ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

5/2011

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis
ze schůze zastupitelstva obce, konané dne 16.5.2011 v 19.00 hodin v kanceláři starosty Obecního úřadu
v Bohuslavicích.
Přítomni: viz presenční listina.
Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové a ověřovací komise a zapisovatelky
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
4. Schválení úvěru od Komerční banky na financování stavebních úprav evangelického kostela v rámci
projektu „Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo
PL.3.22/2.2.00/09.01510.
5. Žádost o odprodání pozemku p.č. 546/1
6. Diskuse
7. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 7 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné (p. Kvirenc, p. Kutina, pí. Přibylová – omluveni; pí. Bitnarová přišla později).
Starosta přečetl navržený program schůze, doplnil jej o další body a program byl schválen 7 hlasy přítomných.
2. Volba návrhové a ověřovací komise a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu:
pí. Jana Hladíková, p. Hronovský
Návrhová komise:
pí. Alena Pultarová, p.Vlastimil Nývlt
Zapisovatelka:
pí. Eva Čudová
Schváleno 7 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, tudíž se považuje za schválený.
4. Schválení úvěru od Komerční banky na financování stavebních úprav evangelického kostela v rámci
projektu „Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo
PL.3.22/2.2.00/09.01510.
Zastupitelstvu bylo předloženo ke schválení přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na financování
stavebních úprav evangelického kostela v rámci projektu „Putování severovýchodními Čechami a Dolním
Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510 a to ve výši :
1.
2.
3.

3.500.000,- Kč na předfinancování dotace se splatností v r. 2013
611.000,- Kč na spolufinancování dotace se splatností v r. 2017
3.617.000,- Kč na refinancování stávajícího úvěru u Raiffeisenbank a.s. se splatností v r. 2019
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Úroková sazba ve složení 1M PRIBOR + daná odchylka.
Zajištění úvěrů: krycí blankosměnkou, případně zástavou nemovitostí ve vlastnictví obce.
Dále bylo navrženo, aby byl pověřen starosta k podepsání smlouvy s Komerční bankou, a.s.
Zastupitelstvo návrh schválilo 6 hlasy, p. Syrovátko se zdržel hlasování.
5. Žádost o odprodání pozemku p.č. 546/1
Žádost o odprodání pozemku p.č. 546/1 zastupitelstvo bere na vědomí a rozhodne o této žádosti na
příštím zasedání.
6. Diskuse
- Zastupitelstvo bylo seznámeno, že k 31.5.2011 ukončí na vlastní žádost pracovní poměr účetní
pí. Zdeňka Syrovátková.
Po obdržení výpovědi byla vyhlášena veřejná výzva na obsazení tohoto pracovního místa. S nabídkou se
přihlásilo 8 uchazečů. Z nich na základě splnění předpokladů pro výkon práce byla vybrána pí. Alena
Pultarová s nástupem do funkce od 1.7.2011.
Pí. Pultarová je sestrou p. starosty, byla vybrána proto, že jako jediná splňuje požadavky na výkon funkce.
7. Usnesení
ZO schvaluje:
1. Program schůze
2. Ověřovatele zápisu p. Josefa Hronovského, pí. Janu Hladíkovou, návrhovou komisi
pí. Alenu Pultarovou a p. Vlastimila Nývlta a zapisovatelku pí. Čudovou
3. Úvěr od Komerční banky na financování stavebních úprav evangelického kostela v rámci projektu
„Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510.
3.500.000,- Kč na předfinancování dotace se splatností v r. 2013
611.000,- Kč na spolufinancování dotace se splatností v r. 2017
3.617.000,- Kč na refinancování stávajícího úvěru u Raiffeisenbank a.s. se splatností v r. 2019
Úroková sazba ve složení 1M PRIBOR + daná odchylka
Zajištění úvěrů: krycí blankosměnkou, případně zástavou nemovitostí ve vlastnictví obce.
4. Pověření starosty k podepsání smlouvy s Komerční bankou, a.s.
Bere na vědomí
1. Žádost o odprodání pozemku p.č. 546/1
2. Výpověď pí. Syrovátkové – ukončení pracovního poměru k 31.5.2011 a nástup pí. Pultarové od
1.7.2011
8. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 19.30 hodin.
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
Návrhovou komisi:

