechat nudit, anebo v
pozdějším věku vynakládat peníze na „záplatování“ jejich prohřešků, následky vandalismu,
braní drog apod
Za ZŠ – J. Matoulková
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Jak se tak dívám, už kvete
jíva…aneb na jívové větvičky
naskákaly kočičky
Jak se tak dívám, už kvete jíva…. Tak
tuto písničku Václava Neckáře považuji už léta tak
trochu za hymnu jara. A jaro už opravdu visí ve
vzduchu. Nebo, chcete-li, ťuká na dveře.
A to, že kvetou jívy, tedy „kočičky, to už jste si
určitě všimli také.
Tak a po tomto malém, předjarním úvodu, už
vám asi došlo, že něco není v pořádku. Nebo
možná naopak. Už je to pár měsíců, co jsme se
společně setkali na stránkách tohoto zpravodaje. O
roku 2008, tedy o roku osmičkou na konci, se
říkalo, že bude neobvyklý. Pro mě byl, ale možná
stejně tak pro mnoho dalších. Byl rokem
„odcházení“ – přátel, blízkých, kteří vám vstoupili
do života, do vašich rodin, a i když s vámi nebyli
tak dlouho, nějakým způsobem vás poznamenali a
zanechali po sobě stopu.
Když ale vedle vás „odchází“ ten, kdo vám byl
nejbližší od narození, jako byste odcházeli s ním.
Trochu mi trvalo, než jsem se zase „vrátila“ do
reálu. Tak navenek. Kolik času budu potřebovat,
aby to fungovalo tam někde „uvnitř“, to nevím.
Jen podle nejmladší vnučky Dominičky budu
vědět, kolik uběhlo času. Protože tak už to v živ-
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otě chodí. Lidé se rodí a umírají. Lidé do našich životů přicházejí a odcházejí. A každý účet, nejen ten
životní má dvě stránky – má dáti – dal. A tak člověk
mnoho v životě nachází, ale snad ještě víc ztrácí.
Loňský rok toho byl příkladem pro mnoho lidí. Ztráta
blízkých, ztráta zaměstnání, ztráta iluzí, lásek, a
možná i nadějí…
V takových vypjatých situacích, když v
nouzi najdete přítele, je to ten největší dar. A není
lepší rady, než si takových přátel považovat. Protože
na druhé straně se najdou i tací, kteří vám dovedou ze
života udělat peklo nebo hororový příběh v přímém
přenosu.
Ale život jde dál a musí jít dál. Musí mít sílu jít
dál. A k tomu potřebuje i to jarní sluníčko. Přece jen
nám ta zima dala zabrat. A já si myslím, že i ti
největší milovníci zimních sportů, z toho už musí být
vyčerpaní nejen sportovně ale i finančně. Pokud tedy
nebrázdili jen obyčejné kopečky se svačinou v batohu.
A tak už je čas na jednu z téměř jarních pranostik.“Na svatého Řehoře ledy plují do moře, žába hubu
otevře a čáp letí přes moře a líný sedlák, který neoře.“
A myslím, že nebudeme daleko od pravdy. Ledy
už nám povolily a určitě už jsou na cestě k moři. A
žábu, tu jsem prvně viděla už 4. března v Náchodě v
Bělovsi. Skákala přes silnici, jen jsem si nevšimla,
jestli tu hubu otevřela. A jen počkejte, co sluníčko
trochu vysuší pole a zahrádky, s lenošením bude

amen. Já už se také na to rýpání na zahrádce
těším.
Jestli to bude na sv. Řehoře, tedy 12. března,
nebo později, to nevadí. Ale určitě se už dočkáme.
A když to nezvládne Řehoř, tak určitě sv. Josef.
Josefovské pranostiky říkají „Svatý Josef, jak ho
známe, širočinou ledy láme“ a „Svatý Josef s
tváří milou končí zimu celou“. Tak jen doufejme,
že tyhle pranostiky mají přece něco pravdy a že už
nás po Josefu nečekají žádné mrazy ani vrtochy
odcházející paní Zimy. A že po sněženkách a
bledulkách, vystrčí rychle nosíky sasanky,
podléšky, petrklíče, plicníky, dymnivky, blatouchy
a další květinky lesů, hájů, luk Ale i zahrádek, po
kterých, přiznejme si, už delší dobu ťapáme v
tajícícím sněhu a blátě, abychom zjistili, jak to po
zimě vypadá. A netvrďte mi, že jsem jediná, kdo
povytahuje očima tulipány a narcisy, kterým jsem
na podzim vybrala to nejvhodnější místečko.
Jaro se opravdu blíží, už to cítím v kostech.
Tedy pokud to není revma nebo opožděná chřipka.
Den se prodlužuje a už je načase vyměnit sedavý
(lehavý) způsob zimních večerů za aktivní
odpočinek na zahrádkách.
A k tomu jaru nám všem přeji, aby nám život
přece jen víc dával, než bral. Ale nebude to zadarmo. Asi budeme muset s tím vlastním životem
také trochu spolupracovat. A jaro, to je možná, ten
nejlepší začátek něčeho nového.

