ZPRAVODAJ
OBCE BOHUSLAVICE
vydává obecní úřad

1/2016

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych se Vám všem touto cestou omluvil za sebe i obecní úřad za neúnosně dlouhou
proluku ve vydávání ZPRAVODAJE Obce Bohuslavice. Mohu Vás ujistit, že to není žádný záměr, pouze
se nám nedostává čas na sepisování příspěvků a vytváření smysluplných vypovídajících článků. Navíc
žádný z nás není zdatný „spisovatel“ a tato činnost pro nás znamená značné úsilí. Přes opakované
výzvy a požadavky o příspěvky od zastupitelů i občanů se nedaří zajistit potřebný počet přispívatelů.
Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nepodařilo sestavit ani jedeno číslo Zpravodaje, dovolil bych
si v kostce shrnout kulturní a investiční akce v 1. pololetí s výhledem do září.
Při této souvislosti bych chtěl vyzvat případné zájemce z řad občanů obce kteří by měli chuť a vlohy
na vytváření příspěvků do našeho Zpravodaje i za přiměřený honorář. V ideálním případě vítáme i
sestavování nebo redigování Zpravodaje. Všechny zájemce i nápady jsou vítány.
Nývlt Vlastimil, místostarosta
Zápis č. 4/2016

z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 6. 6. 2016 od 20:00 hodin
v kanceláři starosty obce.
Přítomni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Hladíková Jana, Syrovátko Josef,
Zítko Jaroslav, Voborníková Ilona, Kyral Roman, Kvirenc Radek

Omluveni:

Menclová Miluše

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice a schválení závěrečného
Účtu
4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2015
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5. Schválení Smlouvy o úvěru s KB a.s.
6. Schválení víceprací na dům pro seniory
7. Schválení vítězné firmy na demolici evangelické fary
8. Schválení vítězné firmy na rekonstrukci místních komunikací
9. Zpráva o výsledku kontroly finanční komise
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH
11. Pověření velitele jednotky SDH Bohuslavice
12. Rozpočtové opatření č. 2/2016
13. Diskuse
14. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední
desce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté
přečetl navržený program schůze.
Hlasování:
ANO: 10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
p. Zítko, p. Nývlt
Ověřovatelé zápisu:
p. Voborníková, p. Novotný
Zapisovatelka:
pí. Čudová
Hlasování:
ANO: 10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

0

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice a schválení závěrečného účtu za
rok 2015
ZO bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2015.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Bohuslavice za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami a zároveň
konstatuje, že Závěrečný účet za rok 2015 bude v souladu s platnými předpisy.
4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2015
ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2015.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2015 s kladným hospodářským výsledkem,
který bude použit na uhrazení ztrát z minulých let.
5. Schválení Smlouvy o úvěru s KB a.s.
ZO bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na poskytnutí investičního úvěru ve výši 16
milionů Kč. Úvěr bude použit k financování stavebních akcí obce Bohuslavice a refinancování
stávajícího úvěru u KB. Dále bylo ZO seznámeno s návrhem Smlouvy o úvěru mezi obcí Bohuslavice a
Komerční bankou, a.s.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
1 (p. Syrovátko)
ZDRŽEL SE:
1 (pí. Hladíková)
ZO schvaluje Smlouvu o úvěru mezi obcí Bohuslavice a Komerční bankou, a.s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
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6. Schválení víceprací na dům pro seniory
ZO bylo seznámeno s vícepracemi na nově budovaném domu pro seniory v celkové výši 895 308 Kč a
vícepracemi, které si objednala v průběhu stavby obec Bohuslavice v celkové částce 454 555 Kč.
Vícepráce vznikly dodatečnou změnou některých položek oproti původnímu projektu a některým
chybějícím položkám ve výkazu výměr pro stavbu DPS.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (p. Syrovátko)
ZO schvaluje vícepráce na domu pro seniory v celkové výši 895 308 Kč a vícepráce objednané obcí
Bohuslavice v celkové výši 454 555 Kč a pověřuje starostu podepsáním Dodatku č. 2 ke smlouvě o
dílo s firmou Stavoka Kosice a. s..
7. Schválení vítězné firmy na demolici evangelické fary
ZO bylo seznámeno s poptávkovým řízením na demolici evangelické fary. Vítěznou nabídku podala
firma Milan Bouz, Plzeň v celkové výši 137 398 Kč včetně DPH. Dále bylo ZO seznámeno s návrhem
Smlouvy o dílo mezi obcí Bohuslavice a firmou Milan Bouz, Plzeň.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
2 (p. Syrovátko, pí.
Hladíková)
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Milan Bouz, Plzeň v celkové výši 137 398 Kč.
8. Schválení vítězné firmy na rekonstrukci místních komunikací
ZO bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na stavební úpravy místních komunikací v obci
Bohuslavice. Vítěznou nabídku podala firma M – SILNICE a. s., Pardubice v celkové výši 3 979 592,46
Kč včetně DPH. ZO bylo dále seznámeno s návrhem Smlouvy o dílo mezi obcí Bohuslavice a firmou M
– SILNICE a. s., Pardubice.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
2 (p. Syrovátko, pí.
Hladíková)
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou M – SILNICE a. s., Pardubice v celkové výši 3 979 592,46 Kč a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
9. Zpráva o výsledku kontroly finanční komise
ZO bylo seznámeno se Zprávou o výsledku kontroly finanční komise. Dne 31. 3. 2016 nemohly být
zkontrolovány finanční dary spolkům TJ SOKOL a SDH Bohuslavice z důvodu nepředložení
vyúčtovaných dokladů za rok 2015.
Finanční komise stanovila termín na dodání chybějících účetních dokladů do 15.4.2016. V případě
nedodržení termínu vyúčtování komise navrhuje těmto spolkům pokrácení či nepřiznání dotace na
rok 2016.
Při následující kontrole dne 2.5.2016 byly ve vyúčtování finanč. daru u SDH Bohuslavice zjištěny
nedostatky.
Z důvodu nedodržování termínů a opakujících se nedostatků ve vyúčtování finančního daru (r.2014,
2015) u SDH Bohuslavice navrhla finanční komise pokrácení neinvestiční dotace pro r. 2016.
ZO bere na vědomí
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH
ZO bylo seznámeno s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH
Bohuslavice ve výši 49 500 Kč. Na základě Zprávy o výsledku finanční kontroly (viz. bod č.9) navrhla
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předsedkyně finanční komise paní Voborníková protinávrh, a to snížení této částky o 3 000 Kč na
částku 46 500 Kč.
Hlasování:

