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ČERVEN – ČERVENEC
Prázdniny jsou senzace, pořád samá legrace,
Pojedem k dědovi, ten na nás nic nepoví.
Tak. A úvod máme za sebou. Půjčila jsem si ho z příběhů Macha a Šebestové, jinak
žáků 3.B. Mimochodem, teď mě napadlo, že tihle žáci nám opět nepostoupí do vyššího
ročníku, na rozdíl od ostatních dětí, které nám o prázdninách zase o rok povýší.Ale za to může
sluchátko, však víte.
Jo, jo.Prázdniny jsou senzace a ta legrace k nim patří. Rozesmáté a spokojené děti, to je přece
to nejkrásnější na světě. A jestli se děti o prázdninách usmívaly jako to sluníčko, tak mají
pusu od ucha k uchu ještě dnes, a vůbec jim nevadí, že prší. Tedy - konečně prší. No a já
můžu klidně opět vkročit, tedy, s dovolením, jen prostřednictvím tohoto zpravodaje, do vašich
domovů. A zavzpomínat na ty letošní prázdniny, protože, děda – ten na mě opravdu nic
nepoví.
Mé prázdninové působiště nebylo nijak velké a většinou jsem se pohybovala mezi
svým bydlištěm, Náchodem a Novým Městem. Přesvědčila jsem se, že naše České dráhy by
snad vůbec nemusely každoročně měnit jízdní řád. Stačilo by napsat slovo PŘIBLIŽNĚ. Ale
taky jsem zjistila, že takové 50ti minutové čekání na vlak má i své klady. Kromě toho, že se
naučíte trpělivosti, tedy když nespěcháte ( zuřivosti a neslušným slovům, když spěcháte) a
popovídáte si s přáteli či známými.
Ale jestli si myslíte, že jsem nic moc nezažila, tak to se mýlíte. Na lodi snů jsem
projela pěkný kus světa, toulala jsem se s kamerou i s objektivem. Abych trochu upřesnila tu
loď snů, já nepatřila k těm záhadným a velmi majetným cestujícím, protože jsem se starala o
chod kuchyně a o spokojenost strávníků. Určitě pochopíte, že ne těch na lodi. Ale viděla jsem
kus světa. Jen tu zoologickou zahradu jsem letos vynechala. Při vší smůle by na mě mohl
spadnout 4,5 kilový sloní zub a co potom. Jo, kdyby mě raději narostly nové, alespoň ty třetí.
Prý o letní prázdninové úrazy letos nebyla nouze. A já jsem ráda, že se mě vyhýbají. Tedy,
alespoň zatím….. Však to znáte. Tohle člověk nesmí zakřiknout.
Léto jsem si užila po svém, ani trochu nebylo „na houby“.Mrzí mě však , že opravdu nebylo
na ty houby v lese, jak jsme si plánovali s dědou. O to víc zážitků jsem ale nasbírala u vnučky
Terezky. Sledovala jsem její proměnu z miminka v pořádného raráška, oprášila dětské
písničky říkanky,doplnila je o další vlastní verze a posilovala svaly. Domů si odvážela ty
nejkrásnější zážitky.
Taky jsem hodně četla. Noviny od první stránky do té poslední a od poslední do první
znovu tam, kam chodil i císař pán pěšky. Zjistila jsem při tom, že nejoblíbenější hrou našich
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politiků byla v letošním létě hra „škatule, škatule hejbejte se“.S tím rozdílem, že já jako dítě
jsem ji hrála mezi stromy. Teď se prý hraje mezi koryty.
