vydává obecní úřad

1/2017

ZDARMA

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi, jelikož je vydání tohoto zpravodaje v letošním roce první
chtěl bych tímto všem občanům Bohuslavic popřát do roku 2017 jen to nejlepší, hodně zdraví a
spokojenosti. Přeji každému, aby mohl celý rok prožít v okruhu svých blízkých a splnilo se mu
vše co si přeje.
V letošním roce plánujeme v obci proinvestovat cca 9 milionů Kč.
Z nejdůležitějších investic bych rád zmínil dostavbu veřejného osvětlení na hořejším konci malé strany,
vybudování nového veřejného osvětlení a rekonstrukci místní komunikace na malé straně na dolejším
konci, rekonstrukci místní komunikace za sokolskou zahradou, vybudování odpočinkových míst včetně
směrových tabulí a rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole.

Den otevřených dveří v Mateřské škole v Bohuslavicích.
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v Mateřské škole v Bohuslavicích, který se koná
v úterý 25. 4. 2017 od 8.00 do 10.00 hodin.
Naše škola je dvoutřídní. Celodenní stravování je zajištěno vyvařováním ve vlastní kuchyni. Provoz
Mateřské školy je od 6.30 hod. do 16.00 hodin.
Nabízíme dětem útulné prostředí, činnosti na základě her, porozumění, péčí o harmonický vývoj,
cvičení s prvky JÓGY, péči o správnou výslovnost s pomocí logopedické asistentky, různorodé činnosti
ve třídách, v přírodě i ve školní tělocvičně, výlety po okolí i za kulturou. Vzdělání probíhá podle RVP
PV.
Děti mohou navštěvovat výtvarný kroužek s různorodými výtvarnými technikami. Práce našich dětí již
získaly ocenění na výstavách. Dále mohou navštěvovat i kroužek angličtiny pro nejmenší , kde se
zábavnou formou seznamují s jiným – cizím jazykem. Další činností je dětmi oblíbený kroužek Malí
hasiči, který účinkuje na různých soutěžích v Česku i v zahraničí (v Polsku).
Děti vycházející z Mateřské školy mohou ve vzdělávání pokračovat v Základní škole sídlící v sousední
budově.

Zápis dětí do Mateřské školy v Bohuslavicích pro školní rok 2017/2018 proběhne dne 11. 5.
2017 od 14.30 do 16.00 hodin.
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Zápis č. 1/2017
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 23. 1. 2017 od 18:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Kvirenc Radek, Menclová Miluše,
Hladíková Jana, Syrovátko Josef, Zítko Jaroslav, Kyral Roman a Voborníková Ilona.

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Návrh rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2017
4. Rozpočtové opatření č. 6/2016
5. Smlouva o dílo s f. PRODIS, Hradec Králové
6. Smlouva o společném postupu zadavatelů
7. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s.
8. Žádost o finanční příspěvek Agentury domácí péče
9. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charity Červený Kostelec
10. Žádost o finanční příspěvek Domova sv. Josefa v Žirči
11. Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
12. Převod sokolské zahrady do vlastnictví obce
13. Diskuse
14. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední desce,
nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté přečetl navržený
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. Nývlt
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Novotný
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

0

3. Návrh rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2017
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2017.
Pan Kyral se dostavil na jednání v průběhu projednávání bodu č. 3.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZO schvaluje rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 jako schodkový.
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4. Rozpočtové opatření č. 6/2016
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 6/2016.
Hlasování:
ANO:
11
NE:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016.

0

ZDRŽEL SE:

0

5. Smlouva o dílo s f. PRODIS, Hradec Králové
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o dílo na zhotovení projektu stavby a autorského dozoru s firmou Miloslav
Kučera – PRODIS, Hradec Králové. Jedná se o vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy místních
komunikací v Bohuslavicích nad Metují, III. a IV. etapa.
Hlasování:
ANO:
11
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Miloslav Kučera – PRODIS, Hradec Králové ve výši 169 000 Kč bez DPH.

