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ZDARMA

Jak je to dávno: bílé střechy,
pod prsty zlato na ořechy,
maminka sladké mandle krájí
a děti ani nedutají.

Krájí jablko s očekáváním hvězdičky a ve skořápkách ořechů
,,plují“ vstříc svým osudům.
A všichni se obdarovávají láskou, společně prožívají
tisíce let starý příběh narození Děťátka, společně putují
do Betléma.
Tajemství patrně je tlačí,
stromek je svázán na pavlači.
I já bych vás, milí přátelé, ráda pozvala na jedno takové
Pak náhle jako o sklo mince
malé
putování do Betléma. A to již tradičně – k nám do
zazvoní zvonek. Tišší, tišší
Základní školy v Bohuslavicích.
je smutek vždycky při vzpomínce.
Přijďte si poslechnout i společně zazpívat pár vánočních
Čas letí prudce! Třeskni číší.
koled a znovu si připomenout vánoční příběh narození
Jaroslav Seifert
Jezulátka, které leží v prostých jesličkách a žehná lidem
dobré vůle a celému světu. Příběh betlémského svatvečera,
Ano. Čas letí tak prudce a máme tu opět Vánoce. A s nimi
který dává po staletí smysl vánočním dnům a probudil
se vkrádají do našich domovů, do našich srdcí i vzpomínky
obrazotvornost tisíců
na dětství, provoněné
neznámých lidových řezbářů –
maminčinou kuchyní se všemi
Základní
škola
v
Bohuslavicích
vás
betlemářů. Příběh, který rok co
těmi dobrotami, počínaje
rok uchvacuje a dojímá.
srdečně
zve
na
malé
vánoční
vanilkovými rohlíčky,
Příběh, který v tento večer
zastavení – Oživlý Betlém, které se
vánočkami, perníčky – na
ožije v podání žáků základní
uskuteční v pondělí 20.12.2010 od
smaženého kapra nesmíme
školy, tanečního kroužku při ZŠ
zapomenout. Snad jenom
18.30 hod. v tělocvičně školy.
a bude protknut zlatou nitkou
dětem právě v tuto adventní
poezie našich českých básníků.
dobu čas neutíká tak rychle,
jako nám – dospělým. Děti jsou plny nadějí a očekávání, co
Zas Vánoce jdou zemí mou…
jim Ježíšek nadělí. Naděje nás dospělých většinou
Do hnízd a na roubení věží,
vykrystalizuje v přání zdraví a aby bylo v příštím roce dobře.
kde ptáci dávno nedřímou,
Přiznám se, že se nemůžu zbavit pocitu, že Vánoce už
z šedivých oblak lehce sněží.
nejsou tím, čím bývaly dřív. Asi je pochopitelné, že čím je
člověk starší, už je prožívá jinak. Ale mně spíš vadí, jak se
Na místo hvězdy betlémské
planou jen hvězdy nad domovem
vytrácí ta obyčejnost, prostota a skromnost, to pravé
ohníčky známými
těšení. Obchodní řetězce, které mi vnucují Vánoce snad už
a lidé z lásky pozemské
v říjnu a sotva se stačil v kalendáři zabydlet nový rok, už na
se vyznávají prostým slovem
mě z regálů pokukují velikonoční zajíci. Já vím, neumím jít
tam dole pod nimi.
asi s dobou a také vím, že to bude čím dál horší.
Ale ať už ta dnešní uspěchaná doba se všemi těmi
Loučím se s vámi a přeji vám, aby vám Vánoce přinesly
nepříjemnými stránkami našeho lidského bytí je taková,
do vašich domovů a srdcí pohodu a aby vás ta pohoda
jaká je, ten pravý duch Vánoc se, věřme, nevytratil a po
provázela celý příští rok. Přeji vám, abyste v této uspěchané
staletí trvá a i když o něm někdy zapochybujeme, je
době našli cestu jeden k druhému, abyste objevili možná už
zabydlen v podvědomí lidské duše víc, než by se nám zdálo.
zapomenuté cestičky ke skromnosti a pokoře našich
Byť by tomu bylo třeba jen v jediný den z celého adventního
předků.
období – Štědrém večeru – je tomu dobře.
Krásné Vánoce a to nejlepší vykročení do nového
V ten den lidé sedají ke společné večeři, zpívají koledy,
roku 2011.
společně vzpomínají na své blízké, těší se z radosti
Jana Matoulková
obdarovaných a zažívají příjemný pocit rozdávajících.
www stránky obce: www.bohuslavice.com
Měsíčník, odp. red. Ilona Voborníková, Michaela Voborníková (misa.vob@seznam.cz) , vyšlo dne 16.12.2010, v počtu 300 výtisků

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelů
obce, konaného dne 11.11.2010
v 17.00 hodin v kanceláři
Obecního úřadu v Bohuslavicích.
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení, složení slibu
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
4. Volba starosty a
místostarosty
a)určení počtu místostarostů
b)určení, které funkce budou
členové zastupitelstva
vykonávat jako dvoudobě
uvolnění (§71 zákona
o obcích)
c)určení způsobu volby
starosty a místostarosty
d)volba starosty
e)volba místostarosty
5. Zřízení finančního a
kontrolního výboru
a)určení počtu členů fin. a
kontrol.výboru
b)volba předsedy finančního
výboru
c)volba předsedy
kontrolního výboru
d)volba členů finančního
výboru
e)volba členů kontrolního
výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva
(§71zákona o obcích)
7. Vyhotovení předávacího
protokolu
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
1.Zahájení, složení slibu
Dosavadní starosta, p. Bohumil
Kutina, zahájil ustavující zasedání
v 17.00 hod, přivítal přítomné,
konstatoval, že zasedání bylo
svoláno na 11.11.2010 a
informace byla vyvěšena
3.11.2010 na úřední desce
Obecního úřadu v Bohuslavicích.
Dále konstatoval, že je přítomno
všech 11 nově zvolených členů