16.5.11 pí. Eva Čudová
pí. Jana Hladíková, p. Hronovský
pí. Alena Pultarová, p.Vlastimil Nývlt

Zápis
ze schůze zastupitelstva obce, konané dne 30.5.2011 v 19.00 hodin v kanceláři starosty Obecního úřadu
v Bohuslavicích.
Přítomni: viz presenční listina.
Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové a ověřovací komise a zapisovatelky
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

Slib nového člena zastupitelstva rezignace pí. Pultarové Aleny
rezignace p. Rydla Radka
rezignace p. Novotného Pavla
slib p. Vaňáta Petra
Schválení podpisu smlouvy o dílo s firmou Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29,
550 01 Broumov na stavební úpravy evangelického kostela v Bohuslavicích v rámci
OPPS ČR-PR – projektu PL.3.22/2.2.00/09.01510 – Putování severovýchodními Čechami a Dolním
Slezskem bez hranic
Pověření starosty podpisem SOD
Žádost o finanční dar Sportovnímu střeleckému klubu SNAJPR TÝM Bohuslavice
Žádost o finanční dar Mysliveckému sdružení Bohuslavice
Žádost o příspěvek na činnost pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Klub
„Radost“, Prostějov
Diskuse a závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 7 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné (p. Kyral, p. Syrovátko, pí. Přibylová – omluveni).
Starosta přečetl navržený program schůze, doplnil jej o další body a program byl schválen 7 hlasy přítomných.
2. Volba návrhové a ověřovací komise a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu:
pí. Jana Hladíková, p. Vlastimil Nývlt
Návrhová komise :
pí. Zdena Bitnarová, p. Radek Kvirenc
Zapisovatelka:
pí. Eva Čudová
Schváleno 7 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, tudíž se považuje za schválený.
4. Slib nového člena zastupitelstva: rezignace pí. Pultarové Aleny
rezignace p. Rydla Radka
rezignace p. Novotného Pavla
slib p. Vaňáta Petra
Dne 17.5.2011 rezignovala na svoji funkci ZO pí. Alena Pultarová. Dne 18.5.2011 byl osloven náhradník p. Radek
Rydlo, který na postavení náhradníka do ZO rezignoval, dále byl dne 18.5.2011 osloven další náhradník p. Pavel
Novotný, který rovněž na postavení náhradníka do ZO rezignoval. Dne 18.5. byl osloven další náhradník p. Petr
Vaňát, který nabízenou funkci přijal.
Dne 30.5.2011 složil slib před ZO.
5. Schválení podpisu smlouvy o dílo s firmou Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01
Broumov na stavební úpravy evangelického kostela v Bohuslavicích v rámci OPPS ČR-PR – projektu
PL.3.22/2.2.00/09.01510 – Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic.
Pověření starosty podpisem SOD.
Podpis smlouvy o dílo s firmou Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov na
stavební úpravy evangelického kostela v Bohuslavicích v rámci OPPS ČR-PR – projekt PL.3.22/2.2.00/09.01510 –
Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic a pověřuje starostu podpisem SOD.
Schváleno 7 hlasy, 1 hlas proti ( p. Hronovský).
6. Žádost o finanční dar Sportovnímu střeleckému klubu SNAJPR TÝM Bohuslavice.
Žádost o finanční dar Sportovnímu střeleckému klubu SNAJPR TÝM Bohuslavice - zamítnuto 8 hlasy přítomných.
7. Žádost o finanční dar Mysliveckému sdružení Bohuslavice
Žádost o finanční dar Mysliveckému sdružení Bohuslavice v hodnotě 2 500,- Kč - schváleno 7 hlasy, 1 hlas se
zdržel (pí. Hladíková).
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8. Žádost o příspěvek na činnost pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Klub „Radost“,
Prostějov
Žádost o příspěvek na činnost pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Klub „Radost“, Prostějov
- zamítnuto 8 hlasy přítomných.
9. Diskuse a závěr
Žádost o odprodej pozemku p.č. 546/1 – p.Šebesta – pozemek vyznačen – zastupitelé mají možnost posoudit,
zda se prodej zrealizuje – odloženo na příští ZO
10 . Usnesení
ZO schvaluje:
1. Program schůze, ověřovatele zápisu p. Vlastimila Nývlta, pí. Janu Hladíkovou, návrhovou komisi
pí. Zdenu Bitnarovou a p. Radka Kvirence a zapisovatelku pí. Čudovou
2. Podpis smlouvy o dílo s firmou Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01
Broumov na stavební úpravy evangelického kostela v Bohuslavicích v rámci OPPS ČR-PR – projekt
PL.3.22/2.2.00/09.01510 – Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic a
pověřuje starostu podpisem SOD
3. Žádost o finanční dar Mysliveckému sdružení Bohuslavice v hodnotě 2 500,- Kč
Zamítá:
1. Žádost o finanční dar Sportovnímu střeleckému klubu SNAJPR TÝM Bohuslavice.
2. Žádost o příspěvek na činnost pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Klub „Radost“,
Prostějov
Bere na vědomí
1. Žádost o odprodej pozemku p.č. 546/1 – p.Šebesta – pozemek vyznačen – zastupitelé mají možnost
posoudit, zda se prodej zrealizuje.
8. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 20.30 hodin.
Zapsala:
Ověřovatele zápisu:
Návrhovou komisi:

