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OBCE BOHUSLAVICE NAD METUJÍ
Vydává obecní úřad
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Informace ze zastupitelstva
Z á p i s č . 4 ⁄ 2 0 18
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 2. 7. 2018
od 18:00 hodin v kanceláři starosty obce
Přítomni: Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Syrovátko Josef,
Voborníková Ilona, Hladíková Jana, Kyral Roman a Menclová Miluše
Omluveni: Kvirenc Radek, Zítko Jaroslav

PROGRAM:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů
a zapisovatelky
3. Informace o ZŠ a MŠ Bohuslavice
4. Směrnice č. 1/2018 – Fond rezerv
a obnovy tlakové kanalizace
5. Informace o zřízení pošty Partner
6. Rozdělení finančních prostředků
z veřejné sbírky
7. Odkup majetku TJ Sokol Bohuslavice

8. Smlouva o dílo na rekonstrukci
sociálního zařízení v ZŠ
9. Cenová nabídka na dovybavení ZŠ
10. Cenová nabídka na zpevněnou plochu
11. Žádost Stacionáře CESTA Náchod
12. Žádost o podporu Linky Bezpečí
13. Rozpočtové opatření č. 3/2018
14. Diskuse
15. Závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 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: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Doplněný program byl jednohlasně schválen.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise: pí. Menclová, p. Nývlt
Ověřovatelé zápisu: pí. Voborníková, p. Novotný
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrhová komise, ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni.

3. Informace o ZŠ a MŠ Bohuslavice
ZO a všichni přítomní byli starostou, a následně nově nastupujícím ředitelem, seznámeni se vzniklou
situací a novým personálním obsazením v ZŠ a MŠ Bohuslavice. Všichni přítomní byli ujištěni,
že chod školy není v žádném případě narušen a personálně je vše na začátek následujícího školního roku
zajištěno. V řešení je jen jedno pracovní místo učitelky na ZŠ, jelikož nečekaně ukončila svůj pracovní
poměr 28. 6. 2018 paní Francová.
V průběhu jednání přišel pan Syrovátko.
ZO bere na vědomí.
4. Směrnice č. 1/2018 – Fond rezerv na obnovu tlakové kanalizace
ZO bylo seznámeno s návrhem Směrnice č. 1/2018 na tvorbu a použití finanční rezervy na obnovu
tlakové kanalizace obce Bohuslavice nad Metují. Rezerva je tvořena ve výši čistých příjmů
z provozu a správy tlakové kanalizace, nejméně však ve výši 200 000 Kč.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Směrnici č. 1/2018 – Fond rezerv na obnovu tlakové kanalizace
ve výši 200 000 Kč ročně, a to i s jednorázovou úhradou i za minulé období.
5. Informace o zřízení pošty Partner
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p.
Zastupitelé se dohodli prozatím nepřevzít službu pošty Partner v Bohuslavicích.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje nepřevzetí služby pošty Partner v Bohuslavicích.
6. Rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky
ZO bylo seznámeno s návrhem rozdělení finančních prostředků na transparentním účtu
zřízeného na pomoc postiženým loňskou vichřicí.
Celá částka bude rozdělena mezi patnáct žadatelů, kteří splnili podmínky schválené ZO Bohuslavice.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje rozdělení finančních prostředků z transparentního účtu dle přiloženého návrhu.
7. Odkup majetku TJ Sokol Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s Kupní smlouvou o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Bohuslavice a obcí Bohuslavice nad Metují.
V této kupní smlouvě se jedná o odprodej celé sokolské zahrady obci Bohuslavice nad Metují
v celkové výši 450 000 Kč. V této ceně není zahrnuta pouze tribuna, jelikož není majetkem
TJ Sokol. O odkupu tribuny je obec předběžně dohodnuta s Českou unií sportu
a tento odkup se uskuteční následně po ukončení všech jednání s TJ Sokol.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (pí. Hladíková)
ZO schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Bohuslavice a obcí Bohuslavice nad Metují
v celkové výši 450 000 Kč.
8. Smlouva o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o dílo mezi obcí Bohuslavice nad Metují
firmou PH–stavební, s. r. o. na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Bohuslavice
v celkové výši 2 299 338 Kč.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Bohuslavice nad Metují a firmou PH–stavební, s. r. o.
na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Bohuslavice v celkové výši 2 299 338 Kč.
9. Cenová nabídka na dovybavení ZŠ
Odloženo na příští jednání ZO.

10. Cenová nabídka na zpevněnou plochu
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Jan Poláček, Rohenice na vybudování zpevněné plochy
pod hasičskou zbrojnicí v celkové výši 74 250 Kč.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Jan Poláček, Rohenice na vybudování zpevněné plochy
pod hasičskou zbrojnicí v celkové výši 74 250 Kč.
11. Žádost Stacionáře CESTA Náchod
ZO bylo seznámeno s žádostí o dotaci z rozpočtu obce na dopravu hendikepovaných klientů
do zařízení pro poskytování sociálních služeb Stacionář Cesta Náchod z. ú.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Stacionář Cesta Náchod z. ú.
12. Žádost o podporu Linky bezpečí
ZO bylo seznámeno se žádostí Linky bezpečí, z. s., Praha 8 na podporu Linky bezpečí.
Hlasování:
ANO: 6
NE: 0
ZDRŽEL SE: 3 (p. Tojnar, pí. Hladíková, pí. Voborníková)
ZO schvaluje finanční dar ve výši 2 000 Kč pro Linku bezpečí, z. s.
13. Rozpočtové opatření č. 3/2018
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3/2018.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
14. Diskuse
Starosta informoval přítomné, že v co nejkratší možné době předloží ZO návrh vyhlášky
na zákaz podomního prodeje v obci.
15. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a tímto ve 20.00 hodin jednání ukončil.

U s n e s e n í Z O č . 4 / 2 0 1 8 z e d n e 2 . 7 . 2 0 18
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.
3. Směrnici č. 1/2018 – Fond rezerv na obnovu tlakové kanalizace ve výši 200 000 Kč ročně,
a to i s jednorázovou úhradou i za minulé období.
4. Nepřevzetí služby pošty Partner v Bohuslavicích.
5. Rozdělení finančních prostředků z transparentního účtu dle přiloženého návrhu.
6. Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi Tělocvičnou jednotou
Sokol Bohuslavice a obcí Bohuslavice nad Metují v celkové výši 450 000 Kč.
7. Smlouvu o dílo mezi obcí Bohuslavice nad Metují a firmou PH-stavební, s. r. o.
na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Bohuslavice v celkové výši 2 299 338 Kč.
8. Cenovou nabídku firmy Jan Poláček, Rohenice na vybudování zpevněné plochy
pod hasičskou zbrojnicí v celkové výši 74 250 Kč.
9. Finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Stacionář Cesta Náchod z. ú.
10. Finanční dar ve výši 2 000 Kč pro Linku bezpečí, z. s.
11. Rozpočtové opatření č. 3/2018.

