vydává obecní úřad

1/2015

ZDARMA

S novým rokem má Zpravodaj obce Bohuslavice upravenou grafickou podobu i obsah. Rubrika Významné dny a tipy
na výlety byla přejmenována na Tipy pro volné chvíle a bude přinášet tipy na čtení pro čtenáře všech generací.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 1.
2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:
Omluve ni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Vaňát Pe tr, Novotný Pavel, Kyral Roman, Voborníková
Ilona, Me nclová Miluše , Jose f Syrovátko, Rade k Kvire nc
Jaroslav Zítko

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Schválení rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2015
4. Nákup měřiče rychlosti
5. Smlouva na zajištění investičního dozoru projektu Bohuslavice tlaková kanalizace – 3. etapa s firmou
KONCEDO, s r.o.
6. Žádost o vyřešení provozu na místní komunikaci
7. Pravidla postupu při budování nové vodovodní sítě
8. Nový územní plán obce Bohuslavice
9. Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice
10. Diskuse
11. Závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné , konstatoval, že je přítomno 10 čle nů, tudíž je zastupite lstvo
usnáše níschopné . Starosta pře če tl navrže ný a doplně ný program schůze .
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise :
p. Nývlt, p. Kyral
Ově řovate lé zápisu:
pí. Voborníková, p. Vaňát
Zapisovate lka:
pí. Čudová
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
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3. Schválení rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2015
ZO byl pře dlože n návrh rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2015. Dále bylo ZO se známe no s pře dpokládanými
inve stičními akce mi pro rok 2015.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo rozpočet obce Bohuslavice na rok 2015 jako přebytkový s tím, že závazné ukazatele jsou paragrafy ve
výši příjmů 29 577 700,- Kč, výdajů 27 354 700,- Kč a financování.

4. Nákup měřiče rychlosti
ZO bylo se známe no s nákupe m ukazate le okamžité rychlosti DR 300 s nápise m ZPOMAL, kte rý bude umístě n dle
vyjádře ní Úze mního odboru Dopravního inspe ktorátu v Náchodě na začátku Bohuslavic ve smě ru od Hradce
Králové . Nákup byl re a lizován výběre m ze tří nabíde k za ce nu 52 272,- Kč vč. DPH. Faktura byla postoupe na DSO
Me tuje , kte rý z dotace proplatí částku 25 200,- Kč a zbyte k 27 072,- Kč zaplatí obe c.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo nákup měřiče rychlosti.

5. Smlouva na zajištění investičního dozoru projektu Bohuslavice tlaková kanalizace – 3. etapa
s firmou KONCEDO, s r.o.
ZO bylo se známe no se smlouvou na zajiště ní inve stičního dozoru proje ktu Bohuslavice tlaková kanalizace 3. e tapa s firmou KONCEDO, s r.o. zahrnující:
a) Zpracování De finice obje ktů v systé mu BENE-FILL dle podmíne k Ope račního programu životní prostře dí
2007 - 2015
b) Zpracování finančně plate bního kale ndáře a je ho pravide lná aktualizace dle podmíne k OPŽP.
c) Vyplně ní monitorovacích průbě žných zpráv dle podmíne k OPŽP.
d) Evide nce faktur v systé mu BENE-FILL vystave ných zhotovite le m proje ktu.
e ) Zpracování žádostí o platbu dle podmíne k OPŽP.
f) Dohle d nad finančním toke m me zi správce m programu a příje mce m podpory.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo smlouvu na zajištění investičního dozoru projektu Bohuslavice tlaková kanalizace - 3. etapa s firmou
KONCEDO, s r.o.

6. Žádost o vyřešení provozu na místní komunikaci
ZO byla pře dlože na žádost občana Bohuslavic pana Mie czyslawa Gole bie wicze o vyře še ní provozu na místní
komunikaci. ZO zhodnotilo úpravu re alizovanou dle doporuče ní Dopravního inspe ktorátu v Náchodě ve smyslu
osaze ní pře dmě tné ho výje zdu z místní komunikace na hlavní silnici 1 kuse m odrazové ho zrcadla za splně ní
pře de psaných podmíne k, pře místě ní dopravní značky a smě rových tabulí. Prove de né opatře ní považuje za
dostate čné .
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo vyřešení provozu na místní komunikaci.