30.5.2011 pí. Eva Čudová
pí. Jana Hladíková, p.Vlastimil Nývlt
pí. Zdena Bitnarová, p. Radek Kvirenc

Sběr starého papíru
Základní škola Bohuslavice oznamuje občanům, že sběr starého papíru probíhá po celý školní rok. Pokud se
potřebujete starého papíru zbavit, můžete jej nosit dopoledne od 8,00 do 11,00 hodin – přebere jej paní
školnice.
Prosíme noste jej tříděný, tj. zvlášť noviny, zvlášť časopisy, zvlášť kartony, za takto tříděný papír dostaneme více
peněz.
Každý balíček musí být pevně svázán provázkem pro usnadnění nakládání.
Děkujeme, že přispějete k ochraně naší přírody.
Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy
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POVINNÉ PLATBY PRO OBČANY V ROCE 2011
splatné do 30.6.2011!!!
Svoz odpadů

500,- Kč za 1osobu/rok (obecně závazná vyhláška č. 2/2008)
za platbu za svoz odpadů obdrží občan nálepku na popelnici na
rok 2011. Od 1.7.2011 popelnice, která nebude mít tuto
nálepku, nebude vyvezena.

Stočné
Pes

300,- Kč za 1 osobu/rok (schváleno ZO 17.1.2011)
50,- Kč za 1 psa a za každého dalšího +75,- Kč
(obecně závazná vyhláška č. 1/2003)

Nájem z hrobu

dle výměry hrobu tj. od 80,- Kč (obecně závazná vyhláška z 2001)

Veškeré poplatky lze zaplatit v hotovosti v pokladně Obce Bohuslavic v úřední dny:
Po
8-11 13-17
St
8-14
V případě nutnosti lze zaplatit i mimo úřední dny.
Poplatky lze též zaplatit bezhotovostně na číslo účtu 4600664001/5500.
Nutné uvést následující údaje:
Jméno a příjmení, dům čp. a následující variabilní symboly:
Odpad
1337/čp
Stočné
1336/čp
Pes
1341/čp
Hrob
3632/čp
Příspěvek kanalizace 3122/čp
Bez správně uvedeného variabilního symbolu nebude možné platbu identifikovat.
Po telefonické domluvě nebo e-mailem vám můžeme sdělit přesnou částku, kterou je pro tento rok
a pro vaši rodinu nutné zaplatit. V tomto případě lze zaplatit jednou částkou s variabilním symbolem
1337/čp (tel 724124192, obec.cudova@tiscali.cz).
Veškeré úřední záležitosti lze zařídit v úřední dny:
Po
8-11 13-17
St
8-14
V případě nutnosti vám vyjdeme vstříc po celý pracovní týden.
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STAVEBNÍ ÚPRAVY EVANGELICKÉHO KOSTELA
Stavební úpravy jsou součástí projektu s názvem "Putování severovýchodními Čechami a Dolním
Slezskem bez hranic". Číslo projektu PL.3.22/2.2.00/09.01510. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2007 - 2013.
Co je to Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013?
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 navazuje na
Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Polská republika, který probíhal
v letech 2004 -2006. Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského
příhraničí.
Jde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů,
společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a
jiných oblastí rozvoje.

