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Slovo starosty

Slovo hejtmana

Milí sousedé,
rok 2019 je na samém sklonku a přinesl jistě mnoho dobrého i méně
dobrého. V naší obci proběhlo několik úspěšných akcí a projektů a děkuji
všem, kteří se na nich podíleli.
Rovněž děkuji zastupitelům za spolupráci a obecním spolkům za to, že
naši obec dělají živější. Přichází další
nový rok, proto přeji nám všem, aby
byl alespoň tak dobrý nebo o kousek
lepší než ten, co právě končí.

Vážení spoluobčané,
od 18 hodin na novém náměstíčku u stromku. Malé občerstvení pro
zahřátí bude zajištěno, k poslechu
a možná i tanci zahraje JK Band.
Jiří Tojnar, starosta

Jménem svým i jménem celého
zastupitelstva vám přeji šťastné
a veselé Vánoce a v novém roce
především pevné zdraví.
Tímto vás zvu na poslední společné setkání v tomto roce, a to
na zpívání u vánočního stromu
v předvečer Vánoc 23. 12. 2019

www.bohuslavice.com
https://bohuslavice.mobilnirozhlas.cz

dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění
ve své obci, ať již jako členové
zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních
oddílů, včelařů, rybářů, myslivců
nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za
vaši soustavnou, nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech,
stejně jako za rozvoj partnerství
a spolupráce mezi krajem a místní
samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku.
Jiří Štěpán, hejtman
Královéhradeckého kraje

podatelna@bohuslavice.com

491 475 134

https://www.facebook.com/obecbohuslavicenadmetuji

Zastupitelstvo
Usnesení ZO
č.
4/2019
ze dne 8. 7. 2019

ZO schvaluje:
1. navržený program.
2. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu
a zapisovatelku.
3. ukládá starostovi, aby průběžně informoval zastupitele o postupu ředitele
školy při hledání nových zaměstnanců
školy na uvolněné pozice, a dále ukládá
starostovi neprodleně odpovědět za zřizovatele ZŠ a MŠ na stížnosti rodičů ze
dne 7. 5. 2019.

Usnesení ZO
č.
5/2019
ze dne 1. 8. 2019
ZO schvaluje:
1. nechává minulý zápis č. 4/2019 v původní podobě a schvaluje doplněný program jednání.

Usnesení ZO
č.
6/2019
ze dne 16. 9. 2019
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů
a zapisovatelky.
3. Smlouvu o spolupráci mezi obcí Bohuslavice nad Metují a Královéhradeckým
krajem.

Usnesení ZO
č.
7/2019
ze dne 25.11. 2019
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení
programu.
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů
a zapisovatelky.
3. Smlouvu o spolupráci mezi Králové-
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4. nákup materiálu pro tlakovou kanalizaci od firmy PRESSKAN SYSTÉM a. s.
ve výši 458 970 Kč bez DPH.
5. jednání s městem Nové Město nad
Metují o činnosti městské policie na
území Bohuslavic a spolufinancování
činnosti městské policie z rozpočtu obce
v předběžné výši do 200.000,- Kč ročně,
přičemž podrobnosti o činnosti a financování budou stanoveny ve veřejnoprávní smlouvě.
6. žádost investorovi akce o umožnění
napojení dešťových přípojek sousedících
nemovitostí s komunikací, dále o zahrnutí přípojek do návrhu nyní projektované dešťové kanalizace a tuto kanalizaci

patřičně nadimenzovat. Obec zároveň
nabízí finanční spoluúčast na výstavbě
této kanalizace včetně možnosti umístit tuto kanalizaci pod současný obecní
chodník.
7. záměr bezúplatného nabytí části pozemku parc. č. 19/1 do vlastnictví obce
a zpracování geometrického plánu za
tímto účelem.
8. poskytnutí finanční podpory Linky
bezpečí, z.s. ve výší 7.500,- Kč.
9. Souhlasí s příležitostným bezplatným
využíváním prostor evangelické školy
spolky se sídlem v Bohuslavicích.
10. rozpočtové opatření č. 2/2019.