7. Pravidla postupu při budování nové vodovodní sítě
V souvislosti s požadavke m místního stavebníka o prodlouže ní vodovodního řádu za úče le m stavby rodinné ho domu
na parce le č. p. 223 a násle dným je dnáním s firmou VAK Náchod, byla diskutována smě rnice f. VAK ve smyslu
přístupu obce ve financování nové vodohospodářské struktury v obci. ZO dospě lo k závě ru, že bude ře šit každý
případ je dnotlivě a pově řilo starostu k dalšímu je dnání s ře dite le m f. VAK Náchod.
ZO bere na vědomí.

8. Nový územní plán obce Bohuslavice
Stávající úze mní plán obce Bohuslavice pozbyde konce m roku 2020 svou platnost. Proto je nutné je j nahradit novým
úze mním pláne m. Současně lze konstatovat, že stávající úze mní plán obsahuje řadu chyb a ne přesností, je zpracován
na základě ne kvalitního mapové ho podkla du a ze jmé na ne odpovídá současným požadavkům (vznikl v době
platnosti staré ho stave bního zákona).
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zastupitelstvo obce Bohuslavice souhlasí s pořízením nového územního plánu obce Bohuslavice a pověřuje
starostu podat žádost o jeho pořízení na MěÚ Nové Město nad Metují.
Urče ný zastupite l pro úze mní plánování bude spolupracovat s pořizovate le m (Mě Ú Nové Mě sto nad Me tují) na
vypracování zadání úze mního plánu, na vyhodnoce ní výsle dků proje dnání návrhu úze mního plánu.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice určuje starostu p. Jiřího Tojnara jako zastupitele pro územní plánování do konce
tohoto volebního období.

9. Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice
Strate gický plán rozvoje obce má být ve stře dně i dlouhodobé m mě řítku hlavním nástroje m a podklade m pro
rozhodování o dalším rozvoji a inve stičních, případně i ne inve stičních aktivitách obce . Pře stože se te dy ne je dná o
dokume nt, je nž je pro úrove ň místní samosprávy vyžadován zákone m, postupně se stává naprostým standarde m
ne je n pro vě tší mě sta, ale i pro me nší a dokonce i skute čně malé obce .
Strate gický plán rozvoje obce Bohuslavice pro období 2015 - 2020 byl zpracován pracovní skupinou VČR
Východoče ská rozvojová. V kone čné ve rzi byl postoupe n zastupite lům k prostudování pro případnou diskusi
na příštím zase dání zastupite lstva.
ZO byl předložen strategický plán rozvoje obce Bohuslavice k prostudování a bere jej na vědomí.

10. Diskuse
1.
2.

3.

starosta nabídl možnost proškole ní čle nů zastupite lstva na se mináři „Obce v systé mu ve ře jné správy“
starosta se známil zastupite le o podaných žádoste ch na dotace
na re konstrukci varhan v Evange lické m koste le
na podporu vybave ní hasičů
na výstavbu domu pro se niory
na hřiště pro dě ti u ZŠ
ře dite lka ZŠ a MŠ re fe rovala o havarijním stavu tě locvičny a WC v ZŠ

11. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21.50 hodin.