ANO:

1 (pí. Voborníková)

NE:

9

ZDRŽEL SE:

0

Následně proběhlo hlasování o částce 49 500 Kč.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
1 (pí. Voborníková )
ZDRŽEL SE:
1 (p.
Novotný)
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH Bohuslavice
v celkové výši 49 500 Kč.
11. Pověření velitele jednotky SDH Bohuslavice
Hlasování:
ANO: 10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje pověření velitele jednotky SDH Bohuslavice pana Jiřího Černého k udělování příkazů
k jízdě pro jednotku SDH Bohuslavice.
12. Rozpočtové opatření č. 2/2016
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.2/2016.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.

0

ZDRŽEL SE:

0

13. Diskuse
Pan Hladík upozornil na množící se případy vyvážení posekané trávy k rybníku.
14. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hod.
Zápis č. 5/2016
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 28. 6. 2016 od 18:00 hodin
v kanceláři starosty obce.
Přítomni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Syrovátko Josef, Zítko Jaroslav,
Voborníková Ilona

Omluveni:

Kyral Roman, Menclová Miluše, Kvirenc Radek a Hladíková Jana

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Schválení vítězné firmy na zřízení sjezdu k DPS
4. Schválení vítězné firmy na rekonstrukci veřejného osvětlení
5. Mikroprojekt v Euroregionu Glacensis „Společná kultura – cesta k poznání souseda“
6. Mikroprojekt v Euroregionu Glacensis „Polsko-česká aktivní turistika“
7. Závěrečný účet DSO Region Novoměstsko
8. Diskuse
9. Závěr
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1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 7 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední
desce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté
přečetl navržený program schůze.
Hlasování:
ANO: 7
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
p. Nývlt, p. Zítko
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Novotný
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
Hlasování:
ANO: 7
NE:
0
ZDRŽEL SE:
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

0

3. Schválení vítězné firmy na zřízení sjezdu k DPS
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o dílo s firmou Milan Bouz, Plzeň na zhotovení příjezdové
komunikace k domu pro seniory.
Hlasování:
ANO:
7
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje SOD s firmou Milan Bouz, Plzeň v celkové výši 143 083 Kč s DPH a pověřuje starostu
podepsáním této smlouvy.
4. Schválení vítězné firmy na rekonstrukci veřejného osvětlení
ZO bylo seznámeno s průběhem výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení
v Bohuslavicích 2. část.
Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem a nejnižší nabídku podala firma RAISA, spol.s.r.o., Kolín
v nabídkové ceně 4 127 276 Kč s DPH.
Hlasování:
ANO:
6
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (p. Syrovátko)
ZO schvaluje SOD s firmou RAISA, spol.s.r.o., Kolín v celkové výši 4 127 276 Kč s DPH a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
5. Mikroprojekt v Euroregionu Glacensis „Společná kultura – cesta k poznání souseda“
ZO bylo seznámeno s připravovanou projektovou žádostí. Účelem dohody je spolupráce na
mikroprojektu Evropské územní spolupráce v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s názvem „Společná kultura – cesta k poznání
souseda“.
Hlasování:
ANO 7
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Dohodu o spolupráci na mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s názvem
„Společná kultura – cesta k poznání souseda“ a pověřuje starostu podepsáním této dohody.
6. Mikroprojekt v Euroregionu Glacensis „Polsko-česká aktivní turistika“
ZO bylo seznámeno s připravovanou projektovou žádostí. Účelem dohody je spolupráce na
mikroprojektu Evropské územní spolupráce v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s názvem „Polsko-česká aktivní turistika“.
Hlasování:

ANO:

7
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ZO schvaluje Dohodu o spolupráci na mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s názvem „Polskočeská aktivní turistika“a pověřuje starostu podepsáním této dohody.
7. Závěrečný účet DSO Region Novoměstsko
ZO bylo seznámeno se Závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“ za rok
2015.
Hlasování:
ANO:
7
NE:
0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“ za rok 2015.
8. Diskuse
9. Závěr

