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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s novým rokem a nesmělým
nástupem jara postupně dochází na obecním úřadě k několika změnám, ať už stavebním či
personálním. V prvé řadě bych
rád poděkoval naší matrikářce
Evě Čudové. Pracovala pro obec
přes 10 let a patří jí za její dlouholetou práci a loajalitu nemalý
dík. Přejeme jí do další životní
etapy neutuchající elán a pevné
zdraví.
Mnozí z Vás si jistě při návštěvě
obecního úřadu všimli rozsáhlých stavebních úprav v přízemí
budovy. Uvolněním obecního
bytu se naskytla možnost umístit kanceláře do přízemí tak,
aby starší občané při vyřizování

www.bohuslavice.com

https://bohuslavice.mobilnirozhlas.cz

úředních záležitostí nemuseli
zdolávat výstup do poschodí.
V přízemí bude umístěna kancelář starosty, účetní a matrikářky, a zůstane pošta, vše
v bezbariérovém provedení.
Současně probíhá rekonstrukce
ústředního topení (došlo k výměně starého kotle) a sociálního zařízení.

Na závěr bych při této příležitosti také rád připomněl
10leté výročí úmrtí našeho
kamaráda a souseda Pavla Šitiny
(30. 7. 1949 – 17. 3. 2009).

Veškeré práce probíhají z důvodu minimalizace nákladů za
maximálního přispění obecních
zaměstnanců, odborné práce byly po vysoutěžení zadány
odborným firmám. Stávající
prostory v prvním poschodí budou sloužit nadále jako
zasedací místnost, sál pro přednášky, vítání nových občánků,
svatby a další aktivity obecního
úřadu.

Mnozí z Vás ho znali jako dlouholetého člena TJ Sokol, TJ
Orel a hráče stolního tenisu
a v neposlední řadě jako
aktivního zastupitele obce.
Věřím, že odpočívá v pokoji.

podatelna@bohuslavice.com

491 475 134

Přeji Vám krásné jaro a veselé
Velikonoce.
S úctou

Jiří Tojnar, starosta

https://www.facebook.com/obecbohuslavicenadmetuji

Zastupitelstvo
Usnesení ZO č.
8/2018
ze dne 17. 12. 2018

ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů
a zapisovatelky.
3. Přijetí účelové neinvestiční dotace na
výdaje JSDH Bohuslavice ve výši 21 600 Kč od
Královéhradeckého kraje.
4.Přijetí dotace ve výši 58 148,48
EUR (1 512 674,56 Kč) z mikroprojektu „Polsko-česká aktivní turistika“
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000485.
5. Pravidla pro rozpočtové provizorium pro
rok 2019.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
dle přiloženého návrhu.
7. Poplatek za svoz komunálního odpadu na
rok 2019 ve výši 650 Kč za osobu s trvalým
pobytem v obci Bohuslavice.
8. Pro všechny odběratele v obci stočné
ve výši 36,18 bez DPH pro další zúčtovací
období, které začne běžet v roce 2019 a zároveň jako přílohu Úplné znění příloh vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů.
9. Pojistnou smlouvu č. 7721002972 mezi obcí
Bohuslavice nad Metují a firmou Kooperativa
pojišťovna , a.s. Celkové pojištění za jeden pojistný rok činí 61 589 Kč.
10. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
mezi Svazkem obcí “ÚPA“ a obcí Bohuslavice
nad Metují.
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005962/VB/1-Bohuslavice-TS NA_0180_nevyho.impen.smyčka mezi
obcí Bohuslavice nad Metují a firmou ČEZ
Distribuce, a.s. za jednorázovou náhradu ve
výši 1 210 Kč s DPH.
12. Starostu pana Jiřího Tojnara jako zástupce obce určeného ve věcech územního
plánování.
13. Aby obec uzavírala dohody uzavírané
mimo pracovní poměr s jednotlivými členy
zastupitelstva pro rok 2019.
14. Dotaci 300 000 Kč pro ZŠ a MŠ Bohuslavice.
15. Doplnění programu o bod 15 - Rozpočet
na provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Bohuslavice na rok 2019 a bod 16 - Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice
na roky 2019 - 2020.
16. Rozpočet na provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice na rok 2019.
17. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Bohuslavice na roky 2019 - 2020.
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18. Darovací smlouvu a přijetí finančního
daru ve výši 1 000 Kč od pana Radka Rydla.
19. Rozpočtové opatření č. 5/2018.
20. Rozpočtové opatření č. 6/2018.

