02

PRÁZDNINY
Letní provoz MŠ a
vývařovny
Usnesení ZO č. 3

04

AKTUÁLNĚ
ZŠ přijme učitelku
pro první stupeň

07

KULTURA, SPORT
Rozhovor s mistrem
světa

BOHUSLAVICKÝ

ZPRAVODAJ

VYDÁNÍ 2

2019

Čtvrtletník vydává Obecní úřad Bohuslavice. DISTRIBUCE ZDARMA.

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Bohuslavického zpravodaje byla zmiňována probíhající
rekonstrukce Obecního úřadu. Ta by
měla být dokončena v průběhu července včetně přemístění kanceláří do
bezbariérového prostředí v přízemí.
Dokončení brzdí dodávka jednoho
kusu obložek. Následovat by měla
úprava prostranství u Obecního úřadu
a vybudování nového vstupu do základní a mateřské školy v místě bývalé
zahrady. Na tuto akci byla získána dotace z evropských prostředků s desetiprocentní spoluúčastí obce. Realizace
je v současné době ohrožena z důvodu
nejednotného stanoviska obecního zastupitelstva. Před položením dlažby
bude zrealizována firmou VAK ve spolupráci s obcí nová vodovodní přípojka.
V průběhu července až srpna proběhne

www.bohuslavice.com
https://bohuslavice.mobilnirozhlas.cz

tak jako v loňském roce v základní škole i rekonstrukce sociálního zařízení
v mateřské škole včetně přípravy nového ústředního topení. Rekonstrukci
sociálního zařízení již provádí vítězná firma výběrového řízení STAVOS
NECHANICE, s.r.o. tak, aby v září
nastoupily děti do nově upraveného
prostředí.
Rád bych se zmínil o avizované rekonstrukci krajské silnice II. třídy č. 308 od
katolického kostela do Nového Města
nad Metují, která měla být zahájena
v letošním roce. Zřejmě z důvodu nedostatku finančních prostředků byl začátek stavby prozatím posunut o jeden
rok. Věřím, že zpoždění bude opravdu
jen rok a projekt se uskuteční, i když
průběh prací a dopravní omezení se
dotkne a znepříjemní život spoustě
místních i projíždějících občanů. Současně s rekonstrukcí silnice bude vybudována i nová dešťová kanalizace pro
odvod vody z komunikace, přilehlých

podatelna@bohuslavice.com

domů a bočních ulic. Kanalizace je
projektem umístěna v komunikaci a
převážně v jejím středu, což zvyšuje
náročnost její výstavby.
V současné době probíhají jednání
o rekonstrukci krajské silnice II. třídy
č. 304 z Bohuslavic ve směru na Poho-

ří a Opočno, kde bude navazovat na
již budovaný obchvat Opočna. Zajímavým bodem jednání o projektu je i
navýšení nivelity opravované silnice až
...pokračování na straně 2

491 475 134

https://www.facebook.com/obecbohuslavicenadmetuji

...pokračování ze strany 1
o 90 cm v úseku od Bohuslavic do Pohoří
včetně umístění řady nových propustků
tak, aby bylo zajištěno převedení vody
i při stoleté vodě. Současně se jedná a je
podepsaná smlouva s projekční kanceláří
ADVISIA, s.r.o. na rekonstrukci chodníků
souvisejících s rekonstruovanou silnicí.
Projekt řeší jiná projekční kancelář než
silnici č. 308, která je přístupnější k našim požadavkům. Vyvíjíme maximální
tlak na umístění kanalizace v chodníku
s bočními vstupy dešťové vody z důvodu
namáhání kanalizace provozem, napojování dalších přípojek a oprav případných
poruch kanalizace. Ze strany Údržby silnic je totiž vyvíjen tlak na obce, aby po
zhotovení kanalizace tuto převzaly do
svého majetku, což je při umístění ve

středu vozovky nereálné z důvodu opravy
případných poruch.
Zbývá mi zmínit se o dosud nevyřešené
rekonstrukci místní komunikace před novými rodinnými domy čp. 383, 389 a 403
požadovanou jejich vlastníky. Tento úsek
je komplikovaný vzhledem uložení všech
sítí v cestě a nelze její povrch „uzavřít“
bez souhlasu správců sítí (nutné stavební povolení). Je nutné vyřešit i svedení
dešťových vod do kanalizace, s čímž se
počítalo při plánované rekonstrukci silnice č. 308. Po konzultaci s projektantem
bylo doporučeno řešení v sejmutí povrchové nezpevněné vrstvy komunikace,
pokrytím vrstvou štěrku, následně dostatečnou vrstvou frézinku a jeho dosta-

tečným zaválcováním, což by se obešlo
bez nebezpečí na požadavek přeložek sítí.
Tato oprava by se dala provést na ohlášku u stavebního úřadu. Frézink bude v
době rekonstrukce přilehlé komunikace
dostupný materiál. V souvislosti s touto
komunikací bude doplněn výčet dosud
neopravených částí obecních komunikací, prověřen a poptán způsob a náklady
na jejich opravu tak, aby zastupitelstvo
mohlo rozhodnout o prioritách s ohledem na náklady a stanovit pořadí včetně
případného zahrnutí do rozpočtu obce na
příští období. Doufám, že se Bohuslavice dočkají v dohledné době po úpravách
všech místních komunikací i nově opravených krajských silnic.
Vlastimil Nývlt, místostarosta