Usnesení ZO č. 1/2015 ze dne 26. 1. 2015
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Schválení rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2015
4. Nákup měřiče rychlosti
5. Smlouvu na zajištění investičního dozoru projektu Bohuslavice tlaková kanalizace – 3. etapa
s firmou KONCEDO, s r.o.
6. Žádost o vyřešení provozu na místní komunikaci
7. Nový územní plán obce Bohuslavice
ZO bere na vědomí:
1. Pravidla postupu při budování nové vodovodní sítě
2. Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice
Zapsala dne :
Ově řovate lé zápisu:
Návrhová komise :
Schvaluje :

pí. Čudová, 26. 1. 2015
pí. Voborníková, p. Vaňát
p. Nývlt, p. Kyral
p. Jiří Tojnar, starosta obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 9. 2. 2015
od 20:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:
Omluve ni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Vaňát Pe tr, Novotný Pave l, Voborníková Ilona,
Me nclová Miluše , Jose f Syrovátko, Rade k Kvire nc, Jaroslav Zítko
Kyral Roman

Program:
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1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Strategický plán obce Bohuslavice pro období 2015 - 2020
4. Schválení obřadního místa v obci
5. Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
6. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční dar
7. Žádost TJ Sokol Bohuslavice
8. Žádost SDH Bohuslavice
9. Diskuse
10. Závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné , konstatoval, že je přítomno 10 čle nů, tudíž je zastupite lstvo
usnáše níschopné . Starosta pře če tl navrže ný a doplně ný program schůze .
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Doplnění a schválení programu bylo schváleno.

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise :
p. Nývlt, p. Zítko
Ově řovate lé zápisu:
pí. Voborníková, p. Vaňát
Zapisovate lka:
pí. Čudová
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

3. Strategický plán obce Bohuslavice pro období 2015 - 2020
ZO bylo se známe no se Strate gickým pláne m rozvoje obce Bohuslavice pro období 2015 - 2020, kte rý má být ve
stře dně dobé m i dlouhodobé m mě řítku hlavním ná stroje m a podklade m pro rozhodování o dalším rozvoji a
inve sticích, příp. i ne inve stičních aktivitách obce . Strate gický plán je dokume nt, kte rý:
- obje ktivně popisuje hlavní problé my a rozvojový pote nciál obce a navrhuje možná ře še ní
- je nástroje m strate gické ho říze ní obce
- je řídícím nástroje m k zajiště ní kontinuity rozvoje obce
- je řídícím nástroje m pro formulování inve stiční politiky obce
- zvyšuje možnost získat financování na rozvojové zámě ry obce z e vropských ne bo národních zdrojů
- je nástroje m pro posíle ní pozice obce v širším úze mním konte xtu
Strate gický plán bude postupně dopracován a v kone čné ve rzi bude schvále n v druhé polovině roku.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo Strategický plán obce Bohuslavice pro období 2015 - 2020.

4. Schválení obřadního místa v obci
ZO bylo se známe no s návrhe m obřadních míst (obřadní místnost na obe cním úřadu, Evange lický koste l)
a s návrhe m dnů (páte k a sobota), ve kte rých se budou re alizovat obřady.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo navržená obřadní místa i dny, ve kterých se budou realizovat obřady.

5. Připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“
ZO bylo se známeno s výzvou o připoje ní se ke kampani „Vlajka pro Tibe t“, kdy si 10. bře zna 2015 připome ne me 56.
výročí povstání Tibe ťanů proti čínské okupaci Tibe tu, kte ré bylo potlače no armádou ČLR a při ně mž ze mře l té mě ř
milion Tibe ťanů.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet 2015“ a vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na
budově obecního úřadu.

6. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční dar
ZO bylo se známe no se žádostí Oblastní charity Če rve ný Koste le c o poskytnutí příspě vku na provoz mobilního
hospice Ane žky Če ské , ve kte ré m byl v uplynulé m roce hospitalizován je de n klie nt z Bohuslavic. Paní Me nclová
navrhla finanční dar v hodnotě 10 000 Kč
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Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZO schválilo finanční dar v hodnotě 10 000 Kč.