ZO bere na vědomí:
Informace o ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Zapsala dne:
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:

pí. Pultarová dne 2. 7. 2018
pí. Voborníková, p. Novotný
p. Nývlt, pí. Menclová

Zápis ověřují:

pí. Voborníková
p. Novotný

Schvaluje:

p. Jiří Tojnar, starosta obce

Přílohy:
– Směrnice č. 1/2018
– Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p.
– Seznam žadatelů o finanční příspěvek z transparentního účtu
– Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
– SOD s firmou PH – stavební, s. r. o.
– Cenová nabídka firmy Jan Poláček, Rohenice
– Žádost o dotaci Stacionář Cesta Náchod z. ú.
– Žádost o příspěvek Linka bezpečí, z. s.
– Rozpočtové opatření č. 3/2018

Poděkování za pomoc a podporu
Dne 11. srpna uplyne rok, kdy ničivá vichřice postihla naši obec a napáchala mnoho škod
na soukromém i obecním majetku.
Střecha z našeho domu zmizela během tří minut, zničila obě firemní auta a její části
byly vichřicí rozneseny po poli až k mateřské škole.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat členům SDH Bohuslavice, Obecnímu úřadu a jeho zaměstnancům,
všem dobrovolníkům, kamarádům, příbuzným a známým,
kteří nám v prvních dnech pomohli s odstraňováním následků této pohromy. Dobrovolníků bylo mnoho.
Byla nám milá jakákoliv i sebemenší pomoc. Jsme za ni vděčni a vážíme si jí.
Díky vstřícné, okamžité pomoci MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA,
poslance parlamentu ČR, krajského tajemníka KDÚ – ČSL Ing. Martina Machů
a jeho ochotné manželky, náměstka hejtmana královéhradeckého kraje Ing. Vladimíra Dernera,
kteří nám zajistili tesaře, stavební firmy a pomohli se sehnáním materiálu na opravu našeho domku,
jsme měli v rekordním čase opět střechu nad hlavou a bylo možné opravovat poškozený dům zevnitř.
Proražené stropy, trhliny ve všech místnostech, poškozené podlahy apod.
Opravy se blíží již do finiše, ale následky pohromy z naší mysli už asi nikdy nevymizí.
Jsme rádi, že žije mezi námi mnoho dobrých lidí, kterým není cizí osud druhých,
pomohou, dovedou se vcítit do těžké situace a umí povzbudit třeba jen dobrým slovem.
Ještě jednou Vám všem moc děkujeme. Přejeme krásné slunečné léto,
hodně zdraví a dobré nálady.
Společně věřme, že podobné neštěstí naši obec už nikdy nepostihne.
manželé Miluše a Josef Menclovi

Poděkování pedagogům
   „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje.
    Nejlepší učitel inspiruje.“
Tento citát kdysi dávno pronesl americký spisovatel Charles F. Browne a je až s podivem, jak moc je aktuální,
když hned dvě inspirující učitelky co nevidět opustí brány bohuslavické základní školy a uzavřou tak jednu
zásadní životní etapu.
Řeč je o Mgr. Janě Hladíkové a Janě Matoulkové, pro které budou letošní školní prázdniny už těmi posledními,
ať už ve funkci ředitelky – učitelky, anebo učitelky – vychovatelky, jelikož obě dámy odcházejí na zasloužený
odpočinek, při kterém se namísto školních dětí budou věnovat už jen svým vnoučatům.

Jana Hladíková uzavírá učitelskou kariéru s více než třiceti
osmi lety pedagogické praxe. Není proto překvapením,
že jakožto nejzkušenější nejčastěji učila právě ty nejmenší.
Na sklonku osmdesátých let nastupuje do funkce ředitelky
a vzápětí buduje základní školu o pěti ročnících.
Její působení lze jednoduše zhodnotit úryvkem z poslední
inspekční zprávy: „Ředitelka školy zodpovědně a velice
pečlivě plní všechny své povinnosti, její způsob řízení
lze hodnotit jako velmi dobrý. Výrazným prvkem školy
je vstřícné, laskavé a kooperativní klima.“
Právě ve vytvoření silného a spolupracujícího týmu,
který zažil jednadvacet ministrů školství, se nejvíce projevily
manažerské schopnosti Jany Hladíkové. Inspekční zpráva pak už jen uzavírá slovy: „Kvalifikované učitelky
a vychovatelky ZŠ realizují velice kvalitní výchovně vzdělávací proces a zájmovou činnost žáků,“
což je vysvědčení s vyznamenáním, kterým se ne úplně každý ředitel může pochlubit.

Pokud je Jana Hladíková vůdčí osobností, chceme-li hlavou
školy, tak Jana Matoulková je bezesporu kulturním srdcem školy. Zcela unikátní vztah k dětem v kombinaci s literárním a hudebním nadáním dokázala přetvořit do akcí, jako jsou pravidelné
besídky ke Dni matek anebo Broučkiáda. Nemluvě o nespočtu
kroužků, které za svoji dvaadvacetiletou pedagogickou kariéru
vedla.
Ve výčtu aktivit je třeba se zastavit i za branami školy a byla
by škoda nevyzdvihnout alespoň některé.
Oběma dámám totiž není cizí ani veřejná činnost.
Jana Hladíková je nejdéle sloužící zastupitelkou v historii obce.
V zastupitelstvu zasedá permanentně od roku 1994
a na svém kontě má už šestinásobné zvolení. Jana Matoulková
vedla kandidátku Občanského fóra v roce 1990 a podílela se tak
na porevolučním rozvoji obce. Ještě jednou kandidovala,
byť už jen na zadním a takřka nevolitelném místě kandidátky,
v roce 1998, kdy ji obrovský volební výsledek vynesl do funkce
místostarostky.
Obě pojí i hudební nadání. Jana Hladíková je dodnes aktivní
členkou pěveckého sboru Kácov. Jana Matoulková pak hrdou
nositelkou odkazu sbormistra Františka Krahulce.

