ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

1/2014

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 27. 1. 2014 ve 20:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:
Omluveni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Vaňát Petr, Bitnarová Zdeňka, Kyral Roman,
Voborníková Ilona, Syrovátko Josef, Menclová Miluše, Kvirenc Radek
Kutina Bohumil

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Rozpočtové opatření č. 6/2013
4. Žádost o finanční příspěvek Domovu sv. Josefa v Žirči
5. Žádost o sponzorský dar Městskému středisku sociální péče OÁZA
6. Žádost o finanční příspěvek Agentuře domácí péče v Českém Meziříčí
7. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
8. Žádost o finanční dar Záchranné stanici ČSOP Jaroměř
9. Vyúčtování nákladů firmy Presskan za roky 2011 - 2013
10. OZV č. 1/2014 o pravidlech pro pohyb psů
11. OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů
12. Diskuse
13. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta přečetl navržený a doplněný 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:
pí. Menclová, p. Kvirenc
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Vaňát
Zapisovatelka:
pí. Čudová
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2013
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 6/2013
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
Rozpočtové opatření č. 6/2013 bylo schváleno.

ZDRŽEL SE: 0

4. Žádost o finanční příspěvek Domovu sv. Josefa v Žirči
ZO bylo seznámeno s žádostí Domova sv. Josefa v Žirči. Tento Domov sv. Josefa je střediskem neziskové
organizace - Oblastní charity Červený Kostelec a je jediným lůžkovým zařízením v celé České republice pro lidi
nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou.
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Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo finanční dar pro Domov sv. Josefa v Žirči ve výši 8 000 Kč.
5. Žádost o sponzorský dar Městskému středisku OÁZA
ZO bylo seznámeno s žádostí Městského střediska sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo finanční dar pro Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují ve výši 8 000
Kč.
6. Žádost o finanční příspěvek Agentuře domácí péče v Českém Meziříčí
ZO bylo seznámeno s žádostí Agentury domácí péče České Meziříčí.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo finanční dar pro Agenturu domácí péče České Meziříčí ve výši 8 000 Kč.
7. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
ZO bylo seznámeno se žádostí Spolku Lungta, Praha 1 o připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“.
Dne 10. března 2014 si prostřednictvím mezinárodní kampaně připomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci Tibetu. V loňském roce kampaň v ČR podpořilo 467 obcí, měst, městských částí nebo krajů.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
8. Žádost o finanční dar Záchranné stanici ČSOP Jaroměř
ZO bylo seznámeno s žádostí Českého svazu ochránců přírody Jaroměř. Tato záchranná stanice, sdružená
v Národní síti záchranných stanic, slouží pro handicapované volně žijící živočichy a poskytuje bezplatnou pomoc
nalezeným zraněným, zesláblým či jinak handicapovaným volně žijícím zvířatům v nouzi.
Hlasování: ANO: 7
NE: 0
ZDRŽEL SE: 3 (p. Vaňát, p. Nývlt, pí. Menclová)
ZO schválilo finanční dar Záchranné stanici ČSOP Jaroměř ve výši 5 000 Kč.
9. Vyúčtování nákladů firmy Presskan za roky 2011 - 2013
ZO bylo seznámeno se soupisem firmy Presskan systém, a.s., týkající se prací na tlakové kanalizaci v letech 2011
- 2013. V roce 2011 čtyři připojené jímky v částce 143 541 Kč, v roce 2012 čtyři připojené jímky v částce 123 412
Kč a v roce 2013 dvě připojené jímky v částce 72 508,50 Kč.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo uhrazení provedených prací firmě Presskan systém, a.s. v celkové výši 339 461,50 Kč.
10. OZV č. 1/2014 o pravidlech pro pohyb psů
ZO bylo seznámeno s návrhem OZV č.1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a udržování čistoty a
pořádku na veřejném prostranství v obci Bohuslavice.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo OZV č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a udržování čistoty a pořádku na
veřejném prostranství v obci Bohuslavice.
11. OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů
OZV č.2/2014 o místním poplatku ze psů byla odložena na příští jednání ZO.
Hlasování:
ANO: 0
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
12. Diskuse:
- P. Kyral (předseda kontrolního výboru) připomněl, že kontrolní výbor připravuje seznam obecních pozemků
využívaných občany obce a to pro sjednání a sepsání nových nájemních smluv mezi obcí a občany.
- P. Hronovský st. upozornil na stále neobsazené místo v zubařské ordinaci a dále na nedostatky na novém
veřejném rozhlase, které je třeba po domluvě s montážní firmou odstranit.
Usnesení ZO č. 1/ 2014 ze dne 27. 1. 2014
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Rozpočtové opatření č. 6/2013
4. Finanční dar Domovu sv. Josefa v Žirči ve výši 8 000 Kč
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5. Finanční dar MSSS OÁZA Nové Město nad Metují ve výši 8 000 Kč
6. Finanční dar Agentuře domácí péče v Českém Meziříčí ve výši 8 000 Kč
7. Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
8. Finanční dar Záchranné stanici ČSOP Jaroměř ve výši 5 000 Kč
9. Úhradu finanční částky firmě Presskan systém, a.s. ve výši 339 461,50 Kč
10. OZV č. 1/2014 o pravidlech pro pohyb psů
ZO bere na vědomí:
1. Návrh OZV č.2/2014 o místním poplatku ze psů
13. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21:45 hodin.
Zapsala dne:
pí. Čudová 28. 1. 2014
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Vaňát
Návrhová komise:
pí. Menclová, p. Kvirenc
Schvaluje:
p. Jiří Tojnar, starosta