ZDRŽEL SE: 0

7. Žádost TJ Sokol Bohuslavice
ZO bylo se známe no se žádostí spolku TJ Sokol Bohuslavice o souhlas s umístě ním sídla spolku do ne movitosti
vlastně né obcí Bohuslavice a bezplatného užívání čísla popisné ho jako sídla spolku a zárove ň doručovací adre sy pro
spole k TJ Sokol Bohuslavice . Vzhle dem k tomu, že TJ Sokol ne vlastní žádnou ne movitost, do kte ré by mohlo být sídlo
umístě no, žádá tímto ZO o souhlas s umístě ním sídla spolku do budovy č. p. 91, stojící na poze mku č.p. 597 v kat.
úze mí Bohuslavice nad Me tují (e vangelická škola). Povinnost spolku o umístě ní své ho sídla v konkré tní ne movitosti
s čísle m popisným vyplývá z ustanove ní nové ho občanské ho zákoníku.
Návrh usnesení: Zastupite lstvo obce vyslovuje souhlas s be zplatným umístě ním sídla spolku TJ Sokol Bohus lavice
nad Me tují, IČO 48648752 do budovy vlastně né obcí - č. p. 91, stojící na poze mku č. p. 597 v katastrálním úze mí
Bohuslavice nad Me tují (e vange lická škola) a pově řuje starostu obce udě le ním píse mné ho souhlasu.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo žádost TJ Sokol Bohuslavice.

8. Žádost SDH Bohuslavice
ZO bylo se známe no se žádostí SDH Bohuslavice s umístě ním sídla spolku do budovy č. p. 91 se ste jným
odůvodně ním jako u žádosti spolku TJ Sokol Bohuslavice nad Me tují (bod č. 7).
Návrh usnesení: Zastupite lstvo obce vyslovuje souhlas s be zplatným umístě ním sídla spolku Sbor dobrovolných
hasičů Bohuslavice , IČO: 48623415 do budovy vlastně né obcí - č. p. 91, stojící na poze mku č. p. 597 v katastrálním
úze mí Bohuslavice nad Me tují (e vange lická škola) a pově řuje starostu obce udě le ním píse mné ho souhlasu.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo žádost SDH Bohuslavice.

9. Diskuse
-

-

p. Mace k vzne sl dotaz ohle dně zavedení konte jne rů na ple chovky a biologický odpad - p. starosta potvrdil
doplně ní konte jne rů o konte jne ry na ple chovky.
Sbě r a likvidace biologické ho odpadu je pře dmětem řešení a dalšího je dnání např. s firmou Marius Pe de rsen,
ZEPO Bohuslavice , a.s. apod.
p. starosta informoval o ods tranění problé mů se zaté káním vody v tě locvičně ZŠ v Bohuslavicích, příčinou
byl prasklý svod de šťové vody.

10. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 20:30 hodin.

Usnesení ZO č. 2/2015 ze dne 9. 2. 2015
ZO schvaluje:
8. Zahájení, doplnění a schválení programu
9. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
10. Strategický plán obce Bohuslavice pro období 2015 - 2020
11. Obřadní místa v obci
12. Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
13. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční dar
14. Žádost TJ Sokol Bohuslavice
15. Žádost SDH Bohuslavice
Zapsala dne :
Ově řovate lé zápisu:
Návrhová komise :
Schvaluje :