Prázdninový provoz mateřské školy a vývařovny MŠ
Po dohodě se zřizovatelem bude mateřská škola v době od 8. 7. 2019 do 25. 8. 2019 uzavřena z důvodu
rekonstrukce sociálního zařízení v obou patrech.
Provoz vývařovny však zůstává po dobu prázdnin zajištěn.
Jídelní lístky jsou k nahlédnutí na www.zsmsbohuslavice.cz.
Jitka Čepelková, vedoucí stravování

Zastupitelstvo
Usnesení ZO
č.
3/2019
ze dne 18. 4. 2019
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a
zapisovatelky.
3. Závěrečný účet za rok 2018 a Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce
Bohuslavice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami a zároveň konstatuje, že Závěrečný
účet za rok 2018 bude v souladu s platnými předpisy.
4. Účetní závěrku obce Bohuslavice za
rok 2018.
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5. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohuslavice
za rok 2018.
6. Nákup stavby (tribuny) bez čp. na parcele 191/2 , LV 10001 v k.ú. Bohuslavice
nad Metují od České unie sportu, z.s.,
Praha v celkové výši 130 000 Kč a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy.
7. Cenovou nabídku firmy STAVOS
NECHANICE, s.r.o. v celkové výši
1 220 814,21 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
8. Veřejnoprávní smlouvu o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Nové
Město nad Metují a obcí Bohuslavice.
9. Pověření starosty podáním žádosti do
dotačního programu Královéhradeckého
kraje s názvem Zvýšení akceschopnosti
JPO zřizovaných obcemi v Královéhra-

deckém kraji.
10. Finanční dar ve výši 10 000 Kč pro
Jezdecký klub Bohuslavice.
11. Rozpočtové opatření č. 1/2019.
12. Cenovou nabídku firmy ADVISIA
s.r.o., Praha 8 na zpracování projektové
dokumentace DUR + DSP na akci s názvem „ Bohuslavice, rekonstrukce a doplnění chodníků podél silnice II/304“
v celkové výši 97 000 Kč bez DPH.
13. Smlouvu o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas od
firmy Neogenia s.r.o., Brno v celkové výši
roční licence 20 000 Kč.
ZO bere na vědomí:
Informace ze školské rady.

Bohuslavický zpravodaj 2/2019

Den dětí
V pátek 31. května 2019 od 10 hodin proběhl dětský den na naší
škole. Děti si mohly zasoutěžit, vyzkoušet jízdu na kole mezi vyznačenými brankami, chůzi na sněžných lyžích, netradiční fotbal s brýlemi, vědomostní soutěž ve formě úkolů a odpovědí. V tělocvičně
zdolávaly i překážkovou
dráhu a zahrály si různé
postřehové hry. Na závěr
si každý odnesl sladkou
odměnu. Dětský den se
vydařil. Děti byly nadšené, disciplíny prožívaly
s plným nasazením.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Ukliďme Česko - report z akce
V sobotu 13. dubna uspořádal Myslivecký spolek Bohuslavice nad
Metují další ročník úklidu v rámci iniciativy Ukliďme Česko. Uklízelo
se okolí koryta Zlatého potoka ve směru k Opařišti a sebralo přes 650 kg
odpadu, k tomu 6 velkých traktorových pneumatik.
V rámci iniciativy Ukliďme Česko se letos po celé České republice sesbíralo
přes 2 400 tun odpadu, z toho se ještě podařilo 500 tun vytřídit. Do jarního
úklidu se zapojilo rekordních 145 000 dobrovolníků, což je účast vyšší, než za
celý loňský rok.
Hlavním tématem byly letos pneumatiky, kterých se sesbíralo bezmála
18 tisíc. (zdroj: www.uklidmecesko.cz)

Plánujeme se zúčastnit i příštího ročníku na jaře 2020 a věříme, že se sejdeme
alespoň v takovém počtu jako letos.
Hezké léto!

Foto: Archiv

Myslivecký spolek děkuje všem zúčastněným dobrovolníkům.

Roman Kyral, MS Bohuslavice nad Metují

Pozvánka na oslavy 140 let
od založení SDH spojené
se srazem rodáků
SDH Bohuslavice ve spolupráci
s Obcí Bohuslavice a Spolkem
přátel Bohuslavic Vás srdečně
zve na oslavy 140 let od založení SDH spojené se srazem
rodáků, které se budou konat
v sobotu 31. 8. 2019 od 13.00
hodin na sokolské zahradě.
V době od 9.30 do 12.00 hodin bude pro veřejnost
otevřena základní a mateřská škola, evangelická
škola, katolický a evangelický kostel.

Od 13.00 hodin bude probíhat hlavní program na sokolské zahradě:
• slavnostní zahájení + předání vyznamenání členům SDH
• ukázky mladých hasičů SDH Bohuslavice
• výstava a ukázky historické a moderní hasičské techniky
• ukázka drezury - Šárka Kosařová a kůň Ramazotti Jezdecký klub Bohuslavice
• představení a ukázka juniorského mistra světa
v bench-pressu
• ukázka psovodů Městské policie Jaroměř
• skákací hrad pro děti, houpačky, střelnice
• odpolední program doplní dechová hudba Stavostrojka
• od 18 hodin k tanci a poslechu zahraje skupina JK Band
• ohňostroj na závěr
Bohaté občerstvení zajištěno.
Více podrobností naleznete na plakátech.
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Jak „hasí“ naši nejmenší hasiči

a našel přidušeného Matěje. Předal ho záchranářům
zdravotníkům a pokračoval s hasiči na uhašení
domečku. Záchrana osob i majetku se zadařila. Mini
hasiči se po zásahu a úklidu materiálu vrátili na
základnu.