2. návrhovou komisi, ověřovatele a zapisovatelku.
3. cenovou nabídku na panel zvukového průvodce od firmy EG Medical s.r.o.,
Brno v celkové výši 213 700 Kč bez DPH
4. cenovou nabídku na úpravu zpevněných ploch před OÚ Bohuslavice od firmy Jan Poláček, Rohenice v celkové výši

635 000 Kč s DPH.
5. odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle přiloženého návrhu.

4. Cenovou nabídku na výměnu oken
a dveří od firmy VEKRA Náchod v celkové výši 229 431,21 Kč včetně DPH
a cenovou nabídku na výměnu garážových vrat od firmy Okna Macek, Hradec
Králové v celkové výši 182 092 Kč včetně
DPH.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2015898/VB3 s jednorázovou úhradou ve výši 1000 Kč.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018337/VB1
„Bohuslavice n.M. – knn pro p.č. 881/2“

s jednorázovou úhradou ve výši 1000 Kč.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
komplexní dodávku stavby „Stavební
úpravy sociálního zařízení mateřské školy“ s firmou STAVOS NECHANICE, s.r.o.
v celkové výši + 201 834,40 Kč bez DPH.
8. Rozpočtové opatření č. 3/2019.
9. Nového člena Školské rady za zřizovatele pana Romana Kyrala.

hradeckým krajem a Obcí Bohuslavice.
4. Znalecký posudek na věcná břemena,
nájmy a kupní ceny pozemků.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce č. IV-12-2017751/
VB/1.
6. Smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce č. IV-12-2018181/SOBS VB/2.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ
Distribuce č. IV-12-2019443/VB3.
8. Směrnici č. I/2019 –pravidla pro po-

skytování finanční podpory z rozpočtu
obce.
9. Rozpočtové opatření č. 4/2019.
10. Věcný dar od firmy KRPA PAPER pro
ZŠ a MŠ ve výši 2000 Kč.
11. Finanční dar od pana Radka Rydla
pro ZŠ a MŠ ve výši 1000 Kč.
12. Finanční dar od pana Miroslava Stáry
pro ZŠ a MŠ ve výši 1000 Kč.
13. Finanční dar od pana Pavla Dvořáka
pro ZŠ a MŠ ve výši 1200 Kč.
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Život ve škole
Zpráva ze školské rady

V září letošního roku mě zastupitelstvo obce zvolilo členem školské rady
základní a mateřské školy.
O zvolení do školské rady jsem se aktivně ucházel především z důvodu,
abych měl možnost se po loňském jemně řečeno turbulentním školním
roce dostat hlouběji do dění ve škole, jednak jako zastupitel, ale i jako
rodič.
Ve školské radě nás zasedá šest: Lenka Kačírková a Jiří Matoušek jsou
zvoleni za rodiče, Petra Balcarová a Milena Rydlová za učitele, a Petr
Vaňát a já za obec. Čím se zabýváme na školských radách se můžete
dozvědět na webu základní školy, kde jsou zápisy z jednání školské rady
pravidelně zveřejňovány.
Ještě v létě jsem byl trochu nervózní, jestli se panu řediteli pro nový

školní rok podaří zajistit dostatečný počet kvalifikovaných učitelů či
učitelek. Po uplynutí téměř tří měsíců a dvou zasedání školské rady mám
pocit, že se to povedlo. Všechny učitelky, se kterými jsem měl možnost se
poznat, na mě působí profesionálně a hlavně mám pocit, že by za školu a
hlavně děti dýchaly. Přál bych si, aby jim to vydrželo.
Pokud by byl kterýkoliv z rodičů, ale nejen z nich, s fungováním školy či
učitelským sborem nespokojen, obracejte se prosím kdykoliv na třídní
učitelku, ředitele školy, případně samozřejmě na kteréhokoliv člena
školské rady. Jsme tu od toho, abychom problémy řešili otevřeně a
efektivně, a tím vytvářeli příjemné prostředí pro naše děti. Nejen kritiku,
ale ani slova chvály si prosím nenechávejte pro sebe.
Mnoho úspěchů do nového roku.
Roman Kyral

