ČÍSLO 2

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,



máme za sebou další společné čtyři roky a za pár dní
si půjdeme ke komunálním volbám zvolit nové
zastupitele do našeho obecního zastupitelstva. Dovolte
mi proto krátce zrekapitulovat uplynulé čtyřleté
období, které bylo z mého pohledu velmi úspěšné,
ale také velmi psychicky a časově náročné. Mé velké
poděkování za spolupráci patří hlavně panu
místostarostovi Vlastimilu Nývltovi, všem rozumným
zastupitelům, kterým jde o blaho obce a celému
kolektivu zaměstnanců obecního úřadu. Bez každého
jednoho z těchto jmenovaných by nebylo vůbec
možné realizovat nic z toho, co se nám všem podařilo
za posledních několik let vykonat. A myslím, že se
nám toho podařilo v Bohuslavicích nově vystavět
nebo opravit opravdu hodně. Jsem hrdý na to,
že se nám v uplynulém volebním období podařilo
realizovat:









vybudování cyklosezení po obci včetně
směrových tabulí za 800 tis. Kč;
vybudování
dětského
hřiště
u
ZŠ
za 350 tis. Kč,
získání sokolské zahrady do majetku obce
za 450 tis. Kč (připravuje se projekt
na celkovou rekonstrukci areálu).

Vypíchl jsem jen ty nejdůležitější investiční akce,
a i ty dávají dohromady částku převyšující 51 mil. Kč.
Významná část z proinvestovaných peněz byla
získána z dotací, nemalá část z obecního rozpočtu a
částečně
byly
finanční
prostředky
získány
z bankovního úvěru, a to zejména na refinancování
úvěru na tlakovou kanalizaci, na rekonstrukci
místních
komunikací
a veřejného osvětlení. V tuto chvíli obec dluží bance
částku 13,9 mil. Kč a bez jakýchkoli problémů zvládá
splácet (splaceno bude nejpozději v roce 2029)
a při tom zbývá dostatek financí na další investice.
Abyste měli lepší představu o hospodaření obce,
tak když jsem obec v roce 2010 přebíral, dlužila tehdy
bankám částku 21,6 mil. Kč.

dostavbu 3. etapy tlakové kanalizace
(druhá polovina obce) za 20 milionů korun;
výstavbu nového domu pro seniory
za 12 mil. Kč.;
rekonstrukci
místních
komunikaci
za 9 mil. Kč;
výstavbu nového
veřejného osvětlení
na místních komunikacích za 6,9 mil. Kč;
celkovou rekonstrukci sociálního zařízení
v ZŠ za 2 mil. Kč.;

Nemůžu opomenout ani neinvestiční aktivity obce.
Obec uspěla s čerpáním financí na kulturní a sportovní
akce z přeshraniční česko-polské spolupráce - cca 2,5 mil. Kč. Z těchto peněz obec zajišťuje
v posledních letech pořádání sportovních, kulturních
a společenských akcí pro všechny věkové skupiny
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Důvodů je mnoho, ale snad jeden za všechny.
V posledních letech obec hospodaří s částkou
přesahující 20 mil. Kč ročně, což představuje spoustu
práce jak s jejím získáním (dotace apod.),
tak ale i s jejím hospodárným a efektivním utracením.
A kromě práce se rovněž jedná o velkou odpovědnost,
že bude vše řádně vysoutěženo, řádně zrealizováno,
zdokladováno, uhrazeno a vyúčtováno. Starostování
v Bohuslavicích je poslání na plný úvazek a nelze
si z toho dělat koníčka po práci.

v obci. Patří mezi ně i výměnné poznávací pobyty
pro děti základní a mateřské školy, pořádání
kulturních a sportovních akcí, koncertů, divadelních
představení
a různých přednášek. Nemalými částkami obec
pravidelně podporuje spolky působící v obci,
které
přispívají
k udržování
kulturního
a
společenského života v obci, případně se starají o naši
mládež.
Jim všem bych chtěl rovněž poděkovat.
Jsem spokojený, že se za mého působení podařilo
nastavit transparentní způsob finanční podpory
spolků, který rovněž umožňuje zpětnou kontrolu ze
strany obce.