zastupitelstva, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Předsedající přečetl text slibu a
zvolení zastupitelé pronesením
slova ,,Slibuji“ a podpisem pod
textem složili slib.
Předsedající konstatoval, že
všichni přítomní zastupitelé složili
slib a mohou se ujmout svého
mandátu.
2.Schválení programu
V souladu s ustanovením § 91 a
93 zákona o obcích přečetl
navržený program, který byl
schválen všemi 11 hlasy
přítomných.
3.Určení ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelku:
pí.Čudovou a ověřovatele zápisu
pí.Pultarovou a p.Kvirence.
Schváleno všemi 11 hlasy
přítomných.
4.Volba starosty a místostarosty
a)určení počtu místostarostů
Přesedající dal návrh na zvolení
jednoho místostarosty. Schváleno
všemi 11 hlasy přítomných.
b)určení, které funkce budou
členové zastupitelstva vykonávat
jako dvoudobě uvolnění
(§71zákona o obcích)
Návrh, aby uvolněným byl starosta.
Schváleno všemi 11 hlasy
přítomných.
c)určení způsobu volby starosty a
místostarosty
Předsedající dal hlasovat o způsobu
volby. Schválena veřejná volba
starosty i místostarosty.
Schváleno 8 hlasy přítomných, 2
proti, 1 se zdržel hlasování.
d)volba starosty
P. Syrovátkem navržen na starostu
p. Bohumil Kutina.
Schváleno 3 hlasy, 7 proti, 1 se
zdržel hlasování.
P. Hronovským navržen na starostu
p. Jiří Tojnar.
Schváleno 7 hlasy, 2 proti, 2 se
zdrželi hlasování.
Předsedající předal slovo nově
zvolenému starostovi p. Jiřímu
Tojnarovi.
Pan starosta poděkoval všem
přítomným za důvěru.
e)volba místostarosty
Pí. Přibylová jako kandidáta na
místostarostu navrhla p. Kutinu.

Schváleno 4 hlasy, proti 6 hlasů, 1 se
zdržel hlasování.
Pí. Přibylová jako kandidáta na
místostarostu navrhla p.Syrovátka.
Schváleno 2 hlasy, proti 6 hlasů, 3 se
zdrželi hlasování.
P. Tojnar jako kandidáta na
místostarostu navrhl p.Vlastimila
Nývlta.
Schváleno 6 hlasy, proti 3 hlasy, 2 se
zdrželi hlasování.
Místostarostou byl zvolen p.Vlastimil
Nývlt.
5.Zřízení finančního a kontrolního
výboru
a)určení počtu členů fin. a kontrol.
výboru
P. Tojnarem navrženi 3 členi fin.
výboru a 3 členi kontrol. výboru.
Schváleno všemi 11 hlasy
přítomných.
b)volba předsedy finančního
výboru
P. Tojnarem navržena pí. Pultarová.
Schváleno 10 hlasy přítomných, 1 se
zdržel hlasování.
Předsedou finančního výboru byla
zvolena pí.Pultarová.
c)volba předsedy kontrol. výboru
P. Tojnarem navržen p. Kutina.
Schváleno všemi 9 hlasy přítomných,
2 se zdrželi hlasování. Předsedou
kontrol. výboru byl zvolen p. Kutina.
d)volba členů finančního výboru
P. Tojnarem navržena pí. Ilona
Voborníková. Schváleno všemi 11
hlasy přítomných. P. Tojnarem
navržena pí. Jana Hladíková.
Schváleno 9 hlasy přítomných, 2 se
zdrželi hlasování. Členy fin. výboru
byli zvoleni pí. Voborníková a
pí. Hladíková.
e) volba členů kontrolního výboru
P. Tojnarem navržena pí. Školníková.
Schváleno 7 hlasy přítomných, 2
proti, 2 se zdrželi hlasování.
P. Tojnarem navržena pí. Přibylová.
Schváleno 5 hlasy přítomných, 3
proti, 3 se zdrželi hlasování.
P. Tojnarem navržen p.Kvirenc.
Schváleno 4 hlasy přítomných, 4
proti, 3 se zdrželi hlasování.
P. Tojnarem navržen p.Kyral.
Schváleno 10 hlasy přítomných, 1 se
zdržel hlasování.
Členy kontrolního výboru byli
zvoleni pí.Školníková a p. Kyral.

6.Rozhodnutí o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§71zákona o
obcích)
Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva bylo odloženo na
příští zasedání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi 11 hlasy
přítomných.
7.Vyhotovení předávacího
protokolu
P. Kutina vyhotoví předávací
protokol novému starostovi obce p.
Tojnarovi – smlouvy, hmotný
majetek, podklady k jednání atd.
Schváleno všemi 11 hlasy
přítomných.
8. Diskuse
P. Přibylová – seznámení se špatným
technickým stavem mateřské školy a
jejího zařízení
p. Tojnar
- projekt evangelický kostel
(realizace)
- projekt kanalizace a její
rozpracovanost, výše zadlužení
p. Hronovský – parkoviště u Orelny
(dopravní značení)
ZO bere na vědomí.
9.Usnesení
ZO schvaluje:
1.program schůze
2.zapisovatelku: pí. Čudovou a
ověřovatele zápisu pí. Pultarovou
a p. Kvirence
3.jednoho místostarostu
4. uvolněného starostu
5. veřejnou volbu starosty
6. za starostu obce Bohuslavice
nad Metují pana Jiřího Tojnara
7. za místostarostu obce
Bohuslavice nad Metují pana
Vlastimila Nývlta
8. tři členy finanční komise a tři
členy kontrolní komise
9. za předsedu finanční komise pí.
Pultarovou
10. za předsedu kontrolní komise
p. Kutinu
11.za členy finančního výboru pí.
Voborníkovou a pí. Hladíkovou
12. za členy kontrolního výboru pí.
Školníkovou a p. Kyrala
13. vyhotovení předávacího
protokolu p. Kutinou novému
starostovi obce p. Tojnarovi
Odkládá:
Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§71 zákona o
obcích).

Bere na vědomí:

špatný technický stav
mateřské školy a jejího
vybavení

realizaci projektu
evangelický kostel

realizaci projektu
kanalizace a její
rozpracovanost

parkoviště u Orelny –
dopravní značení
10.Závěr
Starosta poděkoval všem
přítomným za účast a ustavující
jednání zastupitelstva ukončil
v 18.00 hodin.