Život ve škole
V pondělí 2. září 2019 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019 –
2020. Žáci prvního ročníku přišli v doprovodu rodičů a rodiny. Ve třídě
byli pasováni na prvňáčky za aktivní účasti pana starosty a pana ředitele,
byly jim předány pomůcky pro první třídu a dárky od sponzorů. Rodičům
byla poskytnuta finanční pomoc od obecního úřadu na vybavení školních
potřeb v částce 1000,- Kč. Žáci druhého ročníku slavnostní chvíle podpořili
krátkým kulturním programem. Slavnostní den byl ukončen prohlídkou
školy, včetně jídelny, školní družiny, hudebny, počítačové učebny, výtvarné učebny, tělocvičny. Příjemnou atmosféru podtrhovala i krásná výzdoba
prostorů a oken školy.
Mgr. Libuše Trlidová, ZŠ Bohuslavice

Po přivítání prvňáčků a vyprávění prázdninových zážitků jsme v plné síle
vkročili do podzimních dnů.
Navštívili jsme ZD Dolany, kde jsme měli možnost se podívat do sadů a
výroby a ochutnat výborná jablíčka a hrušky, dále proběhla velká výstava
draků v prostorách celé školy. I letos jsme se těšili vysokou účastí při
broučkiádě – tradičním lampionovém průvodu. Také stojí za zmínku projektový den (č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010746) - Halloween ve škole, který proběhl 1. listopadu, kdy si děti mohly užít trochu
té strašidelné atmosféry. Při vyučování probíhalo strašidelné počítání a
čtení v maskách. Během hodin anglického jazyka se děti dozvěděly, jak se
Halloween slaví v anglicky mluvících zemích a rozšířily si slovní zásobu.
Následovaly strašidelné soutěže a malování v tělocvičně. Vytvořenými
dýňáky jsme poté vyzdobily chodby naší školy.
Zima nás taky baví, ale o tom až příště.
Mgr. Petra Balcarová, ZŠ Bohuslavice

Úprava zpevněných ploch
před obecním úřadem
V průběhu měsíce září byla zrealizována a k 27. 9. 2019 ukončena v rámci mikroprojektu „Bohuslavice – Pieszyce budou atraktivní ještě více“ reg. číslo CZ
.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001460 úprava části „náměstíčka“ mezi budovou
obecního úřadu a mateřskou školou. Náměstíčko bude po dalších úpravách v
základní škole sloužit jako vstupní prostranství pro základní i mateřskou školu.
Dotace z mikroprojektu činila cca 600.000 Kč a pokryla část zpevněné plochy
a mobiliáře v podobě zvukového informačního průvodce a nabíjecího stojanu
na elektrokola.

Následně bylo pokračováno realizační firmou pana Poláčka v dokončení vstupního areálu před obecním úřadem. Slavnostní otevření zrekonstruovaného prostranství spojené s rozsvícením
vánočního stromu proběhlo 28. 11. 2019 u příležitosti setkání
důchodců v jídelně základní školy a prohlídky ZŠ včetně prohlídky
nově zrekonstruovaného obecního úřadu. Slavnostního otevření
se zúčastnili i partneři z Nové Paky a Pieszyc.
Vlastimil Nývlt, místostarosta obce
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Co jste hasiči, co jste dělali?
Z činnosi výjezdové jednotky
ČERVEN:
- výjezd k požáru ve strojovně bazénu a sauny v Novém
Městě nad Metují. Zde zasahovali profesionální hasiči
z Dobrušky, JSDH Nové Město n. M. a Bohuslavice (J. Černý, K. Čepelka ml., M. Čepelka, P. Čepelka,
J. Hemelík, M. Hemelík).
- výjezd k požáru trávy u domu č. p. 84 v Bohuslavicích.
Zde zasahovali profesionální hasiči z Dobrušky a JSDH
Bohuslavice (J. Černý, K. Čepelka ml., P. Čepelka,
L. Fejtek, J. Hemelík, M. Hemelík).
SRPEN:
- výjezd k požáru pole (strniště) u Králíčkova kopce. Zde
zasahovali profesionální hasiči z Jaroměře a Dobrušky,
JSDH Nové Město n. M., Opočno a Bohuslavice