Společenská obětavost Jany Matoulkové by vydala na samostatnou knižní publikaci.
V podstatě nikdo v Bohuslavicích se tak výrazně nezasloužil o rozvoj kulturního dění, jako právě ona.
Jana Matoulková položila základy a po léta spoluorganizovala dnes již legendární Pohádkový les,
který zejména v devadesátých letech trhal rekordy v návštěvnosti, když pohádkově-naučnou trasou přírodou
procházely tisíce dětí s jejich rodiči či prarodiči. Nemluvě o participaci na divadelních představeních,
koncertech, dětských karnevalech či výletech, organizaci masopustu a dalších aktivitách.
Po několik desetiletí svými články – obohacenými básničkami – otevírala vydání obecního zpravodaje,
kam přispívala i za další zájmové organizace, ve kterých působila.
V roce 1988 svědomitě převzala pomyslnou štafetu v psaní bohuslavické kroniky,
kde po sobě zanechává ty nejkvalitnější záznamy.
Jana Matoulková se nikdy nevyhýbala ani společenské odpovědnosti. Vzhledem k jejím řečnickým
a spisovatelským dovednostem patří mezi okruh řečníků, kteří jsou s důvěrou oslovováni,
aby promlouvali na pietních aktech a posledních rozloučeních.
Je-li vhodné nejen začít, ale zároveň i skončit citátem, nabízí se jeden od Alberta Einsteina:
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“
Dovolím si poděkovat za všechny, ve kterých tyto dvě renesanční dámy
probudily onu radost tvořit a hlavně poznávat.
Mgr. Milan Školník

Ze Školské rady
Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!
    Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete.
      Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek...
        Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!
         (Jan Čarek, zkráceno)
Aby děti poznávaly krásy světa, věděly, jak se dívat na květiny, zvířata, nebe i hlínu – to je potřeba je naučit.
Zrovna tak jako číst, počítat, zpívat, skákat, respektovat jiné a být pro ostatní kamarádem.
To vše a mnoho dalšího je náplní práce – posláním – učitelů a učitelek. V naší škole jsme si zvykli vídat
stálý učitelský sbor, mimo jiné i paní ředitelku Janu Hladíkovou a paní učitelku Janu Matoulkovou.
Od nového školního roku si tyto paní učitelky budou „užívat“ zasloužený odpočinek po celoživotní práci
s menšími i většími žáčky.
Paní učitelka Hladíková pracuje ve škole v Bohuslavicích od roku 1983. V září 1989 se stala
na doporučení tehdejšího ředitele Pilze ředitelkou školy, od roku 2012 pokračuje jako ředitelka
po sloučení základní školy s mateřskou.
Paní učitelka Matoulková ve škole v Bohuslavicích učí od září 1996. Mimo učení výtvarné a hudební výchovy,
přírodovědy a prvouky tráví také čas se žáčky ve školní družině.
Obě často věnovaly dětem svůj volný čas. Snad všichni známe vánoční a jarní besídky,
koncerty dětí, Broučkiádu a další akce.
Přejeme oběma Janám do dalších let pevné zdraví, pohodu a radost ze života a za dlouholetou práci
ve škole a pro školu jim patří naše DÍKY!
A život jde dál a pro bohuslavické školství začíná nová etapa.
Od 1. 8. 2018 nastupuje jako ředitel ZŠ a MŠ Bohuslavice pan Mgr. Zdeněk Stuchlík.
S jakými plány vstupuje do školy, nás seznámí on sám.
za Školskou radu Jitka Macková

Informace o dění v ZŠ a MŠ Bohuslavice
Přesto, že jsme v polovině prázdnin, chtěl bych vás seznámit s novinkami, které jsme připravili
pro školní rok 2018/2019. Je jich bez nadsázky moře.
Výuku v novém školním roce bude zabezpečovat v základní škole pět pedagogických pracovníků.
Novými vyučujícími jsou:
Mgr. Zdeněk Stuchlík – matematika, tělesná výchova, přírodopis, informatika;
Mgr. Zuzana Kobrlová – český jazyk;
Mgr. Libuše Trlidová – třídní učitelka 1. třídy, další předměty v 2. a 4. třídě;
Mgr. Simona Ruiderová – matematika, přírodopis, hudební výchova, čtení, psaní, třídní učitelka 2. a 4. třída;
Mgr. Monika Kindlová – anglický jazyk, hudební výchova, vlastivěda, etická výchova, český jazyk,
třídní učitelka ve 3. a 5. třídě;
Milena Rydlová – pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova.
O pořádek ve škole se bude starat nová paní školnice Pavla Vaňátová.
A ještě dvě nové tváře v týmu mateřské školy:
Bc. Tereza Dvořáková – učitelka MŠ;
Markéta Kuřátková – asistentka pedagoga.
Základní škola v rámci česko-polského mikroprojektu „poznejte se navzájem“ společně s obcí Bohuslavice
připravuje tři dvoudenní projektové dny ve spolupráci s dětmi z polských Pieszyc.
První dvoudenní projektové dny se uskuteční v měsíci říjnu.
Budou zaměřeny na sportovní soutěže a spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.
Dále bych vás chtěl informovat, že v ZŠ dochází, za velké podpory pana starosty Jiřího Tojnara,
k postupné rekonstrukci vnitřních prostor. Budují se nová sociální zařízení v obou patrech,
obnovuje se počítačová síť, šatny pro žáky s uzavíratelnými skříňkami.
Plánuje se rovněž rekonstrukce sokolské zahrady, kterou v těchto dnech získala do svého vlastnictví
obec Bohuslavice. Bude upravena tak, aby byla využívána i pro sportovní aktivity MŠ a ZŠ.
V mateřské škole se mohou děti těšit na nově vymalované třídy a další prostory.
Změny můžete vidět i v budování okolí škol.
Čeká nás mnoho práce. Moji snahou i všech pedagogických a nepedagogických pracovníků je přispět
k posílení spolupráce mezi žáky, pedagogy a rodiči, mezi vedením školy a zřizovatelem a dalšími partnery.
Přejeme si vybudovat moderní školu, navázat na kvalitu vyučování, kam se budou její absolventi
rádi vracet a její současní žáci budou neradi odcházet.
S přáním krásného prožití prázdnin
Mgr. Zdeněk Stuchlík

Jezdecký klub Bohuslavice
Subjekt tohoto názvu vznikl v Bohuslavicích 4. 2. 1994.
Jeho předsedou je od počátku Jaroslav Kosař. Majitelem a později i chovatelem všech oddílových koní
plemene český teplokrevník byl Václav Kosař.
Klubem prošlo za celou dobu působení mnoho jezdců, převážně z okolních měst.
Věnoval se pořádání vozatajských závodů v Bolehošti-Lipinách, připravoval jezdce na ZZVJ
a mladé koně na výkonnostní zkoušky. Jezdci se účastnili nižších parkurových a drezurních soutěží
našeho regionu.
Po smrti pana Václava Kosaře v červnu 2008 převzala péči a starost o 7 koní Jana Kosařová. Navázala na
úspěšný chov svého tchána prezentací vlastních koní v drezurním sportu na republikové úrovni. Vyhrála
v sedle valacha Akima MČR v dámském sedle v Mnichově Hradišti, byla členem stříbrného družstva
na drezurním MČR v Karlových Varech, stala se několikrát vítězkou východočeského oblastního mistrovství.