Kulturní a investiční akce v obci Bohuslavice.
Masopust.
V sobotu 6.února se konal již tradiční masopustní průvod masek. V letošním roce se sešlo asi 55
masek různého věku od dětí po dospělé. Po projití celé obce včetně Drah a Malých stran byl ukončen
ke vší spokojenosti v hostinci U medvěda. Počasí vcelku přálo a celá akce proběhla bez problémů.
Obnova historických varhan .
V závěru roku 2015 byla získána z dotačního programu Královéhradeckého kraje
„15KPG04 Obnova historických varhan“ dotace ve výši 122 000 Kč na obnovu varhan
v evangelickém kostele. Podmínkou poskytnutí dotace byla povinná spoluúčast obce ve
stejné výši poskytnuté dotace. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči - pan
Bohumil Žloutek, Zásada 55 a pan Vladimír Šlajch z Borovan. Vzhledem k specifičnosti
požadovaného úkonu a předcházející prohlídce byl vyb rán a byla podepsána Smlouva o
dílo s panem Bohumilem Žloutkem s nabídkovou cenou 380 000 Kč. K opravě bylo
přistoupeno na základě Odborného posouzení varhan v evangelickém kostele
v Bohuslavicích zpracovaného diecézním organologem Biskupství královéhrad eckého
v lednu 2015 panem Václavem Uhlířem . Součástí rekonstrukce byla i výroba 27 kusů
nových píšťal z důvodu špatného zvuku. Chybějící finanční prostředky byly získány
„adopcí“ nově vyrobených píšťal, které zakoupilo 18 dárců z Bohuslavic a okolí za 3 5 00
Kč za jednu píšťalu. Dárci poskytnuvší finanční prostředky jsou zvěčnění na pamětní
desce ve vstupu do kostela.
Nástroj na kůru evangelického kostela, o jehož původu se ví pouze to, že byl postaven Ladislavem
Wášou z Přerova a měl by pocházet ze stejného roku jako kostel, tedy z roku 1899, září novotou a
začal sloužit při církevních obřadech i ke koncertům.
V neděli 24. dubna se v kostele uskutečnil již druhý koncert, na němž se tentokrát představil
novoměstský varhaník Jiří Tymel spolu s houslistkou Kristýnou Kováříčkovou. Z kůru zazněla hudba
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českých, německých a francouzských autorů a návštěvníci uslyšeli skladby Dietricha Buxtehudea, J. S.
Bacha, Bedřicha Smetany, Eugena Gigouta a Josefa Kličky.
Než se tak stalo, došlo během slavnostního úvodu k odhalení pamětní desky a oficiálnímu předání
darovacích listů všem soukromým subjektům, které přispěly na záchranu královského nástroje.
Pamětní děkovné listy obdržel Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě, STAVOKA
Kosice a. s., ASC Bohuslavice, a. s., Východočeská rozvojová s. r. o., Pohřební služba Miluše Menclové,
Český zahrádkářský svaz Bohuslavice, z místních obyvatel pak Josef a Zdeňka Syrovátkovi, Jaroslav a
Marie Zítkovi, Václav a Jaroslava Voralovi, Marek a Veronika Dobrodínští, Jiří a Marcela Tojnarovi,
Kylarovi, dále Věříšovi ze Slavětína a z jednotlivců bohuslavičtí Jiří Zítko, Pavel Novotný, Jaroslav
Černý, Jitka Voborníková a Miroslav Jindra.
Právě oni napsali pozoruhodný příběh celkem dvaceti sedmi píšťal, které bylo nutné vyrobit zcela
nově, a tak také díky jejich velkorysým finančním darům dnes varhany slouží široké veřejnosti.
Paní Dana Ehlová.

Dětský den.
V sobotu 28. května byl uspořádán tradiční Dětský den. Přesto že se podobné akce pořádaly v řadě
okolních vsí a měst sešlo se 140 dětí s doprovodem rodičů a rodinných příslušníků. Trasa za
pohádkovými bytostmi směřovala ze sokolské zahrady kolem rybníku Tláskal k evangelické škole,
kolem evangelického kostela , hřbitova a zdravotního střediska zpět na sokolskou zahradu. Tam byla
připravena k disposici dětem řada pouťových atrakcí, dospělým i dětem občerstvení. Ke vší smůle
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celou akci ukončila příroda , kdy nám v 16 hodin zaslala vydatný přívalový déšť, což se opakovalo po
dvou letech ve zhruba stejné míře.

Investiční akce
Tlaková kanalizace.
V srpnu 2015 byla dokončena a předána prováděcí firmou GMON T CR Chrudim výstavba 3. etapy
tlakové kanalizace. Celá stavba TK – 1.-3. etapa - byla 19.ledna 2016 zakončena kolaudací. Dá se říci,
že dosud se nevyskytly žádné závažné problémy ze stavby 3. etapy kromě propadlých komunikací
v některých extrémně exponovaných místech. Tyto závady jsou víceméně ovlivněny i zvýšenou
frekvencí kamionové přepravy těžkých nákladů od Dobrušky směrem na Slavětín a Rohenice. Navíc
přibyla i objízdná trasa zaviněná uzavírkou silnice v Českém Meziříčí z důvodu rekonstrukce celé
komunikace. V současné době řešíme reklamaci u prováděcí firmy na opravu propadlých částí
komunikací.
Bytový dům pro seniory.
V únoru bylo zahájeno po zimní přestávce pokračování výstavby domu pro seniory. V současné době
je stavba prakticky dokončena. Probíhají terénní úpravy a příprava příjezdové komunikace. Agro a.s.
Nahořany přislíbilo prostřednictvím pana Jaroslava Zítky poskytnutí potřebného množství
odpadových trávníkových pásů na zatravnění nejbližšího okolí stavby a zbytek by se osel travním
semenem. Kolaudace dokončené stavby DPS je plánována na úterý 19. července 2016.
Příjezdová cesta( zatáčka od studánky ke hřbitovu) včetně veřejného osvětlení v této části bude
opravena ke do konce srpna. Obydlení prvními nájemníky plánujeme na začátek září po slavnostním
otevření a dnu otevřených dveří, které se připravuje na 3. září v den bohuslavické pouti. Slavnostní
otevření Domu pro seniory se uskuteční v sobotu v areálu evangelického kostela s možností prohlídky
za účasti pozvaných hostů s bohatým programem v okolí kostela. V programu vystoupí Dechová
hudba Valanka z Dobrušky, Evergreen Dixileand Band z Nové Paky, v evangelickém kostele se
uskuteční varhanní koncert a koncert Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují . Celé
odpoledne bude doplněno reprodukovanou hudbou v podání DJ Majsnera. Pro děti bude připravena
řada kulturních akcí a pouťových atrakcí. Ukončení programu se předpokládá v 19 hodin, ovšem
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pokud počasí dovolí. Celá akce bude v předstihu podrobně plakátována a doufám v bohatou návštěvu
místních obyvatel včetně jejich blízkých.