Po celou dobu mého starostování jsem se obec snažil
vést, jak nejlépe jsem uměl, dle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Každým rokem jsem získával stále
více zkušeností, pracovních kontaktů a znalostí,
které jsou nezbytné k efektivnímu a hospodárnému
vedení obce. Chtěl bych být Vaším starostou i nadále,
a pokud ve volbách uspěju a bude mi to umožněno,
jsem připraven své dosud nasbírané znalosti
a zkušenosti využít při dalším rozvoji naší milované
obce.

V poslední době jsem zaznamenal, že by si snad
někteří spoluobčané představovali, že pokud bude
obec vedena starostou a místostarostou, kteří by
nebyli
ve
funkci
na plný úvazek (tzv. neuvolněni), ale vykonávali by ji
souběžně se svým zaměstnáním, resp. po zaměstnání,
tak by se obci dařilo lépe. Po osmi letech ve funkci
starosty vám s čistým svědomím mohu říci,
že vykonávat toto poslání na částečný úvazek v obci
naší velikosti je nemožné.

Ať již bude Vaše volba jakákoliv, prosím,
přijďte v pátek 5. října nebo v sobotu 6. října volit.
Váš starosta
Jiří Tojnar

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice konaného dne 30. 8. 2018 od 18:00 hodin
v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Syrovátko Josef, Voborníková Ilona,
Zítko Jaroslav, Kvirenc Radek, Kyral Roman
Omluveni: Hladíková Jana, Menclová Miluše

PROGRAM

ZÁPIS Č. 5 / 2018
5. ZŠ a MŠ Bohuslavice – hospodářský výsledek
6. Šablony pro ZŠ a MŠ Bohuslavice II.
7. Žádost o dotaci na akci „Bohuslavice nad Metují
– chodník při silnici II/308“
8. Žádost o dotaci na akci „Bohuslavice nad Metují
– inženýrské sítě a komunikace“
9. Rozpočtové opatření č. 4/2018
10. Diskuze
11. Závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba
návrhové
komise,
ověřovatelů
a zapisovatelky
3. Smlouva o spolupráci s Královéhradeckým
krajem
4. Schválení revolvingového úvěru od KB, a.s.
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1. Zahájení, doplnění a schválení programu

Hlasování:

Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal
přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů,
tj. nadpoloviční většina, tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné.

ANO: 8

Hlasování:
ANO: 9
NE: 0

NE: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)

ZO schvaluje přijetí revolvingového úvěru
od Komerční banky, a.s. ve výši 3 mil. Kč
na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji
a příjmy klienta, vč. časového nesouladu
mezi výdaji na vybrané projekty a obdržení dotací
na jejich realizaci vč. DPH, splatnost jeden rok
s pohyblivou úrokovou sazbou. Zajištění úvěru krycí
blankosměnkou bez avalu. Zároveň pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

ZDRŽEL SE: 0

Doplněný program byl jednohlasně schválen.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů
a zapisovatelky
Návrhová komise: V. Nývlt, J. Zítko
Ověřovatelé zápisu: I. Voborníková, P. Novotný
Zapisovatelka: K. Kyralová

5. ZŠ a MŠ Bohuslavice - hospodářský výsledek

Hlasování:
ANO: 9

Hlasování:

NE: 0

Návrhová komise,
byli schváleni.

ZO bylo seznámeno s hospodářským výsledkem
ZŠ a MŠ Bohuslavice.

ZDRŽEL SE: 0
ověřovatelé

a

ANO: 9

zapisovatelka

ZDRŽEL SE: 0

ZO schvaluje převod kladného hospodářského
výsledku v ZŠ a MŠ Bohuslavice z účtu 413
(Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského
výsledku) na účet 416 (Fond investic).

3. Smlouva o spolupráci s Královéhradeckým
krajem
ZO bylo seznámeno s návrhem Smlouvy
o spolupráci s Královéhradeckým krajem týkající se
rekonstrukce krajské silnice II/308 a II/304
z Bohuslavic do Nového Města nad Metují.
ZO se po projednání usneslo, že schválí pouze záměr
s níže uvedenými podmínkami:
Smlouva bude podepsána:
1) Po opravě a doplnění smlouvy
2) Po stanovení nejvyšší možné částky a
z ní vynaloží obec
3) Obec bude mít možnost si zvolit vlastní
dozor na stavbu dešťové kanalizace
4) Součástí projektové dokumentace bude
napojení všech těch nemovitostí, jejichž
o to projeví zájem