I letos se naši nejmenší hasiči z mateřské školy
zúčastnili tzv. Braňáčku na Stadionu G. Klapálka
v Novém Městě nad Metují. V pátek 24. května
pro ně hasiči, jako již každoročně, připravili úkoly, které děti znají z přípravy na ZPV (tj. lanová
lávka, první pomoc, topografické značky, hasičské
nářadí + značky, zásah džberovou stříkačkou).
Po odběhnutí všech družstev si děti odnesly
zasloužené sladké odměny a medaile.
Naše družstvo, jako každý rok, ještě zmrzlinu za
skvělý výkon.

Na pozvání jsme také vyrazili na Dětský den do Valu.
Akce se konala 1. 6. v Přírodním divadle ve Valském
údolí. Prošli jsme společně trasu s úkoly, za které
děti dostaly malé odměny, poté následovala příprava
a ukázka. Nejprve rozcvička a pak záchrana osoby
v hořícím domečku. Vše se podařilo, počasí přálo.
K chuti po akci přišla povidlová buchta a zmrzlina.
Pro děti bylo na závěr připraveno divadelní představení
O nosaté princezně. Příjemně unaveni jsme se vrátili
v pozdním odpoledni domů.

Na programu Dětského dne v Bohuslavicích
25. května byla ukázka činnosti přípravky.
Návštěvníci mohli sledovat dramatický zásah mini
hasičů s autíčkem. Vyjeli rychle na místo nehody,
kde hasič záchranář prozkoumal hořící domeček

SRP

Jana Herzigová, vedoucí přípravky

SRP

Jednání zastupitelstva

29

Zveme vás na schůzi zastupitelstva obce Bohuslavice, která
se uskuteční ve čtvrtek dne
29. 08. 2019 od 18.00 hodin
v kanceláři starosty.
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Oslavy 140 let od založení
SDH Bohuslavice
Sraz rodáků
Celodenní akce na sokolské
zahradě. Zábavný program a bohaté
občerstvení zajištěno.

Prázdninové slovo ředitele
Funkci ředitele základní školy jsem
začal vykonávat 1. srpna 2018. Věděl
jsem, že tato práce nebude jednoduchá,
že bude náročná a taky poctivá.

Uèitelka
pro
1. stupeò
4

ZŠ a MŠ Bohuslavice
549 06 Bohuslavice 175
telefon: 491 426 706
e-mail: zs-bohuslavice@post.cz
www.zsmsbohuslavicenm.cz

Základní škola
v okrese Náchod
pøijme uèitelku
s nástupem
od 26.8.2019.
Mgr. Zdenìk Stuchlík
øeditel školy
Požadované vzdìlání:
dle zákona o pedagogických pracovnících

Jestli chceme školu posunout dále,
musíme všichni zabrat, jinak to nejde. A
všem zaměstnancům, kteří k tomu tak
přistupují, za to velmi děkuji. Učitelská
práce není jednoduchá, je náročná, ale
pěkná. „Zatěžkávací zkoušky“, kterými
naše škola prochází, jsou po tom, co naši
školu ještě nedávno poznamenalo, jistým
testem odhodlání, zkušeností, pevných
nervů a kvality celého našeho kolektivu.
Zavádění změn vždy bolí. Kvalitní a
důsledné vykonávání práce se stává
nutnou podmínkou. Škola jde správným
směrem, žáci školu reprezentují, dosahují
velmi pěkných výsledků nejen ve
sportovních a vědomostních soutěžích.
Škola pořádá také celou řadu akcí, z těch

Bohuslavický zpravodaj 2/2019

Setkání přípravek
Setkání hasičských přípravek Břehy u Přelouče – Autokemp
Buňkov
27. 4. 2019

Krajské sdružení hasičů
Pardubického
kraje
zaštiťuje již 9 let sraz
přípravek. Hlavní program
sobotního dopoledne byl
nabitý. Do slavnostního
nástupu a průvodu se zapojilo 11 sborů. Dalším bodem programu bylo taneční
vystoupení hasiček Břehy. Celé dopoledne probíhaly ukázky jednotlivých
SDH přípravek. Navazovala jedna za druhou až do oběda. Dopoledne se
plnil odznak TFA upraveného železného hasiče „Železné hasičátko“. Plnili
ho předškoláci a našim se povedlo získat 2. a 4. místo. V průběhu dne
mohly děti vyplnit čas na skákacím hradu a na pohádkové cestě s úkoly.
Pro všechny byly připraveny odměny a dárky, pamětní listy a medaile.
Setkání přípravek okresu Jičín – SDH Holovousy
5. 5. 2019
Pro naši přípravku to bylo již 2. setkání ve sportovním areálu SDH
Holovousy, opět s nabitým programem. Ráno po nástupu 12. SDH
přípravka odběhla závody požární všestrannosti tzv. Braňák. Následovala