Stručný popis rekonstrukce
Objekt kostela je z vnější strany v nevyhovujícím stavu, proto navrhujeme tyto rekonstrukce
stávajícího objektu:
Bude provedena revitalizace okolí kostela a přilehlé fary. Do revitalizace bude zahrnuto vykácení
některých stromů, které z důvodu stáří nebo své polohy nevyhovují dané rekonstrukci. Dále
proběhne úprava terénu a osazení okrasných květin kolem objektu. Při rekonstrukci bude kolem
všech objektů provedeno oplocení z důvodu ochrany a částečného zabezpečení proti vandalům.
Provedeme hydroizolaci betonového soklu kolem kostela, dále zajistíme praskliny kvůli jejich
následnému šíření a zvětšování. Betonový sokl bude poté natřen voděodolným nátěrem šedivého
odstínu. Fasáda je poškozena zhruba z 90 %, takže provedeme celkovou rekonstrukci dle projektu.
Před provedením fasády se zrekonstruují římsy a lomené klenby, které tvoří jednu z mnoha
dominant objektu. Stará a nevyhovující okna budou odstraněna a osazena nová okna totožného
vzhledu i velikosti, aby byl zachován původní vzhled objektu.
Na objektu se nachází 4 kříže, které je nutné znovu zrekonstruovat a osadit na původní místa.
Hlavní vchod do objektu bude muset projít celkovou rekonstrukcí, včetně výměny hlavních vstupních
dřevěných dveří. Původní ozdobné kování bude zachováno, ale dveře i s rámem budou provedeny
nové. Opět zachováme vzhled i velikost.
Před hlavním vchodem se nachází schodiště s podestou, které je v dezolátním stavu. Obojí bude
odbouráno a následně bude vybetonován nový základ a dále osazené zrekonstruované kamenné
schody s podestou a přilehlými zídkami, které tvoří zábradlí při vstupu do objektu.
Byl navržen nový chodník k hlavnímu vstupu do budovy, který bude proveden ze zámkové dlažby
BEST.
Dále navrhuji rekonstrukci ozdobných částí objektu a výměnu starých, opotřebovaných dveří, které
jsou poškozené nebo zničené cizím zaviněním. Jako střešní krytina byla navržena krytina Lindab,
z důvodu menší hmotnosti, protože bereme ohled na stáří krovu. Uhnilé nebo jinak poničené
dřevěné prvky budou samozřejmě vyměněny z důvodu bezpečnosti a nosnosti nové střešní krytiny.
Součástí kostela jsou věžní hodiny, které budou dány do chodu hodinářem. Částka uvedená
v rozpočtu může být upravena přímo na místě po návštěvě odborníka.
Kolem celého kostela bude proveden okapový chodník.
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Výsledek výběrového řízení
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Časový plán projektu
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CO JSTE HASIČI?
Požár v Běstvinách
V sobotu 7. května po 17 hodině se v naší obci na hasičské zbrojnici rozezněla siréna. Přesně v 17 hodin a
10 minut byl náš sbor vyzván k lokalizaci požáru stodoly v Běstvinách. Za 7 minut od vyhlášení vyjíždělo
zásahové vozidlo se členy výjezdové jednotky tímto směrem, na místo požáru dorazilo za dalších deset minut.
Jednalo se o rozsáhlý požár již zmíněné stodoly, která hořela celá i se střechou. Uvnitř byly uloženy různé věci,
jako nepotřebný nábytek, zahradní technika, ruční nářadí nebo velké množství palivového dřeva. Ve stodole se
také nacházela desetikilogramová propanbutanová láhev, u které došlo vlivem vysoké teploty k poškození
ventilu. Ten se žárem uvolnil a došlo k explozi. Požár poničil stavební konstrukci stodoly a zničil veškeré
vybavení. Hasiči dostali požár pod kontrolu v 18:04 hodin. Následně rozebrali zasaženou konstrukci a dohasili
ohniska požáru.
Až do nedělních ranních hodin na místě zůstala místní jednotka dobrovolných hasičů, která prováděla
dohled nad požářištěm. Požár způsobily dvě nezletilé děti, které se přiznaly, že si v půdní části stodoly hrály se