Poslední knížku, kterou jsem dočetla právě včera,byla „Hadrová panenka“.Je to dárek pro
Terezku, tak prosím neprozradit. Jinak jsem trávila chvíle hlavně s „Krtečkem“. Manžel a syn
totiž trávili dovolenou na okolních polích. Zemědělci měli žně. Ty na poli. Ty finanční –
nevím, zda budou přímo úměrné počtu odpracovaných hodin a těm podmínkám. Samozřejmě,
že letos by za ty podmínky zasloužili mimořádnou odměnu všichni. Ale abych se vrátila
k tomu krtečkovi. Mám ho moc ráda a vlastně jsem s ním vyrůstala, jako ostatně spousta
jiných dětí. A tak jsem se s tímhle kamarádem vymýšlela překvapení pro děti do školy.
Ale musím vám prozradit, že jsem se jednoho brzkého letního rána rozhodla
skoncovat s Bohoušem! Vstávala jsem o prázdninách každý den kolem šesté, ale aby mě
někdo budil ještě dříve, tak to tedy ne. Nenechte se mýlit, muž byl doma a se starostou
vycházím dobře. Bohouš je totiž náš kohout. A kokrhá si naprosto kdy chce. Zatím tedy ještě
vládne harému slepic a ještě si nikdo ze sousedů nestěžoval, čehož se při jeho brzkých
kokrhavých produkcích někdy obávám. Já si však stěžuji na kohouta a ne na sousedy. (…ten
kapr byl moc dobrý a okurky mám naložené- díky.)I když si nejsem úplně jistá, kam se
ztrácejí kočky, které chovám a občas poskytuju u útulek nalezeným a kdo mě postřelil
Matýska.Jo, toho kohouta ještě nechám, možná trénuje na Superstar.
Prázdniny se ale pomalu blíží ke svému konci a tak ještě „horkou jehlou“ s heslem „ráno
moudřejší večera“ aneb ještě je čas, kromě vaření, mytí nádobí, uklízení, nákupů, praní,
žehlení, zalévání apod. taky zavářím ( to až se nejen zima zeptá, co jsem dělala v létě) a
sleduji největší svátek všech sportovců, tedy olympiádu. Jsou to borci, i když nestojí zrovna
na stupních vítězů. Občas přemýšlím, který sport bych si vybrala, kdybych musela, no něco
by se možná, možná dalo vybrat a zkusit. Ale v tom Řecku bych možná asi nejspíš uspěla
s řečněním. Jsem ráda , že naše česká výprava ochutnala olympijský chlebíček a nevylomila si
hned na první kůrce zuby.
No a aby byl prázdninový výčet úplný, taky jsem lenošila (tedy na slunci zrovna ne,
nějak na mě bylo moc teplo) a odpočívala. Protože za pár dní nastoupím do vláčku plného
školáků a na lenošení nebude ani trochu čas. Už jsem si koupila jízdenku a to i s rychlíkovým
příplatkem. V létě jsem totiž jezdila lokálkou se zastávkou na znamení.Pokud nejezdíte
vlakem - tu nemají jen v Hošticích.
Jo. Prázdniny byly legrace, ale teď už zase do práce. Škola už čeká a těší se nejen na nové
prvňáčky, ale na všechny děti. A musím prozradit, že se těší 1. září i na ty, co už ze školních
střevíců odrostli a přijdou s námi oslavit takové malé narozeniny. Jaké? To vám prozradíme
až v dalším příspěvku, který bude patřit jen a jen naší škole. Proto se těším, nejen na další
setkání prostřednictvím zpravodaje, ale i na setkání třeba už 1. září.
Pěkný zbytek léta přeje Jana Matoulková