Pohár starosty obce
Bohuslavice
V sobotu 15. 6. náš sbor uspořádal XIX.
ročník hasičské soutěže o Pohár starosty
obce Bohuslavice. Od 9 hodin proběhla
ve spolupráci s OORM Náchod soutěž
mladších a starších žáků. Byla podporována
Královéhradeckým krajem a zařazena
do Poháru starosty OSH Náchod. V
mladší kategorii v PÚ startovalo celkem
7 družstev. Naše družstvo A (B. Čečetka,
T. Grim, K. Hanušová, A. Hvězda, Z.
Macková, V. Mrštilová a M. Šitinová)
jako v předchozích třech letech předvedlo
bezchybný výkon as rekordním časem
ze všech ročníků 26,00 s se mu podařilo
počtvrté za sebou zvítězit. Družstvo B (L.
Baldrych, Š. Beneš, K. Černá, M. Matoušek,
V. Matoušek, T. Stehlíková a A. Timura)
bylo pouze o 0,72 s horší a potřetí v řadě
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(J. Černý, K. Čepelka ml., P. Čepelka, J. Hanuš, J. Hemelík,
M. Hemelík).
- výjezd k požáru vraku osobního automobilu u domu
č.p. 375 v Bohuslavicích. Zde zasahovali profesionální
hasiči z Jaroměře a Dobrušky, JSDH Nové Město nad
Metují, Opočno a Bohuslavice (J. Černý, K. Čepelka ml., J.
Hanuš, M. Hemelík).
- výjezd k nahlášenému požáru v knihovně v Novém
Městě nad Metují (planý poplach - sepnutí čidla EPS). Za
JSDH Bohuslavice se zúčastnili J. Černý, K. Čepelka ml.,
M. Čepelka, P. Čepelka, L. Fejtek, J. Hemelík, M. Hemelík.
Více informací o požárech najdete na www.pozary.cz.

obsadilo 2. místo. Z těchto umístění
měla obě družstva velikou radost a po
právu obdržela krásné poháry a medaile.
Ve starší kategorii startovala 4 družstva
a jejich výkony byly velice vyrovnané
(viz. výsledky). Naše družstvo starších
(R. Čečetka, N. Černá, T. Hanušová,
N. Mrštilová, D. Netolický, D. Syrovátková
a J. Veselovský) po loňském nezdaru
dosáhlo letos také na medailové umístění,
s časem 30,90 s obsadilo 3. místo. V běhu
jednotlivců na 60 m s překážkami se
soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Na
pomyslných stupních vítězů jsme měli
také zastoupení. V kategorii mladších
dívek v konkurenci 8 závodnic zvítězila
Kristýna Černá, 2. místo obsadila Zuzana
Macková. V kategorii mladších chlapců
obsadil z 10 závodníků 2. místo Boris
Čečetka, v kategorii starších chlapců
v konkurenci 7 závodníků zvítězil Radim
Čečetka. Ve 14 hodin začala soutěž
v požárním útoku dospělých, která byla

Karel Čepelka ml.

zařazena do Poháru starosty okrsku Nové
Město nad Metují. Naše družstvo žen
(Barbora Doležalová, Lucie Gavláková,
Barbora Kalousová, Lucie Lejsková, Jana
Reková, Nikola Stonjeková a Michaela
Kalousová z SDH Velký Třebešov) nemělo
ve své kategorii žádné soupeřky (žádné
jiné družstvo se nepřihlásilo), proto se
rozhodlo startovat v kategorii mužů.
Přestože nepředvedlo výkon dle svých
představ, s výsledným časem obsadilo mezi
muži 5. místo. Družstvu mužů (K. Čepelka
ml., M. Čepelka, M. Krupička, J. Lejsek,
L. Lejsková, A. Rydlo a M. Kalousová
z SDH Velký Třebešov) uniklo vítězství
jen o 0,26 s. S výsledným časem
27,45 s obsadilo 2. místo. Náš sbor
reprezentovalo ještě jedno družstvo tzv. „retro“, (K. Čepelka ml., J. Černý,
L. Fejtek, J. Hanuš, J. Havelka, J. Hemelík
a P. Mencel) které s časem 54,16 s obsadilo
7. místo.
Karel Čepelka ml.
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Soutěže družstva žen