Od útlého dětství vedla k lásce ke koním i své dvě dcery,
které se snadno začlenily mezi ostatní jezdkyně.
Po čtyři roky byla v klubu umožněna výuka i velmi malých
dětí ze širokého okolí na poníkovi.
Jaroslav Kosař byl hlavním pořadatelem dvaceti pěti
ročníků velkých vozatajských závodů, šest z nich
bylo Mistrovstvím ČR v kategoriích jedno, dvoj a čtyřspřeží velkých koní a později i dvojspřeží pony.
Výborné zázemí pro pořádání náročných 4denních
závodů našel náš jezdecký klub v Bolehošti-Lipinách,
kde se ve spolupráci se SK SOKOL Lipiny vše odehrávalo.
Nepočetnější startovní pole čítalo v roce 2015 42 spřežení nejen z celé ČR, ale rádi do Lipin zavítávali i jezdci
z Rakouska. Bohužel jsme museli ze zdravotních důvodů
hlavního organizátora a „tahouna“ vloni tradici ukončit…
Neznamenalo to ale zahálení. Možnost inseminovat
české klisny lepšími „světovými“ hřebci přineslo své ovoce
i do naší stáje. Dvacáté hříbě v pořadí naší novodobé koňské historie, hřebeček RAMAZOTTI, se stal Šampionem
ČR pro rok 2015. Ve stejný rok se umístila na celostátním
finále i naše klisnička ALEGRA, kterou zdobila stuha
za 3. místo.
V následujícím roce 2016 se nám podařilo republikový
chovatelský úspěch zopakovat. Tentokrát se Šampionkou
klisniček českého teplokrevníka stala naše STEFANIE.
Na sportovních kolbištích po celé ČR vystřídala
postupně v sedlech bohuslavických koní „starou“ Janu Kosařovou mladá Šárka Kosařová . Děti mohou
startovat na oficiálních závodech od 12 let. Šárka hned v prvním roce doslova „vlétla“ mezi ostřílené matadory
a zkušené jezdce. Během jediné sezony, která trvá zhruba od poloviny dubna do konce září, jezdila drezurní
úlohy s nadprůměrným hodnocením, které jí
zajistilo zisk bronzového výkonnostního odznaku České Jezdecké Federace. Mnozí jezdci
se na něho „nadřou“ mnoho let a většina ho
nezíská nikdy…
Následující školní rok byla Šárka zařazena
do tréninkového centra talentované mládeže
ČR. Třetí zimu dojíždí s jedním či dvěma koňmi
na třídenní výcvikový pobyt do Královic u Slaného, kam jsou jezdeckou federací soustřeďováni
nejlepší drezurní naděje z celé ČR. Projekt je
financován z prostředků Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a cílem je rozvíjet talent
a vychovat z frekventantů budoucí reprezentanty naší země na mezinárodních kolbištích.
Podmínkou setrvání ve výběrové skupině je
účast na MČR.
Loňský rok 2017 byl pro Šárku poslední
v kategorii dětí a rozloučila se s ním ziskem
bronzové medaile na MČR v Brně. Stejnou pozici obhájila i na pozdějším Šampionátu ČR.
Sezonu zakončila vítězstvím v juniorské „S“ úloze v Chlumci nad Cidlinou.
V závěru roku získala Šárka Kosařová ocenění Zlatý oříšek Královehradeckého kraje.
V soutěži pro všechny nadané a talentované děti ve věku od 8 do 14 let přesvědčila nezávislou porotu o tom,
že ji vše kolem koní baví a že je tou správnou osobou, která bude dělat čest jejímu jménu.

Jsme na prahu nové jezdecké sezony. Počasí již
od konce září nepřeje koním ani jejich tréninku, všechno je silně podmáčené, jízdárna pod
vodou. Očekáváme narození dvou hříbat, které
nás přivedou k hranici třiceti odchovaných koní
vlastního chovu ve čtyřiadvacetileté historii
„koní Ve shromáždění“.
Věříme, že i letošní rok přinese něco dobrého.
A že se třeba i v naší krásné obci najdou nové
dušičky, které projeví zájem o svět kolem koní,
péči o ně i všechnu práci kolem nich.
Nejkrásnější pohled na svět je totiž
z koňského hřbetu! 
Naše dveře jsou vám otevřené!
Jana Kosařová

Návštěva náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje
Na základě žádosti starosty Jiřího Tojnara navštívil před prázdninami Bohuslavice
1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje zodpovědný za oblast dopravy
a silničního hospodářství, pan Martin Červíček.
Během jeho návštěvy jsme pana náměstka upozornili na nevyhovující technický stav krajské silnice v obci,
a to zejména v úseku od odbočky na Dobrušku směrem na Pohoří a rovněž na velmi špatný stav komunikace
na Dobrušku. Pan náměstek sdělil, že v průběhu letošního roku budou zahájeny projekční a přípravné práce
na opravě komunikace v obci směrem na Pohoří, přičemž předpoklad je, že by samotná oprava mohla být zahájena v roce 2021. Ohledně komunikace na Dobrušku pan náměstek žádnou pozitivní zprávu neměl, spíše naopak. Sdělil nám, že komunikace na Dobrušku je na nejnižším stupni priorit kraje a tudíž nelze ani predikovat,
kdy by k nějaké významnější opravě mohlo dojít. V průběhu návštěvy pan náměstek rovněž potvrdil, že pokud
nedojde k nějakým neočekávaným komplikacím, bude na jaře 2019 zahájena významná oprava silnice na Nové
Město nad Metují, v úseku od kostela, resp. křižovatky na Slavětín. Oprava by měla být rozdělena na etapy,
přičemž v roce 2019 by měla probíhat zhruba po Černčice a v roce 2020 pak dále do Nového Města.
O skutečném termínu zahájení
prací a veškerých omezeních
budou obyvatelé obce včas
informováni. V neposlední řadě
jsme panu náměstkovi poděkovali
za osazení hlavní křižovatky
ve směru od Pohoří a Dobrušky
dodatečným a lépe viditelným
dopravním značením.
K doplnění dopravního značení
došlo na základě žádosti obce
zaslané kraji o zvýšení bezpečnosti na křižovatce z důvodu
nárůstu dopravy v obci
a nepozornosti projíždějících
řidičů.
Roman Kyral