POZVÁNÍ
na odpolední zahradní slavnost u příležitosti
20. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLY V BOHUSLAVICÍCH
Než vás pozveme na malé výročí školy v Bohuslavicích, měli bychom se vrátit o nějaký ten
rok zpátky.
…..je 29. června 1984 a právě skončil školní rok 1983/1984. Děti se rozešly do svých domovů
s vysvědčením. Pospíchaly. A proč taky ne, vždyť je čekaly 2 měsíce prázdnin. Na nějaké loučení se
školou už nebyl čas. V hlavě už se rojily velké prázdninové plány. Těch pár kluků,co si odnášelo
napomenutí za lumpárny asi nepospíchalo tak rychle a ti dva, co podpálili stoh slámy a nesli si
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sníženou známku z chování, přemýšleli spíš, co bude doma. Dvojka z chování tížila i jednu dívenku ze
4. ročníku. Žádnému z odcházejících se dětí ale určitě neuniklo, že se v těsné blízkosti staré školy už
delší čas něco děje. Stavěla se totiž nová škola a stavba se blížila do finiše.
Prázdniny utekly jako voda a v posledním prázdninovém týdnu se nová škola chystala na budoucí
žáčky.
V neděli 2. září 1984 se u příležitosti slavnostního otevření nové školy sešlo na 300 místních
občanů i návštěvníků z okolí. Tak se píše v kronice školy.
Vynechám nezáživný ceremoniál a výčet různých funkcionářů, kteří opakovali ve svých projevech
stále totéž. Prostě – věc se podařila. Tedy přesněji, kronika uvádí …“podařilo se velké dílo: postavit
v Bohuslavicích novou školní budovu pro 1. stupeň základní školy. Stará budova byla už v roce 1910
uznána jako nevyhovující pro havarijní stav a bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy. Jednání o
započetí stavby se však protahovala, přišla 1. světová válka a za předmnichovské republiky pro
řevnivost politických stran se o tomto úkolu přestalo uvažovat…“ No, mnoho lidí ví, že situace byla
všelijaká že se dokonce snad i pořádala nějaká sbírka. Mnoho lidí ví, co to stálo starostí, co práce
tatínků, dědečků a dalších, kteří chtěli, aby se děti učily v pěkném prostředí. Za to jim patří dík. Běžný
provoz občas objevil i nějaké nedostatky, ale to je asi bolest všech staveb.
Brzy bude 1. září . Ve škole je už teď rušno, protože chceme , aby se dětem ve škole, která oslaví 20
let, líbilo. Před dvaceti lety se školní rok zahajoval v místním kině. My se sejdeme ve škole. A to
nejen dopoledne, kdy zahájíme nový školní rok a přivítáme nové prvňáčky, ale také odpoledne na
malé zahradní slavnosti, která bude uspořádána u příležitosti 20.výročí otevření nové školy.

