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V Bohusl aivkéch oslavi ui 95 let
Vite, 2e...
- V souéasné dobé ma Sbor
dobrovolnych hasiéﬁ Bohuslévky 61 Elem”:

o Zésahové jednotka obce pfi
SDH Bohuslévky je zafazena
do IPO V a Eité 9 Elenﬁ
- Starostou je Petr Stiskal

- Velitelem je Adam Mikulé—
§ek
- Vedouci mlédeie je Veroni-

ka Kuiilkové

‘

- Nejvét§i zésah za posledni
dobu byla pomoc pﬁ likvidaci
lesniho poiéru na Libavé
v roce 2015.
- Nejzajimavéjéimi ku1tumi—
mi akcemi roku je Vodéni
medvéda a kaidoroéné dru-

hou sobotu v Eervenci vyroti
zaloieni SDH

- Letos oslavi SDH v Bohus-

lévkéch ui 95 let od 'svého zaBOHUSLKVKY. Mlédei po vydafeném zévodé v poiérni véestrannosti v obci Vysoké. Foto: archlv sou Bohuslévky

loieni

Dobrovolni hasiéi zachovévaji tradici préce s mlédeii
Bohuslévky — Po dramatic-

a samariténské sluiby. PoZar-

kém pozéru, ktery vypukl na

my, se obéané Bohuslévek

ni vyzbroj byla zpoéétku
uskladﬁovéna u Elem“: sboru.
Pfispénim obéanﬁ a Elenﬁ
sboru byla postavena hasiéské

rozhodli, Ze zaloii hasiésky

zbrojnice .

velikonofni svétky roku 1924
a pfi kterém vyhofely tfi dosbor. Byla svoléna valné hro—
mada a za 1’1Eastivét§iny obéanﬁ by] sbor ustaven v po<':tu

23 zaklédajicich élenﬁ.
Za ﬁéelem vycviku pak do
Bohuslévek nezi§tné dojiidéli
zku§eni hasiéi z Lipniku nad
Beévou. Od roku 1938 byla
Einnost sboru v dﬁsledku valky utlumena a v§echny ku1-

tumé spoleéenské akce by1y'
zakézény. Sbor se orientoval

jen na vycvik, Zﬁ ové hlidky

V souéasné dobé pﬁsobi ve

Clenové sboru se aktivné
zapojuji do organizace kul—
tumiho a spoleéenského Zivota V obci. Tradiéné organizuji masopust, neodmyslitel—
ny hasiésky ples, ktery piedstavuje nejvét§i spoleéenskou

bavu zorganizovat umime. Je
pravda, ie se zaméfujeme
pfedevﬁim na kultumi Ein-

nost, ale samozfejmé nejemm to. Hodné se orientujeme

také na préci s mlédeii, ktera

Sboru dobrovolnych hasiéﬁ

akci v Bohuslavkéch, kéceni

v Bohuslévkéch 61 Elenﬁ ,z to-

méje, letni hasifské slavnosti,
adventni vefer, zimni v}’r§lap

mé v na§em hasiéském sboru
dlouholetou tradici. Od roku
2000 vedl mlédei Stanislav
Pfikryl, jeni odchoval genera-

po okoli, brigédy, sbéry papirﬁ
a kovu. ,,Hodné oblibeny je u

ci, které se staré o mlédei ted‘.
V dne§ni dobé je h1avnive-

nés v poslednich letech Sil-

douci mlédeie Veronika Kuiilkové, které se Etafety po
Stanislavu Pfikxylovi zhosﬁla
opravdu se cti,‘ fiké k Einnost

ho devét Eleni’: tvofi zasaho—

vou jednotku v kategorii
JPO V. Druistva muiﬁ a ien
prezentuji zdatnost sboru na
soutéiich Velké ceny OSH

Pferov a jinych pohérovych
soutéiich, ve kterych ui ziskal
bezpoéet medaili a pohérﬁ, ty
ostatné hrdé vystavuji v
hasiéské klubovné.

vestr v Obofe, coi je posezeni
ve vojenském stanu, od réna
plno obferstveni — gulé§,
zelﬁaéka, plné udima. Iezdi

Sboru dobrovolnych hasibfl

k ném i hodné pfespolnich,

v Bohuslévkéch jeho vditel

coi je pro nés znameni, ie 2.‘:-

Adam Mikulé§ek. (nek)
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Vime 0 sobé? Podivejte se!
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j SH CMS kalendéf akci
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druieni hasiéﬁ Cech,

tezl pro mladé i dospélé hasife

Moravy a Slezska

nebo vefejnost, pfes plesy,

aktuélné eviduje 368
496 élenﬁ, kteﬁ jsou

détské dny, Earodéjnické ve-

sdruieni v 7708
sborech dobrovolnych hasifﬁ,
14 krajskych sdruieni hasiE1°1 a
77 okresnich sdruieni hasiéﬁ.

To znamené, Ze dobrovolni
hasiéi jsou skuteéné v téméf
kaidé obci nebo mésté.
V§echny sboxy, okresy, kraje
pofédaji V prﬁbéhu celého
roku nespoéet akci — od sou-

Eery, drakiédy a2 po nejn"1z—
néj§i vzdélévaci nebo

preventivné—vychovné seminéfe a mnohé dal§i. O svych
aktivitéch dobrovolni hasiéi
informuji na webovych

strénkéch, sociélnich sitich, v

Staéi to? Jak ale zjistit kde se
co v okoli koné tfeba pfi§ti vikend? K propojeni v§ech akti—
vit byla v roce 2018 spu§téna
webové strénka Kalendéf akci
(ka1endar.dh.cz).
Ta nahrazuje dosavadni
Kalendéf sportovnich akci
zvefejﬁovany v podobé excelové tabulky na centrélnich

zpravodajich atp. Mohou vy-

webovych strénkéch
www.dh.cz. Mély by se tak

uiit prostor také v Hasiéskych
novinéch, Alarm Revue.

propojit pfedev§im sbory a
okresy v regionech. Po jedno—

obecnich nebo hasiéskych

duché registraci zde mﬁ ie

sbor/okres/kraj umistit
v§echny typy akci od sportovnich, pfes vzdélévaci, organizaéni a2 po kulturni. Kaidy si
pak mﬁ ienejen ve svém okoli
vyhledat akce podle data nebo
mista konéni, typu akce atd.
Aplikaci najdete na webovych
strénkéch www.dh.cz v horni
liété. Podivejte se do Kalendé-

1"e a pojdme se potkat!

Jaroslava Cefrdlovét
tiskové mluvéi SH CMS
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