Usnesení ZO č.
1/2019
ze dne 31. 1. 2019

ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a
zapisovatelky.
3. Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2019.
4. Střednědobý rozpočtový výhled na roky
2019 - 2022.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IZ-12-2000976/SOBS VB/01 mezi obcí
Bohuslavice nad Metují a firmou ČEZ Distribuce, a. s.
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Bohuslavice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7. Příkazní smlouvu č. PS 1865815194 mezi
obcí Bohuslavice nad Metují a firmou Profesionálové, a.s., Hradec Králové.
8. Příkazní smlouvu č. PS 1865915196 mezi
obcí Bohuslavice nad Metují a firmou Profesionálové, a.s., Hradec Králové.
9. Smlouvu o smlouvě budoucí darovací číslo stavby: 34161 mezi obcí Bohuslavice nad
Metují a Správou silnic Královéhradeckého
kraje, Hradec Králové.
10. Cenovou nabídku ve výši 393 250 Kč
vč. DPH firmy INGPLAN s.r.o., Velká
Jesenice.
11. Cenovou nabídku ve výši 95 590 Kč
vč. DPH od firmy ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí.
12. Finanční dar ve výši 15 000 Kč pro Agenturu domácí péče Mgr. Zuzany Luňákové,
České Meziříčí.
13. Rozpočtové opatření č. 6/2018.
14. Rozpočtové opatření č. 7/2018.
15. Rozpočtové opatření č. 8/2018.
16. Návrh nového obecního zpravodaje.

Usnesení ZO č.
2/2019
ze dne 14. 3. 2019

ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů
a zapisovatelky.
3. Finanční dar ve výši 15 000 Kč pro Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci.
4. Neinvestiční dotaci ve výši 143 500 Kč