zápalkami. Spolumajitel objektu utrpěl šok a musel být záchrannou službou převezen do nemocnice. Hmotná
škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun, uchráněné hodnoty činí 600 tisíc korun. Zasahovalo zde šest
jednotek: HZS Dobruška, SDH Dobruška, SDH Nové Město nad Metují, SDH Opočno a SDH Běstviny a SDH
Bohuslavice (Libor Fejtek, Roman Kyral, Jan Kondek, Milan Matoulek, Petr Novotný, Aleš Petr, Tomáš Petr a
Lukáš Timura).
Pohár starosty SDH Nízká Srbská
Následující den, v neděli 8. května uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská XXVIII. ročník soutěže
pro mladé hasiče o Pohár starosty SDH. Byl vypsán pro kategorie mladších a starších žáků a soutěžilo se zde ve
třech disciplínách (požární útok, štafeta dvojic a štafeta na 4 x 60 metrů). Náš sbor měl zastoupení v mladší
kategorii a pro některé členy družstva (Michal Čepelka, Tereza Hanušová, Kristián Herzig, Josef Jaroš, Jan Lelek,
Denis Netolický, Marie Poláková, Aleš Rydlo, Karolína Sochorová, Nikola Stonjeková a Jakub Veselovský) to byla
soutěžní premiéra. Naše družstvo nastoupilo nejprve na požární útok a nevedlo si vůbec špatně. V této
disciplíně obsadilo 2. místo. Poté absolvovalo štafetu dvojic a štafetu na 4 x 60 metrů. V obou těchto
disciplínách obsadilo shodně 7. místo. S celkovým součtem 16 bodů obsadilo ze šestnácti zúčastněných
družstev pěkné 6. místo.
Okrsková soutěž ve Vrchovinách
„V pátek třináctého“ května začala soutěžní sezona také dospělým a již tradičně ve Vrchovinách. Zde se
konala soutěž v požárním útoku družstev sborů okrsku Nové Město nad Metují, která se započítávala do
celoroční soutěže o Pohár starosty okrsku. Náš sbor měl zastoupení v obou kategoriích. Družstvo žen (Veronika
Fejtková, Denisa Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Šárka Kašparová, Věra Netolická a Lenka
Nováková) po menší chybičce na rozdělovači obsadilo v konkurenci čtyř družstev pěkné 2. místo a získalo tak
devět bodů do celkového hodnocení již zmíněné celoroční soutěže (1. místo = 10 bodů, 2. místo = 9 bodů,
3. místo = 8 bodů atd.). Zvítězilo družstvo žen z Vršovky, 3. místo obsadily ženy z Nahořan a bramborovou
medaili si odvezlo družstvo žen z Černčic. Družstvo mužů (Jiří Beneš, Jiří Černý, Vladimír Herzig, Tomáš Petr, Jiří
Tojnar, Tomáš Stonjek a Josef Rozínek - SDH Vršovka) předvedlo solidní výkon, který stačil v konkurenci
jedenácti družstev na 5. místo se ziskem šesti bodů. Zvítězilo družstvo mužů z Nahořan, 2. místo obsadili muži
ze Spů a 3. místo muži z Nového Města nad Metují. Další umístění: 4. Černčice, 6. Přibyslav, 7. Provodov,
8. Vrchoviny, 9. Šonov, 10. Krčín, 11. Vršovka.
Požární ochrana očima dětí
V sobotu 28. května se v Náchodě konalo okresní kolo hry Plamen. Při slavnostním vyhlášení zde byly také
vyhlášeny výsledky výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí.“ Naši mladí hasiči se této soutěže
pravidelně zúčastňují a dosahují medailových umístění. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve výtvarné části
v kategorii M 2 (děti MŠ, kteří v roce 2011 dovrší šest a více let) získal 1. a 2. místo Ondřej Vít (do soutěže zaslal
dvě práce) a 3. místo obsadil Eliáš Hladík. V kategorii ZŠ 4 (žáci 8. a 9. ročníku ZŠ, studenti 3. a 4. ročníku
osmiletých gymnázií a studenti 1. a 2. ročníku šestiletých gymnázií) získal 2. místo Petr Čepelka. Tato umístění
jmenovaní získali v okresním kole. Ondřej Vít se umístil se svou prací i v krajském kole, kde získal ve své
kategorii 2. místo.
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Pozvánka na soutěž v Bohuslavicích