6. Smlouva o společném postupu zadavatelů
ZO bylo seznámeno s připojením se k podání žádosti o dotaci z výzvy MMR č. 9 Integrovaného operačního
programu s názvem „Územní studie veřejného prostranství“. Tato výzva je určena pro územní studii veřejného
prostranství, územní studii krajiny a územní studii na veřejnou technickou infrastrukturu. V naší obci se jedná o
vypracování studie v pěti vybraných lokalitách. Jelikož žadatel o dotaci je obec s rozšířenou působností Nové
Město nad Metují je také nutné schválit Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
a o zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Bohuslavice nad Metují.
Hlasování:

ANO:

9

NE:

0

ZDRŽEL SE:

2 pí. Voborníková,
p. Syrovátko
ZO schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění
centrálního zadavatele, dále ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na vypracování územní studie veřejného
prostranství vybraných lokalit v obci Bohuslavice a v případě přidělení dotace ZO souhlasí s finanční
spoluúčastí 10% z celkové finanční částky.

7. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2005962/VB/01 Bohuslavice TS NA 0180-nevhov.imp.smyčk.
Hlasování:
ANO:
11
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IE-12-2005962/VB/01 Bohuslavice TS NA 0180-nevhov.imp.smyčk.

8. Žádost o finanční příspěvek Agentury domácí péče
ZO bylo seznámeno s žádostí Agentury domácí péče České Meziříčí o finanční příspěvek na pečovatelské služby
pro klienty.
Hlasování:
ANO:
11
NE:
0
ZDRŽEL SE:
ZO schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Agenturu domácí péče České Meziříčí.

0

9. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charity Červený Kostelec
ZO bylo seznámeno s žádostí Hospice Anežky České o finanční příspěvek na péči o těžce nemocné pacienty.
Hlasování:
ANO:
11
NE:
0
ZDRŽEL SE:
ZO schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Hospic Anežky České Červený Kostelec.
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10. Žádost o finanční příspěvek Domova sv. Josefa v Žirči
ZO bylo seznámeno s žádostí Domova sv. Josefa o finanční příspěvek na péči o nemocné s roztroušenou
sklerózou.
Hlasování:
ANO:
11
NE:
0
ZDRŽEL SE:
ZO schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Domov sv. Josefa v Žirči.

0

11. Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
ZO bylo seznámeno s žádostí o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (p. Zítko)
ZO schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to dne 10. března 2017.

12. Převod sokolské zahrady do vlastnictví obce
ZO bylo seznámeno se situací v místním spolku TJ Sokol Bohuslavice a souhlasí se zahájením jednání o převodu
sokolské zahrady do vlastnictví obce Bohuslavice.
Hlasování:
ANO:
11
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO pověřuje starostu a místostarostu obce zahájením jednání o podmínkách převodu sokolské zahrady do
vlastnictví obce Bohuslavice.

Zápis č. 2/2017
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 6. 3. 2017 od 18:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Kvirenc Radek, Menclová Miluše,
Hladíková Jana, Syrovátko Josef, Zítko Jaroslav, Kyral Roman a Voborníková Ilona.

Omluveni:

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Spolufinancování projektu Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem
4. Kupní smlouva na prodej obecního pozemku p.č.790/6
5. Schválení Dodatku č. 1 s firmou ZEPO Bohuslavice, a.s.
6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 210
7. Zadání zpracování projektové dokumentace na budovu OÚ
8. Příkazní smlouva Městská knihovna N.M.n.M.
9. Odkoupení Sokolské zahrady v Bohuslavicích
10. Nákup zahradních kompostérů
11. Diskuse
12. Závěr
Zpravodaj obce Bohuslavice č. 1/2017
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1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední desce,
nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté přečetl navržený
program schůze.
Hlasování:

ANO:

10

NE:

0

ZDRŽEL SE:

0

ZDRŽEL SE:

0

Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatelka:

p. Zítko, p. Nývlt
pí. Voborníková, p. Novotný
pí. Pultarová

Hlasování:

10

ANO:

NE:

0

Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

3. Spolufinancování projektu Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem
ZO bylo seznámeno s česko-polským projektem Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem a jeho
spolufinancováním.
Hlasování:

ANO:

8

NE:

0

ZDRŽEL SE: 2 - p. Syrovátko, p. Hladíková

ZO schvaluje spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 5 200 EUR (tj. 140 500 Kč) a všech případně
vzniklých nezpůsobilých výdajů česko-polského projektu Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem,
registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080.