ZÁŘ
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Velká cena Náchoda
- automatický trap
Celodenní akce na Králíčkově
kopci.

posledních bych jmenoval např. Den dětí.
V době letních prázdnin nás čekají opět
náročné práce. Zejména rekonstrukce
sociálního zařízení v MŠ, přemístění
třídy a školní družiny, úprava vchodu do
ZŠ. To je jen stručný výčet toho, co nás v
nejbližší době čeká.Škole se daří, za což
děkuji především svým zaměstnancům,
zřizovateli i rodičům. Uvědomuji si, že škola
potřebuje pomoc, a bez výraznější podpory
nás všech, i Vás - občanů, se neobejde.
Věřím, že kvalitní prací, zájmem o děti,
pořádáním různých akcí, pestrou nabídkou
kroužků, nabídkou různých činností
ve školní družině a hlavně dobrými
výsledky ve vzdělávacím procesu zvýšíme
zájem o naši školu, počet spokojených
a nadaných žáků, a tím i kvalitu školy.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem
za odvedenou práci. V první řadě chci
poděkovat všem našim žákům a jejich
rodičům za odpovědný přístup ke školní
práci a za snahu o co nejlepší výsledky.
Pedagogickému sboru děkuji za pozitivní
a vstřícné jednání k dětem a rodičům, za

štafeta dvojic. Obou úkolů se družstvo zhostilo na výbornou. Po obědě probíhaly ukázky
požárního útoku. My jsme předvedli ukázku
TFA – upravený železný hasič. Po vyhodnocení
jsme spokojeně odjížděli k hasičům do HK.
Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje
Na zpáteční cestě z Holovous jsme naplánovali zastávku v Hradci Králové u profesionálních hasičů.
Viděli jsme ukázku vyprošťování osob z automobilu po nehodě, techniku, se kterou hasiči pracují, garáže, čluny a jiné. Po prohlídce jsme přejeli
k hasičům na nábřeží. I tam probíhaly ukázky (např. jak uhasit rozpálený
olej anebo jak ho nikdy NEHASIT!). Zkusili jsme i zakouřený prostor ve
cvičné komoře a prohlédli jsme si zázemí hasičské stanice, kde hasiči slouží
24 hodinovou pohotovost
(klubovnu – odpočinkovou
místnost, jídelnu, kuchyň,
ložnice, posilovnu atd.)
Děti domů přijely unavené, ale zato plné zážitků.
Jana Herzigová
vedoucí přípravky

ZÁŘ
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kvalitní výchovně vzdělávací práci, kdy jsou
na prvním místě vždy děti a jejich potřeby.
Poděkování patří rovněž nepedagogickým
pracovníkům za velmi dobře zvládnutou
práci spojenou s hladkým provozem školy.
V neposlední řadě děkuji našemu
zřizovateli. Bez jeho pochopení k
potřebám školy, které jsou závislé na
finančních dotacích, bychom nedokázali
řadu akcí zorganizovat a uskutečnit.
Moje poslední poděkování směřuje k
žákům, kteří naši školu opustili – páťákům.
Rozloučili jsme se s vámi, ale určitě jsme
se neviděli naposledy. Budoucnost přece
neznamená, že zapomeneme na minulost,
a tím na všechny, se kterými jsme se
potkali! Společně prožitý školní rok, jak v
hloubi duše pevně věřím, byl oboustranně
přínosný. Byli jste a jistě stále budete dobrá
parta holek a kluků, kteří se nebojí vzít za
práci, pomoci kamarádovi, být odpovědní.
Samozřejmě, že ne každá minuta byla zalita
sluníčkem, objevily se i mraky. Ale věřte, že
na chmurné momenty se rychle zapomene,
zůstane natrvalo hlavně to pozitivní, to, na

Sportem za novým
přátelstvím
Dotace “Kultura a spolupráce se vyplatí
nám všem”. V Orelně od 10.00 hodin.

co budeme, my i vy, rádi vzpomínat. Přeji
vám úspěšný a bohatý další život, který pro
vás začíná „v pohodě“. Nyní odpočívejte
a naberte dostatek sil pro začátek v nové
škole, do které po prázdninách nastoupíte.
Držím vám palce, aby se vám podařilo
prožít život podle vašich představ.
Děkuji sponzorům za finanční prostředky
věnované naší škole, ať už z řad podnikatelů
nebo rodičů a především všem svým
zaměstnancům ZŠ a MŠ za odvedenou
práci, přeji jim pěknou dovolenou a
našim žákům hezké a dlouhé prázdniny.
Škola se nyní zhluboka nadechne a připraví
se na školní rok 2019/2020.
A já se těším, že se všichni v září ve zdraví
opět setkáme.
Mgr. Zdeněk Stuchlík, ředitel školy
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Kultura a sport
Z činnosti výjezdové jednotky

Co jste hasiči, co jste dělali?