Soutěže mladých hasičů

Červen:
- 4. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy v Nahořanech: Družstvo žen
obsadilo z 10 družstev 5. místo.
Srpen:
- 5. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy ve Vysokově: Družstvo žen
obsadilo z 12 družstev 4. místo.
- 7. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy v Bukovici: Družstvo žen
obsadilo z 11 družstev 2. místo.
Září:
- 6. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy v Novém Hrádku: Družstvo žen
z 11 družstev zvítězilo.
- 7. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy v Bukovici: Družstvo žen
obsadilo z 11 družstev 2. místo.
- 8. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy v Kramolně: Družstvo žen
obsadilo z 12 družstev 8. místo.

Srpen:
- Juniorský železný hasič (Junior TFA) v Brzicích: V kategorii mladších
chlapců 6-8 let obsadil Boris Čečetka ze 4 závodníků
2. místo, v kategorii starších chlapců 12-15 let obsadil Radim Čečetka ze
14 závodníků 7. místo.
Říjen:
- Závod hasičské všestrannosti v Mezilesí: Mladší žáci (L. Baldrych,
B. Čečetka, T. Grim, A. Hvězda a T. Stehlíková) obsadili z celkového počtu 31 družstev 13. místo. Starší žáci (Š. Beneš, K. Hanušová,
Z. Macková, V. Mrštilová a A. Timura - v této kategorii startovali
poprvé) obsadili z 39 družstev 26. místo. V kategorii dorostu v jednotlivcích obsadil Radim Čečetka ze 17 závodníků 6. místo.

Na výše uvedených soutěžích ženy soutěžily v požárním útoku,
naše družstvo reprezentovaly:
B. Doležalová, L. Gavláková, B. Kalousová, L. Lejsková, K. Petříková,
J. Reková, N. Stonjeková, M. Kalousová z SDH Velký Třebešov,
L. Drašnarová z SDH Černčice a B. Lišková z SDH Velké Petrovice.

Výsledky celkového hodnocení:
Pohár Okresní odborné rady mládeže: mladší žáci obsadili 8. místo, starší
žáci 12. místo.
Hodnocení aktivity:
mladší žáci obsadili 8. místo, starší žáci 11. místo.
Pohár starosty OSH Náchod: mladší žáci obsadili 7. místo, starší žáci
12. místo.
V obou kategoriích bylo celkem hodnoceno 43 kolektivů okresu Náchod.

Karel Čepelka ml.
Karel Čepelka ml.

Aktivity hasičské přípravky
V sobotu 15. června se naše skupina
zúčastnila srazu přípravek v obci
Nebílovy (Plzeň – jih). Celkem se
sešlo 9 přípravek z různých koutů
Čech, naše přípravka absolvovala
cestu nejdelší, čehož si organizátoři
velmi cenili. Pro všechny přítomné
děti byl připraven doprovodný
program v podobě stanovišť se
džberovkami, lanem, překážkami,
hadicemi, zakouřeným stanem
a prevencí. Celý program probíhal na
nádvoří překrásného nebílovského
zámku a v jeho přilehlých zahradách.
Naší ukázkou (TFA upraveného
železného hasiče) v profi oblečení