Psáno pod čarou.
Když jsem v úvodu psala o loňském roku, jako o roku „odcházení“, dovolte mi, abych vzpomněla i na někoho, s kým jste se pravidelně setkávali v tomto
zpravodaji – na našeho zahrádkáře – pana V. Mareše, který „odešel“ z našich řad – dopisovatelů, zahrádkářů, spoluobčanů.
Omlouvám se, že toto mé poděkování za nás všechny- čtenáře i nečtenáře tohoto zpravodaje, přichází teprve nyní. Rozdával jste své životní zkušenosti, rady
nejen na stránkách zpravodaje, ale i při náhodných setkáních. Blíží se jaro a s odstupem ještě mnohem víc si uvědomujeme, jak nám chybí a budou chybět nejen
rady ale i váš úsměv a humor, který jste přidával ke každé radě.
Vím, že vy máte stále napilno a určitě s panem Čapkem probíráte Zahradníkův rok a rychlení rostlin, setí a hlavně dobré hnojení je nyní hlavním tématem.
Mockrát jsem se vás chtěla jen tak mezi řečí zeptat, a vy byste to určitě vysvětlil i svým čtenářům, proč když někdo něco zkazí, říká se, že to „pohnojil“.
Nemělo by to být spíš naopak?
Tak doufám, že já jsem to nepokazila. A ať vám je v tom zahradnickým nebíčku dobře.“
Říká, se, že co m ůžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Toto poděkování jsem nechtěně odložila, ale snad i nyní bude mít toto malé „semínko poděkování“
svoji šanci vzejít a vyroste z něho „kouzelná rostlina“. Možná že by z tohoto semínka mohl vzejít i nový dopisovatel z řad zahrádkářů.
Kouzelné jaro přeje Jana Matoulková