pí. Čudová, 9. 2. 2015
p. Voborníková, p. Vaňát
p. Nývlt, p. Zítko
Jiří Tojnar, starosta
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V prvním čísle le tošního zpravodaje se ne jprve poohlé dně me za roke m minulým.
Začne me mladými hasiči. Přípravka se v loňské m roce scháze la vždy ve čtvrte k. Zúčastnila se ně kolika oslav a
akcí (Novomě stský braňáček, Če sko - polské dny kultury, oslavy 135. le t od založe ní SDH Bohuslavice a De n hasičů
v Bohuslavicích, Dny Pie szyc, oslavy Slunovratu v Nové Pace , výle t do zábavné ho Parku Mirakulum v Milovicích).
Dále tři družstva absolvovala Závod hasičské všestrannosti v Nahořane ch. Obsadila 1., 3. a 4. místo. Mladší a starší
žáci vče tně dorostu se sházeli každý páte k. Loni se zúčastnili ce lke m je denácti soutě ží. Za zmínku stojí tato umístě ní:
mladší žáci obsadili 3. a 5. místo při soutě ži v Bohuslavicích, 5. místo v Hronově a 8. místo v Me zile sí. Starší žáci byli
druzí v Be zdě kově , tře tí a čtvrtí v Bohuslavicích, pátí v Nahořane ch a v Hronově . V té to kate gorii se dařilo i
je dnotlivcům v bě hu na 60 m s pře kážkami. V Be zdě kově v konkure nci čtyřice ti závodníků obsadil Michal Če pe lka 1.
místo a Ale š Kornas 2. místo. Oba jmenovaní se v té to kategorii zúčastnili také okre sního kola, kde si svým umístě ním
(Michal 2. a Ale š 6. místo) vybojovali postup do krajské ho kola, kte ré se konalo v Pře louči. Pře stože se takové to
soutě že zúčastnili poprvé , pře dvedli solidní výkon. Michal obsadil 11. místo a Ale š 14. místo. Zde startovalo ce lke m
21 závodníků z Králové hrade cké ho a 19 z Pardubické ho kraje .
V Poháru starosty OSH Náchod obsadili mladší žáci 21. místo a starší žáci 13. místo. Je likož se obě družstva loni
zúčastnila pouze ně kolika soutě ží, kte ré se započítávaly do tohoto poháru, umístila se na poně kud nižších příčkách
ne ž v le te ch přede šlých. A nyní kate gorie dorostu. Zde naši mladí hasiči získali ne jvíce me dailových umístě ní. Ať už
to bylo družstvo, ne bo je dnotlivci. Družstvo třikrát skončilo na 2. místě (ZHV Rožnov, Nahořany a Me zile sí). Pohár
za 1. místo si přive zlo z okrskové soutě že ve Vrchovinách a také z okre sního kola v Náchodě , 4. místo obsadilo
v kate gorii mužů při soutě ži v Bohuslavicích. V je dnotlivcích se dařilo Kláře Pe tříkové v bě hu na 100 m s pře kážkami
v Bě lovsi, kde ve své kate gorii zvítě zila. Zde získal 2. místo Michal Če pe lka, druhý byl i v ZHV v Rožnově . Je ště
musím připome nout, že doroste nky i doroste nci se úspě šně zúčastňovali i soutě ží s našimi družstvy dospě lých.
Podě kování patří Adé le Je šinové a Dianě Pe terové z SDH Blažkov, kte ré s naším družstve m úzce spolupracovaly a
podíle ly se na úspě šných výsle dcích.
V zimních mě sících se mimo jiné mladí hasiči vě novali soutě ži zvané „Požární ochrana očima dě tí,“ kde i loni
získali me dailová umístě ní. V grafické části v okre sním kole získala v kate gorii M 2 (MŠ - dě ti starší 5 le t) Zuzana
Macková 2. místo, v kate gorii ZŠ 3 (žáci 6. a 7. tříd) získal Filip Krivčík také 2. místo. Další 2. místo získal v kate gorii
ZŠ 4 (žáci 8. a 9. tříd) Michal Če pe lka. V kate gorii K 1 (stude nti gymnázií, SŠ a OU) obhájil Pe tr Če pe lka pře dloňské
vítě zství. V krajské m kole ve své kategorii Pe tr Če pelka po pře dloňské m 2. místě loni zvítě zil. Mimo soutě ží se mladí
hasiči zúčastnili také ně kolika různých akcí (Masopust v Bohuslavicích, bowling v Nové m Mě stě nad Me tují, karneval
v klubovně hasičské zbrojnice , De n ote vře ných dve ří na stanici HZS ve Ve lké m Poříčí, na závě r školního roku
schůzka plná soutě ží a he r s opé káním, návště va MS juniorů a dorostu ve Svitavách, vzpomínková akce k poctě
obě te m 1. svě tové války v Bohuslavicích, De n hasičů v Bohuslavicích, zakonče ní roku vánoční schůzkou s pře dáním
dáre čků). A abychom ne zapomně li na ve doucí a instruktory, ti se každoročně zúčastňují různých kurzů a škole ní.
V loni se konalo škole ní pro obnove ní osvě dče ní kvalifikace ve doucích a instruktorů v Nové m Mě stě nad Me tují,