Jednotě Orel Bohuslavice.
5. Neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč
SDH Bohuslavice.
6. Neinvestiční dotaci ve výši 39 000 Kč
Spolku přátel Bohuslavic.
7. Cenovou nabídku firmy Josef Macek,
Rohenice 23 v celkové výši 402 300,70 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem SOD.
8. Cenovou nabídku na nákup kancelářského nábytku na míru od firmy Truhlářství Hemelík, Bohuslavice 74 v celkové výši
202 509 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem SOD.
9. Nařízení obce Bohuslavice č. 1/2019 –
Zákaz pochůzkového a podomního prodeje.
10. Přijetí finančního daru od firmy
Hronovský s.r.o., Nové Město nad Metují ve
výši 22 000 Kč pro ZŠ a MŠ Bohuslavice na
koupi nového fotoaparátu.
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122017751 Bohuslavice n.M. – knn p.č. 975/57
pro RD -1.
12. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2018337/SOBS VB/1.
13. Investiční záměr na rekonstrukci a přestavbu bytového domu Bohuslavice č.p. 295
v rámci výzvy MF Podpora výstavby, obnovy
a provozování komunální infrastruktury DT
298D2230.
14. Pro případ schválení dotace Ministerstva financí v rámci výzvy Podpora výstavby,
obnovy a provozování komunální infrastruktury DT 298D2230 a provedení rekonstrukce domu čp. 295 zastupitelstvo obce schvaluje jako způsob pronajímání – nájem na
dobu určitou 2 let, přičemž se nájemné vždy
automaticky prodlouží o další 2 roky, pokud
pronajímatel (obec) neoznámí nájemci ve
lhůtě min. 3 měsíce před uplynutím dvouletého období, že nemá zájem na pokračování nájmu, a dále schvaluje okruh žadatelů o nájem v domě čp. 295 – fyzická osoba,
která nevlastní nemovitost na bydlení (byt,
rodinný dům, bytový dům), přičemž osoby
s trvalým bydlištěm v obci Bohuslavice trvajícím alespoň 1 rok budou mít vždy přednost.
15. Příkazní smlouvu č. PS 1974615126
se společností Profesionálové, a.s., Hradec
Králové.
16. Příkazní smlouvu č. PS 1974615127
se společností Profesionálové, a.s., Hradec
Králové.
17. Ukládá starostovi účastnit se květnového jednání městské rady a zastupitelstva Nového Města nad Metují a opětovně
vznést žádost o souhlas s instalací radarů
v Bohuslavicích.
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Obec BOHUSLAVICE zavádí pro svoje občany
novou službu „MOBILNÍ ROZHLAS“
v naší obci Bohuslavice vytváříme občanskou infrastrukturu,
která se skládá z dobrovolných kontaktních údajů na občany,
kteří v naší obci bydlí, pracují, podnikají nebo navštěvují
školu jejich děti. Vše je samozřejmě v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí,
zapojit více občanů do kulturního a sportovního dění,
umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi občanem
a úřadem, zvýšit čistotu veřejných prostranství, rychleji
a efektivněji řešit vznikající nejen technické problémy ve
veřejných prostorech a celkově občany více zapojit do dění
v naší obci.
Chcete dostávat ZDARMA upozornění na blížící se nebezpečí,
odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na
akce pro rodiny, kulturní a sportovní akce přímo do Vašeho
mobilu či mailu?
Pojďte nám pomoci poukázat na černé skládky, poškozený
veřejný majetek, ale také třeba pomoci s hledáním ztracených
věcí a zvířat, pátráním po pohřešovaných osobách. Stačí daný
podnět vyfotit přes aplikaci Zlepšeme Česko (Android, iOS),
poslat nám a my už se danou věcí budeme zabývat.
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací ZDARMA:
Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
Přes webovou stránku
https://bohuslavice.mobilnirozhlas.cz/

O našem novém zpravodaji
Děkuji vedení obce za poskytnutí prostoru pro několik
slov věnovaných novému zpravodaji. Když jsem se stal
členem zastupitelstva, začal jsem se zabývat myšlenkou,
jak co nejrychleji udělat pro obec něco, co by ji pozvedlo.
A protože jsem si již delší dobu všímal, že je pro úřad
obtížné a možná i nákladné vytvářet kvalitní tiskovinu,
rozhodl jsem se pomoci bez nároku na honorář.
Dosavadní podoba našeho oběžníku již dávno neodpovídala
současným technickým možnostem, které dnešní doba
přináší. Napadlo mě, že bychom si zasloužili pro oko
příjemnou tiskovinu, která by nám přinášela zprávy z dění
obce včetně pěkných fotografií. Byl bych rád, pokud by se
podařilo novým zpravodajem vzbudit váš zájem o dění v obci.
Do rukou se vám tedy dostává nový obecní zpravodaj ve
zcela novém kabátě.
Při volbě grafiky jsem se nechal inspirovat tématikou, kterou
je naše obec výjimečná. Koncept vychází z poměrně unikátní
krajinné architektury naší obce, kterou protéká potok v celé
její délce a kde se nachází neobvykle velké množství rybníků,
což dokládají i symboly ve znaku naší obce. Proto byla do
grafiky zvolena modrá barva, která je doplňována vlnovkou
symbolizující zvlněnou vodní hladinu.