			 C o j s t e h a s i č i . . .
Z činnosti výjezdové jednotky.
Středa 3. ledna: výjezd k odstranění spadlého stromu na vozovce mezi Černčicemi a Novým Městem n. M.
Účast JSDH Bohuslavice (Martin Hemelík a Lukáš Timura).
Čtvrtek 29. března: výjezd k požáru dřevěného objektu u rodinného domu v Novém Městě n. M.
Účast PS HZS Dobruška, JSDH Nové Město n. M. a Bohuslavice (Jiří Černý, Libor Fejtek, Josef Hemelík,
Martin Hemelík a Lukáš Timura).
Sobota 21. dubna: výjezd k požáru tújí, který se následně rozšířil i na střechu blízké továrny.
Účast PS HZS Dobruška a Rychnov n. K., JSDH Nové Město n. M., Bohdašín, Dobruška, Opočno
a Bohuslavice (Jiří Černý, Michal Čepelka, Petr Čepelka, Josef Hemelík, Martin Hemelík
a Roman Kyral).
Pátek 27. dubna: výjezd k požáru v obytném domě (jídlo na plotně) v Novém Městě n. M.
Účast PS HZS Dobruška, JSDH Nové Město n. M. a Bohuslavice (Jiří Černý a Lukáš Timura).
Pondělí 30. dubna: dozor při pálení čarodějnic na sokolské zahradě v Bohuslavicích.
(Účast Jiří Černý a Lukáš Timura) .
Pátek 25. května: výjezd k požáru konstrukce mostu přes železniční trať u Ammannu v Novém Městě n. M.
Naše jednotka (Jiří Černý, Petr Čepelka, Jiří Hanuš, Josef Hemelík, Martin Hemelík a Lukáš Timura)
byla na cestě odvolána, likvidaci požáru provedla JSDH Nové Město nad Metují.

Výroční valná hromada SDH
V sobotu 13. ledna 2018 se konala v Hostinci U Ježků Výroční valná hromada SDH Bohuslavice
za účasti 38 členů a 8 hostů. Za OSH Náchod naši VVH navštívil Milan Kligl, za HZS Náchod
mjr. Bc. Pavel Čižmář, za okrsek Nové Město nad Metují Václav Vítek a za obec Bohuslavice starosta Jiří Tojnar.
Všichni přítomní vyslechli zprávy členů výboru, ve kterých byla zhodnocena činnost sboru v uplynulém roce.
Také byli seznámeni s plánovanými akcemi v roce letošním:
17. února – hasičský ples se skupinou Styl, 16. června – hasičská soutěž o Pohár starosty obce Bohuslavice,
13. října – posvícenská zábava se skupinou JK Band, duben a září (termíny budou upřesněny) –
sběr vysloužilého a nepotřebného elektrického zařízení.
Dále někteří členové obdrželi různá vyznamenání:
Jana Herzigová a Libor Fejtek – Čestné uznání SH ČMS; Jiří Černý, Václav Kyral a Josef Vaňát –
Čestné uznání KSH; Marie Hušková a Josef Hemelík – Medaile sv. Floriána;
Věra Netolická a Josef Hronovský st. – Medaile Za zásluhy; Hana Fejtková a Josef Hronovský ml. –
Medaile Za příkladnou práci. Dále proběhla diskuze, do které se zapojili i někteří hosté.
Poté bylo možné zhlédnout fotografie z činnosti sboru v loňském roce.

Školení řidičů
V sobotu 20. ledna 2018 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, Lucie Hanušová, Martin Hemelík, Josef Hemelík, Jana Herzigová, Marie Hušková,
Roman Kyral, Jiří Lejsek, Petr Novotný, Jana Reková, Radek Rydlo, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura.

Školení vedoucích a instruktorů
V pátek 9. února se konalo v Domě hasičů v Novém Městě nad Metují školení vedoucích
a instruktorů kolektivů mladých hasičů za účelem prodloužení kvalifikace.
Tohoto školení se za náš sbor zúčastnili a prodloužení kvalifikace získali:
Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Lucie Gavláková, Jiří Hanuš, Denisa Hanušová,
Jaroslava Hemelíková, Jana Herzigová, Veronika Honzíková Fejtková, Klára Petříková a Aneta Rydlová.

Masopust v Bohuslavicích
V sobotu 10. února byl v naší obci uspořádán tradiční masopustní průvod,
který pokračoval masopustním rejem v Orelně. Zde zahráli k tanci a poslechu Pláteníci.
Z našeho sboru se zúčastnili: Jiří Černý, Lucie Hanušová, Jana Herzigová, Marie Hušková,
Jiří Lejsek, Josef Meloun, Josef Mencl, Věra Netolická, Radek Rydlo, Lukáš Timura a Josef Vaňát.

Hasičský ples
V sobotu 17. 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 Akcent z Dobrušky a taneční skupiny Yasmin z Jaroměře,
která předvedla orientální tance.
Nechybělo občerstvení a také bohatá tombola. Na cenách se podíleli: SDH Bohuslavice, Obec Bohuslavice,
ZEPO Bohuslavice a. s., Martin Hůlka – kamenické práce Bohuslavice, Radek Rydlo – zemní práce
Bohuslavice, Hostinec U Ježků Bohuslavice, M Jindra s. r. o. Bohuslavice, Hronovský s. r. o. Nové Město n. M.,
Hasiči s. r. o. Nové Město n. M., Nutricia Deva a. s. Nové Město n. M., Losenický – polygrafický závod s. r. o.
Nové Město n. M., Alurol spol. s. r. o. Nové Město n. M., Salon Daria Iva Kyralová Nové Město n. M.,
Regina kosmetika Nové Město n. M., Hydro-flex-ZBA, s. r. o. Nové Město n. M., Pneu Truněček s. r. o.
Nové Město n. M., Marius Pedersen a. s. Rychnovek, Dřevoservis Pavel Slánský Slavětín n. M.,
Tereos TTD a. s. – cukrovar České Meziříčí, Agro CS a. s. Česká Skalice, CK Avanti – Tour Dobruška,
Marta spol. s. r. o. Dobruška, Sunfood s. r. o. Dobruška, Kliky – M&T Ivo Ulich Dobruška, Primátor a. s.
Náchod, K&V Elektro a. s. Náchod, Nápoje Pohoří Marcela Petrová, Šití konfekce Eva Svobodová Meziměstí,
ZBA Geo Tech s. r. o. Slavoňov, Turbíny CZ s. r. o. Praha, Odbory Kovo KV z.s. Kvasiny, členové sboru
a další občané naší obce. Všem jmenovaným bych chtěl jménem našeho sboru poděkovat.
Poděkování dále patří nejen členům SDH, ale i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a zdárném
uspořádaní této akce.