kte ré ho se zúčastnilo 8 čle nů. V loňské m roce s mladými hasiči pracovali: ve doucí kole ktivu - Kare l Če pe lka ml.,
ve doucí družste v - Edita He rzigová, Pe tr Če pe lka, Jiří Hanuš, De nisa Hanušová, Jana He rzigová, Jaroslava
He me líková, Klára Pe tříková a Ane ta Rydlová, instruktoři - Michal Če pe lka a Lucie Gavláková.
A nyní pře jde me k soutě žním družstvům dospě lých. Družstvo že n se loni zúčastnilo ce lke m 14 soutě ží. Soutě žilo
ne je n v Poháru starosty okrsku Nové Mě sto nad Me tují, ale také v Náchodské hasičské Primátor lize . V prvně
jme nované celoroční soutě ži získalo čtyřikrát me dailové umístě ní (1. místo Vrchoviny, Bohuslavice a Nahořany, 2.
místo Spy), dále získalo 4. místo v Če rnčicích. Celkově získalo z pě ti hodnoce ných družste v 2. místo. V NHPL se mu
už tak ne dařilo, ne jle pším výsledke m bylo 4. místo ve Vysokově, dále obsadilo 6. místo v Nové m Hrádku, 7. místo ve
Lhotě za Če rve ným Koste lce m a 7. - 8. místo v Bukovici. V ce lkové m hodnoce ní z dvanácti družste v obsadilo 10.
místo. Vítě zství získalo při noční pohárové soutěži ve Vysokově . Družstvo mužů soutě žilo pouze v Poháru starosty
okrsku, kde se zúčastnilo ce lke m se dmi soutě ží. Zvítě zit se mu podařilo při soutě ži ve Spe ch, 3. místo obsadilo ve
Vrchovinách a v Provodově , 6. místo v Če rnčicích a 7. místo ve Vršovce . Ce lkově obsadilo z dvanácti družste v 4.
místo, když mu me dailové umístě ní uniklo o pouhé 3 body.
Členové soutěžních družstev v roce 2014:
Přípravka: Tomáš Bé di, Nikol Če rná, Tobiáš Grim, Kristýna Hanušová, Matyáš He rzig, Pe tra Kašparová, Sabina
Lhotská, Zuzana Macková, Jana Maryšková, Te reza Me rvartová, Viktorie Mrštilová, Josef Syrovátko, Martina Šitinová
a Antonín Timura.
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Mladší žáci: Pavla Baldrychová, Radim Če četka, Nikol Če rná, Josef Če rný, Filip Grim, Kristýna Hanušová, Te re za
Hanušová, Ště pán Have lka, Patrik Jaroš, Jakub Krištof, Jan Krištof, Mare k Lhotský, Zuzana Macková, Michal
Matoule k, Natálie Mrštilová, Kamila Myšáková, De nis Ne tolický, Marie Poláková, De nisa Syrovátková, Adé la
Še re dová a Jakub Ve se lovský.
Starší žáci: Michal Če pe lka, Te re za Hanušová, Jose f Jaroš, Michal Kňoure k, Ale š Kornas, Filip Krivčík, Jose f
Me loun, De nis Ne tolický, Dominik Ne tolický, Michal Rozíne k, Ale š Rydlo, Karolína Sochorová, Nikola Stonje ková a
Jakub Ve se lovský.
Dorost: Michal Če pe lka, Lucie Gavláková, Ale š Kornas, Jose f Me loun, Klára Pe tříková a Ane ta Rydlová.
Že ny: Barbora Dole žalová, Lucie Gavláková, Lucie Hladíková, Le nka Hronovská, Marie Hušková, Le nka
Nováková, Klára Pe tříková, Jana Re ková a Re nata Vomočilová.
Muži: Jiří Če rný, Kare l Čepelka ml., Michal Če pe lka, Pe tr Če pe lka, Jiří Hanuš, Jiří Have lka, Martin He me lík, Ale š
Kornas, Jose f Me loun, Lukáš Timura a Pe tr Tupe c.
Vše m jmenovaným členům soutěžních družstev bych chtěl podě kovat za re prezentaci našeho sboru a také popřát
hodně sportovních úspě chů do roku le tošního.
V loňské m roce náš sbor uspořádal mimo soutě že o Pohár starosty obce Bohuslavice v požárním útoku a
oslav 135. le t od založe ní SDH také dvě kulturní akce . V únoru se konal tradiční hasičský ple s se skupinou Styl,
v říjnu bylo uspořádáno posvícení, kde k tanci a posle chu hrála skupina Proradost. Dále se podíle l na spolupořádání
dalších akcí, kte ré se konaly té ž v Bohuslavicích (Masopust, Če sko - polské dny kultury a De n hasičů). Ně kte ří
čle nové se zúčastnili výle tu do Le tohradu, kde navštívili Muze um ře mesel a také vzpomínkové akce k poctě obě te m
1. svě tové války v Bohuslavicích.
Čle nové výje zdové je dnotky loni vyjíždě li ce lke m osmkrát (požár uskladně né ho dře va pod přístře ške m u
rodinné ho domu v Nové m Mě stě n. M., požár le sní hrabanky v Pe ke lské m údolí, požár obilí u křižovatky me zi
Če ským Me ziříčím a Skršicemi, požár stohu starého sena na poli za Bohuslavice mi směr Rohe nice, opě tovné ohláše ní