Jménem SDH Bohuslavice bych Vás chtěl všechny pozvat na hasičskou soutěž, která se
bude konat v sobotu 18. června na zdejší sokolské zahradě pod názvem „Pohár starosty
obce Bohuslavice“. Pro družstva mladších a starších žáků je začátek naplánován
na 9 hodin, družstva žen a mužů budou mít nástup ve 13 hodin.
Soutěž žáků je součástí Poháru starosty OSH Náchod, soutěž dospělých je součástí
Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují. Přijďte shlédnout umění nejen mladých
hasičů, ale také povzbudit své příbuzné a známé.

Setkání partnerských obcí
Dále bych Vás chtěl pozvat na setkání partnerských obcí (Bohuslavice, Nová Paka a polské Pieszyce) dle
projektu „Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“, který je
spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu, jeho oživení, zachování kulturního
dědictví v příhraničním území, na zlepšení životních podmínek obyvatel a fungování podnikatelských subjektů.
Vychází z potřeby společné integrace, poznávání kultury, tradic a přírodního bohatství. Je to výsledek jednání tří
partnerů, které se do projektu zapojili. Roli vedoucího partnera převzaly polské Pieszyce, ostatní obce jsou
obcemi partnerskými. Toto setkání se uskuteční v sobotu 25. června na sokolské zahradě v Bohuslavicích,
začátek je naplánován na 13 hodin. Zde bude možné mj. zhlédnout vystoupení našich nejmladších hasičů
patřících do kategorie přípravky, dále ukázku požárního útoku, který předvedou mladší žáci a také uvidíte
ukázku historické hasičské techniky.

Karel Čepelka ml.

Mladší žáci v Nízké Srbské

Poděkování
Chtěla bych tímto veřejně poděkovat panu Jaroslavu Stolínovi st. z Bohuslavic za jeho čestné a
poctivé chování, když při cestě z Dobrušky nalezl na silnici a v příkopu moji peněženku a doklady.
Vše, co nalezl (peníze, doklady, platební karty), poctivě odevzdal na Policii ČR v Dobrušce a mně tím
ušetřil spoustu času a peněz.
Vážený pane Stolíne, velmi Vám děkuji.

Petra Prášková, Dobruška
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VÝZNAMNÉ DNY A UDÁLOSTI
Červnové události:
11.6.1881
28.6.1919
30.6.1934
10.6.1942
14.6.1948
2.6.1953
23.6.1955
27.6.1968
1.6.1980

proběhlo slavnostní otevření Národního divadla v Praze premiérou Smetanovy Libuše
byla v Paříži podepsána Versailleská smlouva, která formálně ukončila první světovou válku
v Německu začala na příkaz A. Hitlera Noc dlouhých nožů – likvidace velitelů jednotek SA
nacisté vyhladili obec Lidice (o 14 dní později byla vyhlazena osada Ležáky)
se prezidentem ČSR stal Klement Gottwald
proběhla ve Velké Británii korunovace královny Alžběty II.
začala v Praze na Strahově 1.celostátní spartakiáda
byl podepsán manifest Dva tisíce slov
začala vysílat kabelová televizní společnost CNN