MEZINÁRODNÍ KAMPAŇ ,,VLAJKA PRO TIBET“
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 27. ledna 2014 jednohlasně rozhodlo o připojení se k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2014 si prostřednictvím mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
připomeneme 55. výročí povstání proti čínské okupaci Tibetu.
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem
poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně
od roku 1996, v loňském roce kampaň v ČR podpořilo 467 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Podrobné
informace o akci a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách www.tibinfo.cz. Akci můžete podpořit
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2014 v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních
symbolů České republiky. Tibetskou vlajku si můžete objednat a zakoupit na www.obchudek.lugta.cz.
V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova,
politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své vlastní symboly
(například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a
většině škol je úředním či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území
Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou nadále
odpírána práva na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let
více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou
zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů
a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.
V říjnu 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové
republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v
Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho
odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující
Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. března 2014 si připomeneme 55. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm
přibližně 80 000 Tibeťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních
táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech 1987-89 bylo v Tibetu na 13
měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajláma se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990
přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil Československo.
V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv, při nichž zemřelo několik
desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z demonstrací
spojených s výročím březnového povstání v období od února do května každoročně zcela uzavírán pro turisty,
ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Za poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu
proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny, zvolilo 120 Tibeťanů.
Moci aktivně chránit lidská práva ve své i jiných zemích je jednou z výsad doby, ve které žijeme.
Jiří Tojnar
/ zdroj- spolek Lungta, www.lungta.cz/
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CO JSTE HASIČI...co jste dělali v loňském roce?
Tak jako v minulých letech se i v letošním prvním čísle zpravodaje poohlédneme za činností sboru v loňském
roce.
Nejprve začneme mladými hasiči. Přípravka se loni zúčastnila různých oslav a akcí (Česko - polské dny kultury
a Den hasičů na sokolské zahradě, Dny Pieszyc a Česko - polské slavnosti slunovratu v Nové Pace), kde mj.
předvedla prostřednictvím svých ukázek „něco“ ze svého umění. Dále se dvě družstva zúčastnila Závodu
hasičské všestrannosti v Nahořanech, kde obsadila z devíti startujících družstev 4. a 5. místo.
Mladší žáci se v loňském roce zúčastnili celkem sedmi soutěží, ve kterých dosáhli třikrát na medailové
umístění. Nejlepšího umístění v podobě 1. místa dosáhli při domácí soutěži v Bohuslavicích, 2. místo obsadili
v Bezděkově a v Hronově, 4. místo družstvo B v Bohuslavicích a 5. místo v Rožnově.
Starší žáci absolvovali stejný počet soutěží. Nejlépe se jim vedlo také na domácí půdě, kde napodobili své
mladší kolegy a získali též 1. místo. Medailové umístění jim těsně uniklo při soutěži v Mezilesí, kde obsadili 4.
místo.
V loňském roce se po několikaleté odmlce do soutěžní činnosti zapojilo také družstvo dorostu. Zúčastnilo se
celkem devíti soutěží. Nejen ve své kategorii, ale také v některých soutěžích v kategorii dospělých, dosáhlo
pěkných umístění. Celkem pětkrát se mu podařilo zvítězit (Rožnov, Nahořany, Vrchoviny, Náchod a Mezilesí) a
jednou obsadilo 2. místo (Bezděkov).
V zimních měsících se mimo jiné mladí hasiči věnovali soutěži zvané „Požární ochrana očima dětí,“ kde
každoročně dosahovali medailových umístění. V loňském roce tomu nebylo jinak. V grafické části v okresním
kole získala v kategorii M 1 Zuzana Macková 1. místo, v kategorii M 2 Adéla Šeredová 1. místo a Josef Černý 3.
místo, v kategorii ZŠ 3 Michal Čepelka 1. místo a v kategorii K 1 Petr Čepelka také 1. místo. V krajském kole
získal Petr Čepelka ve své kategorii 2. místo. Dále se také snažili získat odznaky odborností. Odznak preventisty
získali Jakub Krištof, Natálie Mrštilová, Denis Netolický, Marie Poláková a Michal Rozínek, odznak kronikáře Petr
Čepelka, Lucie Gavláková, Klára Petříková a Aneta Rydlová a odznak strojníka Michal Čepelka.
Výsledky celoročních soutěží MH:
Pohár Okresní odborné rady mládeže - mladší žáci 6. místo, starší žáci 15. místo, hodnocení aktivity - mladší
žáci 7. místo, starší žáci 14. místo. Pohár starosty OSH Náchod (součet obou uvedených soutěží) - mladší žáci 6
místo, starší žáci 15. místo. V obou kategoriích bylo v okrese Náchod hodnoceno celkem 43 kolektivů MH.