Pozvání
na odpolední zahradní slavnost u příležitosti 20. výročí otevření nové školy v Bohuslavicích n/M.
S T Ř E D A 1. ZÁŘÍ 2004
Program:
14.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.

setkání s bývalými zaměstnanci školy
prohlídka školy pro veřejnost
příprava balónkové pošty
vypuštění balónků s poselstvím
sportovní soutěže – školní víceboj družstev

Po skončení soutěží – volný program (posezení u táboráku, opékání vuřtů apod.)
Srdečně zvou zaměstnanci

A co zahrádkáři…
Po krátké přestávce se opět setkáme na stránkách tohoto zpravodaje. Při této činnosti zahrádkářské nám
utíká čas dvojnásob a máme tady srpen.
Srpen je posledním letním měsícem a většinou se vyznačuje nejkrásnějším a stabilním počasím. Dny se
již výrazně krátí a noci ochlazují. Srážení vzdušné vlhkosti přináší hojně rosy mlhy při vodách a lukách. Je
žádáno dokončit žně a usušit druhá sena . otavy. Konce měsíce někdy přináší bouřky a deště. V minulosti byl
srpen měsícem, kdy končily žně a zemědělci se zpravidla radovali ze své úspěšné práce, takže nebyla nouze po
vesnicích o slavnostní dožínkové veselice a krásné zábavy. Dnes však zůstala jen ta práce a zábava se nám kamsi
vytratila.
Pro zahrádkáře je v srpnu na zahradě práce více než dost. Vysazujeme jahodník, provádíme sklizeň
česneku. můžeme provádět řez peckovin, rybízu, angreštu, maliníku. nezapomeňme podpírat obtížené větve
jabloní nebo hrušní, které bývají obtíženy ovocem. Za panujícího sucha je dobře tyto stromy zalít. Lépe je více
vody najednou, nežli často a málo. Nutno sbírat padané ovoce.
Dokončíme očkování jabloní, hrušní, slivoní, třešní, višní a meruněk, naposledy broskvoní. Plochy po
sklizené úrodě nenechám ležet ladem. Pozemek osejeme buď na zelené hnojení, nebo můžeme použít pelušku,
která jde dobře krmit králíkům.
Růže a okrasné keře již nehnojíme, aby dřevo do zimy vyzrálo. Odstraňujeme semeníky z letních jiřinek
a ty se nám odvděčí nesazením květů.
K měsíci srpnu se váží různé pranostiky. Připomeňme se některé z nich.
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Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné počasí se očekává
V srpnu studený vítr ze strnišť fouká
Když v srpnu půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje
Rolníkovi srpnové rosy dobrou předpověď nosí
Čeho srpen nedovaří, toho září neusmaží
Když nás srpen sluncem hřeje, ovoci a vínu přeje
Když v měsíci srpnu hřímá, bude na sníh bohatá zima
V době kdy lidé chovali hodně zvířat, určovali podle jejich chování počasí:
Když hovězí dobytek v poledne po vzduchu lapá, nozdry do výšky vystrkuje a hlasitě funí, velká
nepohoda nebo bouřka přijde. Sviňský dobytek podestýlání své roztahuje, koně mušky tlamou lapají. Ovce na
pastvě skákají a husy a kachny se silně koupají, deštivo a větrno bude
Před deštěm se také slepice a vrabci rádi popelí v prachu. Zítřejší den bude jistě deštivý, pakli slepice
pozdě večer, když už se téměř setmělo běhají, vytrvá deštivo delší čas.
V letošním roce se poměrně hodně urodilo ovoce i drobného ovoce, višní a třešní.. i zeleniny všeho
druhu je dostatek. Zaráží mě však, že ovoce, Zvláště třešně, višně, rybíz i angrešt nebylo možné nikde odbýt.
Osobně si myslím, že lidé hodně zpohodlněli. Nadělat zavařeninu nebo jinak zpracovat toto ovoce k uskladnění
je nemalá práce, pamatuji se však, že v době mého mládí se v domácnostech zavářelo a sušilo a nebo jinak
zpracovávalo i dlouho do noci. Sousedky se i navzájem vypomáhaly i když ráno je čekala těžká práce, hlavně na
venkově a to na polích.
Vím, že i v městech se zakládaly kluby, kde hospodyně se učily zavářet a dávaly si recepty na různé
dobroty v podobě marmelád a různých sirupů. Dnes se dává přednost televizním pořadům a vitaminy se koupí
v podobě pilulek. Pak se divíme, kolik jsme utratili v lékárnách za tato léčiva. Vitaminy, která nám rostou na
zahradě, polknou špačci nebo jiní opeřenci. Před nedávnem upozorňoval jeden politik, že se nemáme dívat do
zpětného zrcátka, já jsem se teď díval, snad se čtenář na mě nebude zlobit.
Každodenně mě navštěvují někteří zahrádkáři a stěžují si, že se jim nedaří řádně dopěstovat pěkné
broskvičky. Broskev je háklivá na přesazování. Nejlépe se jí daří tam, kde z mládí vyrostla. Jde tomu pomoci
tím, že se takovou broskev vypěstujeme sami a to z pecky. Musíme si sehnat pecky z pozdně zrajících odrůd.
Z raných odrůd je špatná klíčivost. Pokud máme takové pecky, zasadíme je tam, kde chceme broskev mít trvale.