Červnová úmrtí:
Charles Dickens (1812 - 1870) - anglický spisovatel období realismu, romány: př. Nadějné vyhlídky, Oliver Twist
Georges Bizet (1838 - 1875) - francouzský hudební skladatel, získal mnohá ocenění, autor slavné opery Carmen
František Ferdinand d´Este (1863 - 1914) - následník rakousko-uherského trůnu; v Sarajevu byl na něho a jeho
manželku spáchán atentát – záminka pro začátek 1. sv. války
Josef Václav Myslbek (1848 - 1922) - český sochař přelomu 19. a 20.stol.; dílo: socha sv. Václava na Václavském
náměstí, sousoší u Vyšehradu, výzdoba interiéru Národního divadla…
Franz Kafka (1883 - 1924) - pražský německý spisovatel, dílo: Proces, Amerika, Zámek, Proměna
Alois Eliáš (1890 - 1942) - voják, politik, armádní generál, člen domácího odboje, předseda protektorátní vlády
Vladislav Vančura (1891 - 1942) - český spisovatel, dramatik, režisér; dílo: Rozmarné léto, Markéta Lazarová…
Emil Hácha (1872 - 1945) - překladatel, teoretik, právník, prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Milan Chladil (1931 - 1984) - český muzikálový zpěvák, nazpíval duety s Yvettou Simonovu - př. O nás dvou
Adina Mandlová (1910 - 1991) - česká filmová a divadelní herečka, symbol 30.let, filmy: Kristián, Katakomby…
Ray Charles (1930 - 2004) - americký klavírista, skladatel a zpěvák; styly: jazz, blues, rock, soul a další