J E DNO TA
ybráno ze Zprávy o činnosti , přednesené
starostou ORLA –Vítem Svobodou – na
výroční členské schůzi, konané 13.2.2009.
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…..Investiční činnost nebo lépe řečeno, činnost zabývající se rekonstrukcí, opravami a údržbou a samozřejmě
úklidem po těchto akcích jsme v loňském roce měli
nebývali čilou.
Pro úplnost malý přehled toho, co se od minulé členské schůze podařilo. Za přispění obce jsme nechali
vyměnit zbytek oken, tzn. čtyři od silnice a jedno menší v
herně do zahrady.
Vlastními silami jsme pak zazdili zbývající dvě okna v
herně, zvedli strop v této místnosti tak, aby mohla sloužit
jako plnohodnotná tréninková místnost. Dále jsme strhali
staré obložení v herně a nahradili ho obkladovým
kobercem .Částečně byl použit obkladový koberec i v
menší herně. Na závěr jsme položili podlahu v obou
hernách.
Náklady na materiál zatím nese spřátelená stavební
firma Stavos Dobruška v hodnotě 140.000Kč.Práce jsme
až na výjimky zajišťovali brigádnickou činností. Zároveň
jsem na letošní rok požádal na MŠMT prostřednictvím
ústředí Orla o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení,
na zateplení části Orlovny a opravu celé fasády s tím, že
do akce bude zahrnut i výše zmíněný již prostavěný
materiál. V případě, že dotace nebude schválena, je
připraveno náhradní řešení ve formě půjčky od fyzické
osoby a u firmy Stavos „si to budeme muset odpracovat“,
přeloženo do srozumitelnější řeči, budeme muset vyvíjet
takové aktivity, abychom výše zmíněnou částku byli
schopni uhradit. Doufám, že dojde k první variantě a
požadovaná dotace nám bude alespoň částečně poskytnuta.
A aby zpráva o investiční činnosti byla úplná, nutno
dodat, že jsme požádali obec o pomoc ve výši 150.000Kč
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na financování přestavby zázemí restaurace, na sociální
zařízení, sklady kuchyně a rekonstrukci kuchyně.
…Sportovní činnost. Oddíl stolního tenisu měl v sezóně
2007-2008 „A“ družstvo mužů, které v regionálním přeboru I. Třídy skončilo v klidném středu tabulky. „B“
družstvo v regionálním přeboru mělo tuto sezónu úspěšnou.Skončilo na druhém postupovém místě. Po pečlivém
zvážení jsme však nevyužili možnost postupu a pro letošní
sezónu 2008-2009 obě družstva zůstávají ve stejných přeborech. Čas nám dal za pravdu, neboť na dvě družstva ve
stejném přeboru s pevnými soupiskami zatím nemáme ani
kvalitou ani počtem hráčů.
Současné umístění ani jednoho družstva neznáme, neboť
od listopadu RSST Náchod nezveřejnil jediný výsledek.
Můžeme tak jenom odhadovat podle toho, co se dozvíme
od ostatních mužstev při zápasech, že „A“ družstvo bude v
současné době na 8-10 místě RP I. A „B“ družstvo okolo 6.
místa RP II.
Ani tento výčet by nebyl úplný , kdybychom nepřipomněli další dvě akce. Turnaj ve stolním tenisu, který se
uskutečnil 12.4.2008 za účasti 14 hráčů. A tak trochu nad
rámec, ale pokus o založení nové tradice, byl turnaj ve stolním tenisu pro příchozí neregistrované zájemce všech
věkových kategorií, rodinných týmů – Svatováclavské
pinkání.
Kromě dobře fungujícího oddílu stolního tenisu
pokračovala i činnost florbalistů, a dále, protože jsme
rozšířili členskou základnu o několik žen, s úspěchem jsme
zahájili cvičení pro ženy.I když je třeba podotknout, že pro
zájemce o cvičení na pohlaví nezáleží. Za vedení cvičení je
třeba poděkovat nové člence, ale jinak zkušené cvičitelce,
kterou je Jára Kubantová.
V loňském roce jsme se opět zúčastnili turnaje v
kuželkách , pořádaného jednotou Orel Třebechovice. Naše
čtyřčlenné družstvo vyhrálo kvalifikaci a vybojovalo post-

up na ústřední turnaj Orla ve Vracově u Kyjova. Bohužel, v
den konání – sníh, náledí a varování nedaleko žijících
známých, nám účast znemožnilo.Tak snad letos.
…Do společenských akcí můžeme zařadit dvě již
tradiční akce.6. září to byla pouťová zábava, kterou jsme po
předcházejících zkušenostech uspořádali diskozábavu
zaměřenou spíše pro mladší generaci. Posuzováno z
hlediska účasti to byla dobrá volba a pro letošní rok
musíme zvážit , zda u toho nezůstat. Druhou akcí byl lednový Orelský ples – opět s výbornou muzikou Duo Proteus- ovšem s katastrofální účastí 38 platících.
Mimo to jsme uspořádali dvě diskotéky (v listopadu a
prosinci).Od dalších jsme ustoupili, neboť není únosné se
pouze v několika lidech podílet na těchto
pořadatelsky.Finančně je to ale zajímavé a je to jedna z
možností, jak zajistit peníze na to,abychom tuto krásnou
hernu a nejen sportovní ale i společenský sál mohli provozovat.
.A nezapomínáme ani na dávné tradice, kdy se v jeho
prostorách hrálo ochotnické divadlo.
V loňském roce se zde uskutečnilo i představení pohádky“Bylinková princezna“, se kterou vystoupili mladí ochotníci, tedy žáci školou povinní, a to s velkým úspěchem.
Proto nezůstalo u premiéry,ale další představení se odehrálo
pro děti mateřské školy z Bohuslavic a Rohenic, a děti ze
základní školy zde v Bohuslavicích. A další představení se
přidalo znovu pro veřejnost.
A co říci na závěr?
Určitě je to poděkování všem, kteří pomáhají finančně, i
těm, kteří nelitují času ani sil, aby prostory sálu i herny po
všech stránkách nabízely možnosti sportovního i kulturního
vyžití – pro všechny.
Vít Svoboda Jana Matoulková

Co jste hasiči?