NE: 0

6. Šablony pro ZŠ a MŠ Bohuslavice II.
ZO bylo seznámeno s dotačním programem
pro
ZŠ
a
MŠ
Bohuslavice
s
názvem
„Šablony II. Bohuslavice“. Zároveň škola požádala
obec
o
předfinancování
tohoto programu ve výši 400 000 Kč do doby,
než obdrží uvedenou dotaci.
Hlasování:
ANO: 8 NE: 0

25,2 %
stavební

ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)

ZO schvaluje předfinancování dotačního programu
pro ZŠ a MŠ Bohuslavice s názvem
„Šablony II. Bohuslavice“, a to ve výši 400 000 Kč.
Vyúčtování a vrácení použité finanční částky obci
bude nejdéle do 30. 4. 2019.

možnost
majitelé

Hlasování:
ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)

7.
Žádost
o
dotaci
na
akci
„Bohuslavice nad Metují - chodník při silnici
II/308“

ZO
schvaluje
záměr
podepsat
Smlouvu
o spolupráci
s Královéhradeckým
krajem
po opravě a doplnění Smlouvy.

ZO bylo seznámeno s Příkazní smlouvou
č. PS 1865815195 mezi obcí Bohuslavice
a firmou Profesionálové, a.s., Hradec Králové
na vypracování, konzultace a podání žádosti
o dotaci na projekt s názvem „Bohuslavice
nad Metují - chodník při silnici II/308,
směr Nové Město n. M.“ z dotačního programu:
„SFDI - Opatření ke zvýšení bezpečnosti

4. Schválení revolvingového úvěru od KB, a.s.
ZO projednalo Smlouvu o revolvingovém úvěru
od Komerční banky, a.s.. Smlouva se sjednává
na jeden rok.
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nebo
plynulosti
dopravy
nebo
opatření
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností
pohybu
nebo
orientace.“
Pan Syrovátko nesouhlasí s formou provedení
chodníků. Podle jeho názoru to bude stejný chodník
na stejném místě za zbytečně vysoké peníze.

Roman Kyral by umístil kontejnery na více sběrných
míst, případně by na sběrné místo umístil kameru
a informační tabulky, během diskuse padla nabídka
využít 200 l kontejnery na netříděný odpad pro každou
nemovitost zvlášť. Starosta také pozval členy ZO
do školy na prohlídku nově zrekonstruovaných toalet.

Hlasování:
ANO: 7 NE: 0
ZDRŽEL SE: 2 (p. Syrovátko,
pí. Voborníková)

11. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným
a tímto v 19.00 hodin jednání ukončil.

ZO
schvaluje
Příkazní
smlouvu
č. PS 1865815195 mezi obcí Bohuslavice
a firmou Profesionálové, a.s., Hradec Králové
ve výši 25 000 Kč bez DPH.

za

účast

USNESENÍ ZO Č. 5/2018
ze dne 30. 8. 2018

8. Žádost o dotaci na akci „Bohuslavice nad Metují
- inženýrské sítě a komunikace - zasíťování
stavebních parcel“

ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu

ZO bylo seznámeno s Příkazní smlouvou
č. PS 1865915197 mezi obcí Bohuslavice a firmou
Profesionálové,
a.s.,
Hradec
Králové
na vypracování, konzultace a podání žádosti
o dotaci na projekt s názvem „Bohuslavice
nad Metují - inženýrské sítě a komunikace - zasíťování
stavebních parcel“ z dotačního programu „MMR Výstavba technické infrastruktury v oblasti
se strategickou průmyslovou zónou - Kvasiny“.
Před hlasováním nahlásil starosta možný střet zájmů.

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů
a zapisovatelky
3. Záměr podepsat Smlouvu o spolupráci
po opravě a doplnění Smlouvy.
4. Přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky,
a.s. ve výši 3 mil. Kč na překlenutí časového
nesouladu mezi výdaji a příjmy klienta, vč. časového
nesouladu mezi výdaji na vybrané projekty a
obdržení dotací na jejich realizaci vč. DPH, splatnost
jeden rok s pohyblivou úrokovou sazbou. Zajištění
úvěru krycí blankosměnkou bez avalu. Zároveň
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování:
ANO: 7 NE: 0
ZDRŽEL SE: 2 (p. Syrovátko, p. Tojnar)
ZO
schvaluje
Příkazní
smlouvu
č. PS 1865915197 mezi obcí Bohuslavice
a firmou Profesionálové, a.s., Hradec Králové
ve výši 25 000 Kč bez DPH.