Místní komunikace „od studánky k evangelickému hřbitovu“
Ve středu 1.6.2016 se konalo výběrové řízení na zpracování projektu rekonstrukce místní komunikace
v úseku od studánky k ev. hřbitovu. Osloveny byla tři projekční kanceláře a vybrána byla s nejnižší
cenou firma PROIS a.s. Hradec Králové. V současné době je předána prováděcí dokumentace a
předpokládáme, že se domluvíme s vítěznou firmou na rekonstrukci místní komunikace na
společném položení asfaltového koberce. Tento úsek cesty nebyl předmětem projektu na
rekonstrukci místní komunikace na malé straně.
Příjezdová komunikace k DPS.
Společně s příjezdovou komunikací byla zpracována firmou PROIS a.s. Hradec Králové i prováděcí
dokumentace na příjezdovou cestu od komunikace ke hřbitovu přímo k DPS. I pro tento úsek byla
vyhodnocena jako nejvhodnější. Realizovat zakázku bude možné až po proběhlém stavebním řízení a
vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem.
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Demolice staré evangelické fary.
V souvislosti s výstavbou DPS proběhla i demolice staré evangelické fary, na kterou byl vydán
demoliční výměr. Na tuto akci bylo také vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo sedm firem.
Jako nejvýhodnější nabídka n nejnižší cenou byla vyhodnocena nabídka pana Bouze Milana z Mladých
Buků, který objekt zboural včetně odvozu suti z pozemku a provedl následné terénní úpravy .

Stavební úpravy místních komunikací.
V pondělí 16.května 2016 bylo vypsáno výběrové řízení malého rozsahu na Veřejnou zakázku
„Stavební úpravy místních komunikací“ v délce 1742 m v úseku od křižovatky u Macků č.p. 107 kolem
evangelické školy po mechanizační středisko firmy ZEPO. Výzva byla zaslána 10. vytypovaným
firmám, ze kterých podalo sedm firem cenovou nabídku. Ve středu 1.června proběhlo za účasti
administrátora a výběrové komise otevírání obálek s nabídkami. Z výběrového řízení vyšla vítězně
firma M-SILNICE a.s. z Pardubic s nabídkovou cenou 3.979.592 Kč (nejvyšší nabídka zněla na částku
5.567.194 Kč ) . Jednání s firmou proběhne v nejbližší době, jelikož chceme zkoordinovat vítěznou
firmu s realizátorem výstavby veřejného osvětlení ve stejném úseku.
Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Ve středu 8.června byla vyhlášena výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Bohuslavice. Výzva byla nabídnuta 14. firmám, ze kterých pět zaslalo
cenovou nabídku. Počet zúčastněných firem byl určitě ovlivněn i požadovaným termínem realizace i
značně náročným požadavkům na cenu, kvalitu a výkony instalovaných svítidel. Dle zpracovaného
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projektu bude v této části obce instalováno 74 ks nových LED svítidel včetně nových stožárů a
rozvodů. V pátek 17.června proběhlo opět za účasti administrátora a výběrové komise otevírání
obálek s nabídkami. Jako nejvýhodnější a cenově nejnižší firma splňující podmínky zadávacího řízení
byla vyhodnocena firma RAISA, spol. s r.o. Kolín s nabídkovou cenou 4.127.276 Kč (nejvyšší nabídka
5.500.684 Kč) .
Vzhledem k tomu, že se výběrového řízení zúčastnili i oba projektanti, bylo s nimi předběžně
projednáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace i veřejného
osvětlení na Malé straně na dolejším konci Bohuslavic tak, aby se – pokud se nestane nic
nepředvídatelného – mohlo v příštím roce pokračovat s rekonstrukcí . Délka komunikace je zhruba
1.200 m, což je o 542 m méně a je pravděpodobné, že zapůjčené finance by měly pokrýt potřebné
náklady. Náklady na rekonstrukci místní komunikace a veřejného osvětlení na tomto úseku se ve
výběrovém řízení snížily na 8.106.868 Kč proti předpokladu 12. mil. Kč, což dává prostor na
financování rekonstrukce i na dolejším konci obce v začátku příštího roku.
Zde bych chtěl požádat všechny občany, jichž se výše uvedené rekonstrukce dotknou o trpělivost a
případnou spolupráci při řešení souvisejících problémů. Odměnou jim bude zpříjemnění bydlení a
zlepšení přístupnosti k domům v této část obce. První práce na veřejném osvětlení začnou již během
července, v srpnu pak začnou opravy místních komunikací. Současně před položením nového
asfaltového koberce provede firma VAK v tomto úseku rekonstrukci vodovodních uzávěrů a armatur.
Celá akce by měla skončit do konce listopadu.
Kolaudace zpevněné plochy před OÚ a ZŠ.
Po závěrečné kontrolní prohlídce byl Odborem výstavby při MÚ v Novém Městě vydán kolaudační
souhlas s užíváním Rozšířené odstavné plochy před obecním úřadem ke krátkodobému stání
osobních aut přivážejících děti do ZŠ a pro návštěvníky pošty a OÚ, čímž se zjednodušila přístupnost
zmíněných institucí. Zbývá ještě dokončit povrchové úpravy.
Financování investičních akcí .
K potřebnému finančnímu krytí zamýšlených investičních akcí rozhodlo zastupitelstvo obce o získání
finančních prostředků od finančních ústavů. Dne 4.5.2016 byla podána výzva k předložení nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí úvěru na „ Financování akcí Obce Bohuslavice nad
Metují“ . Do výběrového řízení se přihlásila Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka a.s.. Výhodnější
plnění nabídla Komerční banka za nabídkovou cenu 257.925 Kč bez DPH za poskytnutí úvěru
16.000.000 Kč . Úvěr bude použit na financování výše zmíněných investičních akcí včetně
refinancování zůstatku úvěru z první etapy výstavby tlakové kanalizace v částce cca 1.500.00 Kč .
Vlastimil Nývlt, místostarosta