4. Kupní smlouva na prodej obecního pozemku p.č. 790/6
ZO bylo seznámeno s návrhem kupní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Jaroslavem Černým, Bohuslavice čp. 144.
Společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. se vzdala předkupního práva na výše uvedený pozemek p.č. 790/6.
V průběhu projednávání bodu číslo 4 se dostavila paní Menclová.
Hlasování:

ANO:

11

NE:

0

ZDRŽEL SE:

0

ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a panem Jaroslavem Černým na prodej pozemku p.č.
2
790/6 o výměře 60 m v celkové výši 6 000 Kč.

5. Schválení Dodatku č. 1 s firmou ZEPO Bohuslavice, a.s.
ZO bylo seznámeno s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků.
Hlasování:

ANO:

10

NE:

0

ZDRŽEL SE: 1 - p. Kyral

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků č. 3294 ze dne 28.11.2008 s firmou
ZEPO Bohuslavice, a.s. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 210
ZO bylo seznámeno s žádostí pana Ladislava Prokeše o odkoupení části obecního pozemku p.č. 210.
Hlasování:

ANO:

9

NE:

0

ZDRŽEL SE: 2 - p. Syrovátko, p. Voborníková

ZO schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p.č. 210 v k.ú. Bohuslavice nad Metují.
Zpravodaj obce Bohuslavice č. 1/2017
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7. Zadání zpracování projektové dokumentace na budovu OÚ
ZO bylo seznámeno s návrhem firmy PROIS, a.s. Hradec Králové na vypracování zjednodušené projektové
dokumentace stavby na připravovanou rekonstrukci obecního úřadu Bohuslavice čp. 175.
Hlasování:

ANO:

11

NE:

0

ZDRŽEL SE:

0

ZO schvaluje nabídku firmy PROIS, a.s Hradec Králové na vypracování zjednodušené projektové
dokumentace stavby obecního úřadu Bohuslavice čp. 175 v celkové výši 43 076 Kč s DPH a pověřuje starostu
podpisem SOD.

8. Příkazní smlouva Městská knihovna N.M.n.M.
ZO bylo seznámeno s příkazní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Městskou knihovnou Nové Město nad Metují.
Hlasování:

ANO:

11

NE:

0

ZDRŽEL SE:

0

ZO schvaluje příkazní smlouvu s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují.

9. Odkoupení Sokolské zahrady v Bohuslavicích
ZO bylo seznámeno s možností případného odkupu pozemků sokolské zahrady včetně staveb obcí Bohuslavice.
2
Sokolská zahrada má výměru pozemků 8 164 m .
Hlasování:

ANO:

11

NE:

0

ZDRŽEL SE:

0

ZO schvaluje záměr odkupu pozemků Sokolské zahrady v Bohuslavicích do maximální výše 500 000 Kč a
pověřuje starostu dalším jednáním s TJ Sokol.

10. Nákup zahradních kompostérů
ZO bylo seznámeno s návrhem nákupu kompostérů a následným pronájmem občanům, kteří projevili zájem
v dotazníkovém řízení. Pan Syrovátko navrhuje zjistit svoz bioodpadu do hnědých popelnic a kombinovat
s kompostéry.
Hlasování:

ANO:

11

NE:

0

ZDRŽEL SE:

0

ZO schvaluje nákup kompostérů za maximální částku 130 000 Kč s tím, že kompostéry budou následně
pronajaty občanům, kteří projevili o pronájem zájem, a to na dobu 5 let, za nájemné ve výši kupní ceny
kompostéru ponížené o 1 500 Kč a se závazkem obce k převedení kompostéru do vlastnictví nájemce za 1 Kč
po uplynutí nájmu.