O

hlédnutí za
úspěšným
loňským

rokem.
Přestože jsou už
za námi první dva
měsíce nového roku
(teprve nyní vychází
1.číslo letošního
zpravodaje), já se
nejprve vrátím k
roku minulému. Ohlédněme se za činností našeho
sboru v již zmíněném loňském roce.
Dovolte, abych začal mladými hasiči. Loni se
pravidelných pátečních schůzek zúčastňovalo
celkem 29 mladých hasičů, kteří byli rozděleni do
čtyř kategorií.
Mladší žáci se v loňském roce zúčastnili
celkem dvanácti soutěží (2x zvítězili, 4x byli
druzí, 2x třetí a 2x čtvrtí). Úspěchem bylo hlavně
1. místo v konkurenci 16 družstev při soutěži v
Bohdašíně. Tímto vítězstvím tak potvrdili postup
na okresní kolo, kam v této kategorii postoupilo
pouze šest nejlepších družstev okresu Náchod.
Když se podíváme do historie činnosti našich
mladých hasičů, tak mladší žáci postoupili na toto
okresní kolo úplně poprvé. Při této první účasti
nezklamali a získali pěkné 2. místo. Zajímavé
bylo, že tato soutěž se konala ve stejný den jako
„Pohádkový les“ a že všichni mladší žáci dali
přednost této soutěži. Dalším historickým
úspěchem mladších žáků bylo vítězství v Poháru
OORM (Okresní odborné rady mládeže). Zde bylo
v průběhu celého roku hodnoceno celkem 29
kolektivů okresu Náchod. Dalším úspěchem byl
zisk 2. místa v Poháru starosty OSH Náchod, kde
bylo hodnoceno celkem 43 kolektivů. Za
připomenutí stojí také zisk 3. místa v hodnocení
aktivity, kde bylo hodnoceno také 43 kolektivů.
Jak je zřejmé z výsledků, loňský rok byl pro naše
nejmladší hasiče nejúspěšnější v celé historii činnosti mladých hasičů v Bohuslavicích.
Na této úspěšné reprezentaci našeho sboru se
podíleli: Michal Čepelka, Adam Čuda, Barbora
Doležalová, Lucie Gavláková, Jaromír Hladík,
Dominik Netolický, Marián Novotný, Klára
Petříková, Aneta Rydlová a Kateřina Zítková.
Doufejme, že i letošní rok bude také úspěšný.
Nebude to ale jednoduché, protože Ti
nejzkušenější přestoupili do starší kategorie. Zastoupit je budou muset noví členové. Jsou to: Aleš
Rydlo, Nikola Stonjeková, Tereza Macková a
Dana Rychtrová. Držme jim tedy palce.
Se staršími žáky to už tak „růžové“ nebylo. Z
důvodu malého počtu členů (hlavně do září - již
zmíněný přestup ml. žáků) se zúčastnili pouze
šesti soutěží (2x zvítězili, 1x 3. místo a 1x 4.
místo). Zmíněné 3. místo získali v konkurenci 22
družstev při soutěži v Hronově. Tento úspěch je o
to cennější, že v pětičlenném družstvu byla čtyři
děvčata, která v září přestoupila z kategorie
mladších žáků. V Poháru OORM starší žáci
skončili z 36 kolektivů na 23. místě. V Poháru
starosty OSH Náchod obsadili 21. místo, v hodnocení aktivity 19. místo. Jak v poháru, tak i v
aktivitě bylo v této kategorii hodnoceno celkem
45 kolektivů. Tato umístění byla ale ovlivněna
malou účastí na soutěžích.
V dorostenecké kategorii se naše družstva
zúčastnila také šesti soutěží. (jedenkrát zisk 1.
místa, 3x zisk 3. místa). Zde je každoročně
pořádáno málo soutěží a tak někteří členové této
kategorie se již pravidelně zúčastňují soutěží v
kategoriích dospělých. S družstvy žen a mužů
dosahují velmi často úspěšných umístění.
V celoroční účasti na soutěžích z celého
kolektivu MH zvítězil Michal Čepelka, který se
zúčastnil celkem 14 soutěží. Druhé místo obsadila
Klára Petříková za 12 účastí a o 3. místo za 10
účastí se podělily tři mladé hasičky: Lucie
Gavláková, Aneta Rydlová a Kateřina Zítková
(započítány soutěže v obou kategoriích). Se stoprocentní docházkou na schůzky se může pochlubit Kateřina Zítková. Za celý loňský rok nechyběla ani jednou. Jednu absenci měl Michal Čepelka, dvakrát chyběli Dominik Netolický a Klára
Petříková. Mladí hasiči se také zúčastnili výtvarné
soutěže „Požární ochrana očima dětí“.I loni dosáhli úspěšných umístění. V okresním kole ve svých
kategoriích zvítězili Lucie Hladíková a Petr Čepelka. Oba tak obhájili předloňská prvenství. Lucka