Výroční valná hromada okrsku
V pátek 23. února se konala v Nahořanech Výroční valná hromada SDH okrsku Nové Město nad Metují.
Zúčastnilo se celkem 69 delegátů z 12 SDH a 4 hosté (starosta OSH Náchod Ivan Kraus, členka VV OSH
a starostka okrsku Nový Hrádek Jarmila Grimová, velitel okrsku Nový Hrádek Josef Suchánek a starosta
Nového Města nad Metují Petr Hable).
Všichni přítomní byli nejprve seznámeni ve zprávách starosty a členů výboru s činností v uplynulém roce,
poté také s plánovanými akcemi na rok letošní. Zprávy o činnosti přednesli také starostové jednotlivých sborů.
Poté proběhlo ocenění členů a soutěžních družstev.
Za SDH Bohuslavice obdrželi od okrsku Medaili za aktivní práci Jan Bouček st., Karel Čepelka st.
a Libor Fejtek. Soutěžní družstva obdržela diplomy a poháry za umístění v celoroční soutěži
o Pohár starosty okrsku (naše ženy za 2. místo). Za náš sbor se dále zúčastnili Karel Čepelka ml.,
Jiří Černý, Josef Hemelík a Marie Hušková. Na závěr proběhla diskuze, kde mj. své příspěvky přednesli
také pozvaní hosté.

Kurz vedoucích MH
V pátek 23. a v sobotu 24. března se v prostorách internátu Králíček v Novém Městě nad Metují konal
kurz pro získání kvalifikace vedoucího mládeže III. a II. stupně, kterého se zúčastnilo celkem 38 zájemců
z kolektivů MH okresu Náchod. Osvědčení kvalifikace vedoucího II. stupně získalo 14 účastníků
a III. stupně 24 účastníků. Z našeho sboru tento kurz úspěšně absolvovala a osvědčení kvalifikace III. stupně
získala Věra Netolická.

Sběr elektrozařízení
V sobotu 14. dubna byl proveden některými členy SDH v naší obci sběr vysloužilého a nepotřebného
elektrického zařízení v rámci projektu „Recyklujte s hasiči.“
Této akce se zúčastnili: Jiří Černý, Petr Čepelka, Libor Fejtek, Roman Kyral, Jiří Kvirenc, Aleš Petr,
Lukáš Timura a Josef Vaňát.

Soutěže mladých hasičů
Sobota 7. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Rožnově (šest disciplín – střelba ze vzduchovky,
základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonání vodorovného lana).
Účast 3 družstev mladších žáků, 1 družstva starších žáků a 1 dorostenky. Družstvo mladších žáků A
(Boris Čečetka, Nikol Černá, Kristýna Hanušová, Zuzana Macková a Antonín Timura) obsadilo 4. místo,
družstvo B (Kristýna Černá, Viktorie Mrštilová, Tereza Stehlíková, Andrea Stolinová a Martina Šitinová)
obsadilo 3. místo a družstvo C (Lukáš Baldrych, Štěpán Beneš, Tobiáš Grim, Adam Hvězda a Mikoláš
Matoušek) obsadilo 12. místo. V této kategorii startovalo celkem 24 družstev. Družstvo starších žáků
(Radim Čečetka, Natálie Mrštilová, Denis Netolický, Denisa Syrovátková a Jakub Veselovský) obsadilo
v konkurenci 14 družstev 5. místo. V kategorii dorostenek jednotlivkyň startovaly 2 závodnice,
naší Marii Magdaleně Polákové se podařilo zvítězit.
Sobota 14. dubna: Závod hasičské všestrannosti v Nahořanech (stejné disciplíny jako v Rožnově,
přípravka měla místo střelby hod míčkem na cíl). Účast 2 družstev přípravky, 3 družstev mladších žáků
(stejné sestavy jako v Rožnově) 1 družstva starších žáků a 1 dorostenky. Družstvu přípravky A (Anna
Benešová, Amálie Matoulková, Vítek Matoušek, David Stolín a Adam Šebesta) se podařilo v konkurenci
7 družstev zvítězit. Družstvo B (Veronika Hemelíková, Rozárie Herzigová, Diana Kubínová, Matěj Stehlík,
Adéla Stuchlíková a Ondřej Syrovátko) obsadilo 2. místo. Družstvo mladších žáků A (Boris Čečetka, Nikol
Černá, Kristýna Hanušová, Zuzana Macková a Antonín Timura) obsadilo 3. místo, družstvo B (Kristýna
Černá, Viktorie Mrštilová, Tereza Stehlíková, Andrea Stolínová a Martina Šitinová) napodobilo „áčko“
přípravky a podařilo se mu také zvítězit. Družstvo C (Lukáš Baldrych, Štěpán Beneš, Tobiáš Grim,
Adam Hvězda a Mikoláš Matoušek) obsadilo 20. místo. V této kategorii startovalo celkem 30 družstev.
Družstvo starších žáků (Radim Čečetka, Jakub Krištof, Natálie Mrštilová, Denis Netolický
a Jakub Veselovský) obsadilo v konkurenci 26 družstev 7. místo. V této kategorii startovalo také narychlo
složené družstvo pod hlavičkou Adršpachu (Tomáš a Šimon Križanovi z SDH Adršpach, Jan Kment
z SDH Bohdašín, Filip Štěpán z SDH Mezilesí a Růžena Havelková z SDH Bohuslavice), které obsadilo
12. místo. V kategorii dorostenek jednotlivkyň startovala opět Marie Magdalena Poláková, tentokrát
obsadila z 11 závodnic 10. místo.
Neděle 6. května: Pohár starosty SDH Nízká Srbská (PÚ, štafeta dvojic a štafeta 4x60 m). Účast 2 družstev,
mladší žáci (Boris Čečetka, Kristýna Černá, Nikol Černá, Tobiáš Grim, Kristýna Hanušová, Zuzana Macková,
Viktorie Mrštilová, Tereza Stehlíková, Andrea Stolínová a Antonín Timura) obsadili z 16 družstev 8. místo,
starší (Radim Čečetka, Tereza Hanušová, Jakub Krištof, Natálie Mrštilová, Denis Netolický, Marie Magdalena
Poláková, Denisa Syrovátková, Martina Šitinová a Jakub Veselovský) z 15 družstev 10. místo.
Sobota 19. května: Bohdašínský pohár (opět PÚ, štafeta dvojic a štafeta 4x60 m). Účast 2 družstev,
mladší žáci (Lukáš Baldrych, Kristýna Černá, Nikol Černá, Kristýna Hanušová, Růžena Havelková,
Viktorie Mrštilová a Martina Šitinová) obsadili z 18 družstev 9. místo, starší (Štěpán Beneš, Radim Čečetka,
Tereza Hanušová, Jakub Krištof, Natálie Mrštilová, Andrea Stolínová a Denisa Syrovátková)
z 15 družstev 12. místo.