5. Převod kladného hospodářského výsledku
v ZŠ a MŠ Bohuslavice z účtu 413 (Rezervní fond
ze
zlepšeného
hospodářského
výsledku)
na účet 416 (Fond investic).

9. Rozpočtové opatření č. 4/2018

6.
Předfinancování
dotačního
programu
pro ZŠ a MŠ Bohuslavice s názvem „Šablony II.
Bohuslavice“, a to ve výši 400 000 Kč. Vyúčtování
a vrácení použité finanční částky obci bude nejdéle
do 30. 4. 2019.

ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením
č. 4/2018.
Hlasování:
ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)

7. Příkazní smlouvu č. PS 1865815195 mezi obcí
Bohuslavice a firmou Profesionálové, a.s.,
Hradec Králové ve výši 25 000 Kč bez DPH.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.

8. Příkazní smlouvu č. PS 1865915197 mezi obcí
Bohuslavice a firmou Profesionálové, a.s.,
Hradec Králové ve výši 25 000 Kč bez DPH.

10. Diskuze
Členové ZO dávají k diskuzi téma tříděného odpadu
v
obci.
Paní
Voborníková
dává
návrh
na přidání nových kontejnerů na tříděný odpad.

9. Rozpočtové opatření č. 4/2018.
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AKTUALITY
Slavnostní zahájení nového školního roku
V pondělí 3. září začal nový školní rok 2018-2019.
Slavnostní
zahájení
proběhlo
v budově
ZŠ Bohuslavice za přítomnosti starosty obce
pana
Jiřího
Tojnara,
pedagogického
sboru
a zaměstnanců školy pod vedením pana ředitele
Mgr. Zdeňka Stuchlíka, za přítomnosti žáků
a občanů obce Bohuslavice.
Žáci 2. – 5. ročníku spolu s třídními učitelkami
utvořili po obou stranách schodiště pro nové žáky
tzv. „prvňácký špalír“.
Prvňáčci se připojili ke své učitelce Mgr. Libuši
Trlidové,
která
jim
byla
představena,
a za doprovodu maminek, tatínků a ostatních
rodinných příslušníků se vydali na první cestu školou
do své třídy. Provázel je potlesk na uvítanou.
A pak – školní rok začal!
Zahajovací slavnostní kruh, vzájemné představování
se a umísťování sluníčka, které si děti vyrobily
na požádání třídní učitelky.
Následovalo slavnostní pasování na žáka 1. třídy,
na památku každý z nich dostal odznak prvňáčka,
uvítací listinu a malé dárky.
Od starosty obce dostali žáci bohaté vybavení
pro tvoření ve výtvarné výchově a pracovním
vyučování a rodiče si odnesli příspěvek 1000 Kč.
Prvňáčci se spolu s paní vychovatelkou Milenou
Rydlovou podívali i do družiny a prohlédli si celou
školu. Po návratu do třídy se dělili o své zážitky.
Líbila se jim nová tělocvična, nové toalety, hudebna,
učebna výtvarné výchovy i družina.
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Milí prvňáčci, přeji vám, ať se máte každý den
na co těšit, hodně štěstí a radosti každý den všem!
Mgr. Libuše Trlidová
foto: Lenka Grimová

Aktuality z mateřské školy
Ani naše školka a její zaměstnanci přes léto
nezaháleli. Ve třídách, na chodbách i v šatnách
se několik týdnů nově malovalo a následně pečlivě
uklízelo. Nechaly se vyčistit koberce v hernách.
Připravovala
se
nově
zakoupená
lehátka
a přikrývky, chystaly se nové značky pro děti.
Třída starších dětí „Sluníček“ byla rozdělena
do jednotlivých pracovních koutků. Byl zakoupen
pracovní ponk, kde si děti mohou vyzkoušet práci se
dřevem, používat opravdové nářadí a pomůcky.
S novým školním rokem do naší školky přišla nová
paní učitelka Bc. Tereza Dvořáková a školní
asistentka Markéta Kuřátková. Dětem i rodičům
se nově vymalované a vyzdobené prostory
celé školky velice líbily. Nově příchozím dětem byla
nabídnuta
postupná
adaptace,
protože odloučení od maminek je pro většinu z nich
vzhledem k jejich nízkému věku velice obtížné.
Věříme, že až si zvyknou, bude se jim
ve školce líbit stejně jako jejich starším kamarádům.