-

Vyplněním přiloženého registračního letáku 			
a předáním na úřadě (podatelně) obce

POJĎTE S NÁMI DÁL ZLEPŠOVAT NAŠI OBEC.
Děkujeme Vám.
S úctou za vedení obce
Jiří Tojnar
Starosta obce Bohuslavice

Sběr bioodpadu
Počínaje dubnem zajišťuje obec sběr bioodpadu formou trvale
umístěných kontejnerů, které budou vždy po naplnění odvezeny
a nahrazeny prázdnými. Svoz zajišťuje firma VOSPOL, spol. s.r.o.
Přepychy.
Kontejnery budou umístěny na třech stanovištích:
1. u prodejny ZEPO – břeh rybníka Štěp
2. parkovací plocha u evangelické školy
3. břeh Dolejšího rybníka (u Černých)
Žádáme tímto všechny občany, aby udržovali u umístěných
kontejnerů pořádek a do kontejnerů ukládali POUZE BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD, tzn. trávu, listí, mech a drobné větve
z ořezu stromů.
Stávající úložiště bioodpadu směrem ke Slavětínu lze v nutných
případech použít, za předpokladu důkladného třídění - separace
dřeva od shrabaného listí, mechu a trávy. Toto úložiště bude
výhledově zrušeno.
								
Vlastimil Nývlt, místostarosta

Doufám, že se vám nový zpravodaj bude líbit a stane se pro vás
vyhledávanou tiskovinou, která vám zaplní pár chvilek volného
času.
Závěrem bych rád poděkoval všem kolegům zastupitelům,
kteří svým hlasováním na jednání ZO podpořili můj návrh
na novou podobu zpravodaje. I jim totiž patří dík za to, že
nyní můžete držet v rukou tento zpravodaj a číst jeho řádky.
Pevně věřím, že se stane součástí kulturního dění obce a bude
využíván k dokumentování důležitých milníků ať z obecního úřadu,
ZŠ a MŠ, činnosti místních spolků či společenského dění tady v obci.
						Jiří Šitina, zastupitel
Foto: Žaneta Středová

Vážení spoluobčané,
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Aktuality

Evidence psů
a upozornění pro majitele zvířat

Ukliďme Česko

MYSLIVECKÝ SPOLEK BOHUSLAVICE
NAD METUJÍ A OBEC BOHUSLAVICE
zvou všechny dobrovolníky k účasti na
akci Ukliďme okolí Bohuslavic, která se koná v rámci
iniciativy Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz).
Bude se jednat o úklid okolí koryta Zlatého potoka od
čističky odpadních vod ve směru k Opařišti.
KDY? Sobota 13. 4. 2019, sraz v 8:30 u čističky na konci obce ve směru na Pohoří. Předpokládaný konec ve
12:00-13:00 hodin.
Z důvodu zajištění dostatečného počtu rukavic,
pytlů na odpad a svačin pro všechny účastíky, prosíme všechny, aby svoji účast potvrdili e-mailem na
roman@kyral.cz nebo SMS na 733 133 030, a to do
7. 4. 2019. Děti v doprovodu rodičů jsou vítány.
Akce se koná za každého počasí.
Roman Kyral, MS Bohuslavice

DUB
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Přednáška
V evangelické škole proběhne
přednáška pana Voňky na téma
“Utajené poklady archeologie”.
Čas zahájení bude upřesněn.

Srdečné blahopřání
našemu nejstaršímu
V únoru jsme navštívili pana Jana Boučka nejstaršího, abychom mu poblahopřáli k jeho životnímu jubileu. Oslavil totiž
úctyhodných 95 let!
Měl radost, protože má rád
společnost a rád si povídá.
Má taky o čem, jeho paměť
bychom mu totiž mohli závidět. Prozradil nám o sobě
pár věcí, na příklad to, že
se narodil v Černčicích a do
Bohuslavic se s rodiči přestěhoval až ve dvou letech.
Zde žije dodnes. V Dobrušce se vyučil strojním
zámečníkem a začal pracovat ve strojírně
u Škaloudů v Bohuslavicích.
V roce 1942 byl poslán na nucené práce do Německa do dělostřelecké výroby,
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Žádáme všechny majitele psů, aby řádně nahlašovali nové psí přírůstky a k tomu poskytli fotografii psa do
obecní evidence. V případě uhynutí či ztráty psa prosím odhlašujte osobně na OÚ, telefonicky nebo mailem
na
adresu