SBĚR KOVOVÉHO ODPADU a ELEKTROODPADU
proběhne v naší obci v sobotu 1. dubna 2017.
Sběr kovového odpadu zajistí TJ Sokol Bohuslavice.
Sběr elektroodpadu zajistí SDH Bohuslavice.
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Realizace projektů přeshraniční spolupráce v obci Bohuslavice v roce 2017.
Mikroprojekt z Euroregionu Glacensis s názvem „Polsko-česká aktivní turistika“,
registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000485.
Partneři projektu – obec Bohuslavice a město Pieszyce, realizace v roce 2017.
V obci Bohuslavice se v rámci tohoto projektu vybuduje deset odpočinkových míst. Tato odpočinková
místa budou umístěna na zpevněné ploše ze zámkové dlažby. Dřevěné odpočinkové sezení bude se
zastřešením a stojanem na kola. U každého odpočinkového místa bude zároveň umístěna kovová
trubka se směrníky a informační tabule.
V Pieszycích se v rámci tohoto projektu postaví nový skatepark.

Projekt přeshraniční spolupráce „Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem“,
registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080
Partneři projektu – obec Bohuslavice, město Nová Paka a město Pieszyce, realizace v r. 2017 – 2020.
Dotace získaná z projektu Evropské územní spolupráce v rámci programu Intereg V-A Česká republika
– Polsko s názvem „Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem“.
Jedná se o projekt z prioritní osy 4. Spolupráce institucí a komunit INTEREGV-A 2014-2020.
V předchozím programovacím období byla zahájena aktivní polsko-česká spolupráce, jejíž základy
umožňují rozvoj a využití potenciálu, který dává příhraniční území. V projektu je naplánována řada
kulturních a propagačních aktivit, které přispějí k dalšímu vzájemnému poznávání s občany
partnerských obcí, kteří budou čerpat z multikulturnosti regionu a mít zájem o udržování stálých
kontaktů. Společně chceme podpořit rozvoj spolupráce našich obcí.
Akce plánované na letošní rok v obci Bohuslavice:
sobota 3. června – pohádkové odpoledne
sobota 26. srpna – hry bez hranic
sobota 23. září – hudební festiválek
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Co jste hasiči…
…co jste dělali v loňském roce.
V prvním čísle letošního zpravodaje se nejprve poohlédněme za rokem minulým.
Začneme mladými hasiči. Přípravka se v loňském roce scházela vždy v pátek, při svých schůzkách naši
nejmladší hasiči získávali znalosti nejen z hasičského umění, ale připravovali se také na vystoupení při
oslavách a různých kulturních akcích. Loni se zúčastnila s třemi družstvy Závodu hasičské všestrannosti
v Nahořanech, své dovednosti také zúročila na „Braňáčku“ v Novém Městě nad Metují, dále své
ukázky předvedla při Slavnostech slunovratu v Nové Pace a při slavnostním otevření nově
postaveného Domu pro seniory v Bohuslavicích. Účastnila se též Festivalu hasičských přípravek nejen
Královéhradeckého kraje, který byl uspořádán v areálu Letního dětského tábora Pavlátova louka
v Novém Městě nad Metují.
Mladší a starší žáci včetně dorostu se také scházeli pravidelně v pátek. Účastnili se některých soutěží
pořádaných dle plánu Okresní odborné rady mládeže, dorostenecké družstvo se zúčastnilo také
okresního kola, odkud si přivezlo zlaté medaile. V družstvech získali naši mladí hasiči dvě medailová
umístění, mladším žákům se podařilo zvítězit při domácí soutěži v Bohuslavicích. Více se jim dařilo
v soutěžích jednotlivců, kde získali celkem pět medailí. Úspěšní byli také v grafické soutěži Požární