Iva Chmelařová
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Rekonstrukce
sociálních zařízení
ZŠ a MŠ Bohuslavice

Děkuji také i všem pedagogickým pracovníkům,
kteří upravili a vyzdobili prostory školy pro slavnostní
zahájení školního roku, přestože se drobné práce
na rekonstrukci dokončovaly ještě v průběhu
přípravného týdne.

V průběhu prázdnin probíhala celková rekonstrukce
sociálních
zařízení
v základní
škole
včetně odpadového potrubí. Průběh těchto prací
byl velmi dobře řízen, koordinován a sledován
stavebním
dozorem,
který
zajišťoval
Ing. Pavel Kašpar.

Podstatně se zlepšilo prostředí naší školy a věříme,
že za podpory obecního úřadu a pana starosty
Jiřího Tojnara, budeme i nadále ve vylepšování
pokračovat.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Poděkování patří i nové školnici paní Pavle Vaňátové.
S pomocí zaměstnanců údržby obecního úřadu
zajistila včasný úklid a provozuschopnost všech
prostor školy.

PO REKONSTRUKCI

PŘED REKONSTRUKCÍ
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Bohuslavice
dají nahlédnout do historie
aneb pár řádků
k připravované knize

Bude
to
běh
na
dlouhou
trať,
momentálně
poptávám
zejména
fotografie,
a to z jakéhokoliv historického období. Můžou to být
pohledy na jednotlivá místa, záběry z někdejších
kulturních aktivit atd. Netýká se to jen fotografií,
ale i materiálů všeho druhu, které se na první pohled
mohou jevit bezcenně. Krásným příkladem může být
ručně malovaný plánek vůbec první trasy
Pohádkového lesa, na který jsem nedávno narazil. S
čímkoliv
se obracejte přímo na mě.

Samotná publikace bude koncipována
ve smyslu - čím je možné se v Bohuslavicích
pochlubit. Z Bohuslavic pocházelo hned šestadvacet
legionářů, nejvíce z obcí Novoměstska. Působil tu Jan
Karel Rojek, významný národní buditel a katolický
kněz. Nemluvě o řadě prvenství, kterých obec v
minulosti dosáhla. Právě v tomto duchu se ponesou i
jednotlivé kapitoly.

Jakýkoliv poklad, ať už fotografický,
anebo materiální, knihu výrazně obohatí. Ostatně
slovy Walta Disneyho: „V knihách je více pokladů,
než mohou najít piráti na ostrově pokladů.“

Tím impulsem začít na knize pracovat pro
mne byla skutečnost, že v Bohuslavicích žádná
ucelená publikace, která by v sobě zahrnovala běh
obecních dějin od první písemné zmínky z roku 1361,
doposud není. V první řadě je třeba projít nemalé
množství pramenů, počínaje kronikami, přes různé
zápisy
a ročenky, konče úplným ponořením - doufám,
že ne utonutím - ve státních archivech.
Částečně také budu vycházet z odborné studie
Ing. Honzy Čopíka, Ph.D. z České zemědělské
univerzity, který už s procházením bohuslavických
pramenů má své zkušenosti.

Mgr. Milan Školník

KULTURA a SPORT
Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice
vás srdečně zve na

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU,
která se koná

v sobotu 13. října 2018 od 20 hodin
v Orelně v Bohuslavicích.
K tanci a poslechu hraje skupina JK – Band,
připraveno bude také bohaté občerstvení,

které Vám připraví kuchyně šéfkuchaře Pišty.
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Naši nejmenší hasiči
se představují: Výjezd přípravky

Sportujeme společně
v rámci projektu
„Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem“
projekt č.: CZ. 11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080

logo

V rámci projektu “Kultura a spolupráce se vyplatí
i nám všem“ se v pátek 14. 9. 2018 zúčastnili žáci a
děti ZŠ a MŠ Bohuslavice, základních škol
partnerských měst Nové Paky a Pieszyce, společné
akce Sportujeme společně.