Co jste hasiči…
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V prvním čísle zpravodaje jste se každoročně mohli nejprve seznámit se souhrnem informací z činnosti
sboru v roce minulém. Jelikož toto číslo mělo být vydáno již v březnu a vydáno je až nyní, tento odstavec nemá
asi už význam v současné době zveřejňovat. Seznámím Vás tak s činností sboru v letošním roce, přesto že
některé informace nejsou už nejaktuálnější.

Z činnosti výjezdové jednotky:
Čtvrtek 31. prosince 2015 - pátek 1. ledna 2016: výjezd k požáru uskladněného sena a slámy
v Bohuslavicích č.p. 24. Zde zasahovalo celkem osm jednotek. Profesionální hasiči PS HZS z Dobrušky, Náchoda
a Jaroměře, dále hasiči JSDH z Nového Města nad Metují, Opočna, Českého Meziříčí, Jasenné a Bohuslavic. Za
JSDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Josef Hemelík, Martin Hemelík, Tomáš Stonjek a
Lukáš Timura. Od majitele Jiřího Hrnčíře náš sbor obdržel děkovný dopis, cituji: „Tímto bych chtěl poděkovat
členům zdejšího SDH za hasičský zásah dne 31. 12. 2015. Děkuji za vstřícný přístup, obětavost a rychlou pomoc
při záchraně ohroženého majetku.“ Dále sbor obdržel také finanční dar ve výši 2000,- Kč, za který bych chtěl J.
Hrnčířovi jménem sboru poděkovat.
Úterý 9. února 2016: výjezd k zahoření elektroinstalace vlivem technické závady v domově pro seniory
v ulici T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují. Zde se zúčastnily tyto jednotky: PS HZS z Dobrušky, JSDH
Nové Město nad Metují a JSDH Bohuslavice. Účast za JSDH Bohuslavice: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor
Fejtek, Jiří Hanuš, Josef Hemelík, Martin Hemelík a Petr Novotný.
Čtvrtek 21. a pátek 22. dubna: školení velitelů JPO a velitelský den na Klučance. Účast: Jiří Černý,
Martin Hemelík, Tomáš Petr a Radek Rydlo.
Pátek 22. a sobota 23. dubna: kurz pro členy JSDH „Technik ochrany obyvatelstva“ na stanici HZS ve
Velkém Poříčí. Kurz úspěšně absolvovali a osvědčení získali Petr Čepelka a Patrik Mencel.
Sobota 30. dubna: dozor při pálení čarodějnic na sokolské zahradě v Bohuslavicích. Účast: Josef
Hemelík a Lukáš Timura.
Sobota 28. května: výjezd k údajnému požáru haly v zemědělském objektu ve Volovce. Na místě bylo
zjištěno, že se jednalo o nenahlášené pálení starého sena. Účast těchto jednotek: PS HZS Jaroměř, JSDH Nové
Město nad Metují, Česká Skalice, Velká Jesenice a Bohuslavice. Za JSDH Bohuslavice se zúčastnili: Karel Čepelka
ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Martin Hemelík, Radek Rydlo a Lukáš Timura.
Neděle 29. května: školení na obsluhu motorových pil na stanici HZS v Jaroměři. Účast: Jiří Černý, Karel
Čepelka ml., Martin Hemelík, Pavel Novotný a Radek Rydlo.
Pondělí 6. až sobota 11. června: Základní kurz hasiče v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Kurz
úspěšně absolvovali a osvědčení získali Petr Čepelka a Patrik Mencel.
Pondělí 13. června: výjezd k požáru elektroinstalace rodinného domu v Bohuslavicích č. p. 275. Účast
jednotek: PS HZS Dobruška a JSDH Bohuslavice. Za JSDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml.,
Petr Čepelka, Libor Fejtek, Martin Hemelík a Lukáš Timura.

Školení řidičů.
V sobotu 9. ledna se v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnilo referentské školení řidičů. Za náš sbor
se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Jiří Hanuš, Denisa Hanušová, Martin
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Hemelík, Josef Hemelík, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Roman Kyral, Jiří Lejsek, Petr Novotný, Radek Rydlo,
Tomáš Stonjek, Lukáš Timura a Renata Vomočilová.

Výroční valná hromada SDH.
V sobotu 9. ledna se konala v restauraci U Ježků Výroční valná hromada SDH Bohuslavice. Zúčastnilo se
celkem 43 členů a 10 hostů. Za OSH Náchod Václav Vítek, za HZS Náchod Petr Fanta, za okrsek Nové Město nad
Metují Josef Rozínek a za obec Bohuslavice místostarosta Vlastimil Nývlt. Všichni přítomní byli ve zprávách
členů výboru seznámeni s činností sboru v uplynulém roce a také s plánovanými akcemi na rok letošní: 20.
února - Hasičský ples, 25. června - soutěž o Pohár starosty obce Bohuslavice, 8. října - posvícenská zábava.
Závěrem proběhla diskuze včetně příspěvků některých hostů.