DUBEN: Výjezd k požáru lesa u Nového Města n. M. (směr Spy).
Zde zasahovalo 7 jednotek: HZS Dobruška a Náchod, JSDH Dobruška, Nové Město n. M., Opočno, Velká Jesenice a Bohuslavice (J.
Černý, P. Čepelka, M. Hemelík a L. Timura). Výjezd do Nového
Města n. M. k požáru trávy po pálení (u letiště). Zde zasahovaly
JSDH Nové Město n. M. a Bohuslavice (J. Černý, K. Čepelka ml.,
M. Čepelka, P. Čepelka a J. Hemelík). Výjezd k požáru skladovací
haly se senem ve Veselici. Zde zasahovalo 8 jednotek: HZS Jaroměř a Náchod, JSDH Česká Skalice, Jaroměř, Jasenná, Nové Město n. M., Velká Jesenice a Bohuslavice (J. Černý, K. Čepelka ml.,
M. Čepelka, P. Čepelka a M. Hemelík). Dozor při pálení čarodějnic na sokolské zahradě v Bohuslavicích (J. Černý a J. Meloun).
ČERVEN: Ukázka zásahu střední pěnou na dětském dnu ve
Slavětíně (J. Černý, M. Čepelka a P. Čepelka). Námětové cvičení - likvidace požáru ve 4. nadzemním podlaží a evakuace osob
v Domově mládeže ZŠ a SŠ (internát Králíček) v Novém Městě n. M. Zde se zúčastnily HZS Dobruška, JSDH Nové Město n.
M. a Bohuslavice (J. Černý, M. Čepelka, P. Čepelka a L. Timura).

ZÁŘ

21

Soutěže žen a mužů
Sobota 27. dubna: Memoriál Jiřího Kerouše v Holicích. Družstvo žen
obsadilo z 11 družstev 2. místo.
Pátek 17. května: Okrsková soutěž ve Vrchovinách. Družstvo mužů obsadilo z 10 družstev 2. místo.
Sobota 18. května: 1. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy v Černčicích.
Družstvo žen obsadilo z 11 družstev 4. místo.
Sobota 25. května: 2. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy ve Lhotě za
Červeným Kostelcem. Družstvo žen obsadilo z 11 družstev 7. místo.
Sobota 8. června: 3. kolo Náchodské hasičské Primátor ligy v Blažkově.
Družstvo žen obsadilo z 11 družstev 8. místo.

Hudební slavnost
Dotace “Kultura a spolupráce se
vyplatí nám všem“ v Orelně
od 18.00 hodin.

Soutěže mladých hasičů
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Sobota 6. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Rožnově (střelba
ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci,
požární ochrana, překonání překážky po vodorovném laně, dorost
ještě test z PO). Mladší žáci A (K. Černá, K. Hanušová, Z. Macková,
V. Mrštilová a M. Šitinová) obsadili z 24 družstev 2. místo a mladší
žáci B (L. Baldrych, Š. Beneš, B. Čečetka, A. Hvězda a M. Matoušek) 3.
místo. V dorostencích z 6 závodníků obsadil Radim Čečetka 1. místo
a Aleš Rydlo 6. místo. V kategorii dorostenek z 6 závodnic obsadila
Denisa Syrovátková 3. místo a Marie Magdalena Poláková 5. místo.
Sobota 13. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Nahořanech (ml. a st.
žáci stejné disciplíny jako v Rožnově, dorost: střelba ze vzduchovky, šplh,
přeskok přes vodní příkop, určování PHP a prostředků PO, optická signalizace, základy první pomoci, přesun podle azimutu a test z PO). Mladší
žáci A (K. Hanušová, Z. Macková, V. Mrštilová, M. Šitinová a A. Timura)
obsadili z 29 družstev 4. místo, mladší žáci B (L. Baldrych, Š. Beneš, B.
Čečetka, T. Grim a A. Hvězda) 9. místo. Starší žáci (N. Černá, N. Mrštilová,
D. Netolický, D. Syrovátková a J. Veselovský) obsadili z 22 družstev 5. místo.
Neděle 5. května: Pohár SDH Nízká Srbská (požární útok, štafeta dvojic a štafeta 4 x 60 m). Mladší žáci (L. Baldrych, Š. Beneš, B. Čečetka,
T. Grim, K. Hanušová, A. Hvězda, Z. Macková, V. Mrštilová, T. Stehlíková a A. Timura) v PÚ obsadili 4. místo, ve štafetě 4 x 60 m 2.
místo a ve štafetě dvojic 4. místo. Ze 14 družstev obsadili celkové 2.
místo. Starší žáci (N. Černá, R. Čečetka, T. Hanušová, N. Mrštilová,

ŘÍJ
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Posvícení
Tradiční taneční zábava v Orelně
(informace budou upřesněny).