A nyní přejdeme k soutěžním družstvům dospělých. Družstvo žen se loni zúčastnilo celkem patnácti soutěží.
V okrsku obsadilo třikrát medailové umístění (1. místo Vrchoviny, 2. místo Bohuslavice, 3. místo Přibyslav),
v Černčicích a v Nahořanech obsadilo 4. místo. V okresním kole získalo 3. místo, v NHPL se mu již tak nedařilo,
zde bylo nejlepším umístěním čtyřikrát 9. místo. Družstvo mužů absolvovalo celkem šest soutěží a to pouze
v okrsku, NHPL se nezúčastnilo. Získalo také tři medailová umístění (1. místo Spy - družstvo B, 2. místo
Vrchoviny, 3. místo Spy - družstvo A).
Výsledky celoročních soutěží dospělých:
Pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují - ženy 2. místo ze šesti družstev, muži 3. místo z jedenácti
družstev. Náchodská hasičská Primátor liga - ženy 11. místo z jedenácti družstev; muži, jak již bylo zmíněno, se
nezúčastnili.
Členové soutěžních družstev v roce 2013:
Přípravka: Nikol Černá, Filip Grim, Kristýna Hanušová, Štěpán Havelka, Jan Krištof, Marek Lhotský,
Aneta Matoulková, Zuzana Macková a Josef Smitka.
Mladší žáci: Pavla Baldrychová, Radim Čečetka, Josef Černý, Filip Grim, Kristýna Hanušová, Tereza
Hanušová, Kristián Herzig, Michal Kňourek, Jakub Krištof, Jan Krištof, Filip Krivčík, Marek Lhotský, Michal
Matoulek, Natálie Mrštilová, Kamila Myšáková, Denis Netolický, Marie Poláková, Michal Rozínek, Josef Smitka,
Karolína Sochorová, Denisa Syrovátková, Adéla Šeredová a Jakub Veselovský.
Starší žáci: Michal Čepelka, Lucie Gavláková, Michal Kňourek, Filip Krivčík, Josef Meloun, Denis
Netolický, Dominik Netolický, Michal Rozínek, Aleš Rydlo, Denisa Smolová, Karolína Sochorová, Nikola
Stonjeková a Jakub Veselovský.
Dorost: Michal Čepelka, Petr Čepelka, Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Aleš Kornas, Josef Meloun,
Klára Petříková a Aneta Rydlová.
Ženy: Barbora Doležalová, Veronika Fejtková, Lucie Hladíková, Jana Herzigová, Lenka Hronovská, Marie
Hušková, Lenka Nováková, Klára Petříková, Jana Reková, Aneta Rydlová a Renata Vomočilová.
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Muži: Michal Čepelka, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Jiří Černý, Libor Fejtek, Jiří Hanuš, Jiří Havelka,
Martin Hemelík, Vladimír Herzig, Roman Kyral , Jiří Lejsek, Josef Meloun, Pavel Novotný, Tomáš Petr, Radek
Rydlo a Tomáš Stonjek.
Všem jmenovaným členům soutěžních družstev bych chtěl poděkovat za reprezentaci našeho sboru a také
popřát hodně sportovních úspěchů do roku letošního.
V loňském roce náš sbor uspořádal mimo soutěže v požárním útoku také dvě kulturní akce. V únoru se konal
tradiční hasičský ples se skupinou Styl, v říjnu bylo uspořádáno posvícení, kde k tanci a poslechu hrála skupina
Proradost. Dále se podílel na spolupořádání dalších akcí (Masopust, Česko - polské dny kultury, Den hasičů).
Někteří členové se také zúčastnili různých oslav (svěcení zvonu a sjezd rodáků v Černčicích, oslavy 130 let
založení SDH v Šonově, oslavy 130 let založení SDH Běloves).
Členové výjezdové jednotky loni vyjížděli čtyřikrát (pátrání po pohřešované osobě v Bohuslavicích, požár
elektroinstalace po úderu blesku v rodinném domku v Pohoří, požár kůlny v objektu bývalých kasáren v Novém
Městě nad Metují, požár v budově ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují), zúčastnili se prověrek techniky
ve Vršovce a cvičení v Nahořanech. Dále absolvovali různé kurzy a školení (kurz na obsluhu motorových pil,
školení velitelů, strojníků a preventistů). Ještě také provedli požární dozor při pálení čarodějnic a sběr
vysloužilých elektrospotřebičů v rámci projektu „Recyklujte s hasiči.“
Členové výjezdové jednotky zasahující v roce 2013:
Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Josef Hemelík, Martin Hemelík, Vladimír Herzig, Pavel Novotný,
Petr Novotný, Aleš Petr, Tomáš Petr, Radek Rydlo a Daniel Smola.
K 1. lednu 2014 náš sbor čítá celkem 131 členů, 78 dospělých (59 mužů a 19 žen) a 53 mladých hasičů (29
chlapců a 24 děvčat). Nejmladším naším členem je Tobiáš Grim, který 18. prosince oslavil 4. narozeniny),
nejstarším je Jan Bouček, který 23. února oslaví 90. narozeniny. Jménem SDH a také jménem svým bych mu
chtěl popřát hodně zdraví do dalších let. V loňském roce naše řady opustil Josef Macek. Čest jeho památce.
Výroční valná hromada se již podruhé nekonala závěrem roku, nýbrž až 18. ledna 2014. Všichni přítomní
zhlédli vystoupení přípravky a mladších žáků. Dále byli seznámeni s činností sboru ve zprávách starosty, velitele
a ostatních funkcionářů výboru v uplynulém roce. Svůj projev také přednesli starosta obce Jiří Tojnar, zástupce
okrsku Nové Město nad Metují Josef Rozínek a zástupce HZS Náchod - Velké Poříčí Petr Fanta.
Poděkovat bych chtěl všem členům, kteří se vloni aktivně podíleli na činnosti našeho sboru. Poděkování patří
také obecnímu úřadu, základní a mateřské škole, sponzorům a i všem ostatním, kteří podporovali naši činnost a
jakýmkoliv způsobem se podíleli na spolupráci.
Plánované akce na letošní rok:
22. února
- Hasičský ples - skupina Styl
duben
- sběr vysloužilých elektrospotřebičů v rámci projektu „Recyklujte s hasiči“
14. června
- Česko - polské dny kultury v rámci projektu „Putování severovýchodními Čechami a Dolním
Slezskem bez hranic“
21. června
- soutěž v požárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice
23. srpna
- Den hasičů v rámci projektu „Kultura a sport v česko - polských barvách“
září
- sběr vysloužilých elektrospotřebičů v rámci projektu „Recyklujte s hasiči“
11. října
- posvícenská zábava - skupina Proradost

