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Milí pøátelé, vítejte v novém roce 2003. Ani se èlovìk nestaèí divit, jak ten èas utíká. Mìsíc leden bude za námi a
za námi je i jeden ze zimních mìsícù. I kdy mì napadá :
kde ty loòské snìhy jsou? Teda, ne e by se mì
stýskalo po tom mnoství snìhu, kterým nás loòská zima obdaøila. Ostatnì. Kdy ne sníh  tak voda a led. A jestli se
vám zdá, e kromì té vody (hned z kraje roku), jste uvidìli i odvrácenou tváø mìsíce, tak jste pravdìpodobnì o silvestrovské noci klopýtli a do nového roku nevykroèili tou správnou nohou. Vùbec nemyslím, e by to mìlo nìco
spoleèného s mnostvím alkoholu, kterým jste zapili starý rok a pøivítali ten nový. A i kdyby. Pokud by èlovìk
nevystøízlivìl hned prvního ledna, toho 3. ledna to u poøídil kadý. To nám ten rok pìknì zaèal.
Chtìlo by to trochu optimismu, co ? Ale kde ho vzít? Urèitì u namítáte, e na poli bitevním urèitì ne. Víte,
ono je to sloité. Urèitì se vám u nìkdy stalo, e vae pomoc se nìkdy minula úèinkem. A moná, e vae dobøe
mínìná rada, se obrátila proti vám. Ale naopak. Urèitì jste mockrát pomohli tam, kde bylo tøeba a ten pomyslný
chléb se nepromìnil v kámen. Myslím, e nyní vichni víme, o èem je øeè. Nìkdy mám pocit, e zaèínáme hrát
velkou achovou hru. Zdánlivì to vypadá, e zatím zaèínají mìnit pozice jen pìáci a støelci. Moná, e by ale nìkdo
rád vymìnil království za konì, na svùj krok moná èeká i dáma. A my èekáme, jak to dopadne s králem. Vlastnì,
jetì máme ve høe vìe hradu. No zatím stojí na svém místì (vìøím, e budou i nadále) a dokonce svítí jako majáky
v bouøi.
Ano. Já jsem zapomnìla. Hledáme optimismus do dalích 11 mìsícù tohoto roku. Asi se moc nezmìnilo, e? U
tenkrát i pan Neruda øeil problém. Kam s ním. A my zase. Kde ho vzít? Tak víte co ? Pøestaòte èíst noviny, sledovat zpravodajství, asi u i poèasí, nechoïte do práce . To jsem asi pøehnala. Tìch nezamìstnaných je u tak dost.
Tak asi budeme muset zaèít z jiného konce, z jiného soudku. Blíí se konec mìsíce a s ním i pololetní vysvìdèení
naich dìtí kolou povinných. Ale nechci vùbec slyet od vás  rodièù nìjaké ale. Já teï vùbec nemyslím na
známky, ale na dìti, na ty opravdové majáky v rozbouøených vlnách naich ivotù. Na jejich záøící srdíèka. Jestli
máme najít optimismus, tak ho hledejme v naich dìtech, v naich vnouèatech. A také v naich blízkých. tìstí je
pøece obyèejná vìc. tìstí je pøece schované v tom, e jsme do nového roku vstoupili s nimi, e se máme o koho
opøít, kdy je nám zle, e máme za kým jít, pro koho ít, s kým se radovat, smutnit, s kým vìøit v budoucí ivot
v míru, ale také v nìco a v nìkoho vìøit a nìkomu vìøit. Moná, e pro nìkoho jsou to pouhá slova, pouhé fráze.
ivot sám o sobì vak není frází, ivot je toti vìèné hledání a nalézání, hledání a nalézání smyslu ivota. A i kdy
máme mnohdy pocit, e se ztratilo slunce, ptáci pøestali zpívat, tìstí a optimismus není v obchodech, na pultech ani
ve skladech, nezoufejte. Ostatnì, to opravdové tìstí se koupit nedá.I kdy si u nás lidé za peníze mohou (bohuel)
koupit svobodu a odpustky. Ale to bychom se zase pohybovali ve pinavých vodách.
Zaèíná také období bálù, plesù, ibøinek, karnevalù. Zahoïme masku karohlídù a bruèounù, nebo ji alespoò na
èas vymìòme za nìjakou veselejí a pøívìtivìjí tváø a pusme se do víru taneèních rytmù. Ale ani ta maska smutného Pierota není tím nejvhodnìjím pøevlekem. Smutnit mùeme tak nanejvý nad pøedèasným nebo plánovaným
skonem paíkù. A to opravdu jenom na chvíli, jen do té doby, ne zavoní ovárek, jelítka a jitrnice. Nejen láska toti
prochází aludkem.
Doufám, e u vám je podstatnì lépe ne v úvodu lednového fejetonu na téma: Kdo hledá, ten najde.Tím myslím  optimismus, trochu toho tìstíèka.
A nebo snad: Kdo chce hledat a neèeká, ten najde ?
Na kadý pád vám vem pøeji, abyste alespoò èást z toho, co si pøejete letos najít, nali. A moc netruchlili,
kdy nenajdete vechno.
Za mìsíc se tìí na shledanou
Jana Matoulková