ochrana očima dětí. V okresním kole získali dvě první a dvě druhá místa, v krajském kole jedno druhé
a jedno třetí místo. Členové dorosteneckého družstva se také úspěšně zúčastňovali soutěží s družstvy
dospělých.
Vedoucí a instruktoři mladých hasičů každý rok absolvují kurzy a školení, i loni tomu nebylo jinak.
S naší mládeží pracovali v tomto složení: vedoucí kolektivu Karel Čepelka ml., vedoucí družstev: Petr
Čepelka, Jiří Hanuš, Denisa Hanušová, Jana Herzigová, Klára Petříková, instruktoři: Michal Čepelka a
Lucie Gavláková.
Soutěžní družstvo žen se zúčastnilo všech soutěží v Náchodské hasičské lize a v Poháru starosty okrsku
Nové Město nad Metují. Soutěžilo také v některých pohárových soutěžích a v některých soutěžích
zařazených do Podorlické ligy. Ve všech zmíněných soutěžích získalo celkem dvanáct medailových
umístění. V Náchodské lize obsadilo celkově z jedenácti družstev 5. místo, v okrsku v konkurenci pěti
družstev obhájilo předloňské vítězství.
Družstvo mužů soutěžilo pouze v Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují, kde dvakrát bylo
druhé a jednou třetí. Celkově z třinácti družstev obhájilo předloňské 3. místo.
Členové soutěžních družstev v roce 2016:
Přípravka: Lukáš Baldrych, Boris Čečetka, Kristýna Černá, Tobiáš Grim, Růžena Havelková, Tomáš
Kačírek, Michaela Maryšková, Amálie Matoulková, Mikoláš Matoušek, Patrik Smola, Tereza Stehlíková,
Andrea Stolínová, Lucie Syrovátková, Adam Šereda a Michal Vaňát.
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Mladší žáci: Štěpán Beneš, Radim Čečetka, Kristýna Černá, Nikol Černá, Filip Grim, Tobiáš Grim,
Kristýna Hanušová, Štěpán Havelka, Růžena Havelková, Martin Lédl, Zuzana Macková, Michal
Matoulek, Viktorie Mrštilová, Tereza Stehlíková, Andrea Stolinová, Josef syrovátko, Martina Šitinová a
Antonín Timura.
Starší žáci: družstvo starších žáků jsme loni neměli, v jednotlivcích v této kategorii soutěžili Aleš Rydlo
a Jakub Veselovský.
Dorost: Michal Čepelka, Lucie Gavláková, Josef Meloun a Aleš Rydlo, všichni jmenovaní soutěžili též
v jednotlivcích.
Ženy: Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie
Hušková, Lenka Nováková, Klára Petříková a Jana Reková.
Muži: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Petr Gavlák, Jiří Hanuš, Aleš Rydlo,
Lukáš Timura, Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hanušová, Marie Hušková, Lenka Nováková,
Klára Petříková a Jana Reková.
V loňském roce náš sbor uspořádal mimo soutěže o Pohár starosty obce Bohuslavice také dvě kulturní
akce. V únoru se konal tradiční hasičský ples se skupinou Styl, v říjnu byla uspořádána posvícenská
zábava, kde k tanci a poslechu hrála skupina Proradost. V březnu se také podílel na spolupořádání
masopustu. Někteří členové se v červnu zúčastnili Slavnosti letního slunovratu v Nové Pace a
v červenci oslav 70. let od založení „Ochotniczej Straży Pożarnej“ v Pieszycích - Piskorzowě. V říjnu
sbor uspořádal pro své členy výlet do Kutné Hory (návštěva Českého muzea stříbra a Chrámu svaté
Barbory).
Členové výjezdové jednotky loni vyjížděli k různým událostem celkem sedmkrát: požár uskladněného
sena a slámy v Bohuslavicích č. p. 24, zahoření elektroinstalace vlivem technické závady v domově pro
seniory v ulici T. G. Masaryka v Novém Městě n. M., údajný požár haly v zemědělském objektu ve
Volovce (nenahlášené pálení starého sena), požár elektroinstalace rodinného domu v Bohuslavicích č.