Zasadíme 2 až 3 pecky, protože se může stát, že některá nevyjde. Po vzejití necháme jen jednu, tu nejlepší.
Abychom byli ú)spěšní při získání semenáčků, je třeba pecky broskví nejdříve stratifikovat, rozumíme
působení nízkých teplot a přiměřené vlhkosti po určitou dobu, aby osivo bylo schopno vyklíčit. Stratifikační
doba se pohybuje 5-6 týdnů. Pecky, které si připravujeme na stratifikaci musí být usušeny v přírodních
podmínkách na vzduchu, ne někde u tepelného zdroje.
Protože pecka je velmi tvrdá, usnadníme klíčení tím, že pecku šetrně narušíme. Dělá se to nejlépe
v svěráku. Jde to i jemným poklepem kladívkem.
Vyluštěné osivo můžeme nechat nabobtnat asi 24 hodin ve vodě. Potom osivo vysejeme na správné
místo , kde připravíme lehkou humózní půdu a vyséváme asi 20 milimetrů hluboko. Pokud nám vzejde
semenáčků více, musíme nepotřebné přesadit na jiné místo a použít k další potřebě. Na podzim, kdy už je
semenáček asi v síle tužky, očkujeme. Vysévání osiva můžeme naplánovat tak, abychom vysévali asi začátkem
května. Ujaté očko poznáme tak, že při lehkém dotyku odpadne řapík. Ujatá očka chráníme před mrazem.
Odborníci doporučují nasypat k přirostlým očkům vhodný substrát. Doporučují se piliny nebo rašelina.
Očkovanou podnož je dobré udržovat ve vlhku, proto zaléváme. Je to trochu více práce, ale ušetříme dosti peněz
za zakoupený stromek a máme více jistoty, že přežije. Ještě se vrátím k té stratifikaci. Stratifikovat lze na různé
způsoby. Jako nejlepší způsob a nejjednodušší, který mohu doporučit je , že zjara asi v březnu smícháme pecky
s vlhkým pískem a dáme do většího květináče. Květináč přikryjeme pletivem a zakopeme do země. Pletivo nám
chrání aby nemohli pecky znehodnotit hlodavci.
Chcete sázej jahody? Tak jahody je možné vysazovat prakticky během celého vegetačního období za
předpokladu, že máme k dispozici dobře vyvinuté sazenice a důkladně připravený záhon. V praxi se uplatňuje
především jarní a podzimní výsadba. Hlavně jde o to, abychom měli kvalitní sazenice. Za příznivých podmínek
můžeme sázet koncem léta a to od 25. července do konce srpna. Nejvhodnější je vysazovat v podvečer nebo ve
dnech, kdy je zamračené počasí. Je potřeba dostatečně zavlažovat.
Odstraňování listů u starší výsadby se doporučuje jen tehdy, je-li listová plocha poškozena houbovými
chorobami, především skvrnitostí. Listy posečeme tak, abychom nepoškodili srdéčka. Tuto práci provádíme
v první polovině srpna, nejlépe po sklizni. Sečení listů se doporučuje jen u jednou plodících jahodníků. Před
příchodem prvních mrazíků je vhodné rozhodit mezi rostliny kompost, případně porost přikrýt chvojím. Přeji
Vám hodně úspěchů.
Sepsal L. Mareš
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Zahájení školního roku 2004–2005
Základní škola Bohuslavice oznamuje, že nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2004 v 8 hodin.
Rodiče a ostatní příbuzní prvňáčků jsou srdečně zváni k slavnostnímu zahájení. Všichni školáci si vezmou
s sebou do školy aktovku a přezůvky.
Provoz školní družiny bude zajištěn pouze ráno: 6,45 – 7,45 hod., a to z důvodu uskutečnění odpolední
zahradní slavnosti u příležitosti 20. výročí otevření nové školy.
Od 2. 9. již bude ve školní družině pravidelný provoz , tj.: ranní 6,45 –7,45 hod. a odpolední 11,40 – 15,00 hod.
Kdo půjde do družiny, musí mít náhradní oblečení pro družinovou činnost (např. šortky, triko, tepláky, obuv na
hřiště). Pokud bude někdo odcházet z družiny dřív než v 15 hodin, je nutné, aby měl omluvenku podepsanou
rodiči.
Oběd ve středu 1. 9. 2004 rovněž nebude. Obědy je možno přihlašovat poslední týden v srpnu v době od
8,00 do 12,00 hodin buď osobně ve školní jídelně nebo telefonicky na tel. čísle: 491 520 346.
Kdo si nepřihlásí obědy do úterý 31. srpna, nebude mu ve čtvrtek oběd vydán!
Co je třeba pro děti do 1. ročníku:
1.Cvičební úbor- trenýrky nebo šortky + tričko, tepláková souprava, cvičky s bílou
podrážkou, obuv na cvičení venku.
2. Bačkory s klínkem (ne pantofle) s bílou podrážkou.
3. Penál s vybavením + nůžky s tupou špičkou, temperové barvy ( 6 barev), pastelky s více
barvami (dostanou pouze se 6 barvami) a na Vv zástěru nebo starou košili.
4. Hrníček na čaj z umělé hmoty, ubrousek na svačinu, ručník s poutkem.
5. Na plavání: plavky, ručník, mýdlo v krabičce (plavecký výcvik začne již 6. 9. 2004).
6. Kdo bude navštěvovat školní družinu: ručník, náhradní oblečení, náhradní obuv na ven,
hrneček na čaj.