Zápis
ze schůze zastupitelstva obce,
konané dne 13.12.2010 v
19.00 hodin v kanceláři starosty
Obecního úřadu v Bohuslavicích –
11. schůze od počátku roku.
Přítomni: viz. presenční listina
Program:
1.Zahájení a kontrola zápisu
z minulé schůze
2. Určení
zapisovatele,ověřovatelů
zápisu a komise pro usnesení
3. Schválení programu
4. Rozhodnutí o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva –
místostarosty, zastupitele,
předsedy výboru, člena výboru,
zapisovatelky
5. Volba zástupců obce do školské
komise
6. Schválení daru pro Hospic
Anežky České v Červeném
Kostelci
7. Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2011
8. Rozpočtová opatření
na rok 2011
9. Informace o stavu a
financování kanalizace a její
dostavbě
10. Schválení nákupu
evangelického kostela
11. Vyhodnocení výběrového
řízení firmy na opravu
evangelického kostela v rámci
projektu Putování
severovýchodními Čechami a
Dolním Slezskem bez hranic

12. Zrušení bodu č.5 z usnesení
ZO ze dne 31.8.2010
13. Schválení daru na
Mikulášskou besídku
14. Diskuse
15. Závěr
1. Zahájení a kontrola zápisu
z minulé schůze
Starosta zahájil schůzi v 19 hodin,
přivítal přítomné, konstatoval, že
je přítomno 11 členů
zastupitelstva z 11, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
K zápisu z minulé schůze měl
připomínku p. Syrovátko, který
upozornil, že v zápise nebylo
uvedeno jmenovitě jak kdo
hlasoval, ačkoli toto vyžaduje
jednací řád zastupitelstva. ZO bere
připomínku na vědomí.
2. Určení zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a komise
pro usnesení
Starosta jmenoval zapisovatelkou
pí. Syrovátkovou, ověřovatele
zápisu - p. Kyrala a pí. Přibylovou,
do komise pro usnesení jmenoval
p. Hronovského a pí. Školníkovou.
ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných.
3. Schválení programu
Starosta přečetl program dnešní
schůze - ZO schvaluje všemi 11
hlasy přítomných.
4. Rozhodnutí o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva,
místostarosty, zastupitele,
předsedy výboru, člena výboru,
zapisovatele
Návrh: místostarosta 7.500,-Kč,
zastupitel 100,- Kč + 200,- Kč za
účast na zasedání, předseda
výboru 200,- Kč, člen výboru
100,- Kč, zapisovatel 300,- Kč.
Schváleno 10 hlasy přítomných,
1 se zdržel ( p. Nývlt).
5. Volba zástupců obce školské
komise
ZO schvaluje p. Hronovského a
p. Karla Čepelku za členy školské
komise všemi 11 hlasy
přítomných.
6. Schválení daru pro Hospic
Anežky České v Červeném
Kostelci
ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných dar pro Hospic Anežky
České v Červeném Kostelci ve výši
5000,- Kč.

7. Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2011
ZO schvaluje pravidla
rozpočtového provizoria na rok
2011 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu
všemi 11 hlasy přítomných.
8. Rozpočtová opatření na
rok 2010
ZO schvaluje rozpočtová opatření
na rok 2010 všemi 11 hlasy
přítomných.
ZO dává pravomoc panu starostovi
ke schválení případných změn
rozpočtu v závěru roku 2010
v jednotlivých oddílech do výše
50.000,- Kč.
9. Informace o stavu a
financování kanalizace a její
dostavbě
Starosta informoval, že obec
obdržela 2. část dotace ve výši
17.808.445,- Kč. Touto dotací
bude splacen úvěr, který činil cca
21.567.000,- Kč. Zůstatek úvěru
nyní činí 3.758.560,- Kč.
Kanalizace je hotova ze 2/3, běží
zkušební provoz. Mělo by být
napojeno 219 jímek. Obec
obdržela dopis ze SZIF Hradec
Králové s informací, že další
finanční prostředky na dostavbu
kanalizace zatím nebudou
poskytnuty.
Firma, která obci zajišťovala
podmínky pro čerpání dotace na
stavbu kanalizace při podání
žádosti o dotaci připojila projekt ,
ve kterém se počítalo se stavbou
kanalizace v celé obci . Žádost o
dotaci však zněla jen na část obce,
jelikož v průběhu řízení bylo jasné,
že obec obdrží dotaci jen na část
výstavby. Z této chyby nyní stále
vyplývají problémy při zajišťování
finančních prostředků na dostavbu
kanalizace v celé obci.
ZO bere na vědomí informace o
stavu a financování kanalizace a
informace o její dostavbě a
jmenuje komisi na ustavení firmy
na výběr dodavatele na dostavbu
kanalizace, její 3. etapu., která se
sejde ve čtvrtek 16.12. 2010 v 11
hodin na obecním úřadě ve
složení: p. Kutina, p. Syrovátko, p.
Hladíková, p. Přibylová a p. Nývlt.
Schváleno všemi 11 hlasy
přítomných.
10. Schválení nákupu
evangelického kostela
Církev Českobratrská evangelická
nabízí evangelický kostel s darem
fary včetně přilehlých pozemků

obci za 1.200.000,- Kč. Na tento
nákup by mohla obec získat dotaci
od Euroregionu Glacensis ve výši
90%.
Církev má tyto podmínky:
předkupní právo , dodržování
duchovního charakteru místa,
možnost provádět církevní obřady
se souhlasem obce po předchozím
oznámení obci. V případě, že
termín bude obsazen, nabídne
obec církvi jiný vhodný termín pro
vykonání církevního obřadu.
Na opravu evangelického kostela
poskytne Euroregion Glacensis
v rámci projektu Putování
severovýchodními Čechami a
Dolním Slezskem bez hranic
dotaci ve výši 6.500.000,- Kč.
ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných nákup evangelického
kostela s darem fary včetně
přilehlých pozemků za cenu
1.200.000,- Kč.
11. Vyhodnocení výběrového
řízení firmy na opravu
evangelického kostela v rámci
projektu Putování
severovýchodními Čechami a
Dolním Slezskem bez hranic
Návrh: ZO vyslovuje souhlas se
schválením výsledku výběrového
řízení a podpis smlouvy na opravu
evangelického kostela v rámci
projektu Putování
severovýchodními Čechami a
Dolním Slezskem bez hranic:
4 pro ( Kutina, Syrovátko,
Hladíková, Přibylová), 4 proti (
Tojnar, Nývlt, Hronovský, Kvirenc),
3 se zdrželi( Kyral, Školníková,
Pultarová).
Výsledek výběrové řízení nebyl
schválen.
ZO pověřuje starostu přípravou
nového výběrového řízení na
opravu evangelického kostela –
všemi 11 hlasy přítomných.
12. Zrušení bodu č. 5 usnesení ZO
ze dne 31.8.2010
ZO ruší projednávání bodu č. 12
dnešní schůze všemi 11 hlasy
přítomných.
13. Schválení příspěvku na
Mikulášskou besídku
Český svaz žen požádal o dar na
Mikulášskou besídku, která
proběhla 4.12.2010 v Orelně.
ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných dar Českému svazu
žen ve výši 1.140,- Kč na dárky pro
děti na Mikulášské besídce konané
dne 4.12.2010 .