p. 275, požár pole s ječmenem nedaleko Velké Jesenice, údajný požár pole s kukuřicí nedaleko
Bohuslavic směrem na Slavětín (požár staré slámy uskladněné na volném prostranství nedaleko
kukuřice), požár pergoly na zahradě rodinného domu v ulici U Lípy č. p. 995 v Novém Městě n. M.,
zúčastnili se prověrek techniky ve Vršovce, taktického cvičení v Nahořanech a výcviku nositelů dýchací
techniky na stanici HZS ve Velkém Poříčí. Dále absolvovali dle plánu HZS různé kurzy (Technik ochrany
obyvatelstva a Základní kurz hasiče) a školení (řidičů, velitelů, strojníků a preventistů, školení na
obsluhu motorových pil), také provedli požární dozor při pálení čarodějnic na sokolské zahradě a
dvakrát v naší obci sbírali vysloužilé a nepotřebné elektrické zařízení v rámci projektu „Recyklujte
s hasiči.“
Členové výjezdové jednotky zasahující v roce 2016:
Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Jiří Hanuš, Josef Hemelík, Martin Hemelík,
Patrik Mencel, Petr Novotný, Aleš Petr, Radek Rydlo, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura.
K 31. prosinci 2016 náš sbor čítal celkem 114 členů, 83 dospělých (60 mužů a 23 žen) a 31 mladých
hasičů (17 chlapců a 14 dívek). Nejmladším naším členem (členkou) je Adéla Stuchlíková, která 30.
srpna oslaví 5. narozeniny. Naopak nejstarším členem je Jan Bouček, který 23. února oslavil 93.
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narozeniny. Jménem SDH a také jménem svým bych mu chtěl popřát hodně zdraví do dalších let.
V loňském roce naše řady opustil Václav Voborník. Čest jeho památce.
Všem členům, kteří se vloni aktivně podíleli na činnosti našeho sboru, bych chtěl touto cestou
poděkovat. Poděkování také patří Obci Bohuslavice nejen za finanční podporu, TJ Sokol za využívání
sokolské zahrady, TJ Orel za využívání sálu Orelny, našim sponzorům a i všem ostatním, kteří
podporovali naší činnost a jakýmkoliv způsobem nám pomáhali a s naším sborem spolupracovali.
A nyní již z činnosti v letošním roce:
Výroční valná hromada SDH.
V sobotu 14. ledna se konala v Hostinci U Ježků Výroční valná hromada SDH Bohuslavice
za účasti třicetišesti členů a šesti hostů. Za Okresní sdružení hasičů Náchod se zúčastnil jednatel
okrsku Nové Město nad Metují Miloš Kratěna, za obec Bohuslavice starosta Jiří Tojnar. Všichni
přítomní vyslechli zprávy členů výboru, ve kterých byla zhodnocena činnost sboru v uplynulém roce.
Také byli seznámeni s plánovanými akcemi v roce letošním: 18. února - hasičský ples se skupinou Styl,
24. června - hasičská soutěž o Pohár starosty obce Bohuslavice, 7. října - posvícenská zábava se
skupinou JK Band, 1. dubna a v září (termín bude upřesněn) - sběr vysloužilého a nepotřebného
elektrického zařízení. Dále bylo možné zhlédnout fotografie z činnosti v loňském roce. Závěrem
proběhla diskuze, do které se zapojili i někteří hosté.
Školení řidičů.
V sobotu 21. ledna se v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnilo referentské školení řidičů.
Za náš sbor se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Jiří Hanuš, Denisa
Hanušová, Lucie Hanušová, Martin Hemelík, Josef Hemelík, Jana Herzigová, Lucie Hladíková, Marie
Hušková, Roman Kyral, Jiří Lejsek, Petr Novotný, Radek Rydlo, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura.
Hasičský ples.
V sobotu 18. února uspořádal náš sbor v sále Orelny tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála
skupina Styl z Nového Města nad Metují, do programu bylo zařazeno vystoupení tanečního klubu