D. Netolický, D. Syrovátková a J. Veselovský) obsadili v PÚ 9. místo, ve
štafetě 4 x 60 m po chybném předání proudnice a neplatném pokusu 15.
místo a ve štafetě dvojic 7. místo. Z 15 družstev obsadili celkové 11. místo.
Sobota 18. května: Bohdašínský pohár (stejné disciplíny jako v N. Srbské). Mladší žáci (L. Baldrych, B. Čečetka, K. Černá, T. Grim, K.
Hanušová, A. Hvězda, V. Mrštilová, T. Stehlíková, M. Šitinová a A.
Timura) v PÚ zvítězili, ve štafetě 4 x 60 m obsadili 9. místo a ve štafetě
dvojic 6. místo. Z 20 družstev obsadili celkové 4. místo. Starší žáci (Š.
Beneš, N. Černá, R. Čečetka, T. Hanušová, N. Mrštilová, D. Syrovátková a J. Veselovský) obsadili v PÚ 7. místo, ve štafetě 4 x 60 m 8. místo
a ve štafetě dvojic 13. místo. Ze 17 družstev obsadili celkové 10. místo.
Sobota 25. května: Okresní přebor jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami v
Náchodě. V kategorii mladších žáků obsadil Boris Čečetka z 10 startujících 4. místo, v kategorii starších žáků obsadil Radim Čečetka z 13 startujících také 4. místo.
Sobota 8. června: Bezděkovská 60 (běh na 60 m s překážkami). Družstvo
mladších žáků (B. Čečetka, K. Černá, K. Hanušová, V. Mrštilová a A. Timura) obsadilo z 16 družstev 2. místo. Družstvo starších žáků (R. Čečetka, N.
Černá, T. Hanušová, N. Mrštilová a D. Netolický) obsadilo z 10 družstev 5.
místo. Družstvo dorostu (J. Krištof, M. M. Poláková, A. Rydlo, D. Syrovátková a J. Veselovský) nemělo ve své kategorii soupeře, takže předem bylo
jasné, kdo zvítězí. V jednotlivcích na medailové umístění dosáhla v kategorii
mladších dívek Kristýna Hanušová, z 38 závodnic obsadila 3. místo. V dorostencích se Aleši Rydlovi podařilo v konkurenci 9 závodníků zvítězit.
Karel Čepelka ml.

Bohuslavický zpravodaj 2/2019

Rozhovor s bohuslavickým rodákem a
mistrem světa v bench-pressu
Je mu pouhých 16 let a již vzpírá neuvěřitelných 170 kg! Získal
juniorský titul a je držitelem národního, evropského a světového
rekordu v kategorii do 17 let.
Slovo je o bohuslavickém rodákovi, mladém
sportovci, Alexu Maryškovi.
Alexi, vzpomeneš si, kdy jsi poprvé zvednul svoji první činku?
Svoji první velkou činku jsem zvedl ve 13 letech.
Kdy jsi byl poprvé na soutěži a kolik jsi
zvednul?
Svých prvních závodů, shodou okolností šlo
hned na poprvé o Mistrovství světa, jsem se
zúčastnil v 15 letech, kde jsem zvedl 107,5
kg a umístil jsem se na 2. místě. Minimální
věková kategorie je od 16 let, takže jsem měl
trochu nevýhodu.
Můžeš ve zkratce popsat, jak disciplína probíhá? Kolik je pokusů atd.
Soutěž probíhá v různých věkových a váhových kategoriích. Já soutěžím v kategorii 16 - 17 let do 110 kg. Jsou 3 pokusy a jde o to,
zvednout co největší váhu, která musí být uznána rozhodčím.

Kontakty a telefonní čísla
Policie ČR			

158

Záchranná služba		

155

Hasičský záchranný sbor		

150

Kolik času věnuješ tréninku a
jak často cvičíš?
Trénuji pravidelně 4 krát v týdnu
a jeden trénink trvá asi 2 hodiny.
Co nebo kdo tě nejvíce motivuje ke zdokonalování se?
Mojí motivací ke zdokonalování
se je touha být nejlepší v této silové soutěži.
Máš v této disciplíně nějaký
vzor?
Za můj vzor považuji svého dědu
a také svého strejdu Jiřího Maryšku, kteří se oba této silové disciplíně
věnovali.
Jistě jsi už přemýšlel o cílové váze, kterou bys jednou chtěl pokořit. Prozradíš nám ji?
O mé cílové váze jsem nikdy takto nepřemýšlel. Chtěl bych jen zvedat
takové váhy, které mě budou umisťovat na medailových pozicích.
Děkujeme ti za poskytnutí rozhovoru a přejeme ti mnoho úspěchů nejen ve sportu, ale i v soukromém a studentském životě.
Za redakci Jiří Šitina

Obecní úřad
Úřední hodiny:
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

Jezdecké drezurní závody v Bohuslavicích
1. května uspořádal Jezdecký klub Bohuslavice manželů Kosařových
ve svém areálu první drezurní závody. Pro jezdce z celých východních Čech byly vypsány soutěže obtížnosti Z-S. Nový jezdecký
povrch přilákal do Bohuslavic velmi početná
startovní pole, závodilo se od 9.00 do 19.30
hodin a po celou dobu podporovalo jezdce
svou přítomností mnoho diváků. Drezurní
sport není adrenalinovou záležitostí, věnuje
se mu převážně něžné pohlaví, přesto se
mezi 80 startujícími našli 3 muži, kteří
v sedlech svých koní ve svých soutěžích
zvítězili. Dařilo se i zástupcům pořádajícího
klubu, který reprezentovala Šárka Kosařová
v sedle mladých koní Ramazotti a Andělka.
V závěrečném Veterán Cupu startovala
i hlavní organizátorka Jana Kosařová.
Pořadatelům se podařilo získat generálního sponzora, firmu Volf
heating s.r.o. a další sponzory našeho regionu, kteří se významnou
měrou podíleli na velmi kladném hodnocení všech zúčastněných.
Obec Bohuslavice podpořila tuto sportovní akci nejen finančním da-
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Máš svého vlastního trenéra nebo cvičíš sám?
Cvičím se svým dědou, Jiřím Maryškou, který je mým trenérem.