Všechny věci musí být řádně podepsané!!!
Seznam dětí, které nastoupí do 1. ročníku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čuda Adam
Gavláková Lucie
Golebiewicz Dominik
Havlík Jaroslav
Havránek Adam
Hlávková Nikola

7. Hrnčíř Lukáš
8. Nováková Lucie
9. Smitka Václav
10. Svatoňová Michala
11. Tojnarová Monika
12.Tupcová Karolína
Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy

Co jste hasiči…
Ani v období prázdnin a dovolených hasiči nezaháleli.
Soutěžní družstva žen a mužů se 10. července zúčastnila 1. ročníku soutěže o Pohár starosty obce
v Černicích. Zde se soutěžilo nejen v požárním útoku, ale také ještě ve dvou dalších disciplinách, při kterých
každé družstvo reprezentoval pouze jeden zástupce (1. pití na čas – ženy 0,3 l libovolného nápoje, muži dva
půllitry piva, 2. běh s hadicí a proudnicí a následné rozvinutí a připojení na rozdělovač – též na čas). Naše ženy
soupeřily pouze se ženami ze Slavětína podařilo se jim zvítězit. Muži zopakovali úspěch z domácí soutěže a ze
šesti startujících opět zvítězili. Obě družstva se přivezla krásné poháry za 1. místa.
Tradičně již v pátek a to 16. července se konala soutěž v požárním útoku v Provodově o „Provodovskou
proudnici“. Naše družstvo žen obsadilo z osmi startujících 4. místo. Muži vybojovali z dvaceti šesti startujících
osmé místo, přestože na start nastupovali jako poslední ve 21:15 hodin již skoro za tmy.
Další den, tedy v sobotu 17. července se opět obě družstva vydala na soutěž do Bílého Újezda. Zde se
konala noční soutěž v požárním útoku o Pohár místního SDH, což pro naše družstva bylo něco nového. Takovéto
soutěže se zúčastnila poprvé. Start soutěže byl totiž až ve 23 hodin. Osvětlena byla pouze základna, místo pro
rozdělovač a terče. Zde družstva měla možnost porovnat výkon s družstvy ze sousedního Rychnovského okresu.
Bohužel se jim nedařilo podle představ, ženy obsadily ze 4 zúčastněných 3. místo a muži i přes „trening ve tmě
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v Provodově“ z devíti družstev místo osmé. Ale i přes nelichotivé umístění obě družstva získala cenné
zkušenosti.
V neděli 15. srpna v 16 hodin se na místní hasičské zbrojnici rozezněla siréna. Naše výjezdová jednotka
byla vyzvána k lokalizaci požáru v penzionu Oáza v Novém Městě nad Metují. Naštěstí nikde nehořelo a
proběhlo zde pouze cvičení jednotek SDH okrsku Nové Město n.M. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Libor
Fejtek, Radek Rydlo, Karel Čepelka st., Karel Čepelka ml., Miloš Lenfeld, Jindřich Králíček a Josef Ramšák.
21. srpna se na Přibyslavi konal již 11. ročník soutěže o Přibyslavský pohár. Tato tradiční soutěž má svá
pravidla (sání vody z koupaliště, zkracování a prodlužování hadic, stříkání na plechovky i terče, nářadí na
startovací čáře…) Jelikož tato soutěž je specifická, je třeba se řádně na ni připravit. Po pečlivém treningu se této
soutěže zúčastnili i naší mladí hasiči. Mladší žáci (Klára Petříková, Aneta Rydlová, Petr Čepelka, Lukáš
Timura, Dušan Blažek a Martin Kříž) na druhý pokus (při prvním pokusu se rozbil rozdělovač) předvedli
výborný výkon, dosáhli nejlepšího času a po zásluze zvítězili. Zopakovali tak vítězství z minulé soutěže
v Bohuslavicích. Starší žáci (Kristýna Petrová, Lucie Hladíková, Veronika Fejtková, Lukáš Timura, Aleš Petr,
Tomáš Kondek a Aleš Kašpar) obsadili též ze čtyř zúčastněných 3. místo.
Výsledky:
St.žáci: 1. Přibyslav
59,93 s
Ml.žáci: 1. Bohuslavice 85,8 s
2. H.Radechová
3. Bohuslavice
4. N. Město n.M.