Akcent z Dobrušky a taneční skupiny Yasmin z Jaroměře, která předvedla orientální tance. Nechybělo
občerstvení a také bohatá tombola. Na cenách se podíleli: SDH Bohuslavice, Obec Bohuslavice, ZEPO
Bohuslavice a.s., Martin Hůlka - kamenické práce Bohuslavice, Radek Rydlo - zemní práce Bohuslavice,
Avon - Helena Tylšová Bohuslavice, Hronovský s.r.o. Nové Město n. M., Hasiči s.r.o. Nové Město n. M.,
Nutricia Deva a.s. Nové Město n. M., Losenický - polygrafický závod s.r.o. Nové Město n. M., Alurol
spol. s.r.o. Nové Město n. M., Salon Daría Iva Kyralová Nové Město n. M., Pneu Truněček s.r.o. Nové
Město n. M., Marius Pedersen a.s. Rychnovek, Dřevoservis Pavel Slánský Slavětín n. M., PM kámen
Martin Holanec Slavětín n. M., Tereos TTD a.s. - cukrovar České Meziříčí, Agro CS a.s. Česká Skalice, CK
Avanti - Tour Dobruška, Marta spol. s.r.o. Dobruška, Sunfood s.r.o. Dobruška, Kliky - M&T Ivo Ulich
Dobruška, Primátor a.s. Náchod, Truhlářství Jarý Náchod, Integraf s.r.o. Náchod, Šití konfekce Eva
Svobodová Meziměstí, členové sboru a další občané naší obce. Všem jmenovaným bych chtěl jménem
našeho sboru poděkovat. Poděkování dále patří nejen členům SDH, ale i všem ostatním, kteří se
podíleli na přípravě a zdárném uspořádaní této akce.
Výroční valná hromada okrsku.
V pátek 24. února se konala v Přibyslavi Výroční valná hromada SDH okrsku Nové Město nad Metují.
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Zúčastnilo se celkem šedesát členů SDH a dva hosté (starosta Nového Města nad Metují Petr Hable a
členka výkonného výboru OSH a starostka okrsku Nový Hrádek Jarmila Grimová). Všichni přítomní byli
nejprve seznámeni ve zprávách starosty a členů výboru s činností v uplynulém roce, poté také
s plánovanými akcemi na rok letošní. Zprávy o činnosti přednesli také starostové jednotlivých sborů.
Poté proběhlo ocenění členů a soutěžních družstev. Za SDH Bohuslavice obdrželi od okrsku Medaili za
aktivní práci Karel Čepelka ml., Jana Herzigová a Marie Hušková. Soutěžní družstva obdržela diplomy a
poháry za umístění v celoroční soutěži o Pohár starosty okrsku. Ženy za 1. místo a muži za 3. místo. Za
náš sbor se dále zúčastnili Karel Čepelka st., Libor Fejtek, Josef Hemelík a Jaroslava Hemelíková. Na
závěr proběhla diskuze, kde mj. své příspěvky přednesli také pozvaní hosté.
Masopust v Bohuslavicích.
V sobotu 25. února byl v naší obci uspořádán tradiční masopustní průvod, který pokračoval
masopustním rejem v Orelně. Zde zahráli k tanci a poslechu Pláteníci. Z našeho sboru se zúčastnili: Jiří
Černý, Josef Hemelík, Lucie Hanušová, Marie Hušková, Aleš Kornas, Jiří Lejsek, Josef Meloun, Josef
Mencl, Josef Vaňát, Věra Netolická, Jana Herzigová a mladí hasiči Boris Čečetka, Katarina Foglová,
Adam Hvězda, Diana Kubínová, Tereza Stehlíková a David Stolina.
Školení vedoucích a instruktorů.
V pátek 3. března se konalo v Domě hasičů v Novém Městě nad Metují školení vedoucích a
instruktorů kolektivů mladých hasičů za účelem prodloužení kvalifikace. Tohoto školení se za náš sbor
zúčastnili a prodloužení kvalifikace získali Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Lucie
Gavláková, Jiří Hanuš, Denisa Hanušová, Jaroslava Hemelíková, Jana Herzigová, Lucie Hladíková,
Veronika Honzíková Fejtková, Klára Petříková a Aneta Rydlová.
Karel Čepelka ml.
MYSLIVECKÝ SPOLEK BOHUSLAVICE NAD METUJÍ A OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ
zvou všechny dobrovolníky k účasti na akci