14. Diskuse
Pí. Přibylová poděkovala za úklid
sněhu obecními zaměstnanci v
areálu MŠ , informovala se, zda
zimní údržbu místních komunikací
provádí p. Prax, upozornila na
volně pobíhající psy.
p. Macek Ladislav požádal o
informace o paní Říhové - tento
problém řeší starosta ve
spolupráci s ošetřující lékařkou a
sociálním odborem v Novém
Městě nad Metují
p. Nývlt přečetl dopisy p. Aleše
Petra - nedodržování vyhlášky o
nočním klidu, příspěvek 5000,na připojení na kanalizaci, cena
chodníku na Drahách, stání aut na
obecních pozemcích, překážky
u obecních cest, volně pobíhající
psi, zaměstnanci-pracovní náplň a
plat.
ZO bere všechny připomínky na
vědomí.
Usnesení ZO ze dne 13. 12. 2010
1. ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných : zapisovatelku
pí. Syrovátkovou, ověřovatele
zápisu p. Kyrala a pí. Přibylovou,
komisi pro usnesení
p. Hronovského a pí. Školníkovou
2. ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných program dnešní
schůze.
3. ZO schvaluje 10 hlasy
přítomných, 1 se zdržel ( p. Nývlt)
odměny neuvolněných členů
zastupitelstva a zapisovatelů:
místostarosta 7.500,- Kč,
zastupitel 100,- Kč + 200,- Kč za
účast na zasedání, předseda
výboru 200,- Kč, člen výboru
100,- Kč, zapisovatel 300,- Kč.
4. ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných členy školské rady
p. Hronovského a p. Karla Čepelku
5. ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných dar pro Hospic Anežky
České v Červeném Kostelci ve výši
5000,- Kč.
6. ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných pravidla rozpočtového
provizoria dle přílohy č. 2 tohoto
zápisu.
7. ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných rozpočtová opatření
dle přílohy č. 3 tohoto zápisu a
dává pravomoc panu starostovi ke
schválení případných změn
rozpočtu v závěru roku 2010
v jednotlivých oddílech do výše
50.000,- Kč.

8. ZO bere na vědomí informace o
stavu a financování kanalizace a
informace o její dostavbě a
jmenuje komisi na ustavení firmy
na výběr dodavatele na dostavbu
kanalizace , její 3 etapu, která se
sejde ve čtvrtek 16.12.2010 v 11
hodin na obecním úřadě ve
složení: p. Kutina, p. Syrovátko,
p. Hladíková, p. Přibylová a
p. Nývlt - schváleno všemi 11 hlasy
přítomných.
9. ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných nákup evangelického
kostela s darem fary včetně
přilehlých pozemků za cenu
1.200.000,- Kč.
10. ZO vyslovuje nesouhlas
s výsledkem výběrového řízení na
opravu evangelického kostela
v rámci projektu Putování
severovýchodnímu Čechami a
Dolním Slezskem bez hranic

- 4 proti (p. Kutina, p. Syrovátko,
pí. Hladíková a pí. Přibylová ),
4 pro ( p. Tojnar, p. Nývlt,
p. Hronovský, p. Kvirenc) , 3 se
zdrželi ( p. Kyral, pí. Školníková
a pí. Pultarová).
11. ZO ruší všemi 11 hlasy
přítomných projednávání bodu
č. 12 dnešní schůze.
12. ZO schvaluje všemi 11 hlasy
přítomných dar Českému Svazu
žen ve výšin 1140,- Kč na dárky
pro děti na Mikulášské besídce,
konané dne 4.12.2010.
13. ZO pověřuje starostu
přípravou nového výběrového
řízení na opravu evangelického
kostela – všemi 11 hlasy
přítomných.
14. ZO bere na vědomí
- připomínku p. Syrovátka
k neuvedení jmenovitého
hlasování v zápise z minulé schůze
- připomínku pí. Přibylové

k problému volně pobíhajících
psů, poděkování obecním
zaměstnancům za úklid sněhu
v areálu MŠ, informaci o úklidu
sněhu na obecních komunikacích
p. Praxem
- informaci p. starosty o paní
Říhové na dotaz p. Ladislava
Macka
- dopisy p. Aleše Petra –
připomínky k volně pobíhajícím
psům, nedodržování vyhlášky o
nočním klidu, příspěvku 5000,za připojení na kanalizaci, ceně
chodníku na Drahách, stání aut na
obecních pozemcích, překážek u
obecních cest, pracovní náplně a
platu zaměstnanců.
15. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za
účast, popřál pěkné vánoční svátky
a schůzi ukončil ve 22.00 hodin.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice
zvolené ve dnech 15.-16.10.2010
Jiří Tojnar
Vlastimil Nývlt

starosta
místostarosta

Alena Pultarová
předseda finančního výboru
Mgr. Jana Hladíková
člen finančního výboru
Bohumil Kutina
předseda kontrolního úřadu
Alena Školníková
člen kontrolního výboru
Roman Kyral
člen kontrolního výboru
Martina Přibylová
Josef Hronovský
člen školské komise
Josef Syrovátko
Ing. Radek Kvirenc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ilona Voborníková
člen finančního výboru (není členem zastupitelstva)
Karel Čepelka
člen školské komise (není členem zastupitelstva)