jsme upoutali pozornost diváků techniky, celníků, horské služby,
a sklidili velký potlesk.
vodních a skalních záchranářů,
vězeňské služby atd.
31. 8. 2019 jsme se i my sešli
na sokolské zahradě připraveni S novým školním rokem se náš tým
vystoupit na oslavách 140 let obměnil, rozloučili jsme se školáky
založení SDH Bohuslavice. V rámci a přivítali nové členy. V průběhu
programu oslav jsme předvedli podzimu jsme se věnovali jednak
ukázku výjezdu na hořící domeček hasičským cvičením, ale i výrobě
se záchranou osob.
halloweenských strašidel, čertů
a Mikuláše na mikulášskou nadílku.
Za odměnu jely děti následující Jako v loňském roce jsme navštívili
čtvrtek 5. 9. 2019 na velmi naše babičky a dědy v domě seniorů,
zajímavou akci Bezpečné nábřeží se kterými si zazpívali vánoční
do Hradce Králové. Společně jsme koledy a obdarovali je maličkostmi,
zhlédli ukázky IZS, např. napínavý které děti vyrobily.
zásah záchrany osoby z vody
pomocí vrtulníku IZS, dále ukázky
Jana Herzigová, vedoucí přípravky
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Historický atlas

Euroregion Glacensis vydal novou publikaci s názvem „Historický atlas Euroregionu Glacensis
aneb Euroregion Glacensis ve starých mapách“.
Jedná se o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci,
která zobrazuje česko-polské pohraničí ve starých
historických mapách a najdete v něm mapy již
od 15. století. Publikace je obohacena mnoha
ilustračními fotografiemi ze současnosti. Jedná se o neprodejnou publikaci, která slouží pro osvětovou a vzdělávací činnost. Atlas k zapůjčení
pro běžné občany je možný v místní knihovně. Pro zvýšení dopadu
mezi občany je atlas map zveřejněn v elektronické podobě na webových
stránkách www.euro-glacensis.cz.

Kłodzko. Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého a je největším česko-polským euroregionem s nejdelší
společnou hranicí. Historické vazby Kladska a Čech byly předmětem k tomu,
aby zakladatelé euroregionu užili latinského názvu Kladsko pro společný
název euroregionu i jako symbol společné minulosti, současnosti a společné
budoucnosti. Euroregion se za svou historii zasloužil o velké množství investic v pohraničí. S jeho podporou se však uskutečnilo také množství kulturních
a společenských akcí a podpořil množství přeshraničních projektů pro
občany. Veřejně známé aktivity jsou například organizace projektu Cyklobusy
do Orlických hor nebo budování nových rozhleden na česko-polské hranici.
Více informací o činnosti najdete na internetových stránkách
www.euro-glacensis.cz

Co je Euroregionu Glacensis?
Euroregion je nadnárodním typem svazku či sdružení obcí, měst a krajů.
Cílem tohoto mezinárodního sdružení, kterého naše obec je členem,
je rozvoj přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem na různých
úrovních. Zasahuje do kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů. Hlavním motivem sdružených měst
a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné
správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje ve snaze zachování společného kulturního dědictví pohraničních
území. Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření českopolského Euroregionu Glacensis dne 5.12.1996 v Hradci Králové.
Sídlo sdružení je v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát české části euroregionu. Sídlem polské části a tím i sekretariátu je

V naší obci se například s podporou Euroregionu Glacensis
uskutečnil nákup evangelického
kostela, jeho následná rekonstrukce a revitalizace přilehlých
pozemků,
vybudování
cyklotrasy po obci s rozmístěním
deseti
odpočinkových
míst
a informačních tabulí, a v neposlední řadě revitalizace plochy
před Obecním úřadem zahrnující vydláždění prostranství
a umístění informačního panelu
a dobíjecí stanice pro elektrokola.

Kontakty a telefonní čísla
Policie ČR			

158

Záchranná služba		

155

Hasičský záchranný sbor		

150

Obecní úřad
Úřední hodiny:
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30