Hasičský ples.
V sobotu 20. února uspořádal náš sbor v sále Orelny tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála
skupina Styl z Nového Města nad Metují, do programu bylo zařazeno vystoupení Tanečního klubu HOP
z Dobrušky. Všichni přítomní mohli také zhlédnout „překvapení večera,“ které předvedlo naše soutěžní
družstvo žen. Nechyběla bohatá tombola a občerstvení.

Výroční valná hromada okrsku.
V pátek 26. února se konala v Nahořanech Výroční valná hromada SDH okrsku Nové Město nad Metují.
Všichni přítomní byli nejprve seznámeni ve zprávách starosty a členů výboru s činností v uplynulém roce, poté
mj. s plánovanými akcemi na rok letošní. Své zprávy o činnosti přednesli také starostové jednotlivých sborů.
Poté následovalo ocenění členů, kolektivů a soutěžních družstev. Za SDH Bohuslavice obdržel ocenění od okrsku
za dlouholetou práci kolektiv mladých hasičů, za aktivní práci ve sboru Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Jiří Hanuš,
Denisa Hanušová, Jana Herzigová a Lukáš Timura. Za umístění v celoroční soutěži o Pohár starosty okrsku
obdržely soutěžní družstva diplomy a poháry - ženy za 1. místo a muži za 3. místo. Za náš sbor se dále zúčastnili
Karel Čepelka st., Libor Fejtek a Josef Hemelík. Na závěr proběhla diskuze, kde mj. své projevy přednesli také
pozvaní hosté.