Telefon na obecní úřad: 491 475 321
Starosta: 602 275 860

Oznámení
Do opravené silnice v Bohuslavicích kanalizace nezasáhne
Opravená vozovka frekventované silnice mezi Hradcem Králové a Náchodem, procházející Bohuslavicemi se letos dočkala
rozsáhlé rekonstrukce, která vyšla na bezmála 4 miliony korun.
Do této silnice se v budoucnu již nebude zasahovat a kompletně rekonstruované vozovky se nedotkne ani případná
výstavba kanalizace.
Na plánovanou opravu silnice II/308 měli krajští silničáři řádné povolení, které vydal silniční úřad – odbor dopravy a
silničního hospodářství městského úřadu Nové Město nad Metují. K vydání povolení byla předložena všechna potřebná
kladná vyjádření dotčených orgánů a organizací, a to včetně obce Bohuslavice. Rovněž k vydání rozhodnutí o uzavírce
komunikace bylo třeba, mimo jiné, kladného stanoviska obce Bohuslavice, které tento projekt získal. Bez těchto dokumentů
a souhlasů bohuslavické radnice by oprava nemohla začít. Je pravdou, že v roce 2005 uzavřela obec Bohuslavice se Správou
a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, smlouvu o omezení užívání nemovitosti na stavbu
kanalizace, která měla zasáhnout v délce cca 90 m i do silnice II/308.
Přestože krajští silničáři tuto situaci nezavinili, snažili se najít řešení, které by zajistilo, aby nově vybudovaná komunikace
nebyla stavbou kanalizace narušena. Projednali s projektantem stavby kanalizace možnost jak provést stavbu kanalizace bez
porušení vozovky. Vzhledem k velmi malému průměru tlakové kanalizace byla už v projektové dokumentaci většina trasy
navržena mimo vozovku v zeleném pásu nebo chodníku. Příčné přechody vozovky budou provedeny podvrty. Projektant
kanalizace prověří, zda i již zmíněných 90 m bude možné umístit také do zeleného pásu. Pokud to nebude možné, bude i
tato část kanalizace provedena bezvýkopovou technologií. ,,Je vidět, že když se dají hlavy dohromady, tak se řešení najde. O
to více nás mrzí jednostranná, nevyvážená interpretace celé kauzy v některých médiích, která nás velmi poškodila,“ doplnil
ředitel SUSHK Miloš Štěpán.
Tiskové oddělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Den otevřených dveří na ČOV
V sobotu 20.11.2010 byla občanům obce nabídnuta možnost prohlídky nově vybudované čističky odpadních vod jako
součásti tlakové kanalizace v naší obci. Objekt si přišlo prohlédnout 65 občanů (včetně dětí). Odborný výklad o principu
čistění a fungování zařízení podal zájemcům současný obsluhovatel zařízení p. Kutina. Byla diskutována řada souvisejících
problémů, vznesena řada dotazů a připomínek, které jistě přispějí k úspěšnému dokončení stavby.
V této souvislosti chci podotknout, že odvádění odpadních vod v obci systémem tlakové kanalizace je dlouhou dobu
předmětem více či méně bouřlivých diskusí. Tento systém byl předchozími zastupitelstvy vybrán jako nejvhodnější, byly
získány dotace a stavba byla zahájena. V současné době je v takové fázi rozpracování a jsou proinvestovány takové finanční
prostředky, že ať se to komukoliv líbí či nelíbí, není cesta zpátky a diskuse o jiných formách kanalizace jsou bezpředmětné –
ty se měly vést v době, kdy se rozhodovalo o druhu kanalizace. Nyní musíme dokončit rozpracované přípojky. Na toto
dokončení první etapy byl bývalým zastupitelstvem vyvíjen malý tlak, nicméně zcela jistě budeme k dokončení
rozpracovaných přípojek tlačeni nadřízeným orgánem a jistě bude mít vliv i na získání dalších finančních prostředků.
Závěrem chci říct, že musí být zájem nejen zastupitelstva obce, ale i všech občanů co nejrychleji dokončit rozpracované
akce, aby byl prostor věnovat se dalším potřebným akcím jako jsou opravy cest a chodníků, přípravu pro bytovou výstavbu a
podobně.

Jiří Tojnar, starosta

Co jste hasiči ?
Zisk pohárů za první a třetí místo
V sobotu 2. října uspořádal SDH
Hronov již 10. ročník soutěže pro
mladé hasiče o Hronovský pohár.
Pětičlenné hlídky zde soutěžily v devíti
disciplínách (rozvinutí hadic na cíl,
přenášení hadic, spojování půlspojek,
doprava vody, překonání překážky,
štafeta dvojic, překonání žebříkové
stěny, přenášení RHP a specialita
místních pořadatelů tajná disciplína tentokrát střelba ze vzduchovky).
Náš sbor měl zastoupení v obou
kategoriích. Hlídka mladších žáků ve
složení Michal Čepelka, Jan Lelek, Aleš
Rydlo, Karolína Sochorová a Nikola

Stonjeková, dosáhla o jednu sekundu
horšího času na trati (23,35 min), než
vítězná hlídka z Nového Hrádku. Dále
nasbírala celkem devět trestných
minut (pět při rozvinování hadic a čtyři
při střelbě). S výsledným časem
32,35 min obsadila z devíti
zúčastněných družstev pěkné 3. místo.
Starší žáci v loňském roce v této
soutěži zvítězili a získali mj. putovní
pohár. V předešlých letech získali také
několik medailových umístění a proto
patřili mezi favority na přední
umístění. Před nástupem sice museli
tento pohár pořadatelům odevzdat,
ale na start nastupovali s odhodláním
ho opět získat. Hlídka ve složení Petr

Čepelka, Barbora Doležalová, Lucie
Gavláková, Klára Petříková a Aneta
Rydlová dosáhla na trati třetího
nejlepšího času (21,20 min). V devíti
disciplínách nasbírala pouze čtyři
trestné minuty (tři při rozvinování
hadic a jednu při střelbě - nejméně ze
všech hlídek). Celkový čas 25,20 min
byl nejlepší a sen o opětovném zisku
putovního poháru se stal skutkem.
V této kategorii startovalo celkem
třináct hlídek a „naše“ vítězství je o to
cennější, že v pětičlenné hlídce
startovala čtyři děvčata.