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

rem, ale i zapůjčením pivních setů do zázemí pro diváky. Po grilovaném
praseti se jen zaprášilo, počasí přálo, bylo příjemné a povzbudivé sledovat v našem areálu plno spoluobčanů, kteří využili volného vstupu a přišli naši aktivitu podpořit, nebo si dát něco dobrého na zub.
Letošní první ročník drezurních závodů byl první novodobou
pořadatelskou vlaštovkou, ale vězte, že určitě
ne poslední. Naslouchali jsme připomínkám a
pro příští rok nachystáme lepší „VIP“ zónu pro
diváky aktivně sledující dění v kolbišti, nebo
možnost svezení vašich dětí na koních. Věřím,
že se 2. května 2020 opět potkáme u Kosařů
„Ve shromáždění“ v ještě hojnějším počtu.
Od května funguje pro děti starší 10 let jezdecký kroužek, s docházkou 1x týdně. Nabízíme
možnost občasného svezení i pro menší děti. Pro
dospěláky nabízíme vyjížďky v kočáru, možnost
vystavení dárkového poukazu. Tel. 604 532 395
Jana Kosařová
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„Všichni
dospělí
byli
dětmi, ale málokdo si na to
pamatuje.” Antoine de Saint – Exupéry
Věřte mi, že my starší pamatujeme. A s
přibývajícími roky se až divíme, co si na nás
dovedou vzpomínky, které pustí do naší hlavy
dlouhodobá paměť, připravit. A jaké poklady
„zašlých časů“ se před námi otevírají.
To, že se k nám nastěhovali Tři králové už
na celý rok, protože stále častěji někoho
podezříváme, že nám schoval K-líče, M-obil, Brýle, a než zavoláme na vnouče tím správným
jménem, to raději dál nebudu rozvádět. Vím
své. Ale ráda bych se vrátila ke vzpomínkám,
které jsou stále častější.
Ke vzpomínkám na školní léta a na školu v mé
rodné obci. Vidím tu malou holku s „nafouknutými tvářemi“, která sedí první den ve škole
a zlobí se na celý svět, protože všechno, co se
naučila, nebylo ve školce, ale dal jí to do vínku
hlavně dědeček, který ji hlídal. Do školky ta
malá holka totiž nechodila. A najednou musela sedět ve škole.
Ale velmi brzy se můj názor změnil a školu
jsem měla ráda. Jako jedináček jsem měla
najednou spoustu kamarádů, ale také nové
vědomosti a nové učitele, kteří mi je předávali.
Nikdy nezapomenu na pana řídícího Františka
Pilze, mého prvního učitele, na paní učitelku
Olgu Richtrovou. A i když byly další školy,
učitelé, profesoři, kteří prošli mým životem
– k těmto dvěma přibyl velmi výrazně už jen
jeden. A to František Krahulec.
Ale bohuslavická škola, to byl základ a já si
teprve po letech, kdy jsem školu poznala i z té
druhé strany, nejen očima malého žáčka, ale
jako vychovatelka a učitelka, uvědomovala,
jak moc byl důležitý a jak často jsem se hlavně
k těmto učitelům vracela a v duchu i obracela
„o pomoc“, o radu.
A kdybyste se zeptali mých dětí, dostali byste
podobnou odpověď. Byly žáky stejné školy a
já viděla školu z pozice rodiče. Ano, vím, jsme
jenom lidé, se svými radostmi i starostmi, a
ne vždy jsme se vším spokojeni, občas máme
výhrady. Ale také vím, že pokud jsem cítila, že
není něco třeba úplně v pořádku, vždy se to
dalo vyřešit. A jako každý rodič více dětí mohu
říci, že každé dítě je jiné. Doma i ve škole. A
tak si také každé dítě vybralo jinou - ale svou
cestu, kterou začalo v bohuslavické škole. A
že si dál nesly píli, vytrvalost a odhodlání v
duchu slov: „těžko na cvičišti, lehko v boji“,
laskavost, vztah k práci, k hudbě, šikovné
ruce…, ale i řád, pořádek, respekt k dalším
pedagogům i dospělým. A sami už vychovávají své děti. A v případě dcery i další malé žáčky
ve škole, kde učí.
Když nejmladší syn končil Základní školu v
Bohuslavicích, měla jsem tu možnost vidět
ho nejen jako rodič dospívajícího kluka, ale
jako pedagog. Robert Fulghum, mimo jiné
Registrace: MK ČR E 10283
Místo vydání: Bohuslavice 175
Náklad: 360 ks
Prošlo jazykovou korekturou