Sobota 26. května: Okresní přebor jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami v Náchodě.
Účast 2 členů, v kategorii mladších žáků obsadil Boris Čečetka z 9 závodníků 6. místo, v kategorii
starších žáků Radim Čečetka z 14 závodníků 10. místo.
Sobota 2. června: Okresní kolo dorostu v Náchodě. S družstvem SDH Mezilesí se této soutěže zúčastnil
Aleš Rydlo. V této kategorii jiné družstvo nesoutěžilo, tudíž měli chlapci předem jisté 1. místo.
V běhu na 100 m s překážkami Aleš v konkurenci 7 závodníků obsadil 3. místo.
Sobota 16. června: Pohár starosty obce Bohuslavice (viz. samostatný článek).
Sobota 23. června: Bezděkovské šedesátky v Bezděkově (běh na 60 m s překážkami).
Účast 2 družstev a 3 jednotlivců. Družstvo mladších žáků (Boris Čečetka, Kristýna Hanušová,
Zuzana Macková, Viktorie Mrštilová a Martina Šitinová) obsadilo z 11 družstev 5. místo, družstvo starších
žáků (Radim Čečetka, Tereza Hanušová, Natálie Mrštilová, Marie Magdalena Poláková a Denisa Syrovátková)
obsadilo z 9 družstev 4. místo. V jednotlivcích ve starších žácích obsadil v konkurenci 36 závodníků
Jakub Veselovský 9. místo a Denis Netolický 19. místo. V dorostu měl Aleš Rydlo bohužel oba neplatné pokusy
a ze 4 závodníků obsadil 4. místo.

Požární ochrana očima dětí a mládeže
Naši mladí hasiči se této soutěže úspěšně zúčastňují každý rok a ve výtvarné části dosahují pravidelně
medailových umístění. V letošním roce v okresním kole v kategorii M 2 získala Adéla Stuchlíková 1. místo
a Diana Kubínová 2. místo, v kategorii ZŠ 1 Adam Hvězda 1. místo a v kategorii ZŠ 2 Zuzana Macková
obhájila loňské 1. místo. Všichni jmenovaní postoupili se svými pracemi do krajského kola. Zde na medailové
umístění dosáhl Adam Hvězda, kde ve své kategorii získal 2. místo. Ocenění za tato umístění předal
jmenovaným před zahájením dětské soutěže v Bohuslavicích vedoucí Odborné rady preventistů okresu
Náchod František Kraus.

Soutěže družstev žen a mužů
Sobota 21. dubna: Memoriál Jiřího Kerouše v Holicích. Účast družstva žen a mužů. Družstvo žen
(Lucie Hanušová, Lenka Hronovská, Klára Petříková, Jana Reková, Nikola Stonjeková, Michaela Kalousová
z SDH Velký Třebešov a Kateřina Matěnová z SDH Vysokov) obsadilo v konkurenci 14 družstev 4. místo.
Družstvo mužů (Lukáš Timura, Daniel Cejnar z SDH Sněžné, Patrik Esender z SDH Černčice, Petr Rak
z SDH Bukovice, Patrik Stránský z SDH Rychnovek, Zdeněk Kosinka a Ladislav Seidl z SDH Vysokov)
obsadilo z 33 družstev 21. místo.
Úterý 8. května: 1. kolo Podorlické hasičské ligy v Houdkovicích. Účast družstva mužů, které obsadilo
z 8 družstev 6. místo. Pátek 11. května: Okrsková soutěž ve Vrchovinách. Účast družstev žen a mužů.
Ženy (Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hanušová, Klára Petříková, Jana Reková, Nikola
Stonjeková, Michaela Kalousová z SDH Velký Třebešov) obsadily z 3 družstev 3. místo, muži (Karel Čepelka,
Michal Čepelka, Petr Čepelka, Jiří Hanuš, Michal Krupička, Barbora Doležalová a Lucie Hanušová)
obsadili z 10 družstev 4. místo, bronzové umístění jim uniklo o 0,27 s.
Sobota 12. května: 1. kolo Náchodské hasičské ligy v Nahořanech. Účast družstva žen (stejná sestava
jako ve Vrchovinách). Na úvod ligy se mu v konkurenci 11 družstev podařilo zvítězit.
Sobota 19. května: 2. kolo Náchodské hasičské ligy ve Lhotě za Č. Kostelcem. Účast družstva žen
(opět stejná sestava jako ve Vrchovinách), tentokrát obsadilo z 12 družstev 9. místo. 1. kolo Východočeské
hasičské ligy v Rohovládově Bělé. Účast družstva mužů, z 24 družstev obsadilo 18. místo.
Neděle 20. května: 2. kolo Východočeské hasičské ligy ve Velkém Třebešově. Účast družstva mužů,
z 20 družstev obsadilo 17. místo.
Sobota 2. června: Okresní kolo v požárním sportu v Náchodě. Účast družstva žen (Lucie Gavláková,
Lucie Hanušová, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Klára Petříková, Jana Reková, Nikola Stonjeková
a Michaela Kalousová z SDH Velký Třebešov), v celkovém hodnocení ze dvou družstev obsadilo
2. místo. V běhu na 100 metrů s překážkami obsadila Klára Petříková z 6 závodnic 1. místo.
3. kolo Východočeské hasičské ligy v Horním Třešňovci. Účast družstva mužů, z 20 družstev obsadilo
s neplatným pokusem 20. místo.

Neděle 3. června: 4. kolo Východočeské hasičské ligy v obci Bystřec. Účast družstva mužů,
z 27 družstev se dělilo opět s neplatným pokusem o 20.–27. místo.
Sobota 9. června: 3. kolo Náchodské hasičské ligy v Blažkově. Účast družstva žen (Lucie Gavláková,
Lucie Hanušová, Marie Hušková, Nikola Stonjeková, Jana Reková, Michaela Kalousová z SDH Velký Třebešov
a Kateřina Matěnová z SDH Vysokov), z 12 družstev obsadilo 2. místo.
Sobota 16. června: Pohár starosty obce Bohuslavice (viz samostatný článek).
Noční soutěž v PÚ v Jílovici. Účast družstva mužů (Klára Petříková, Lukáš Timura, Patrik Esender z SDH
Černčice, Petr Rak z SDH Bukovice, Patrik Stránský z SDH Rychnovek, Zdeněk Kosinka a Jakub Rybka z SDH
Vysokov), z 13 družstev obsadilo 4. místo.
Sobota 23. června: 4. kolo Náchodské hasičské ligy v Černčicích. Účast družstva žen (Lucie Gavláková,
Lucie Hanušová, Klára Petříková, Nikola Stonjeková, Michaela Kalousová z SDH Velký Třebešov, Karolína
Koderová a Kateřina Matěnová – obě z SDH Vysokov), z 12 družstev obsadilo 9. místo.
V Podorlické hasičské lize a Východočeské hasičské lize družstvo mužů reprezentovali:
Klára Petříková, Lukáš Timura, Daniel Cejnar z SDH Sněžné, Patrik Esender z SDH Černčice,
Petr Rak z SDH Bukovice, Patrik Stránský z SDH Rychnovek, Zdeněk Kosinka, Ladislav Seidl
a Jakub Rybka z SDH Vysokov.
V minulém zpravodaji bylo chybně uvedeno umístění (1. místo) našeho družstva žen v celkovém hodnocení
Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují v roce 2017.
Družstvo žen tedy nezvítězilo, ale obsadilo 2. místo. Za tuto chybu se omlouvám.