Výsledky hlídek okrsku Nové Město nad Metují:
Mladší žáci:
3. Bohuslavice:
8. Nahořany

čas na trati
23,35 min + 9 trestných = 32,35 min
36,49 min + 7 trestných = 43,49 min

Starší žáci:
1. Bohuslavice
8. Nahořany
12. N. M. n. M.

Tradiční posvícení

I páté místo úspěchem

O týden později, v sobotu
9. října, náš sbor uspořádal po roční
odmlce (z důvodu rekonstrukce
Orelny) tradiční posvícenskou zábavu,
která se konala v nekuřáckém sále
Orelny v Bohuslavicích. K tanci a
poslechu hrála skupina Errori
z Dobrušky pod vedením pana Miloše
Flígra. Připraveno bylo také bohaté
občerstvení. Nejen dle mého názoru
se tato zábava vydařila, naplněný sál
byl toho důkazem. Poděkovat bych
chtěl všem, kteří se na přípravě a
uspořádání této akce podíleli.

Následující sobotu 16. října
uspořádal SDH Mezilesí 13. ročník
závodu hasičské všestrannosti o
Mezileský pohár.
Tato soutěž byla opět vypsána pro
kategorie mladých hasičů a pětičlenné
hlídky zde soutěžily v šesti disciplínách
(střelba ze vzduchovky, uzlování,
základy topografie, první pomoci a
požární ochrany a překonání lanové
lávky). Opět jsme měli dvojí
zastoupení. Naše hlídka mladších žáků
startovala ve stejném složení jako při

čas na trati
21,20 min + 4 trestných = 25,20 min
24,11 min + 8 trestných = 32,11 min
26,02 min + 15 trestných = 41,02 min

soutěži v Hronově a opět si nevedla
špatně. Na trati dosáhla času
40,35 min a nasbírala
jedenáct trestných minut za střelbu.
S výsledným časem 51,35 min obsadila
z dvaceti šesti startujících hlídek
5. místo.
Hlídka starších žáků (Adam Čuda,
Lucie Gavláková, Klára Petříková,
Aneta Rydlová a Kateřina Zítková)
dosáhla na trati času 40,03 min.
Osm trestných minut obdržela také za
střelbu. S výsledným časem 48,03 min
obsadila z třiceti tří zúčastněných
hlídek 11. Místo.

Výsledky hlídek našeho okrsku:
Mladší žáci:
5. Bohuslavice
9. Nahořany
21. N. M. n. M. B
25. N. M. n. M. A

čas na trati
40,35 min + 11 trestných = 51,11 min
46,11 min + 9 trestných = 55,17 min
51,32 min + 29 trestných = 80,32 min
57,12 min + 40 trestných = 97,12 min

Starší žáci:
11. Bohuslavice
25. N. M. n. M.
31. Nahořany

čas na trati
40,03 min + 8 trestných = 48,03 min
39,02 min + 21 trestných = 60,02 min
48,29 min + 22 trestných = 70,29 min

Požár v Novém Městě nad Metují
V pondělí 18. října se na naší hasičské
zbrojnici rozezněla siréna. V 18 hodin
a 56 minut byl náš sbor vyzván
k lokalizaci požáru v textilním závodě
firmy Nyklíček v Rašínově ulici, kde
hořelo několik tkalcovských stavů. Za
šest minut vyjíždělo naše zásahové
vozidlo směr Nové Město nad Metují a
na místo zásahu dorazilo za dalších
sedm minut. Zásahu se zúčastnily čtyři
jednotky (JSDH Nové Město nad
Metují, PS Náchod, PS Dobruška a
JSDH Bohuslavice), JSDH Dobruška
zůstala na základně jako záloha.
Příčina požáru je zatím předmětem
šetření. Škoda byla předběžně
vyčíslena na dva miliony korun.
Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Karel
Čepelka st., Karel Čepelka ml., Jiří
Černý, Libor Fejtek, Martin Hemelík,
Jan Kondek, Milan Matoulek, Petr
Novotný, Aleš Petr, Tomáš Petr, Radek
Rydlo, Daniel Smola a Tomáš Stonjek.

Požár v Dobrušce
O týden později, v pondělí 25. října,
tentokrát ve 4 hodiny a 21 minut ráno,
se siréna na naší zbrojnici rozezněla
tento měsíc podruhé, vlastně potřetí,
budeme-li počítat zkoušku sirény
v neděli 3. října ve 12 hodin (zkouška
sirény se v naší obci provádí každou
první neděli v měsíci, jak již bylo
zmíněno ve 12 hodin).
Náš sbor byl vyzván k lokalizaci
požáru v Domašínské ulici v Dobrušce.
Za sedm minut vyjelo naše vozidlo
směr Dobruška. Na cestě k požáru
(mezi Pulicemi a Dobruškou) byli
zúčastnění členové výjezdové
jednotky překvapeni, když ve vysílačce
uslyšeli zprávu, aby se vrátili zpět na
základnu. Že prý nehoří v Domašínské
ulici v Dobrušce, ale v Domašíně u
Rychnova nad Kněžnou. Nezbývalo nic
jiného, než se opravdu vrátit. Když
jsem následující den na internetu, na
hasičských stránkách www.hzshk.cz,
četl zprávu, byl jsem opět překvapen.
Zde bylo uvedeno, že hořelo
v Dobrušce v ulici Na Poříčí a
zasahovaly tyto jednotky:
PS Dobruška, JSDH Dobruška,
PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH
Opočno a JSDH Bohuslavice. Jednalo
se o požár, který byl způsoben
neodbornou manipulací s kanystrem
naplněným benzínem. Událost se

naštěstí obešla beze škody. Tuto
zprávu jste si také mohli přečíst
v Náchodském deníku.Tak tedy
nevím… „ I chybička se asi občas
vloudí.“ Tohoto výjezdu se za SDH
Bohuslavice zúčastnili: Karel Čepelka
st., Karel Čepelka ml., Jiří Černý, Libor
Fejtek, Martin Hemelík, Aleš Petr,
Tomáš Petr, Radek Rydlo.