A co zahrádkáøi ...

Z

ahrádkáø nemá v lednu tolik práce, jako na jaøe nebo na podzim. Pøesto se mùe zamìøit na èinnosti, které mu budou
k uitku pozdìji. Je to zimní pøikrmování zpìvných ptákù, které máme v zahradì.
Naim zahrádkáøùm je dobøe známo, e hejna hatìøivých paèkù jsou v létì schopna znièit celou úrodu tøení, viní
nebo i vinné révy. Vìdí také, e se øada zpìvných ptákù iví pøevánì semeny a e je nìkdy nutno pouívat proti nim
ochranných sítí.
Nesmíme ovem zapomínat, e mezi naimi pìvci jsou i takoví ptáci, kteøí nám nejen zpøíjemòují svým zpìvem pobyt na
zahrádce, ale jsou naimi pilnými pomocníky v boji proti kodlivému hmyzu.
Takovými pomocníky je pøedevím èeleï sýkorovitá, která tvoøí poèetnou rodinu asi edesáti druhù. Sýkora koòadra je
nejznámìjí a také nejhojnìji se vyskytující. Vichni známe tohoto úhledného viháka s olovovì zeleným fráèkem,
kanárkovì lutou vestièkou, èernou vestièkou, èernou hlavièkou a bílými tváøièkami, který jako akrobat dovede plhat po
vìtvièkách. Prohledá kadý záhyb stromové kùry. Jejím bystrým oèkùm neujde ani jedna kukla, ani jedno pøezimující
vajíèko.
V létì se sýkora koòadra projevuje jako velký rout, chytá motýly, mùry, obaleèe, mice, puklice, mery a jiné druhy
kodlivého hmyzu. Nevyhne se ani housenkám. ¨výzkum dokázal, e sýkora koòadra spoøádá dennì slunou porci housenek, a 130 kusù. V dobì hnízdìní donesou rodièe svým svìøencùm a vìènì hladovým potomkùm bìhem 20 dnù a 8000
kusù rùzného hmyzu. Stejný význam jako koòadra má i sýkora modøinka. Má stejný jídelníèek. Sýkory u nás pøezimují.
Bìhem zimních mìsícù vìtinou strádají a za silných mrazù v dùsledku hladovìní uhyne a 80% populace. Pøi vysokém
výdeji energie staèí toti i nìkolik málo hodin pùstu, aby pták zcela vyhladovìl a uhynul. Zimní pøikrmování sýkorek ale i
jiných ptákù by mìlo být povaováno za malou splátku kadého zahrádkáøe za vydatnou pomoc tìchto ptákù pøi likvidaci
kodlivého hmyzu. Do krmítek sypeme rùzné ptaèí zoby a zavìujeme i kousky loje. Jako zvlátní pochoutku pøidáme i
nìkolik burských oøíkù. Dnes jsou vechny zahrádkáøské prodejny zpravidla dobøe zásobeny rùzným krmivem pro toto
ptactvo.
Ekologie se dne skloòuje témìø ve vech pádech a rada obcí pøistupuje k zákazu pálení odpadù. Zahrádkáø by se nemusel
cítit postiený tímto zákazem. Proto øíkáme nepálit, nýbr kompostovat. Organické hmoty nepatøí na oheò ani do popelnic,
ale do kompostu. Nejsou k tomu nutné rùzné kompostéry, staèí k tomu vhodné zastínìné místo. Nutným pøedpokladem
tohoto procesu je tlení, tedy pøemìna za pøístupu vzduchu, a naopak zábrana hnití, které probíhá bez pøítomnosti vzduchu.
Správné kompostování vyaduje dodrování nìkolika zásad. Pøedevím je tøeba støídat vrstvy mokrého materiálu se
suchým, zeleného se slamnatým, kaovitého s drobtovitým, hrubého s jemným. Vechny materiály musí být rozøezané nebo
rozsekané na kousku. Kompost má být stále vlhký, proto potøebuje za sucha zalití nebo pøikrytí èernou folií. Materiálù, které
jsou vhodné je mnoho. Jedná se o shrabané listí, seno, pokosenou trávu, odpad ovoce a zeleniny z kuchynì, rotí a odpad po
øezu køovin, trávníkový drn i piliny (kromì polin jehliènatých). Dále sláma, drùbeí trus i hnùj, noviny, papír. Odplozené
rostliny lze kompostovat, pokud nejsou napadené chorobami.
Problémem bývají zbytky po øezu stromù. Tyto je tøeba rozdrtit, pokud zahrádkáø má vhodný drtiè. Jinak je potøeba tento
vìtevní odpad nechat uschnout a spálit. Suché nebudou obtìovat okolí dýmem. Popel pak vhodnì obohatí kompost o minerálie. Povìstného oøechového listí se nemusíme bát je-li souèástí jiného vrstveného materiálu.
Co do kompostu zásadnì nepatøí? Umìlé hmoty, uhelný popel, barevný papír, maso, zbytky ryb. V kompostové hromadì
urovnané tak, aby tvoøila úhledný útvar, se bìhem roku organické hmoty rozloí, e v pøítím jaru staèí jen vrchní
nerozloenou vrstvu pøemístit jako základ nového kompostu. Ostatní lze pøekopat a uít na zahrádce. Kompostová zemina
obohacuje pùdu humusem a zlepuje strukturu pùdy. Neobsahuje vak tolik ivin, aby staèily na základní hnojení. To musí
zajistit dalí minimální hnojiva.
Jestli jste se pøí pøípravì kompostu unavili, nelitujte, nemusíte do fitcentra ani do sauny, zapotili jste se na èerstvém
vzduchu a zadarmo. Dokonce nemusíte ani na koncert, ten pøipraví v létì spokojené sýkorky, které jste v zimì nakrmili.
Jako odmìnu pøidám nìco dobrého jídla v podobì recepisu.
KRÁLIÈÍ MASO NA JEHLE.
1 vykostìný králík (kosti pøidáme do polévky), kousek vepøového masa, slanina, 2 velké cibule, pepø, sùl, paprika,
máslo.
Maso nakrájíme na vìtí kousky, slaninu na plátky, cibuli na koleèka. Na talíøku smícháme koøení se solí a v této smìsi
maso obalíme. Na jehlu napichujeme støídavì kousky masa, cibuli a slaninu. Jehly poloíme pøes pekáè tak, aby se maso
nedotýkalo dna a do pekáèe nalijeme trochu vody, sem také odkapává áva pøi peèení. Poléváme máslem a vlastní ávou.
Peèeme v troubì do èervena ze vech stran. Pøíloha: bramborová kae, okurkový nebo hlávkový salát, popøípadì kompot.
Hodnì úspìchù v práci na zahradì a dobrou chu pøeje