kyralova@bohuslavice.com.
Fotografie
je možné také posílat na zmíněnou adresu.
Rovněž žádáme, aby majitelé psů nenechávali své miláčky volně pobíhat na veřejných prostranstvích a exkrementy po svých psech vždy uklízeli.
Totéž platí i pro majitele
koní.
Pečujete tak o bezpečnost našich dětí a svých
spoluobčanů a o čisté
a příjemné prostředí
naší obce.
Děkujeme.

Foto: Archiv

DUB

Hudební koncert
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Marcel Zmožek

kde se seznámil se svou budoucí manželkou. Jeho paní byla v Bohuslavicích známá
svou překrásnou stále rozkvetlou zahradou před jejich domem.
Jeho životní láskou byla myslivost. Trávil dlouhý čas v lese, na Králíčkově kopci
si postavil včelín a ještě do
nedávna včelařil.
Dodnes pan Bouček rád
sedává na lavičce před domem
a pozoruje dění okolo, nebo
si vyjde na procházku se svou
hůlkou po vsi. Je členem
sboru dobrovolných hasičů
a čas od času s nimi posedí
třeba v hospodě.
Přejeme panu Boučkovi
pevné zdraví do dalších let.
za Obec Bohuslavice
Kateřina Kyralová

V budově orelny se bude konat
hudební koncert Marcela
Zmožka. Začátek v 15:00 hodin.

Milí přátelé,
chtěli bychom touto cestou poděkovat za ochotu a pomoc obecním zaměstnancům technických
služeb, především za udržování
pořádku a bezpečného pohybu
v našem okolí.
Stejně tak děkujeme našim nejmladším hasičům z mateřské školy pod vedením Jany Herzigové
a Věry Netolické za milou vánoční
návštěvu, za čas, který s námi strávili, za vánoční koledy, které jsme si
spolu zazpívali a připomněli si tak
kouzlo Vánoc. Děkujeme za toto
laskavé propojování generací.
Obyvatelé domu seniorů
Bohuslavice č.p. 400

Bohuslavický zpravodaj 1/2019

Ze základní školy
Družba s Polskem
V rámci spolupráce a společných
projektů se naše škola zúčastnila
výměnného pobytu. Partnerská
organizace z Pieszyc uspořádala
pro žáky 4. ročníku ve dnech 27.
-28. 2. 2019 kulturně vzdělávací
program. Tito žáci navštívili Pieszyce, kde poznali školu a okolí.
Součástí programu byly hry, dílny, workshopy, ale i prohlídka zásahové jednotky hasičů. Vše proběhlo v doprovodu pedagogických pracovníků školy.

DUB
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Jednání zastupitelstva
Zveme vás na schůzi zastupitelstva obce Bohuslavice, která
se uskuteční ve čtvrtek dne
18. 04. 2019 od 18:00 hodin
v kanceláři starosty.

Zápis do první třídy
Srdečně zveme budoucí žáky
prvního ročníku s rodiči v pátek
5. dubna 2019 do budovy ZŠ na
zápis do první
třídy pro školní
rok 2019/2020
Těšíme se na vás.
Pedagogický sbor a
žáci ZŠ Bohuslavice
Časový
harmonogram je
k dispozici v budově
MŠ. Další informace u paní učitelky
Mgr. Libuše Trlidové