své vítězství obhájila také v kole krajském. Dále
se věnovali získávání odborných znalostí, odměnou byl potom zisk odznaků. Odznak preventisty
získala: Barbora Doležalová, Lucie Gavláková,
Edita Herzigová, Tomáš Hladík a Kateřina
Zítková. Odznak strojníka: Petr Čepelka, Petr
Gavlák a Lukáš Timura. Kurz vedoucích a
instruktorů MH absolvovali a osvědčení instruktora získali: Edita Herzigová, Petr Gavlák a Lukáš
Timura. Osvědčení vedoucího získala Veronika
Fejtková. Těmto jmenovaným a také Lucii
Hladíkové, která toto osvědčení získala předloni,
bych chtěl poděkovat za spolupráci při výchově
našich mladých hasičů. Oni Vám mohou potvrdit,
že to není práce nikterak jednoduchá.
Naše družstvo žen se loni zúčastnilo osmi
soutěží. Třikrát se mu podařilo zvítězit (Bohuslavice, Černčice a Slavětín), dvakrát obsadilo 3.
místo (Žďárky a Nahořany) a dvakrát skončilo na
4. místě (Vršovka a Přibyslav). Tyto úspěšná
umístění jsou o to cennější, protože ve většině
soutěží v družstvu startovalo několik dorostenek.
Družstvo mužů startovalo v loňském roce na
deseti soutěžích. V „omlazené sestavě“s dorostenci a také novými členy nebylo jednoduché hned
získávat nejvyšší umístění. Přesto si však nevedlo
špatně a vždy se umístilo v horní polovině výsledkové tabulky. Dvakrát získalo 3. místo (Bohuslavice a Slavětín), dvakrát 4. místo (Vrchoviny a
Nahořany).
Členové soutěžních družstev v roce 2008:
Mladší žáci: Michal Čepelka, Adam Čuda,
Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Jaromír
Hladík, Dominik Netolický, Marián Novotný,
Klára Petříková, Aleš Rydlo, Aneta Rydlová,
Nikola Stonjeková a Kateřina Zítková.
Starší žáci: Michal Čepelka, Petr Čepelka,
Adam Čuda, Barbora Doležalová, Tomáš Hladík,
Lukáš Hrnčíř, Vít Kovalčík, Klára Petříková,
Aneta Rydlová, Radek Tláskal, Lukáš Timura,
Tomáš Voborník a Kateřina Zítková.
Dorost: Michaela Bašová, Veronika Fejtková,
Edita Herzigová, Tomáš Hladík, Lucie Hladíková,
Petr Gavlák, Tomáš Kondek, Lukáš Timura a
Renata Tláskalová.
Ženy: Jitka Čepelková, Veronika Fejtková,
Jaroslava Hemelíková, Edita Herzigová, Jana
Herzigová, Lucie Hladíková, Marie Hušková,
Věra Netolická a Renata Tláskalová.
Muži: Jiří Beneš, Jiří Černý, Libor Fejtek, Petr
Gavlák, Aleš Kašpar, Tomáš Kondek, Roman
Kyral, Petr Novotný, Tomáš Petr, Tomáš Stonjek,
Lukáš Timura a Martin Tomek.
Všem jmenovaným členům soutěžních
družstev bych chtěl poděkovat za úspěšnou
reprezentaci našeho sboru a také popřát hodně
sportovních úspěchů do letošního roku.
Samozřejmostí je, že hlavním předmětem
činnosti sboru nejsou jen soutěže. Nejdůležitějším
úkolem je připravenost naší výjezdové jednotky k
výjezdu. Na prvním místě musí být vždy
provozuschopnost výjezdových vozidel a ostatní
techniky, dále také připravenost členů výjezdové
jednotky po stránce odborné. Tito členové se každoročně zúčastňují různých kurzů, školení a také
námětových cvičení (loni na Rozkoši na téma
„Práce na vodě“). V loňském roce byl náš sbor
vyzván čtyřikrát k lokalizaci požáru. Třikrát v
Bohuslavicích (požár seníku u Černých, požár
obecní skládky v Dolcích a tzv. požár sena u p.
Lukáškové) a jedenkrát v Čánce (požár autodílny). Někteří členové se také zúčastnili prověrek
techniky ve Vršovce, požárního dozoru při pálení
čarodějnic na zdejší sokolské zahradě, oslav 130
let SDH v Nahořanech a v Krčíně. Za
připomenutí stojí také zrekonstruování naší nejstarší stříkačky vyrobené v roce 1790 (viz. foto),
které bylo započato v roce 2007 a dokončeno v
loňském roce. Sbor uspořádal mimo tradiční
soutěže v netradičním požárním útoku o Pohár
starosty obce Bohuslavice také dvě kulturní akce.
V únoru se konal tradiční Hasičský ples se
skupinou Styl, v říjnu bylo uspořádáno tradiční
posvícení, kde k tanci a poslechu hrála skupina
Errori. V prosinci se konala výroční valná hromada, kde všichni přítomní zhlédli vystoupení
mladých hasičů a seznámili se s činností sboru v
uplynulém roce. Seznámeni byli také s plánovanými akcemi na letošní rok: 21. února Hasičský ples - hudba Styl, 10. října - posvícení -