Masopust v Bohuslavicích.
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V sobotu 6. března byl v naší obci uspořádán tradiční masopustní průvod, kterého se zúčastnili také
členové našeho sboru: Jiří Černý, Libor Fejtek, Josef Hemelík, Lucie Hanušová, Tomáš Hladík, Lucie Hladíková,
Marie Hušková, Aleš Kornas, Jiří Lejsek, Josef Meloun, Josef Mencl, Věra Netolická a Josef Vaňát.
Sběr elektroodpadu a údržba.
V sobotu 19. března byl proveden některými členy v naší obci sběr vysloužilého a nepotřebného
elektrického zařízení v rámci projektu „Recyklujte s hasiči.“ Další členové se podíleli na údržbě techniky a
hasičské zbrojnice. Účast: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Jiří Hanuš, Jiří Havelka, Josef Hemelík, Martin Hemelík,
Jiří Kvirenc, Tomáš Stonjek, Lukáš Timura a Josef Vaňát.
Slavnosti slunovratu.
V sobotu 18. června se v partnerském městě Nová Paka konaly Slavnosti slunovratu. Zahájeny byly
průvodem od pivovaru na Masarykovo náměstí, kde bylo možné zhlédnout bohatý kulturní program včetně
ukázek hasičské techniky. Ukázku zde také předvedla pod vedením Jany Herzigové a Věry Netolické naše
přípravka. Oslav se dále zúčastnili Karel Čepelka st., Karel Čepelka ml. a Jiří Lejsek. Tento den se také na
atletickém stadionu konalo krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu. Tuto akci jmenovaní také navštívili a
zároveň i povzbudili „naši“ Lucii Gavlákovou, která zde startovala s družstvem dorostenek z Velichovek. Toto
družstvo na této krajské soutěži zastupovalo okres Náchod.
Soutěže mladých hasičů:
Sobota 16. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Nahořanech. Zde startovalo celkem pět našich
družstev. Přípravka A (Lukáš Baldrych, Boris Čečetka, Tobiáš Grim, Tomáš Kačírek a Patrik Smola) obsadila z 12
družstev 3. místo, přípravka B (Kristýna Černá, Růžena Havelková, Tereza Stehlíková, Andrea Stolínová a Lucie
Syrovátková) 2. místo a přípravka C (Michaela Maryšková, Amálie Matoulková, Mikoláš Matoušek, Adam
Šereda a Michal Vaňát) 5. místo. Mladší žáci A (Nikol Černá, Filip Grim, Kristýna Hanušová, Štěpán Havelka a
Zuzana Macková) obsadili z 28 družstev 16. místo a mladší žáci B (Štěpán Beneš, Martin Lédl, Michal Matoulek,
Viktorie Mrštilová a Martina Šitinová) 11. místo. V kategorii dorostu jsme měli zástupce v jednotlivcích. Michal
Čepelka získal z 15 startujících 1. místo, Aleš Rydlo (věkem ještě starší žák) 14. a Josef Meloun 15. místo.
Sobota 23. dubna: Závod na 100 m s překážkami v Bělovsi tzv. „Běloveské kilo“. Zde soutěžili
dorostenci a dorostenky. Ve svých kategoriích obsadili Aleš Rydlo z 5 závodníků 3. místo, Josef Meloun z 13
závodníků 12. místo a Michal Čepelka 4. místo (medaile mu unikla o 0,09 s), Lucie Gavláková z 6 závodnic také
4. místo (ztráta na medaili 0,04 s).
Něděle 8. května: Pohár starosty SDH Nízká Srbská. Zde se startovalo v těchto disciplínách: PÚ, štafeta
dvojic a štafeta na 4 x 60 m s překážkami. Zde jsme měli zastoupení pouze v mladší kategorii. Naše družstvo
(Štěpán Beneš, Nikol Černá, Kristýna Hanušová, Štěpán Havelka, Zuzana Macková, Michal Matoulek, Viktorie
Mrštilová, Martina Šitinová a Antonín Timura) mělo v PÚ neplatný pokus za dotyk stříkací čáry, ve štafetě dvojic
obsadilo 12. místo a ve štafetě na 4 x 60 m 13. místo. Celkově tak i přes velkou snahu z 18 družstev obsadilo 13.
místo. Zde hrál roli opět nízký věk našich soutěžících. Družstvo složené převážně z žáků 1. a 2. ročníků nemůže
konkurovat družstvům složeným např. z žáků 4. a 5. ročníků (stejná kategorie). Není však důležité vyhrát, ale
zúčastnit se a získat co nejvíce zkušeností.
Sobota 4. června: Okresní kolo dorostu v Jaroměři. Zde startovalo v kategorii smíšených družstev
(smíšené proto, že dorostenky a dorostenci startují v jednom družstvu) družstvo pod hlavičkou SDH Bohuslavice
(naši členové Michal Čepelka, Lucie Gavláková a Aleš Rydlo, z SDH Rtyně v Podkrkonoší Martin Baudyš, Pavel
Brát a Petr Lněnička a z SDH Mezilesí Josef Prouza). V této kategorii se bohužel jiné družstvo do soutěže
nepřihlásilo a tak předem bylo jasné, kdo zvítězí. Přesto se všichni snažili předvést co nejlepší výkony, což se
ukázalo i při vyhlášení výsledků v překážkovém běhu na 100 m. Michalovi se podařilo mezi dorostenci zvítězit,
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Lucie mezi dorostenkami obsadila 4. místo. Všichni tři naši zástupci si přivezli domů nejen ceny za umístění, ale
hlavně získali také další zkušenosti. Zastoupení jsme měli také mezi rozhodčími. Povinnost každého družstva
bylo dodat alespoň jednoho rozhodčího, tuto funkci zastal tak jako v minulých letech Karel Čepelka st.
Sobota 11. června: Bezděkovská šedesátka - běh na 60 m s překážkami v Bezděkově. Zde jsme měli
zastoupení v jednotlivcích v kategorii dorostu. Michal Čepelka obsadil ve své kategorii z 11 startujících 4. místo
(medaile mu unikla o pouhých 0,21 s) a Lucie Gavláková z 8 startujících 6. místo (ztráta na medaili 1,42 s).
Sobota 25. června: Pohár starosty obce Bohuslavice - viz. samostatný odstavec.
Požární ochrana očima dětí.
Grafické části této soutěže se naši mladí hasiči zúčastňují pravidelně každý rok a dosahují medailových
umístění. Letošní rok nebyl výjimkou. V okresním kole v kategorii M 2 získala Lucie Syrovátková 1. místo a
Tobiáš Grim 2. místo. V kategorii ZŠ 1 získala Kristýna Hanušová 2. místo a v kategorii ZŠ 4 Michal Čepelka 1.
místo. V krajském kole získali ve své kategorii Lucie Syrovátková 2. místo a Tobiáš Grim 3. místo. Ocenění za
tato umístění předal jmenovaným před zahájením dětské soutěže v Bohuslavicích vedoucí Odborné rady
preventistů okresu Náchod František Kraus.
Kurz vedoucích MH.
V pátek 18. a v sobotu 19. března proběhl v Novém Městě nad Metují kurz vedoucích a instruktorů
mladých hasičů. Tento kurz úspěšně absolvovali a kvalifikaci II. stupně získali Petr Čepelka a Klára Petříková,
kvalifikaci III. stupně získala Denisa Hanušová.
Soutěže družstev žen a mužů:
Sobota 16. dubna: Memoriál Jiřího Kerouše v Holicích: účast družstva žen (Barbora Doležalová, Lucie
Hanušová, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Lucie Gavláková a Klára Petříková), z 15 družstev
obsadilo 8. místo.
Neděle 8. května: 1. kolo Podorlické ligy v Houdkovicích: účast družstva žen (Barbora Doležalová, Lucie
Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Klára Petříková a Iveta Pisková z SDH Houdkovice),
z 11 družstev obsadilo 8. místo.
Pátek 13. května: Okrsková soutěž ve Vrchovinách: účast družstva žen a mužů. Ženy (Barbora
Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Lenka Nováková a Klára
Petříková) obsadily ze 4 družstev 3. místo, muži (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Jiří
Hanuš, Marie Hušková a Jakub Horčička z SDH Horní Radechová) z 12 družstev 6. místo.
Sobota 14. května: 2. kolo Podorlické ligy v Bystrém: účast družstva žen (Barbora Doležalová, Lucie
Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Klára Petříková a Iveta Pisková z SDH Houdkovice).
Z 11 družstev obsadilo 9. místo.
Sobota 21. května: 1. kolo Náchodské ligy v Nahořanech: účast obou družstev, body se zde
započítávaly i do Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují. Ženy (Lucie Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie
Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Klára Petříková a Jana Reková) obsadily v Náchodské lize z 11
družstev 8. místo, v okrsku z 5 družstev 4. místo. Družstvo mužů (Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr
Čepelka, Petr Gavlák, Lucie Hanušová, Marie Hušková a Jakub Horčička z SDH Horní Radechová) soutěžilo pouze
v okrsku. Bohužel však mělo smůlu a z důvodu prasklé hadice B svůj pokus nedokončilo.
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Sobota 28. května: 2. kolo Náchodské ligy ve Lhotě za Červeným Kostelcem: účast družstva žen
(Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Lenka Nováková a
Klára Petříková), z 11 družstev obsadilo 3. místo.
Sobota 11. června: 3. kolo Náchodské ligy v Blažkově: účast družstva žen (Barbora Doležalová, Lucie
Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Lenka Nováková a Klára Petříková), z 10 družstev
obsadilo 3. místo.
Pátek 17. června: 4. kolo Náchodské ligy ve Vršovce: účast obou družstev, body se zde započítávaly i do
Poháru starosty okrsku. Ženy (Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Marie
Hušková, Lenka Nováková a Kateřina Baškovská z SDH Přibyslav) obsadily v lize z 11 družstev 4. místo, v okrsku z
3 družstev 2. místo. Družstvo mužů (Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Jiří Hanuš, Marie Hušková,
Lukáš Timura a Jan Konečný z SDH Výrava) soutěžilo pouze v okrsku, kde obsadilo z 5 družstev 4. místo.
Sobota 25. června: Pohár starosty obce Bohuslavice - viz. následující odstavec.