DUB
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Sběr papíru v ZŠ
Bohuslavice
Sběr papíru proběhne v pondělí
29. 4. 2019 od 7.00 do 15.30
hodin a v úterý 30. 4. 2019 od
7.00 do 12.00 hodin. V pondělí
29. 4. 2019 bude přistaven kontejner.
Balíky s papírem doma prosím
zvažte a roztřiďte (noviny, časopisy,
kartony – vše zvlášť – řádně svázat),
popište (jméno žáka, třída, váha).
Je potřeba nejdřív nahlásit balík
paní Vaňátové a poté uložit do
kontejneru. V úterý 30. 4. ve 12.00
hodin bude kontejner odvezen.
Bylo by dobré, aby se zúčastnil
každý žák z důvodů financování
výletů a akcí školy. Na konci
školního roku bude vyhlášen/a

Tradiční čarodějnický rej
V úterý 30. 4. 2019 od 17.00 hodin na
sokolské zahradě proběhne tradiční
pálení čarodějnic. Bohaté občerstvení
zajištěno. Po setmění je připraven
krásný ohňostroj.

nejlepší sběrač/ka a odměněn/a!
Pokud nám chtějí i ostatní občané
přispět, mohou předat vytříděný
papír školnici paní Vaňátové
v uvedeném čase.
Děkujeme za spolupráci.
za ZŠ a MŠ Bohuslavice
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy
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Kultura a sport

Co jste hasiči, co jste dělali?

Z činnosti výjezdové jednotky

Hasičský ples

Středa 26. 12. 2018: výjezd k požáru na katolickém
hřbitově v Bohuslavicích – hořela výzdoba na hrobě.
Účast HZS Dobruška, JSDH Nové Město n. M. a JSDH
Bohuslavice (J. Černý, K. Čepelka ml., M. Čepelka,
P. Čepelka, L. Fejtek, J. Hemelík a M. Hemelík).
Pátek 25. 1. 2019: výjezd k požáru hromady odpadu ve Slavětíně. Naše jednotka (J. Černý,
P. Čepelka a M. Hemelík) byla na cestě odvolána.
Pondělí 11. 3. 2019: ve 4:30 h výjezd k odstranění spadlého stromu na vozovku mezi Bohuslavicemi
a Slavětínem. Za naši jednotku se zúčastnili J. Černý,
K. Čepelka ml., M. Čepelka, L. Fejtek a M. Hemelík.
V 17:35 výjezd k pátrání po pohřešované osobě, které
následně proběhlo v okolí Pekelského údolí a řeky Metuje. Účast HZS Dobruška, JSDH Nové Město n. M.,
JSDH Náchod, JSDH Velká Jesenice a JSDH Bohuslavice
(J. Černý, K. Čepelka ml., L. Fejtek, J. Hemelík a T. Petr).

V sobotu 16. 2. 2019 uspořádal náš sbor v sále orelny tradiční
hasičský ples. K radosti všech jsme se letos těšili vysokou
účastí. K tanci a poslechu hrála skupina Styl z Nového
Města n. M., do programu bylo zařazeno vystoupení
Mažoretek z Dobrušky. Nechyběla domácí kuchyně
a také bohatá tombola. Tímto bych rád jménem celého
sboru poděkoval všem sponzorům. Poděkování dále patří
nejen členům SDH,
ale i všem ostatním,
kteří se podíleli na
přípravě a zdárném
uspořádaní
této
akce a v neposlední
řadě Vám, kteří jste
se přišli pobavit se
sousedy,
posedět
nebo si zatančit.

KVĚ
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Dětský den
Hádej, kdo jsem
Bude se konat na sokolské zahradě
od 13:00 hodin. Dotační titul
“Kultura a spolupráce se vyplatí
nám všem”.

Karel Čepelka ml.

ČER

Hasičská soutěž
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O pohár starosty
Celodenní akce tradičně na
sokolské zahradě. Občerstvení
zajištěno.

Výroční valná hromada SDH
V sobotu 12. 1. 2019 se konala v Hostinci U Ježků Výroční valná hromada
SDH Bohuslavice za účasti 36 členů a 5 hostů. Za OSH Náchod a také za
okrsek Nové Město nad Metují tuto VVH navštívil Václav Vítek, 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. Dále někteří členové
obdrželi různá vyznamenání. Následně proběhla diskuze, do které se
zapojili i někteří hosté. Na závěr bylo možné zhlédnout fotografie z činnosti
sboru v loňském roce.