hudba Errori. Hlavní akce letošního roku - 27.
června - Oslavy 130 let SDH a sraz rodáků. Pro
členy bych chtěl ještě připomenout termíny členských schůzí v roce 2009: 13. března, 12. června,
11. září a VVH 12. prosince.
K 1. lednu 2009 náš sbor čítá celkem 105
členů, 82 dospělých (68 mužů a 14 žen) a 23
mladých hasičů (11 chlapců a 12 dívek). Nejmladším členem je Aleš Rydlo (20. prosince oslavil
6. narozeniny), nejstarším je pan Václav Mervart
(1. listopadu oslavil 95. narozeniny). Nejen
jménem SDH bych mu chtěl popřát hodně zdraví
do dalších let.
Ještě bych chtěl poděkovat všem členům, kteří
se v loňském roce aktivně podíleli na činnosti
našeho sboru. Poděkování patří také Obecnímu
úřadu, Základní škole a i všem ostatním, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na spolupráci.
Zisk bramborového umístění.
První letošní soutěž pro mladé hasiče tzv.
„Broumovský trojboj“ se konala 24. ledna a z
názvu je zřejmé, že se soutěžilo v Broumově a to
ve třech disciplínách (1. uzlová štafeta, 2. spojování půlspojek, 3. mladší žáci - vyhledávání a
určování topografických značek a značek technických prostředků, starší žáci a dorost - test z
oblasti PO). Náš sbor měl zastoupení jen v
dorostenecké kategorii. Družstvo ve složení Lucie
Hladíková, Lukáš Timura, Radek Tláskal a Tomáš
Voborník obsadilo v první disciplíně 5. místo, v
dalších dvou skončilo shodně na 4. místě. V
konkurenci šesti družstev celkově obsadilo také 4.
místo.
Tradiční hasičský ples.
Je již tradicí, že Sbor dobrovolných hasičů v
Bohuslavicích pořádá každoročně hasičský ples.
Jinak tomu nebylo ani v letošním roce, tentokrát
datum konání připadl na sobotu 21. února. Po
loňských nepříjemnostech (málo míst k sezení)
jsme se letos snažili vše napravit. Tak jako na
posvícení bylo připraveno podium pro hudbu na
pravé straně za vchodovými dveřmi do sálu. Tím
bylo možno využít jeviště pro další stoly a židle a
tak se každý návštěvník mohl pohodlně posadit. K
tanci a poslechu hrála skupina STYL z Nového
Města nad Metují. Do programu bylo opět
zařazeno vystoupení Tanečního klubu HOP z
Dobrušky, které sklidilo velký aplaus. Samozřejmostí byla též bohatá tombola a občerstvení.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
přípravě a uspořádání tohoto plesu. Také děkujeme všem zúčastněným a příští rok na hasičském
plese nashledanou.
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