Cvičení jednotek sborů okrsku
Nové Město nad Metují
V úterý v 16 hodin a 17 minut se na
naší hasičské zbrojnici rozezněla siréna
opět. Naše výjezdová jednotka byla
vyzvána k požáru stodoly
v Nahořanech. Tentokrát ale nikde
opravdu nehořelo, jednalo se o
prověrky akceschopnosti výjezdových
jednotek sborů našeho okrsku.
V první části tohoto cvičení bylo
hlavně prověřeno svolávací zařízení
všech sborů, připravenost a
vybavenost techniky, dále byly
sledovány dojezdové časy jednotek.
Druhá část byla zaměřena na školení
na téma poskytnutí první pomoci,
které provedl p. Radek Prouza ze
ZZS Královéhradeckého kraje.
Nejprve si všichni zopakovali
základní prvky oživování, které bylo
možno prakticky vyzkoušet na
resuscitačním modelu. Dále
následoval výklad o možných
zraněních při dopravních nehodách a
jejich ošetření, též s praktickými
ukázkami. Na závěr se ještě p. Prouza
zmínil o popáleninách různých stupňů
a jejich ošetření.
Tohoto cvičení se zúčastnilo celkem
59 hasičů z dvanácti jednotek, za SDH
Bohuslavice se zúčastnili: Karel
Čepelka st., Karel Čepelka ml., Libor
Fejtek, Jan Kondek, Aleš Petr, Tomáš
Petr a Radek Rydlo.

Výroční valná hromada
V sobotu 11. prosince uspořádal
náš sbor výroční valnou hromadu,
která se konala v sále Orelny
v Bohuslavicích. Po zahájení
následovalo divadelní představení
členů dramatického kroužku základní
školy pod vedením p. učitelky Jany
Matoulkové s názvem „U nás
v Kocourkově“.

Poté následovalo vystoupení
mladých hasičů v podobě básniček,
písniček a scének. Začali nejmladší
hasiči z přípravky, které následovali
mladší a starší žáci. Dále byli všichni
přítomní seznámeni s hodnocením
činnosti sboru v letošním roce ve
zprávách velitele, vedoucího mládeže,
pokladníka, předsedy revizní komise a
starosty. Svůj příspěvek přednesl také
velitel stanice HZS Náchod
Ing. Miroslav Josefi a delegát za okrsek
Nové Město nad Metují Václav
Hromádko, starosta SDH Vršovka.
Prezentovány zde byly také
fotografie a videa z činnosti sboru
v letošním roce. Výroční valné
hromady, která byla zakončena
zábavou, se zúčastnilo 27 mladých
hasičů, 43 dospělých hasičů a 17
hostů.

Oprava výsledků
Chybou tisku v minulém čísle
zpravodaje jste si mohli přečíst
„nesrozumitelné“ výsledky
celoročních soutěží dospělých. Zde je
uvádím ještě jednou:
Pohár starosty okrsku Nové Město
nad Metují:
Ženy: 1. Bohuslavice
2. Vršovka
3. Nahořany
4.-5. Provodov
4.-5. Přibyslav
6. Černčice
7. N.M.n.M.

44 b.
44 b.
35 b.
10 b. *
10 b. *
9 b.
8 b.

* družstva žen z Provodova a
z Přibyslavi se zúčastnila pouze
domácích soutěží, ve kterých zvítězila
Muži: 1. Vršovka
2. Nahořany
3. Bohuslavice
4. Černčice
5.N.M.n.M.
6. Přibyslav
7. Spy
8. Slavětín
9. Provodov
10. Vrchoviny
11. Krčín
12. Šonov

55 b.
45 b.
38 b.
33 b.
24 b.
23 b.
22 b.
22 b.
14 b.
11 b.
6 b.
1 b.

Celkové výsledky družstev našeho
okrsku v Náchodské hasičské Primátor
lize:
Ženy: 7. Vršovka
70 b.
9. Bohuslavice
11 b.
12.-13. Černčice
9 b.
Muži: 5. Vršovka

72 b.

8. Spy
14. Nahořany
21.-22. Bohuslavice
21.-22. Černčice
23.-25. Přibyslav
23.-25. Slavětín

60 b.
34 b.
1 b.
1 b.
0 b.
0 b.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok
Jménem SDH Bohuslavice a také
jménem svým, bych Vám chtěl
popřát příjemné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do nového
roku 2011.
Karel Čepelka ml.

Mladí hasiči v Hronově

ZAKONČENÍ STŘELECKÉ SEZÓNY

Protože už nastalo období krátkých dní a dlouhých nocí,
Snajpr tým Bohuslavice pozvolna ukončil střeleckou
sezónu. V průběhu léta a podzimu jsme mohli zaznamenat
čtyři významné události konající se pod záštitou tamějšího
střeleckého klubu.
V sobotu 26. června 2010 se uskutečnil závod o Velkou
cenu Snajpr týmu (lovecký parkúr).Tento závod si
nenechalo ujít 21 střelců nejen z blízkého okolí, ale i ze
vzdálenějších krajů. Jako vítěz z něj vyšel pan Činčara
Přemysl se 45 body, který pravidelně navštěvuje střelecké
akce na Králíčkově kopci, druhou příčku obsadil Potoček
Petr (37 bodů) a bronz získal Vaněk Roman s 36 body.
Snajpr tým reprezentoval Voborník Václav, který se
umístil na velmi pěkném 6. místě (32 bodů) a Slánský
Miloslav, který dosáhl na 12. příčku s 27 body.
Vzhledem k netypické koncepci disciplíny (jakou je
lovecký parkúr), mohou čtenářům unikat některé
zákonitosti střelby. Proto se pokusím o zevrubnější
vysvětlení. Závod se vypisuje většinou na 2. Kola. Střílí se
25 terčů z 6 předem určených stanovišť (,,štontů´´)
v jednom kole. Na každém ,,štontu´´ je předem stanovený
počet ,,holubů´´ (terčů), který vyletuje z vrhačky
neznámým směrem. Prvnímu střelci se musí vždy ukázat
směr letu terče. Jelikož se toto pojetí střelby odchyluje od
ostatních závodů, čím dál víc se těší oblibě mezi střelci.
V červenci se konal tradiční Halínský pohár, na který
zavítal hojný počet závodníků a příznivců střelby. Jelikož
byl závod pořádán místním mysliveckým sdružením,
nemůžeme poskytnout bližší informace o vývoji tohoto
turnaje.
Letní sezónu zakončil veřejný střelecký závod na
loveckém kole, který se konal v sobotu 18. září 2010.
Vítězem se stal pan Samek se 73 body, na druhé příčce po
rozstřelu skončil pan Moravec Jaroslav také se 73 body.
Třetí místo obsadil Slánský Jan (70 bodů).
Podzimní období bylo zahájeno veřejným závodem
tříčlenných družstev v loveckém parkúru. Přestože se tato
disciplína u nás střílela poprvé, zúčastnilo se ji celkem 12
týmů z celé republiky. Na druhý říjnový víkend bylo
nebývale teplé počasí, které zapříčinilo velkou návštěvnost
a bojovou atmosféru mezi střelci. Tentokrát se může
honosit i kuchyně, která servírovala tradiční posvícenské
menu - knedlíčkovou polévku, posvícenskou kachnu a
řízek Pavlišov, za které sklidila nevídané ovace mezi
návštěvníky. Střelci, posilnění kachnou a řízkem, pak
podávali na stanovištích neuvěřitelné výsledky.
Z tohoto střeleckého klání vzešel vítězně tým Herzán –
Chalupský - Samek, který společnými silami nastřílel 104
bodů a zajistil si tak tříbodový náskok před družstvem
Klement – Horálek - Mašek, jejichž 101 bodový výsledek
je vynesl