další můj oblíbený spisovatel, kdysi řekl:
„funkce v zaměstnání ani zdaleka neodpovídá
na otázku – co děláte?“ Byla jsem zprvu jak
auto v záběhu. A možná v očích některých
stále ta, která nemá žádný titul. A já věděla,
že z vysoké školy životní se tituly nedávají, ale
vždycky jsem si vzpomněla na své učitele, na
zkušenosti mých rodičů i svých, doplňovala
si vzdělání vychovatelství a speciální pedagogiky, učila se – a učím se stále. Pochybovala,… dělala chyby. No, kdo je nedělá. A vzpomínám na těch 22 let ve škole. V kolektivu
lidí, od kterých jsem se učila učit, vychovávat,
komunikovat.
V kolektivu dětí, od kterých jsem se učila
nepřestávat být dítětem, ale být jim třeba i
maminkou, babičkou…, v zápalu hry někdy i
dědečkem, když nebyl nikdo po ruce. A taky
se smát, to když se mi ten úsměv někdy z
tváře vytrácel, i přesto, že jsem se snažila starosti nechat doma.
Učila jsem se i při setkání s rodiči. Byla jsem
pořád máma, a jak šel čas, postupně i babička
šesti vnoučat. A uteklo to tak rychle – a
užívám si zasloužený důchod. I když. Asi jsem
to chtěla trochu jinak. Připadá mi, že jsem z
toho rychlíku nepřestoupila, ale vystoupila,
vypadla….
Vážila jsem na miskách vah, přemýšlela….
Mám ráda přírodu a práce s dětmi, to bylo
na jedné misce vah. Jenže na druhé byla
únava, zachování zdraví a kdosi tam přihodil
myšlenku, že už nikdy nevstoupím do stejné
řeky. Mohla bych se utopit. Vadil mi hluk, lidi
a já utíkala do přírody, do klidu a vnoučata,
když jsme si spolu užili, vždy s úlevou, že se
jim u babičky nic nestalo, vracela rodičům. A
hledala dál ten svůj klid.
Zprvu to fungovalo, tak jak to napsal Jan
Werich.
„Už vím, že chuť do života a radost z bytí
může člověk načerpat snáz z počínání přírody
než z počínání lidí.“
Snažila jsem se úplně
odstřihnout od školy,
kde jsem pracovala,
od lidí, s nimiž jsem
pracovala, od lidí, se
kterými jsem se potkávala, žila - a snad
i od dětí. A začaly
si mě vyhledávat
občasné neduhy, které
mě neměly šanci při
zaměstnání dohnat.
Nechtěla jsem nic
slyšet, nic vědět, ani nic vidět. Svého vnoučka
jsem pomalu proti své vůli přece jen doprovodila první den do školy. Byl už pátý školáček, s
posledním půjdeme po prázdninách.
Ale jak už to tak bývá.
„Stáváme se zodpovědným za to, co k sobě
připoutáme.“ Antoine de Saint - Exupéry
A tak se i do té mé možná i zbabělé ulity dosTisk v Novém Městě nad Metují
Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o.
Telefon: 491 474 197
Web: www.vhprint.cz

távaly informace o škole, do které jsem před
55 lety nastoupila jako prvňáček. A na kterou
s láskou vzpomínám. Informace, které mě
udivují, překvapují, trápí a nedávají spát. Informace, které mě nutí přemýšlet, co se stalo,
proč se stalo, co chybí v té „mé“ - staré škole.
Vždyť je všechno nové.
Kdysi dělaly obec obcí - škola, kostel a hospoda. A vůbec to nebyl žádný Bermudský trojúhelník, kde se všechno záhadně
ztrácí. Díky němu se komunikovalo. Někdy
poučením, někdy fackou, někdy odpuštěním.
Trochu jsem to odlehčila. Možná popudila
někoho kostelem. Ale i ti největší bezvěrci se
v nejtěžších chvílích zapomenou a obrací se k
Bohu o pomoc. A mě to naučila už babička a
nevidím v tom nic špatného.
Říká se tak nějak, chceš-li něco věděti, dozvíš
se to od dětí. A věřte mi, že i těm otázkám
jsem se při náhodném setkání s nimi bránila,
ptát se jich…. Ale děti jsou bezprostřední,
upřímné…..
A upřímně. Dlouhé měsíce jsem se statečně
bránila, zaříkala, že už nechci mít se školou
nic společného. Ale vzpomínky nejdou zabalit
do krabice a hodit na půdu. Myšlenky vám
vklouznou do hlavy i přes neustálý odpor.
Najdou si cestičku…. A já si připadám jako ta
vlaštovka, která už hnízdí jinde, ale než najde
cestu, vždycky zakrouží nad hnízdem, kam
se vracela 57 let. Možná tohle zamyšlení, vzpomínání ve mně vyprovokovalo každoročně
probuzené hokejové vlastenectví, držet
pohromadě, nevzdávat se, mít jeden cíl, hrát
fair play a víra ve vítězství. A jsme i u té víry.
Není mým úmyslem nikoho soudit, nikoho k
něčemu nabádat.
A jestli – tak ke zdravému rozumu, pokoře,
porozumění, vzájemné komunikaci, ať už
je mnohdy i ostřejší a vyhrocenější, a také k
naslouchání. Možná, že někdo v té hospodě
u piva může říct, že nejde-li o život, jde……
Nebojte, nebudu pokračovat.
Protože o život přece jde. O ten
současný i budoucí. Všech. A
zejména dětí, které si staví ten
svůj dům. Staví teprve základy
a ty potřebují být pevné a v dobré půdě. A o to přece jde všem.
Přeji všem krásné léto a vždy
jen ty nejhezčí vzpomínky na
školní léta a na tu vaši, naši
školu. I když k nám přijdou
ty vzpomínky obvykle až s
příchodem té dlouhodobé
paměti.
Nevím, co by mi řekl pan Miroslav Horníček.
Zdali jsem příliš neunavila či neotrávila
případné čtenáře. Ale jistě mi už na začátku
svým moudrem poradil.
Člověk píše to, co cítí a ne to, co od něj
chtějí druzí.
A já to tak cítila.
Jana Matoulková
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