Z hasičského plesu

Z hasičského plesu
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V únoru t.r. byla na obecní úřad doručena petice
občanů týkající se výstavby kanalizace v obci.
Znění petice je toto:
My níže podepsaní občané obce Bohuslavice,
prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelstvo obce v nejbližším možném termínu svolalo
shromáždění obyvatel ohledně výstavby nové
kanalizace. Požadujeme, aby se shromáždění
občanů zúčastnili: starosta Bohumil Kutina, místostarosta Josef Syrovátko a zástupce firmy, která
výstavbu provádí. Důvodem našeho počínání jsou
roztroušené informace ohledně výstavby.
Děkujeme
Za petiční výbor: Školníková Alena, Petrová
Miroslava, Horáková Alena. Zastupovat petiční
výbor při jednání s veřejnými orgány je oprávněna:
Alena Školníková.
V petici podepsaní občané požadují svolání
shromáždění obyvatel ohledně výstavby kanalizace.
Kdyby se organizátoři petice nejdříve zeptali na
obecním úřadě, mohli si ušetřit námahu s
obcházením vesnice, protože by zjistili, že o svolání
schůze, na které by občané mohli dostat informace
o probíhající výstavbě kanalizace, jednalo zastupitelstvo obce již na konci loňského roku. Svolání
schůze se v té době nepodařilo a to z toho důvodu,
že nebyl nalezen termín, ve kterém by se jí mohly
současně zúčastnit všechny osoby, jejichž přítomnost byla zastupitelstvem požadována. V současné
době jsou práce na kanalizaci přerušeny, schůze
bude svolána po znovuzahájení prací, tak aby na ni
mohli přijít i zástupci firmy provádějící stavbu z
Prostějova .
V minulosti se již několikrát obec zabývala
možnostmi výstavby kanalizace v naší obci. Je to
zcela logické, neboť kanalizace patří k základním
inženýrským sítím. Poprvé se obec zabývala
možností výstavby kanalizace již v roce 1991. V té
době byla možnost vybudování pouze gravitační
kanalizace, jiné systémy se v té době ještě neznaly.
Již tenkrát firma, která připravovala rozpočet akce,
konstatovala, že díky členitosti terénu obce a vzhledem k opukovému podloží v části obce, jsou náklady vzhledem k počtu obyvatel příliš vysoké a je
nemožné na stavbu získat prostředky ze státního
rozpočtu. Rozpočet samozřejmě v té době mnohonásobně převyšoval možnosti obce a z tohoto
důvodu byla stavba odložena na neurčito. Další
roky však nepřinesly žádný průlom. Přesto, že se na
trhu objevily nové technologie, které vycházely
značně levněji, například podtlaková kanalizace,
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nebo tlaková kanalizace, popřípadě domácí
čistírny odpadních vod. Dotační politika státu, až
do roku 2007 vůbec nepočítala s malými obcemi.
V roce 2006 díky Evropské unii, která stále více
do popředí řadí životní prostředí, vyhlásila vláda
Program rozvoje venkova. Tento program má
prozatím vymezený časový horizont do roku 2013.
Gravitační kanalizace by o více než 100%
převýšila náklady oproti kanalizaci tlakové.
Hlavní rozdíl je v zemních pracích. Při tlakové
kanalizaci je hlavní řád ukládám do hloubky 90
centimetrů tedy do nezámrzné hloubky. Průměr
potrubí je maximálně 15 centimetrů a potrubí se
dá různě ohýbat. Při gravitační kanalizaci, kdy
musí být zachován spád, by se potrubí muselo na
mnoha místech ukládat až 5 metrů do země a
průměr potrubí je od 30 centimetrů až do 50 centimetrů. Vzhledem k průměru tlakového potrubí,
je možné v některých částech obce jít zelenými
pásy nebo chodníky a přípojky podvrtat, v případě
gravitační kanalizace by se muselo postupovat
středem vozovek a podvrty nejsou možné vzhledem k jejich ceně pro jejich průměr. Další velmi
značný náklad byly nejméně tři přečerpávací
jímky, které by musely být vybudovány díky spádovosti některých částí obce. Tyto přečerpávací
jímky by značně též prodražily provoz kanalizace
a promítlo by se to do ceny stočného. Další
poměrně značné náklady činí kontrolní a revizní
šachty, které musí být budovány po určitých
vzdálenostech. Nemalý problém by vznikl mnoha
občanům s připojením se na hlavní řád. To jsou
některé z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli
pro tlakovou kanalizaci. Odkanalizováním obce
uděláme další krok ke zlepšení životního
prostředí, ve kterém tady žijeme.
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V době hospodářské krize, ne právě levné el.
energie je nevhodné zatěžovat spoluobčany dalšími
výdaji, ničit vybudovanou silnici a chodníky v naší
ulici, (její oprava by jistě stála milion a je otázka,
zda na ní obec bude mít) když je zde funkční spádová kanalizace vybudovaná v akci Z a stačilo by
aby zbylí hříšníci dostavěli čističky (je zde dům –
kolaudace r. 2000 bez čističky, na který jsme obec
několikrát upozorňovali, bez efektu).
Není chování OU proti nám protiprávní? Kam
povedou dešťové vody? Je voda ze septiků závadná?
A proč také čističky? Co máme dělat?
Žádáme Vás o vyjádření k dané vědci, přikládáme Zpravodaj obce Bohuslavice (asi 1000 obyvatel), kde na straně 4 jsou informace o kanalizaci.
Děkujeme za odpověď na dopis a zdravíme.
Tomáš Tölg, Jaromír Motyčka, Jana Motyčková,
Vlasta Čečetková, Nývlt Vlastimil
Ve druhé petici se tvrdí, že občanům je
vyhrožováno pokutou, pokud se nepřipojí do nové
kanalizace nebo že jim bude zavřen přípoj do stávajícího rozvodu. Toto tvrzení musím za sebe a za
další představitele obce důrazně odmítnout, bylo by
dobré, kdyby podepsaní občané doložili, kdo a kdy
jim vyhrožoval, aby na nich nezůstal punc lhářů.. K
funkční kanalizaci v jejich ulici (délka 250
m)musím poznamenat, že tato kanalizace nebyla
nikdy zkolaudována a ani není v majetku obce.
Nicméně, po vybudování tlakové kanalizace bude
používána na odvod dešťově vody, která je do ní
rovněž svedena. Voda ze septiků je skutečně závadná a zahajování veřejných investic je právě v době
krize doporučováno, protože se tím zmírňují její
dopady.