„požáru“ ste jné ho stohu - výje zd k dohořívajícímu stohu se na, požár tkalcovské ho stavu ve firmě Nyklíček a spol.
s.r.o. v Novém Městě n. M., kte rý se násle dně rozšířil pře s klimatizaci až na stře šní konstrukci výrobní haly, požár
knihovny v Nové m Mě stě n. M. - planý poplach způsobe ný poruchou EPS, požár stohu lisované slámy ve Slavě tíně ),
zúčastnili se prově rek te chniky ve Vršovce a cvičení v Nahořane ch. Dále absolvovali různé kurzy a škole ní (kurz na
obsluhu motorových pil, škole ní řidičů, ve lite lů, strojníků a pre ve ntistů). Ještě také prove dli požární dozor při pále ní
čarodě jnic a dvakrát sběr vysloužilé ho a ne potřebné ho e le ktrické ho zaříze ní v rámci proje ktu „Re cyklujte s hasiči.“
Členové výjezdové jednotky zasahující v roce 2014:
Jiří Če rný, Kare l Če pe lka ml., Pe tr Če pe lka, Libor Fe jte k, Jose f He me lík, Martin He me lík, Roman Kyral, Pave l
Novotný, Pe tr Novotný, Ale š Pe tr, Tomáš Pe tr, Tomáš Stonje k a Lukáš Timura.
K 31. prosinci 2014 náš sbor čítal ce lke m 144 čle nů, 80 dospě lých (59 mužů a 21 že n) a 64 mladých hasičů (35
chlapců a 29 díve k). Ne jmladším čle nem (čle nkou) je Lucie Syrovátková, kte rá 26. če rve nce oslavila 4. naroze niny,
naopak ne jstarším je Jan Bouče k, kte rý 23. února oslaví 91. narozeniny. Jmé ne m SDH a také jmé ne m svým bych mu
chtě l popřát hodně zdraví do dalších le t. V loňské m roce naše řady opustil Jose f Novotný. Če st je ho památce .
Podě kovat bych chtě l vše m čle nům, kte ří se vloni aktivně podíle li na činnosti naše ho sboru, dále také TJ
Sokol za využívání sokolské zahrady, TJ Orel za využívání sálu Ore lny, základní škole za využív ání školní tě locvičny
a hlavně obci Bohuslavice ne jen za finanční podporu. Podě kování patří té ž našim sponzorům a i vše m ostatním, kte ří
podporovali naší činnost a jakýmkoliv způsobe m se podíle li na spolupráci.
Výroční valná hromada
Výroční valná hromada SDH Bohuslavice se konala 10. le dna 2015. Všichni přítomní byli se známe ni s činností
sboru v uplynulé m roce a také s plánovanými akce mi na rok le tošní:
14. února - Masopust v Bohuslavicích, 21. února - Hasičský ple s - skupina Styl, dube n a září (te rmíny budou
upře sně ny) - sbě r vysloužilých e lektrospotřebičů v rámci proje ktu „Re cyklujte s hasiči,“ 30. dubna - dozor při pále ní
čarodě jnic, 13. če rvna - Če sko - polské dny kultury v rámci proje ktu „Putování se verovýchodními Če chami a Dolním
Sle zske m bez hranic,“ 20. če rvna - soutě ž v požárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice, 22. srpna - De n hasičů
v rámci proje ktu „Kultura a sport v če sko - polských barvách,“ 10. října - posvíce nská zábava - skupina Proradost,
13. bře zna, 12. če rvna, 11. září a 11. prosince - te rmíny čle nských schůzi SDH.
Hlavním bode m programu byly ale volby čle nů nové ho výboru. V nové m vole bním období bude ve de ní sboru
pracovat v tomto složení: starosta Josef He melík, 1. místostarosta Karel Če pelka st., 2. místostarosta Stanislav Janeček,
ve lite l Jiří Če rný, zástupce velite le Rade k Rydlo, strojník Libor Fe jte k, je dnate l Martin Kříž, pokladník Roman Kyral,
ve doucí mláde že Kare l Če pe lka ml., re fe re nt pre ve nce Tomáš Stonje k, re fe re ntka že n Marie Hušková, kulturní
re fe rentka Lucie Hladíková, pře dse da re vizní komise Jan Bouče k, čle nové re vizní komise Jiří Hanuš a Jose f Me ncl.
Karel Čepelka, ml.
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HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
Kniha Miroslava Graclíka s podtitulem Osudy herců první republiky,
přináší informace o životech herců celé jedné filmové generace.
Na 40 životních příběhů známých filmových hvěz d, jako byli Hana
Vítová, Vlasta Burian, Oldřich Nový, Věra Ferbasová, Lída Baarová a
mnohé další, zároveň nastiňuje československou kinematografii
v meziválečném období, která byla na velmi vysoké úrovni. V té době
vznikly populární filmy Kristián, Eva tr opí hlouposti, Noční motýl nebo
Bílá nemoc.
Kniha obsahuje dobové černobílé a barevné fotografie herců i filmových
plakátů.