UKLIĎME OKOLÍ BOHUSLAVIC
Akce se koná v rámci iniciativy UKLIĎME ČESKO (www.uklidmecesko.cz) a konkrétně se bude jednat o
úklid okolí koryta Zlatého potoka v Přírodní rezervaci Zbytka.


datum konání: sobota 8. 4. 2017 – sraz všech dobrovolníků v 8:30 u vodojemu na konci
panelové cesty do Zbytek, předpokládaný konec je ve 12:00, svačina pro účastníky zajištěna
 z důvodu zajištění dostatečného počtu rukavic, pytlů na odpad a svačin prosíme všechny
dobrovolníky, aby svoji účast potvrdili Romanovi Kyralovi, e-mailem na roman@kyral.cz,
nebo SMS na tel. čísle 733 133 030, a to do 31. 3. 2017
 děti v doprovodu rodičů jsou vítáni
 kromě vhodného oblečení není třeba nic speciálního nosit s sebou
 akce se koná za každého počasí
MS Bohuslavice nad Metují
Roman Kyral
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Sběr a likvidace biologického odpadu.
Na schůzi zastupitelstva dne 6.3.2017 byl odsouhlasen nákup cca 40 ks domácích kompostérů jako
další dílčí krok v řešení likvidace biologického odpadu. Dáváme tímto poslední možnost těm
zájemcům, kteří včas nareagovali na anketu zařazenou do Zpravodaje obce č. 2/2016 a nepodali si
přihlášku k nákupu na doobjednání. Ve 13. týdnu bude zaslána objednávka na požadovaný počet
kompostérů . Ty budou po dodání předány zájemcům proti proplacení nákupní ceny ponížené o
spoluúčast obce ve výši 1.500 Kč ( viz usnesení ZO č. 2/2017/10 ze dne 6. 3. 2017). Pokud někdo ze
zájemců přehodnotí velikost již dříve objednaného produktu – větší nebo menší – může změnu
nahlásit v kanceláři obce. Cena se řídí i u jiných velikostí nabídkou poníženou o 1.500 Kč .
V pondělí 24.dubna proběhne první letošní svoz bioodpadu firmou VOSPOL Přepychy svozem
ořezaných větví a shrabaného listí a mechu i trávy ze zahrad. Periodicita svozů bude obdobná jako
v loňském roce včetně míst a časů nakládky.
Při této příležitost apeluji opět na občany na dodržování kázně v třídění všech odpadů a jejich
ukládání na určená místa.

SVOZ BIOODPADU - 2017
Vzhledem k povinnosti obcí o provádění sběru separovaného biologicky rozložitelného odpadu
proběhne v naší obci první odběr od občanů a odvoz do kompostárny
firmou VOSPOL, spol. s r.o. v Přepychách.

Svozy budou realizovány každé pondělí od 24. 4. 2017 do 20. 11. 2017 na stanovištích :
Sběrné místo u ZEPA

16.30 hod. - 17.00 hod.

Sběrné místo Na Ostrém

17.00 hod .- 17.30 hod.

Sběrné místo Na Marjánce

17.30 hod. – 18.00 hod.

Vytříděný odpad předají občané svozové firmě a odloží do přistaveného kontejneru.

Do kontejneru patří : tráva, listí, mech, větve, plevel, zbytky rostlin, sláma, seno, piliny, dřevní
štěpka, zbytky ovoce a zeleniny

Do kontejneru nepatří : komunální odpad, jednorázové pleny, sklo, plasty, plechovky, textil,
kůže, vlna, maso a kosti, uhynulá zvířata, popel, pařezy, uhlí, cigarety, sáčky
z vysavače, krmení a jiné biologicky nerozložitelné odpady.
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