Ladislav Smoljak (9.12.1931 – 6.6.2010)
Filmový a divadelní režisér, herec, komik a scénárista. Nejvíce se
proslavil psaním divadelních her o fiktivním českém géniovi Járovi
Cimrmanovi, během nichž spolupracoval se Zdeňkem Svěrákem.
Narodil se v Praze, studoval na gymnáziu a poté, co nebyl přijat
na DAMU (obor divadelní režie), studoval matematiku a fyziku.
Po škole pracoval na Fakultě techniky a jaderné fyziky UK a jako
učitel na gymnáziu. Řadu let pracoval v jako redaktor v časopisu
Mladý svět a v roce 1966 založil se Zdeňkem Svěrákem a Jiřím
Šebánkem Divadlo Járy Cimrmana. Během svého života sledoval
domácí politické dění, které také několikrát komentoval.
Se Zdeňkem Svěrákem napsal scénáře k filmům – př. Marečku,
podejte mi pero!, Jáchyme, hoď ho do stroje! či Na samotě u lesa.
V těchto filmech si i zahrál a mimo ně se objevil např. ve filmech:
Zločin v šantánu, Pane, vy jste vdova!, Trhák, Jára Cimrman ležící,
spící, Rozpuštěný a vypuštěný, Kolja nebo Vratné lahve.
Proslulé jsou jeho divadelní hry Dobytí severního pólu, Blaník,
nebo Afrika.
V 60.letech vymyslel zpěváckou anketu Zlatý slavík, která dodnes funguje a za roli Mackeata ve hře Václava
Havla Žebrácká opera dostal cenu Dřevěný Andrej.
Michaela Voborníková
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SLOVO ZÁVĚREM
Blíží se čas na krásu, na vůni, na radost …
Ještě se těšíme, ale neodkládejme ten čas na pozítří.
Čas rychle ubíhá, tak ho užívejme plnými doušky.
Léto, budiž pochváleno….
Květen odkvetl, opadal a (i všem těm mrazivým ránům navzdory) dal život svým plodům. A už je tu další
měsíc. Červen, který je jako mísa voňavého a šťavnatého ovoce, jako první polibek chutnající po zralých
jahodách, rozevlátý, s kapkami deště, třpytícími se jako slzy na řasách. Voní po prvním senu, které, jak se říká,
jinak voní koním a jinak zamilovaným. A jako dárek přináší náušnice z třešní.
Červen, chcete-li, je jako vláček, který nás už už odváží na prázdniny. Ale přitom je stále jediným vlastníkem
toho nejkrásnějšího těšení. Těšení, které je možná mnohdy krásnější a napínavější než to, na co se těšíme.
A hlavně nekonečné. A věřte mi, že nejen pro děti školou povinné.
Ještě, než však nastane ten pravý nefalšovaný prázdninový čas, přece jen si ještě pár dní musíme počkat.
A nebojte, ono to uteče, než se nadějeme. Musíme přece dokončit rozdělanou práci ve školách, na pracovištích
a předat to pomyslné pracovní žezlo těm, kteří nebudou odpočívat.
I babičky a dědečkové se musejí připravit na prázdniny. Pro některé z nich totiž nastává čas, kdy si do sytosti
užijí vnoučat, protože je přes rok třeba málo vidí. A ti, kteří mají tu svoji menší či větší drobotinu kolem sebe
skoro po celý rok, ti by si asi za odměnu zasloužili volno.
Když už jsem nakousla tu babičkovskou a dědečkovskou roli ve výchově vnoučat, ráda bych něco podotkla
na obranu nás, babiček a dědečků. Já vím, milí rodičové, výchova je samozřejmě na vás a my bychom podle
některých z vás neměli do vaší rodičovské výchovy příliš zasahovat, ale doufám, že není nikde názor, že vůbec.
Protože to si asi žádní prarodiče nezaslouží. Nechci sebe, coby zástupce babiček a dědečků, obhajovat. To ne. Je
mi jasné, že umíme rozmazlovat a foukat bolístky trochu jinak a nádherně „připomínat“ prohřešky svých dětí,
tedy vás rodičů. Ale až budete mít, milí rodičové, na nás starší generaci tak trochu pifku, zkuste si představit, že
bychom my, babičky a dědové, vůbec nebyli. A zkuste se zeptat vašich dětí. A jen tak na okraj malou prosbičku
nebo spíš řečnickou otázku: Víte, co je vůbec nejhorší? Přetrhat vztah vnoučat a prarodičů dřív, než to udělá
sám život. Vím, babičky a dědové nedělají vždy vše podle představ rodičů dětí, přece jen je tu rozdílnost
generací, ale mnohdy dělají víc, než by museli. Museli, to není to správné slovo, spíše než by chtěli, protože
babičky a dědové vše, co dělají pro svá vnoučata, dělají s opravdovou láskou. Možná, že si ne zrovna dobře
poradí s úkoly do školy, ale naplánovat a zvládnout prázdniny, to umí na jedničku.
A aby nám to čekání na léto uteklo, mám tu pro všechny jednu pozvánku. Tahle pozvánka tak trochu voní
českým lesem, ale i cizími kraji, sluníčkem a taky chlebem s tvarohem, tedy pokud voní i vám.
Červen vůbec bude bohatý na kulturní události v naší obci i na mnoho zážitků ve škole. A to je dobře.
Alespoň nám to čekání a těšení na prázdniny rychleji uteče. Tak ať je to čekání voňavé a šťavnaté jako ten
nejsladší meloun. Já vím, do melounu nevidíme, proto nechvalme předem. Ale nechme se alespoň příjemně
překvapit.

Dramatický kroužek při Základní škole v Bohuslavicích si vás dovoluje pozvat
ve středu 15. června na dramatizaci pohádky LOTRANDO A ZUBEJDA, kterou od března
pilně nacvičují děti z 2. až 5. ročníku.
Pohádka bude předvedena ve dvou představeních. Dopoledne od 9.30 hodin a odpoledne od

17.30 hodin v Orlovně v Bohuslavicích.
Budeme se těšit na vaši návštěvu a věříme, že vás alespoň trochu pobavíme a tak trochu
navážeme na úspěšné provedení pohádky Bylinková princezna před třemi lety.
Vstupné dobrovolné.

J. Matoulková
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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