GRACLÍK, Miroslav. Hvězdy stříbrného plátna: osudy 40 herců první
republiky. Praha: Dobrovský, 2014, 325 s. ISBN 978-80-7390-116-5.

TŘINÁCTÝ PŘÍBĚH
Milovníky tajemných příběhů, napětí a lásky potěší kniha
anglické spisovatelky Diane Setterfieldové s názvem Třináctý příběh,
která je přirovnávána k románům typu Jana Eyrová či Na Větrné
hůrce.
Umírající slavná spisovatelka Vida Vinterová v ní mladé
badatelce Margaret Leové vypráví dosud nikdy nezveřejněný příběh
svého života a žádá jí o sepsání životopisu.
Zpočátku obyčejný pracovní úkol Margaret velmi brzy zaujme i
osobně a ona se nechává vtáhnout do tragické rodinné historie a
dávných skrytých tajemství, která postupně vyplouvají na povrch.
Jak se brzy ukáže, dosud tajená minulost Vidy Vinterové se
nečekaně prolíná se současností a hlavním hrdinům přináší nejen
bolestné vzpomínky, ale i naději na lepší budoucnost.

SETTERFIELD, Diane. Třináctý příběh. Vydání první. Praha:
Euromedia Group, k. s. - Ikar, 2007, 390 s. ISBN 978-80-249-0903-5.

Michaela Voborníková
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