Pohár starosty obce Bohuslavice.
V sobotu 25. června náš sbor uspořádal XVI. ročník hasičské soutěže o Pohár starosty obce
Bohuslavice. Od 9 hodin proběhla ve spolupráci s OORM Náchod soutěž mladších a starších žáků. Byla
podporována Královéhradeckým krajem a zařazena do Poháru starosty OSH Náchod. V mladší kategorii v PÚ
startovalo celkem 11 družstev. Naše družstvo A (Radim Čečetka, Nikol Černá, Tobiáš Grim, Kristýna Hanušová,
Michal Matoulek, Vitorie Mrštilová a Tereza Stehlíková) podalo bezchybný výkon a podařilo se mu zvítězit.
Družstvo B (Štěpán Beneš, Kristýna Černá, Filip Grim, Štěpán Havelka, Růžena Havelková, Josef Syrovátko a
Antonín Timura) obsadilo 5. místo. Ve starší kategorii startovalo celkem 10 družstev, bohužel jsme zde od roku
2000, kdy proběhl 1. ročník soutěže (v r. 2009 se z důvodů oslav nekonal), poprvé neměli zastoupení. Souběžně
se soutěží v PÚ proběhla i letos také soutěž jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Zde se soutěžilo ve
čtyřech kategoriích. Mezi dívkami jsme zastoupení neměli. V kategorii mladších žáků obsadil v konkurenci 9
závodníků Radim Čečetka 2. místo, Štěpán Havelka 6. místo a Michal Matoulek měl bohužel neplatný pokus.
V kategorii starších žáků v konkurenci 6 závodníků zvítězil Aleš Rydlo, Jakub Veselovský obsadil 5. místo. Ve 13
hodin začala soutěž v požárním útoku žen a mužů, která byla zařazena do Poháru starosty okrsku Nové Město
nad Metují. Naše ženy (Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Marie Hušková,
Lenka Nováková a Klára Petříková) měly ve své kategorii pouze soupeřky z Černčic, které se jim podařilo o 1,17
s porazit. V kategorii mužů jsme měli dvojí zastoupení. Družstvo A (Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr
Čepelka, Jiří Černý, Petr Gavlák, Lucie Hanušová a Marie Hušková) obsadilo v konkurenci 8 družstev 3. místo,
družstvo B (Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Klára
Petříková a Aleš Rydlo) obsadilo 4. místo. Mimo soutěž si požární útok dle českých pravidel vyzkoušeli polští
kolegové z OSP Piskorzow (hasiči partnerského města Pieszyce) a nevedli si vůbec špatně. Jejich čas byl 46,74 s.
Jménem SDH bych chtěl poděkovat všem sponzorům: Obec Bohuslavice, Královéhradecký kraj, Roman
Svatoň - autodoprava, Bohuslavice, Roman Kratěna VKP Projekt, Bohuslavice, Jaroslav Sochor - výroba těsnicích
vaků a výrobků z technické pryže, Bohuslavice, HRONOVSKÝ s.r.o., Nové Město nad Metují, GOLDWARE CZ
s.r.o. - připojení k internetu, Nové Město nad Metují, Hasiči s.r.o., Nové Město nad Metují, Nutricia Deva a.s. výrobce kojeneckých příkrmů a nápojů, Nové Město nad Metují, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Primátor
a.s., Náchod, MARTA spol. s r.o. - pekárna, Dobruška. Poděkování patří také členům našeho sboru a i všem
ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném uspořádání této akce.

Výsledková listina:
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Mladší žáci:

Starší žáci:

1.

Bohuslavice A

29,87 s

1.

Výrava

25,19 s

2.

Vlčkovice

35,74 s

2.

Provoz

31,12 s

3.

Bezděkov

36,65 s

3.

Bezděkov

32,42 s

4.

Nahořany A

37,18 s

4.

Vlčkovice

33,21 s

5.

Bohuslavice B

37,66 s

5.

Adršpach

35,78 s

6.

Nahořany B

38,07 s

6.

Běloves

36,31 s

7.

Velichovky

38,56 s

7.

Horní Radechová

37,70 s

8.

Nový Hrádek

43,44 s

8.

Nový Hrádek

39,28 s

9.

Běloves

44,40 s

9.

Mezilesí

38,94 s

10.

Suchý Důl

47,88 s

10.

Nahořany

46,25 s

11.

Horní Radechová

60,78 s

Ženy:

Muži:

1.

Bohuslavice

27,85 s

1.

Nahořany A

24,90 s

2.

Černčice

29,02 s

2.

Vršovka

25,35 s

3.

Bohuslavice A

25,85 s

4.

Bohuslavice B

29,87 s

5.

Nahořany B

31,31 s

6.

Černčice

40,25 s

7.

Jasenná

53,63 s

8.

Krčín

59,05 s

Piskorzow

46,74 s

Karel Čepelka ml.
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