8. září 2018 jsme s přípravkou v počtu 9 členů
a 2 vedoucí vyrazili autobusem do Osic
(Pardubický kraj), kde se konaly oslavy 130 let
založení sboru SDH. Nejprve jsme si prohlédli místní
hasičskou techniku a k tomu nás přivítal starosta sboru
pan Vlastimil Zubr. Naše přípravka vystupovala
jako první, proto jsme hned rozložili svoje vybavení
k zásahu požáru: Babička s dědečkem popíjejí kafíčko
a stačí chvilka nepozornosti. Dům je plný dýmu!
Přijíždějí všechny složky integrovaného záchranného
systému. Hasiči, záchranka s lékařkou i policie.
Život babičky a dědy je zachráněn a domek uhašen!

Od rána se to v areálu školy, tělocvičně a Orelně
začalo hemžit hlavními organizátory obce Bohuslavic,
pedagogy ZŠ a MŠ, aby pro děti a žáky připravili
dopoledne plné zajímavých sportovních her a soutěží,
ve kterých mohli změřit své síly.
Svoji zdatnost, mrštnost, rychlost i postřeh uplatnili
na různých sportovních stanovištích. Všichni bojovali
s maximálním nasazením. Za svůj výkon ve všech
disciplínách, který byl bojovný a v duchu fair play,
byli odměněni medailí. O pohoštění a sladké odměny
se postarali pracovníci obecního úřadu, paní kuchařky
ze ZŠ a MŠ, zkrátka všichni pracovníci.

Pro děti byl velkým překvapením shoz bonbónů
z letadla na hřiště, každý si nasbíral, kolik chtěl.
Po ukázkách dalších sborů nás zdejší hasiči pohostili
a obdarovali medailemi, pohárem, diplomy,
pamětními listy, ale hlavně hezkými vzpomínkami.

Sportovní den se pod taktovkou pana starosty
Jiřího Tojnara, ředitele ZŠ Mgr. Zdeňka Stuchlíka,
pedagogických i nepedagogických pracovníků
i pracovníků obce vydařil.

Jana Herzigová,
vedoucí přípravky hasičů

Se sportovním dnem jsme se všichni rozloučili
společným pozdravem “sportu zdar“ a heslem
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“
A co říci závěrem?
Bylo to skvělé dopoledne!

foto: Jana Herzigová, Pavlína Herzigová

Pozn. Kapacita kroužku, který je pod záštitou
mateřské školy, je v tuto chvíli naplněna.
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28 střelců a nejen díky dlouholeté tradici závodu
se často účastní střelci z různých koutů republiky.
Letošní ročník byl však něčím výjimečný.
Přestože se jedná o závod, na který jsou především
bohuslavičtí myslivci a střelci hrdí, posledním
bohuslavákem, který vyhrál Halínský pohár,
byl pan Milan Podolský, a to v roce 1973! To se
ovšem letos změnilo! Po dlouhých letech příprav letos
zvítězil Leoš Tomáš, bohuslavák a předseda spolku
Snajpr tým, který se o střelnici už roky stará a
provozuje ji.

Další
fotky
najdete
www.streleckyklub.cz.

na

jejich

webu

Blahopřeji a pevně věřím, že na příštího vítěze
z Bohuslavic nebudeme čekat do roku 2063. Kdo
byste se chtěl na střelnici podívat, doporučuji navštívit
některý ze závodů pořádaný Snajpr týmem. Konkrétní
termíny najdete na výše zmíněném webu. Kromě
hezkého prostředí a kvalitních střeleckých výkonů
nikdy nechybí moc dobré občerstvení.
Roman Kyral

Nohejbal na sokolce

Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel ZŠ a MŠ

Halínský pohár 2018
Jako každý rok i letos se na počátku léta konal
na střelnici na Králíčkově kopci střelecký závod –
Halínský
pohár.
Je
to
neuvěřitelné,
ale byl to již 55. ročník. Kdo by snad nevěděl,
o co se jedná, je to závod ve střelbě brokovnicí
na asfaltové holuby, který se nazývá lovecké kolo,
nebo moderně skeet. Letošního ročníku se zúčastnilo