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES
Jménem Sboru dobrovolných hasičů bych Vás chtěl pozvat na
tradiční hasičský ples,
který se bude konat v sobotu 22. února 2014 od 20 hodin
v sále Orelny v Bohuslavicích.
K tanci a poslechu zahraje skupina STYL, do programu bude
zařazeno vystoupení Tanečního klubu HOP z Dobrušky.
Dále bude připravena bohatá tombola a občerstvení.

Karel Čepelka, ml.
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VÝZNAMNÉ DNY A TIPY NA VÝLET
Alphonse Bertillon (24. 4. 1853 - 13. 2. 1914)
Alphonse Bertillon byl francouzský kriminalista, který vymyslel a
zavedl tzv. antropometrii - vědecky založený systém identifikace osob na
základě biometrických vlastností člověka. Tato metoda, později
nazývaná bertillonáž, umožnila vyhledávání zločinců-recidivistů podle
zaznamenaných proporcí jejich těla.
Alphonse Bertillon se narodil v Paříži a jelikož už od mala trpěl
různými zdravotními problémy, často býval terčem posměchu a měl
nízké sebevědomí. U policie pracoval nejprve jako pomocný písař, který
vedl evidenci pachatelů s jejich popisem. Přitom ho napadlo, že by se
tyto záznamy daly využít při identifikaci zločinců. Na zavádění své
myšlenky do praxe pracoval mimo svou pracovní dobu a využíval pro to
vězňů z jedné pařížské věznice. Vězňům přeměřoval jedenáct míst na
těle a údaje pečlivě zaznamenával. Ze zaznamenaných údajů vytvořil
propracovaný registrační systém, který umožňoval snadné a rychlé
vyhledávání. Bertillon je také autorem fotografování pachatelů na tzv. třídílnou fotografii, která se používá
dodnes.
Díky bertillonáži byly odhaleny desítky pachatelů, ale Bertillonovu pověst pokazila tzv. Dreyfussova aféra, ve
které u soudu figuroval jako ověřovatel písma. Grafologii ve skutečnosti nerozuměl a jeho posudek byl chybný,
což mělo za následek nespravedlivé odsouzení hlavního podezřelého Alfreda Dreyfusse.
Bertillonovo průkopnictví na poli kriminalistiky bylo mimo jiné inspirací pro jeden z dílů televizního seriálu
Dobrodružství kriminalistiky, ve kterém roli Alphonse Bertillona ztvárnil herec Ondřej Havelka.