Ladislav Mare.

S T Ø Í B R N É S VAT B Y
V loòském roce oslavili Zdeòka a Josef Syrovátkovi, Jana a Vojtìch Hladíkovi, Eva a Josef
Formanovi, Eva a Jaroslav Èerný a Marie a Josef Noskovi 25. výroèí svatby. Toto výroèí si spoleènì
pøipomnìli v sobotu dne 25.1.2003 v obøadní síni obecního úøadu.
BLAHOPØEJEME !!

Z á p i s d o 1. r o è n í k u

ZÁKLADNÍ KOLA

Základní kola Bohuslavice oznamuje, e zápis dìtí do 1. roèníku pro kolní rok 2003/2004 se bude konat ve
ètvrtek dne 30. 1. 2003 v dobì od 13,30 hodin do 16,30 hodin v I. tøídì v pøízemí. S sebou si vezmìte rodný list a
zdravotní prùkaz dítìte.
Seznam dìtí, které podle § 14 odst.1 a 2 Zákona 564/1990 Sb., o státní správì a samosprávì ve kolství
patøí do spádového obvodu Z v Bohuslavicích:
1. Havlík Jaroslav Bohuslavice
3. Hrnèíø Luká Bohuslavice
5. Matoulek Marek Bohuslavice
7. Novák Tomá Bohuslavice
9. Petøíková Klára Bohuslavice
11. Rydlová Aneta Bohuslavice
13. Tölgová Karolína Bohuslavice
15. Vargová Nikola Bohuslavice
17. Zítková Kateøina Bohuslavice