13:00 - 17:00
12:00 - 14:00
13:00 - 17:00
12:00 - 14:00

Vážení spoluobčané,
dovolím si vás opakovaně vyzvat k odebírání informací, pozvánek a různých upozornění
týkajících se chodu obce, základní a mateřské školy, svozu odpadů, různých nabídek či
poptávek, změn otevírací doby místních prodejen, pošty či úřadu, ztracených zvířat atp.
přímo do vašich mobilních telefonů. Je to skvělé řešení, pokud obecní rozhlas neslyšíte.
Klasický obecní rozhlas nerušíme, pouze chceme rozšířit informovanost našich
spoluobčanů.
Služba je pro všechny registrující ZDARMA a je výhodná v tom, že informace čtete
přímo ve svém telefonu. Nemusíte mít pouze chytrý telefon, stačí klasický tlačítkový
mobilní telefon, který přijímá SMS zprávy.
Do chytrého telefonu si navíc můžete stáhnout aplikaci (Zlepšeme Česko) a dostávat
informace přes aplikaci. Zvolit si můžete i přijímaní informací na e-mail.
Stačí
se
jednoduše
zaregistrovat
přes
internet
na
stránkách
https://bohuslavice.mobilnirozhlas.cz/ nebo vás rádi zaregistrujeme osobně na
obecním úřadě. Telefon prosím vezměte s sebou.
Kateřina Kyralová
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Pokladna, matrika
491 475 134, 724 124 192
Účetní
491 475 590
Starosta
491 475 321, 602 275 860
Servis tlakové kanalizace
606 175 518
Podatelna
podatelna@bohuslavice.com
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Oslavy 140 let založení SDH Bohuslavice
a sraz rodáků
31. srpen byl pro naši obec ve znamení dlouho plánovaných
a očekávaných oslav. V den bohuslavické pouti proběhly
na sokolské zahradě v Bohuslavicích za bohaté divácké
účasti hasičské oslavy 140 let založení SDH spojené se
srazem rodáků.
Program byl velmi pestrý, na své si přišli jak dospělí,
tak i děti. Naši občané i rodáci, kteří se v tento den na
krátko vrátili do své rodné vsi, měli možnost si v dopoledních hodinách prohlédnout základní, mateřskou i starou
evangelickou školu a oba kostely, nebo vyslechnout
přednášku Milana Školníka o našich významných
rodácích za přítomnosti pozvaných osobností jako je
fotbalový reprezentant Ivo Ulich, uznávaná dirigentka
a středoškolská i vysokoškolská učitelka, dcera bývalého
ředitele zdejší školy Františka Pilze, Dana Ludvíčková,
a louholetá paní učitelka zdejší školy Jana Matoulková.
Odpolední program na sokolské zahradě byl přímo
nabitý. Po slavnostním zahájení proběhly ukázky hasičské
přípravky, mladých hasičů SDH a složek IZS. Do pozd-

ního večera bylo možné si prohlédnout historickou i moderní
hasičskou techniku okolních sborů nebo také opočenskou
parní krásku (historickou parní stříkačku) přímo v akci. Na
koni Ramazottim přijela Šárka Kosařová a předvedla ukázku drezury, Jezdecký klub Bohuslavice poté dětem zajistil
projížďky na koních. Vskutku napínavá byla ukázka psovodů
Městské policie Jaroměř, prezentace armád z 1. světové války
a 5. praporu polních myslivců divákům rozšířila obzory.
Představil se nám rovněž juniorský mistr světa v bench-pressu
Alex Maryška z Bohuslavic, se kterým si změřili své síly někteří
z řad organizátorů i diváků. Jeho síla však překonána nebyla.
Po celé odpoledne si návštěvníci mohli zastřílet na střelnici
a děti se vyřádily na skákacím hradu nebo na houpačkách,
nakonec někteří mladší i starší odvážlivci skončili v pěně.
V závěru odpoledne
proběhl
požární
útok
v
dobových kostýmech
s dřevěnou
vozní
stříkačkou z roku
1799.
Počasí bylo doslova
jak na objednávku
a občerstvení ke

spokojenosti všech vynikající. Program doplňovala dechová
hudba Stavostrojka a večer k tanci zahrála skupina JK Band.
Budu se opakovat, ale moc mě těšilo vidět tolik rodáků,
sousedů a přátel pohromadě. Co podnikneme příště?
Sboru dobrovolných hasičů přeji vše nejlepší ke kulatým
narozeninám a jménem všech účastníků jim děkuji za
organizaci velmi povedené akce.
								
Kateřina Kyralová
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