na 2. místo. Bronzovou příčkou se mohl pyšnit tým
Moravec – Plšek - Potoček s 99 body.

Koncem října hostil SSK Memoriál Miroslava Aliny na
loveckém kole. Vzdát hold přišlo celkem 36 střelců a mimo
jiné i spousta kamarádů a známých pana Aliny. Soutěžilo
se o křišťálový putovní pohár, který do závodu věnovala
paní Alinová a nechyběly ani hodnotné ceny.
Střelecký klub Bohuslavice nastoupil v kompletním
složení – jmenovitě Leoš Tomáš, Václav Voborník, Miloslav
Slánský, Pavel Kubrt a Tomáš Emmer. Po základním
závodě postoupili do šestičlenného finále tito střelci: p.
Peroutka (36 bodů), p. Valenda (35 bodů), p. Račák (35
bodů), p. Hrzán (34 bodů), p. Matoušek (34 bodů), p.
Tomáš (34 bodů).
Po finálové položce se nečekaně dostal do popředí
Tomáš Leoš, který nastřílel čistou
položku 20 bodů, tím pádem vymazal svoji ztrátu bodů ze
základního závodu a posunul se na první místo. Pan
Peroutka nastřílel ve finálové položce
18 bodů a došlo tak k rovnocennému umístění. O
celkovém pořadí proto musel rozhodnout rozstřel na 4.
stanovišti.
Až 4. série určila konečné umístění. Zlatou příčku
nakonec s vypětím všech sil vydobyl pan Peroutka,
v těsném závěsu za ním skončil pan Tomáš a třetí pozici
obsadil pan Valenda. Bramborová příčka byla přisouzena
panu Hrzánovi, 5. místa se zmocnil pan Matoušek a na 6.
pozici se umístil pan Račák.
Napínavou atmosféru si chválila nejen paní Alinová,
která se stala mecenáškou tohoto klání, ale i všichni
střelci a návštěvníci, kteří přislíbili účast i v příštím roce.
Zároveň se tímto závodem uzavřela sezóna střeleckého
klubu, která byla v roce 2010 nadmíru bohatá na střelecké
zážitky. Doufáme, že tak již bude i v následujícím období.
Nejpřitažlivější akce plánovaná na příští rok je závod o
Velkou cenu Skaličanu, která se bude konat 2. 4. 2011.
Tentokrát se bude jednat o neobyčejně dotovanou
střeleckou soutěž.
Po ,,revoluci´´ v místním zastupitelstvu očekáváme, že
střelecký klub bude konečně chápán jako rovnocenný
společník mezi zdomácnělými spolky. Přestože zastává
nezanedbatelnou funkci, jakou je například pořádání akcí
pro děti společně se Svazem žen, nebo reprezentace
střelců po celé České republice, doposud se mu odnímalo
právo být součástí sportovního a kulturního vyžití občanů
Bohuslavic. V příštím roce spoléháme na pomoc našich
zastupitelů při uskutečňování akcí, rozšiřování a budování
jediné brokové střelnice v náchodském okrese.

Monika Tomášová

Pozvánky na vánoční akce v Bohuslavicích
V období od 15.12.2010 do 6.1.2011 bude v zasedací místnosti Obecního
úřadu vystaven Betlém řezbáře p. Pacholátka z Hradce Králové,
který na svém díle pracoval s přestávkami cca 20 let. Betlém vystavoval
v HK, Lázních Bělohrad, Třebechovicích, Jaroměři a dalších městech.
V letošním roce byla jeho práce oceněna hejtmanem Královéhradeckého
kraje plaketou Zlatý kolovrat.
Expozice bude přístupná každý den v době od 8.00 do 13.00 hod,

23.12.2010 v době od 18.30 do 19.30 hod.
Vstupné dobrovolné.

Římsko katolická církev pod záštitou obecního úřadu v Bohuslavicích Vás zve

v neděli 26.prosince 2010 v 18 hod.
na obecní úřad na promítání diapositivů a vyprávění
p. Linharta o cestě do Iránu přiléhaně
nazvanou

Írán
středověk s mobilem
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu v neděli 26.12.2010 v 18 hod. na obecním úřadě.

Koncert dechové hudby Bysteranka
V předvečer Štědrého dne

23.12.2010 v 19.30 hod.
Vám přijde zahrát oblíbená dechová hudba
Bysteranka.
Koncert se bude konat v prostoru rozsvíceného vánočního stromu u
parkoviště před kostelem, v případě nepříznivého počasí v sále Orelny.

Starosta obce spolu s obecním zastupitelstvem přeje všem
občanům krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a
osobních úspěchů v příštím roce.
Jiří Tojnar, starosta