2. Havránek Adam Èernèice
4. Jindra Michal Bohuslavice
6. Minaøíková Julie Bohuslavice
8. Novotný Patrick Bohuslavice
10.Práza Luká Bohuslavice
12. Souèková Lenka Bohuslavice
14. Urban Jan Bohuslavice
16. Voborník David Bohuslavice

Tyto dìti musí být dle § 3 odst. 2 d) do spádové koly pøednostnì umístìny. Tímto opatøením vak není
dotèeno právo rodièù vybrat si pro své dítì kolu jinou. Dùvodem nepøijetí do jiné koly alemùe být omezená
kapacita koly.
Mgr. Jana Hladíková,
øeditelka koly

Obecní úøad upozoròuje obèany, e jsou splatné poplatky za psy, za odpady a
poplatek za rozhlasový pøijímaè,
Upozoròujeme také obèany, kteøí nezaplatili do konce roku stoèné za rok 2001, aby
svùj dluh rovnì po novém roce na obecním úøadì vyrovnali.

Informace z radnice

První letoní zasedání obecního zastupitelstva se konalo v pondìlí 20. 1. 2003 ve 20 hodin a na poøadu jednání byl tento
program:
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Nabídka stavebního spoøení pro obèany
3. Stavební spoøení obce a jeho pouití
4. Povìøení starosty k pøevzetí akcií
5. Pøíspìvek na Hospic Aneky èeské
6. Povodòová situace v obci 2. a 3.1.
7. Zadání projektu na veøejnou zeleò
8. Pøíprava rozpoètu obce na rok 2003 a rozpoètové provizorium
9. Pøihláka do Svazu mìst a obcí
10. Veøejnoprávní smlouva s MìÚ Nové Mìsto n.Met.
11. Diskuse
12. Usnesení a závìr
K bodu 2
Na schùzi zastupitelstva byla pøítomna zástupkynì HYPO stavební spoøitelny a seznámila obèany s monostmi stavebního
spoøení.
K bodu 3
Protoe je potøeba zajistit finanèní prostøedky na pøípadnou bytovou výstavbu, hodláme zaloit stavební spoøení tak, abychom z nìho mohli èerpat úvìr alespoò ve výi 15 milionù korun. To znamená spoøit mìsíènì na stavební spoøení 22500 Kè
(270000 Kè/rok. Prostøedky se st. Spoøení lze vyuít tøeba na výkup a zainvestování stavebních parcel podle územního plánu
obce, pøípadnì na jakékoliv jiné akce týkající se bydlení
K bodu 4
VAK a.s oznámila obci, e akcie této firmy které obec vlastní byly pøemìnìny ze zaknihovaných na listinné akcie a tyto byly
uloeny u ÈSOB v Náchodì v bezpeènostní schránce. Pokud obec bude chtít pøevzít tyto akcie do svého uloení musí tímto
pøevzetím povìøit starostu nebo jinou osobu.