V neděli 26.8. 2018 se na sokolské zahradě konal
zápas v nohejbale mezi starou gardou a mladými
svěřenci Ondry Poláčka. Po jednoznačné prohře 3:0
by se chtěl pan Poláček touto cestou veřejně omluvit
soupeři, že zbytečně plýtval jejich časem. Doslovně
citujeme:
„Chlapi,
je
mně
to
líto.“
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SLUŽBY
POŠTA

Prodejna KONZUM

Bohuslavice č.p. 175

Bohuslavice č.p. 382

tel.: 491 470 951

Otevírací doba:

Otevírací doba:

Pondělí

7:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Úterý

7:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Středa

7:00 - 12:00

Pondělí

8:00 - 11:00

13:30 - 16:30

Úterý

8:00 - 11:00

Středa

8:00 - 11:00

13:30 - 16:30

Čtvrtek

7:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 11:00

14:00 - 16:00

Pátek

7:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Pátek

8:00 - 11:00

14:00 - 16:00

Sobota

7:00 - 10:00

Prodejna ZEPO

Prodejna U Krupičků

Bohuslavice č.p. 67

tel. 777 322 083

tel. : 491 475 362

Otevírací doba:

email: zepo.vyrobna@seznam.cz
Otevírací doba:
Pondělí

7:00 - 16:00

Úterý

7:00 - 16:00

Středa

7:00 - 16:00

Čtvrtek

7:00 - 16:00

Pátek

7:00 - 16:00

Sobota

7:00 - 10:00

Bohuslavice č.p. 213

Pondělí 8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Úterý

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Středa

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Pátek

8:00 - 10:00

14:00 - 17:00

Sobota

7:30 - 10:00

V prodejně je možnost koupě plynu.

KONTAKTY A TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR - 158

Úřední hodiny:

Záchranná služba - 155

Pondělí

08:00 - 11:30
13:00 - 17:00

Úterý

08:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Starosta
Tel.: 491 475 321
mob.: 602 275 860

Středa

08:00 - 11:30
13:00 - 17:00

Servis Tlakové kanalizace
mob.: 606 175 518

Čtvrtek

08:00 - 11:30
12:00 - 14:00

mail: podatelna@bohuslavice.c

Hasičský záchranný sbor - 150

Obecní úřad

Pokladna, Matrika
Tel.: 491 475 134
mob.: 724 124 192
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Účetní
Tel.: 491 475 590

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
V OBCI BOHUSLAVICE V ROCE 2018

Datum
út. - stř.
16. - 17.10.
pátek
19.10.
pátek
26.10.2018
neděle
28.10.2018

Název akce

Přeshraniční spolupráce "Den s jízdním kolem" pro ZŠ + MŠ
Cestopisná přednáška – Patagonie, Argentina, Chile od 18 hodin
Vysazení pamětní lípy ke 100. výročí od založení republiky

Umístění akce

sokolská zahrada
evangelická škola
před katolickým
kostelem

Varhanní koncert ke 100. Výročí od založení republiky od 16hod evangelický kostel

pátek
16.11. 2018 Cestopisná přednáška – Kolumbie
od 18 hodin
čtvrtek
29.11.2018 1. adventní koncert
od 17 hodin
čtvrtek
6.12.2018 2. adventní koncert
od 17 hodin
pátek
7.12.2018 Mikulášská nadílka
od 17 hodin
čtvrtek
13.12.2018 3. adventní koncert
od 17 hodin
čtvrtek
20.12.2018 4. adventní koncert
od 17 hodin
neděle
23.12.2018 Zpívání u vánočního stromu
od 18 hodin
středa
Vyprávění otce Jana Linharta: Vietnam, Kambodža, Thajsko
26.12.2018
od 18 hodin

evangelická škola
evangelický kostel
evangelický kostel
Orelna
evangelický kostel
evangelický kostel
před OÚ
Obecní úřad
Bohuslavice

Zpravodaj obce Bohuslavice vydává Obecní úřad Bohuslavice, Bohuslavice 175, 549 06, tel.: 494 623
346 | e–mail: podatelna@bohuslavice.com | web: http://www.bohuslavice.com/, Facebooková stránka
obce Bohuslavice www.facebook.com/ https://www.facebook.com/pg/Obec-Bohuslavice-nad-Metuj%
C3%AD 445212055670720/about/?ref=page_internal
Vychází nákladem 350 ks. Všechna práva vyhrazena.

–12–