65,99 s
69,99 s
86,27 s

2. Přibyslav
3. H.Radechová
4. Šonov

88,2 s
96,21 s
143,9 s

V kategorii že se přihlásilo osm družstev a naše ženy obsadily pěkné 3. místo. Družstvo mužů též nezklamalo a
z devatenácti startujících obsadilo 5. místo.
Z výsledkové listiny – družstva okrsku Nové Město n.M.
Muži:
2. Šonov
60,91 s
Ženy:
2. Provodov
68,57 s
4. Přibyslav A
64,28 s
3. Bohuslavice
73,00 s
5. Bohuslavice
66,78 s
5. Vrchoviny
80,30 s
6. Přibyslav B
69,59 s
7. N.Město n.M. 100,67 s
9. Vrbovka
72,06 s
8. Přibyslav
diskvalifikace
10. Provodov
72,68 s
(upadlý sací koš do koupaliště
12. N.Město
75,22 s
13. Černice
75,84 s
14. Vrchoviny
80,13 s
18. Krčín
95,18 s
Při zmíněných soutěžích SDH Bohuslavice reprezentoval:
Ženy:
Monika Blažková, Jitka Čepelková, Hana Fejtková, Petra Herzigová, Marie Hušková, Jaroslava
Hemelíková a Marcela Světlíková
Muži:
Václav Bíl. Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Vladimír Herzig, Libor Fejtek, Jindřich Králíček, Miloš
Lenfeld, Radek Rydlo a Josef Ramšák
Pro Vaši informaci termíny dalších soutěží:
28.8. Jasenná
4.9. Stolín
11.9. Slavětína a Kramolna
18.9. Jílovice
25.9. Horní Radechová

Konec prázdnin se blíží a za několik dní začne nový školní rok. Především novým prvňáčkům předkládáme
nabídku stát se mladým hasičem. Kdo by měl zájem poznat nejen základy hasičského umění a sportu, má
možnost si vyzvednout přihlášku ve škole, nebo při 1. schůzce, která se bude konat výjimečně již ve čtvrtek 2.
září v 16 hodin v hasičské zbrojnici (během zimních měsíců i ve školní tělocvičně), kde budou přihlášky též
k dispozici. „Neváhejte a přijďte mezi nás!“ Těší se na Vás starší spolužáci.
Na závěr bych chtěl ještě připomenout všem členům SDH, že členská schůze se bude konat 10. září
2004 ve 20 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Přijďte v co nejhojnějším počtu!
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

Ze zápisníku starosty
Milí prvňáčci 1. září se změní Váš způsob žití, končí bezstarostnost a začínají
povinnosti. Přeji Vám, aby se Vám v naší škole líbilo, přeji Vám vzájemné pochopení mezi
Vámi školáky, paní ředitelkou, učitelkami i všemi zaměstnanci školy. Věřím, že z Vás
vyrostou řádní občané naší vlasti, na které bude naše obec hrdá a že budete s vděčností
vzpomínat na tuto školu.
(Pamatujte si že musíte pilně studovati – jinak z Vás budou sociální demokrati.)
B.Kutina
Měsíčník, vydává Obecní úřad Bohuslavice, odp. red. Bohumil Kutina, reg. Číslo MK ČR 14461

Vyšlo dne 27. 8. 2004 v počtu 200 výtisků - zdarma
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