K bodu 5
Z hospice v èervené Kostelci pøila ádost o finanèní pøíspìvek, je na zastupitelstvu v jaké výi a zda poskytnutí daru pro
tento hospic schválí.
K bodu 6 (zpráva starosty)
Po prakticky nepøetritém deti zaèala do obce pøitékat voda z okolních polí a to jak od Králíèkova kopce od Horek a
z Dolcù. Následkem toho se neustále zvyovalo mnoství protékající vody v Bohuslavickém potoce a stav hladiny ve vech rybnících. Pøed pùlnocí ji dolo na nìkolika místech k vylití potoka a v ranních hodinách i k pøelití rybníka típ.
Celý veèer a noc sledoval situaci èlen povodòové komise pan Vojtìch Hladík, který také provádìl manipulaci s odtokovým
reimem rybníkù. Já jsem provedl pochùzku po celém povodí potoka ve 22:30, od 01:00 do 03:00 (spolu s èleny komise V.
Hladíkem, R. Rydlem aj. Hladíkovou) a od 4:30 do 5:30.
Okolo ètvrté hodinì ranní dolo k tomu, e voda vnikla do nìkolika rodinných domkù a okolo páté hodiny dolo k pøelití
hráze Dolejího rybníka. V té dobì zaèala klesat hladina vody na hoøejím konci vesnice, na dolejím ale stále stoupala a zaèala
klesat pøed estou hodinou.
Pro sníení hladiny vody na pozemcích pod Dolejím rybníkem byla vedle mostku pod vesnicí prokopána.struka tak, aby
tudy odtékala voda, která rourou usazenou v mostku nestaèila odtékat.
K zatopení rodinných domkù na hoøejím konci vesnice dolo pøedevím proto, e stávající kapacita podchodù pod cestami a
zatrubených úsekù potoka je nedostateèná, èím dochází k zvedání hladiny vody za nimi.
Bìhem dne 3.1.03 postupnì hladina vody klesala a situace se stabilizovala. SDH vyèerpal vodu ze sklepù obèanù, kteøí o to
poádali a byly zapùjèeny 4 vysoueèe z Náchoda.
Doporuèují, aby po opadnutí vody provedl stavební výbor, pøípadnì doplnìný o nìkteré dalí èleny (napø. z povodòové
komise) pochùzku po celé vesnici a zejména v nejohroenìjích úsecích doporuèil provedení úprava, které zlepí odtok vody
v tìchto místech, tak aby se sníila pravdìpodobnost zatopení domkù.
B.Kutina
K bodu 8
Po pøedbìném sestavení rozpoètu na r. 2003 vychází, e po naplánování výdajù, které jsou nutné a kadoroènì se opakující,
zbývá èástka pøiblinì 1.200.000Kè. Návrhy na vyuití této èástky by mìli podávat i èlenové zastupitelstva. Jako monosti se
nabízí napø.: úpravy jídelen podle nových pøedpisù, nové autobusové zastávky, zpevnìní èásti sokolské zahrady, opravy silnic,
úprava a rozíøení poární nádrky, plynofikace obecního úøadu, výkup pozemkù pro stavební parcely,
Tento bod byl doplnìn o schválení rozpoètového provizoria pro hospodaøení obce do doby, ne bude schválen rozpoèet na
rok 2003
K bodu 9
Obdreli jsme nabídku ke vstupu do svazu mìst a obcí ÈR. Svaz ji v souèasné dobì sdruuje obce ve kterých ije 70% obyvatel ÈR. Jeho posláním je obhajování zájmù místních samospráv ve vztahu k vládì ÈR a v budoucnu i na pùdì evropských
orgánù. Pøínos tohoto tlaku by mìl být pøedevím ve výsledných podobách zákonù, které nám umoòují správu obcí a nezávislost na státu, skuteènou samostatnost a samosprávnost. Jedním z výsledkù práce svazu je i pøíruèka èlena zastupitelstva obce,
kterou vichni obdrí zastupitelé zdarma. Èlenský pøíspìvek èiní 1000 Kè za obec a 1,60 Kè za jednoho obyvatele. V pøípadì

naí obce by pøíspìvek èinil 2512 Kè/rok.
Není nutné podávat pøihláku okamitì, je mono se do svazu pøihlásit i kdykoliv pozdìji, pokud se tak zastupitelstvo obce
rozhodne.
K bodu 10
Návrh na uzavøení veøejnoprávní smlouvy s Mìstským úøadem v NM na vykonávání pøenesené pùsobnosti podle zákona o
pøestupcích. Pøestupky mìli øeit sami, prostøednictvím najatého advokáta, který pro to má oprávnìní, samozøejmì za úplatu,
nebo poádat Mìstský úøad v Novém Mìstì, aby tuto agendu provádìl dále za nás. Dostali jsme od NM návrh smlouvy, kde jsou
i finanèní podmínky, za jakých by to pro nás dìlali. (cca 400 Kè za jeden pøípad) . Zastupitelstvo rozhodovalo o tom, jakou variantu zvolit, pøièem pokraèování spolupráce s NM se jeví zøetelnì jako nejlevnìjí
Starosta podìkoval pøítomným za úèast, ukonèil schùzi v 22:15 hodin.
Pøítí zasedání zastupitelstva bude dne 17. února 2003.
Obecní zastupitelstvo pøijalo toto usnesení:
Usnesení ZO dne 20.1.2003
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje zápis z minulé schùze konané dne 16.12.2002
2. Schvaluje zaloení stavebního spoøení u HYPO stavební spoøitelny s mìsíèním vkladem ve výi 22.500,- Kè , informa
ce o uzavøené smlouvì èi smlouvách bude podána v pøítím zasedání - 8 hlasù pro, 2 proti
3. povìøuje starostu B. Kutinu pøevzetím listinných akcií firmy VAK a.s. , které jsou uloeny u ÈSOB v Náchodì a
ukládá, aby byly uloeny v obecním trezoru
4. schvaluje poskytnutí pøíspìvku na konto Hospic Aneky Èeské v Èerveném Kostelci ve výi 20.000,- Kè - 7 pro, 2
proti, 1 se zdrel
5. bere na vìdomí zprávu o povodòové situaci v obci dne 3.1.2003
6. povìøuje povodòovou a stavební komisi aby prola celou obcí podél Bohuslavického potoka a zjistila pøíèiny
zaplavování objektù
7. schvaluje vemi 10 hlasy pøítomných zadání vypracování nabídkové studie na veøejnou zeleò u firmy Zahrada nad
Metují s.r.o. a p. Ztratil Náchod
8. schvaluje vemi 10 hlasy pøítomných hospodaøení obce podle rozpoètového provizoria do doby schválení rozpoètu na
rok 2003
9. zamítá vemi 10 hlasy pøítomných podání pøihláky do Svazu mìst a obcí ÈR
10. schvaluje vemi 10 hlasy pøítomných uzavøení veøejnoprávní smlouvy s Mìstským úøadem v Novém Mìstì nad Metují
o vykonávání pøenesené pùsobnosti pro Obec Bohuslavice v rozsahu daném zákonem è. 200/1990