Hrad Švihov - výstava Po stopách Popelky
Pokud máte rádi jednu z nejoblíbenějších
českých pohádek, neměli byste si nechat ujít
výstavu Po stopách Popelky, která je do 3. března
k vidění na hradě Švihov.
Výstava je součástí mezinárodního projektu
,,Tři výstavy pro Popelku“, na kterém se podílí
ještě zámek Ctěnice a německý zámek
Moritzburg a koná se u příležitosti 40. výročí od
natáčení pohádky. V interiérech jsou k vidění
originální kostýmy a kulisy, které byly použity při
natáčení a v okolí hradu je připravena pohádková
stezka, která vás provede některými známými
místy z pohádky. Výlet můžete spojit s návštěvou
asi 30 km vzdáleného města Plzeň, proslulého
svým pivovarem. Bližší informace naleznete na
webových stránkách hradu: http://www.hradsvihov.cz/po-stopach-popelky/
Michaela Voborníková
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TJ SOKOL BOHUSLAVICE
V říjnu loňského roku jsme otevřeli pro děti „Všesportovní kroužek“ pod TJ Sokol Bohuslavice, který se koná
pravidelně každý čtvrtek. Kroužek je zaměřený na radost z pohybu, odreagování, ale i na zvládnutí základních
gymnastických prvků. V žádné hodině nechybí hry a soutěže.
Po patnácti setkáních jsme se už od sebe mnoho naučili. Děti se snaží, jsou zdravě soutěživé a dělají pokroky.
Své dovednosti předvedly na soutěži v Netradičním pětiboji, kterou pořádala dne 18. 1. 2014 TJ Sokol Náchod.
Soutěže se zúčastnilo úctyhodných 98 dětí různých věkových kategorií. Pětiboj se skládal z těchto disciplín opičí dráha, lentilková show, krabí běh, dračí dech a skákání žabáků. My jsme vyjeli v plném počtu – Natálka
Mervartová, Lucka Kondeková, Adélka Kvirencová, Alenka Hůlková, Péťa Tláskal, Honzík Prokeš, Láďa Kratěna a
Kristián Herzig. Někteří před začátkem zahnali nervozitu svačinou a pak už šlo vše jako po másle .
Ve své kategorii se umístili:
děvčata 1. místo – Alena Hůlková
chlapci 1. místo – Jan Prokeš
3. místo – Petr Tláskal
Gratulujeme umístěným a děkujeme všem zúčastněným dětem!
Velký dík patří i Pavlovi Novotnému, který nám pomohl s dopravou dětí na soutěž a aktivně se zapojil do role
časoměřiče v lentilkové show.
S pozdravem nazdar!
Lukáš a Anna Herzigovi

Obec Bohuslavice
všechny srdečně zve
na
masopustní průvod,
který se koná v sobotu 1. 3. 2014.
Začátek průvodu je v 9 hodin před budovou
Obecního úřadu v Bohuslavicích.

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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