Výroční valná hromada okrsku
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V pátek 22. 2. 2019 se v Nahořanech konala Výroční valná hromada SDH
okrsku Nové Město n. M. Zúčastnilo se celkem 53 delegátů ze 14 SDH
a 3 hosté (starosta OSH Náchod Ivan Kraus, členka VV OSH a starostka
okrsku Nový Hrádek Jarmila Grimová a starosta obce Nahořany Josef
Hlávko). 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 jednotlivých sborů přednesli také
jejich starostové. Poté proběhlo ocenění členů a soutěžních družstev. Za
SDH Bohuslavice obdrželi od okrsku Medaili za aktivní práci Václav Bíl,
Jiří Černý, Josef Hemelík, Josef Mencl a Václav Kyral. Zástupci soutěžních
družstev obdrželi diplomy a poháry za umístění v celoroční soutěži o Pohár
starosty okrsku (naše ženy za 1. místo). Za náš sbor se dále zúčastnili Karel
Čepelka st. a Libor Fejtek. Na závěr proběhla diskuze, kde mj. své příspěvky
přednesli také pozvaní hosté.
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Nohejbalový oddíl
TJ Sokol Bohuslavice oznamuje, že pro nadcházející sezonu zřizuje pod vedením Ondřeje Poláčka oddíl nohejbalu
a bude se účastnit Krajského přeboru mužů Královéhradeckého kraje a dále Krajského přeboru mládeže. Domácí
zápasy a turnaje se budou konat na kurtech na sokolské
zahradě.
Družstvo mužů TJ Sokol Bohuslavice můžete přijít
podpořit v těchto termínech:
Pátek 3. 5. 2019 od 17:00h Bohuslavice x Velké Petrovice
Pátek 17. 5. 2019 od 17:00h Bohuslavice x Peklo
Pátek 31. 5. 2019 od 17:00h Bohuslavice x Horní
Radechová
Pátek 14. 6. 2019 od 17:00h Bohuslavice x Zbečník B
Pátek 28. 6. 2019 od 17:00h Bohuslavice x Dolní
Radechová
Družstvo mládeže TJ Sokol Bohuslavice můžete přijít
podpořit v těchto termínech
Neděle 23. 6. 2019 od 9:00h
Neděle 8. 9. 2019 od 9:00h

Kontakty a telefonní čísla
Policie ČR			

158

Záchranná služba		

155

Hasičský záchranný sbor		

150

Nábor nohejbalistů a nohejbalistek
Pokud by měl kdokoliv z řad dospělých či mládeže zájem vstoupit do oddílu nohejbalu, bude vítán!
Kontaktujte O. Poláčka na mobilu 608 223 644
nebo e-mailu polacek.ondrej@seznam.cz. V tuto
chvíli bychom zejména přivítali zájemce z řad mládeže (holky i kluky) od 12 do 18let. Nezáleží na tom,
jestli jste nohejbal někdy hráli, hlavně když budete
mít chuť se hýbat!!!
Roman Kyral

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

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

Jezdecký klub Bohuslavice

Snajpr tým Bohuslavice

pořádá dne 1. 5. 2019 1. jezdecké drezurní závody v Bohuslavicích.
25 let od založení klubu otevíráme novou kapitolu našich pořadatelských aktivit, a to přímo v naší
krásné obci! Přijďte podpořit jezdce východních Čech a nechte se aspoň na chvilku unést krásou a
elegancí koňských sportovců a vůní koňských hřív. Vstup volný, občerstvení po celý den zajištěno.

zve všechny příznivce sportovní střelby na střelnici
na Králíčkově kopci na níže uvedené závody pořádané
v letošním roce:

Jezdecký klub Bohuslavice otevírá své brány všem zájemcům o koně a jezdectví:
• Jezdecký kroužek s docházkou 1-2x týdně pro žáky ZŠ
• Možnost svezení se na klidném koni pro děti z MŠ
• Jezdecké lekce pro odhodlané a fyzicky zdatné dospěláky, s možností pozdějších vyjížděk do okolí
• Od června příležitost svezení se kočárem pro osoby každého věku, váhy a odvahy!
Jana Kosařová, tel. 604 532 395

TJ SOKOL BOHUSLAVICE
VÁS ZVE

na tradiční ČARODĚJNICKÝ REJ
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úterý 30. dubna 2019 od 17 hodin na sokolské zahradě v Bohuslavicích.
Jako vždy bude připraveno bohaté občerstvení,
velký oheň (zapálení cca v 19:45h) a po setmění ohňostroj (cca ve 21:20h)

19.4. 2019 - Velikonoční Beránek - automatický
trap 75 terčů
4. 5. 2019 - Velká cena VF Electric - lovecký
parkur
18. 5. 2019 - Okresní přebor - lovecké kolo,
automatický trap
15. 6. 2019 - Cena Kamaráda - automatický trap
13. 7. 2019 - Halínský pohár - automatický trap,
lovecké kolo
7. 9. 2019 - Velká cena Náchoda - automatický
trap
28. 9. 2019 - Memoriál Václava Voborníka a
Slávy Tomáše - automatcký trap, lovecké kolo
12. 10. 2019 - Závod tříčlenných družstev lovecké kolo, automatický trap, lovecký parkur
26. 10. 2019 - Memoriál M. Aliny - lovecké kolo,
automatický trap
Při každém závodu je zajištěno bohaté občerstvení.
Podrobnosti můžete sledovat na webu
www.streleckyklub.cz.
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Kalendář akcí 2019
Datum
06. 04.
09. - 10. 04.
11. 04.
13. 04.
13. 04.
14. 04.
19. 04.
30. 04.
04. 05.
06. - 07. 05.
10. 05.
18. 05.
25. 05.
15. 06.
15. 06.
13. 07.
31. 08.
07. 09.
10. 09.
21. 09.
28. 09.

Název akce
Sběr železa a elektroodpadu
Den se sportem
Přednáška Utajené poklady archeologie” - p. Jiří Voňka
Sběr nebezpečného odpadu
Ukliďme Česko - ukliďme Bohuslavice
Hudební koncert - Marcel Zmožek
Velikonoční beránek - automatický trap 75 terčů
Tradiční pálení čarodějnic
Velká cena VF Electric - lovecký parkur
Den s kulturou - pro děti ZŠ a Pieszyc
Koncert pěveckého sboru Cantus z Jaroměře
Okresní přebor - lovecké kolo, automatický trap
Dětský den - Hádej kdo jsem -dotace “Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem”
Hasičská soutěž - O pohár starosty
Cena Kamaráda - automatický trap
Halínský pohár - automatický trap, lovecké kolo
Oslavy 140. let od založení SDH v Bohuslavicích včetně srazu rodáků
Velká cena Náchoda - automatický trap
Sportem za novým přátelstvím -dotace “Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem”
Festiválek - Hudební slavnost -dotace “Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem”
Memoriál Václava Voborníka a Slávy Tomáše - automatcký trap, lovecké kolo

Umístění akce
Bohuslavice
Orelna
evang. škola
Bohuslavice
čistička OV
Orelna
Králíčkův kopec
sokolská zahrada
Králíčkův kopec
Bohuslavice
evang. kostel
Králíčkův kopec
sokolská zahrada
sokolská zahrada
Králíčkův kopec
Králíčkův kopec
sokolská zahrada
Králíčkův kopec
Orelna
Orelna
Králíčkův kopec

Čas
celý den
10.00
17.00
celý den
8.30
15.00
celý den
17.00
celý den
10.00
17.00
celý den
13.00
celý den
celý den
celý den
celý den
celý den
10.00
18.00
celý den

Křížovka
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