Co jste hasièi
Nový rok pro nìkteré nae obèany nezaèal astnì. Jak ji vichni víte, nepøízeò poèasí zapøíèinila ve dnech 2. a
3. ledna 2003 zvýení hladin øek a potokù. Na nìkterých místech se dokonce voda z koryt vylila. Vyjímkou bohuel
nebyl ani Bohuslavický potok, co znamenalo pro nìkteré obèany a i ná sbor zvýenou pohotovost. 3. 1. 2003 ve 12
hodin vyjela nae jednotka ve sloení Radek Rydlo, Libor Fejtek, Petr Novotný a Jiøí Èerný na ádost HZS Náchod
k odèerpání vody ze zatopené a tudí neprùjezdné komunikace mezi Novým Mìstem n.Met. a obcí Spy. Této akce se
zúèastnilo celkem est hasièských sborù. Bohuslavice, Nové Mìsto n.M., Vrchoviny, Pøibyslav, Blakov a Slavoòov.
Bylo pouito pìt støíkaèek PS 12 a jedno plovoucí èerpadlo. Akce byla zdárnì ukonèena a komunikace opìt zprùjezdnìna tého dne v 18 hodin. 13. ledna 2003 se z naeho sboru zúèastnili ètyøi èlenové kolení preventivních
poárních hlídek, které se konalo v Domì hasièù v Novém Mìstì nad Metují.
Také nesmíme zapomenout i na nae nejmladí cleny místního sboru. Dne 18. ledna 2003 se zúèastnili soutìe
v Jetøichovì, tzv.hasièského trojboje. Jak ji samotný název napovídá, tato soutì se skládá ze tøí disciplin: uzlová
tafeta, spojování pùlspojek a z testu. Zde je tøeba uplatnit jak praktické, tak i teoretické znalosti. Drustvo mladích
ákù se zúèastnilo takovéto soutìe poprvé a z jednadvaceti soutìících drustev obsadilo patnácté místo. Ná sbor
reprezentovali: Petra Králíèková, Martin Petr, Jan Kapar, Luká Timura a Petr Gavlák. Drustvo starích ákù nastupovalo s vìtími zkuenostmi a nebýt malé chybièky, tak si pøivezlo medailové umístìní. Nakonec z dvaceti osmi
drustev skonèilo na tøináctém místì. Za SDH Bohuslavice se zúèastnili: Lucie Hladíková, Zdeòka Králíèková,
Jindøich Králíèek, Milo Lenfeld, Ale Kapar a Albert Kostanjan. I pøes zimní období nae mláde nezahálí, schází
se pravidelnì kadý pátek a u se teí na dalí soutìe, kde by chtìla tato umístìní vylepit.
SDH Bohuslavice Vás té zve na tradièní HASIÈSKÝ PLES, který se koná 1. února 2003 v Orlovnì
v Bohuslavicích. Zaèátek je naplánován na 20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina HEKTOR pod
vedením p. Petra Hyleny. Pøipravena bude té bohatá tombola.
Za SDH Bohuslavice Karel Èepelka ml.

Mateøinka se hlásí
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