V průběhu přípravy projektu a žádosti o stavební
povolení se konaly dvě schůze s občany věnované
přípravě výstavby kanalizace a ČOV. Všichni
občané, jejichž nemovitosti mají být připojeny na
Věc: septiky, čističky a tlaková kanalizace v
kanalizaci, podepsali smlouvy o budoucí smlouvě o
Bohuslavicích nad Metují
zřízení věcného břemene. Smlouvy řeší povolení
V obci se začala budovat tlak. Kanalizace,
vstupu na jejich pozemky a každý si mohl do smloukterá je jednám z řešení stávající situace, kdy řada
vy přidat i své další podmínky.
spoluobčanů pouští výkaly přímo do vedení bez
K plánované výstavbě se občané také mohli
čističek a septiků, které končí v rybnících.
vyjádřit
v průběhu stavebního řízení, případně přijít
Jsou zde však spoluobčané, kteří čističky a sepna schůzi zastupitelstva se svými připomínkami.
tiky mají, do jejich stavby investovali a dnes je
Nikdo však nikdy nepřišel.
jim vyhrožováno pokutou, pokud se nepřipojí do
3. února byl na krajský úřad odeslán dopis
tohoto znění:

nové tl. Kanalizace a rovněž tím, že jim přípoj do
stávajícího rozvodu bude zavřen. To je zřejmě za
to, že se už po dlouhá léta chovají zodpovědně a
ekologicky.

Proto si myslím, že po zahájení stavebních prací
je již pozdě diskutovat o tom, zda máme kanalizaci
stavět nebo ne.
Bohumil Kutina, starosta obce

V pátek 16. března proběhlo na obecním úřadě jednání s petičním výborem, zástupci obce, firmou Neptun
Presskan a zástupci krajského úřadu. Zápis o jednání je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. Na tomto jednání bylo domluveno, že schůze s občany o kanalizaci se uskuteční dne 18. 4. ve 14 hodin v Orelně.

POZVÁNKA
zveme občany, kteří mají zájem dozvědět se podrobnosti o technologii tlakové kanalizace,
o tom co si mají připravit pro připojení ke na kanalizaci,
nebo mají nějaké dotazy týkající se výstavby na schůzi, která sse bude konat

v sobotu

dne 18. 4. ve 14 hodinv Orelně v Bohuslavicích