Pohár starosty obce Bohuslavice
V sobotu 16. června 2018 náš sbor uspořádal XVIII. 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 (Lukáš Baldrych, Nikol Černá, Tobiáš Grim, Kristýna Hanušová, Růžena Havelková,
Zuzana Macková a Viktorie Mrštilová) jako v předchozích dvou letech předvedlo bezchybný výkon
a s časem 26,25 s se mu podařilo potřetí za sebou zvítězit a tím získat putovní pohár nastálo.
Družstvo B (Štěpán Beneš, Kristýna Černá, Mikoláš Matoušek, Tereza Stehlíková, Andrea Stolínová,
Martina Šitinová a Antonín Timura) svým výkonem napodobilo své kolegy z „áčka“ a s časem 27,72 s
obhájilo loňské 2. místo. Tato umístění byla pro obě družstva velkým úspěchem.
Ve starší kategorii startovalo také 11 družstev, našemu družstvu (Radim Čečetka, Tereza Hanušová,
Jakub Krištof, Natálie Mrštilová, Marie Magdalena Poláková, Denisa Syrovátková a Jakub Veselovský)
se pokus nevydařil a výsledkem bylo 11. místo. V běhu jednotlivců na 60 m s překážkami se soutěžilo
ve čtyřech kategoriích. Na pomyslné stupně vítězů v kategorii mladších žákyň dosáhla Kristýna Hanušová,
když z 12 závodnic obsadila 3. místo. Ve 14 hodin začala soutěž v požárním útoku žen a mužů, která byla
zařazena do Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují a letos také poprvé do Podorlické hasičské ligy
(obě soutěže byly hodnoceny samostatně). Nejprve začala soutěžit družstva v Podorlické lize.
Naše družstvo žen (Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hanušová, Klára Petříková, Jana Reková,
Nikola Stonjeková a Michaela Kalousová z SDH Velký Třebešov) po pěkném výkonu ze 7 družstev
obsadilo 3. místo.
Družstvo mužů (Klára Petříková, Lukáš Timura, Patrik Esender z SDH Černčice,
Petr Rak z SDH Bukovice, Patrik Stránský z SDH Rychnovek, Zdeněk Kosinka a Jakub Rybka z SDH Vysokov)
nepředvedlo výkon dle svých představ a s neplatným pokusem obsadilo ze 7 družstev 7. místo.
V Poháru starosty okrsku naše družstvo žen (stejná sestava jako v Podorlické lize) v konkurenci 3 družstev
zvítězilo. V kategorii mužů naše družstvo (Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Barbora Doležalová,
Marie Hušková, Klára Petříková, Aleš Rydlo a Michaela Kalousová z SDH Velký Třebešov) napodobilo
družstvo žen a také zvítězilo (s dosaženým časem 25,41 s by v Podorlické lize obsadilo 2. místo).

VÝSLEDKY ZAPOČÍTANÉ:

do Poháru starosty OSH Náchod
mladší žáci
1. Bohuslavice A
2. Bohuslavice B
3. Výrava
4. Libřice
5. Nahořany A
6. Nový Hrádek
7. Suchý Důl
8. Velichovky
9. Nahořany B
10. Hustířany
11. Mezilesí

26,25 s
27,72 s
29,07 s
30,53 s
33,93 s
38,13 s
49,53 s
49,81 s
50,60 s
51,03 s
64,69 s

starší žáci
1.7 Výrava
2.7 Velichovky
3.7 Bezděkov
4.7 Žďár nad Metují
5.7 Nový Hrádek
6.7 Česká Metuje
7.7 Lhota za Č. K.
8.7 Nahořany
9.7 Mezilesí
10.7 Suchý Důl
11.7 Bohuslavice

22,81 s
32,00 s
37,78 s
42,37 s
43,22 s
44,06 s
44,93 s
47,13 s
47,50 s
53,00 s
67,50 s

do Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují
ženy
1. Bohuslavice
2. Černčice
3. Kramolna NTC

30,38 s
42,05 s
NP

muži
1.7 Bohuslavice
2.7 Jasenná
3.7 Černčice
4.7 Kramolna NTC
5.7 Nahořany 41,78 s
6.7 Krčín

25,41 s
28,28 s
28,58 s
32,01 s
46,36 s

do Podorlické hasičské ligy
ženy
1. Semechnice
2. Tutleky
3. Bohuslavice
4. Kvasiny
5. Kramolna NTC
6. Houdkovice
7. Opočno

26,05 s
27,04 s
27,66 s
29,04 s
31,62 s
32,09 s
NP

muži
1.7 Houdkovice
2.7 Meziměstí
3.7 Sněžné
4.7 Bohdašín
5.7 Nahořany
6.7 Semechnice
7.7 Bohuslavice

22,35 s
25,93 s
26,17 s
27,84 s
28,47 s
32,39 s
NP

Jménem SDH bych chtěl poděkovat všem sponzorům:
Obec Bohuslavice, Královéhradecký kraj, ZEPO Bohuslavice a. s., Roman Kratěna VKP Projekt Bohuslavice,
Autodoprava Roman Svatoň Bohuslavice, Adriana Gavláková 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, Nápoje Pohoří – Marcela Petrová Pohoří, PEKASS – zemědělská,
komunální a silniční technika Pohoří.
Poděkování patří také členům našeho sboru, rodičům mladých hasičů a i všem ostatním,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném uspořádání této soutěže.

Oslavy v Pohoří
V sobotu 9. června se v sousední obci Pohoří konaly oslavy 140 let od založení SDH.
Všichni přítomní mohli zhlédnout mj. vystoupení žáků MŠ a ZŠ Pohoří, mažoretek Gytta z Českého Meziříčí,
mladých hasičů ze Záhornice, vyproštění osoby z havarovaného vozidla v podání hasičů z Nového Města
nad Metují a také ukázku s historickou stříkačkou z roku 1790, kterou za náš sbor předvedli Karel Čepelka ml.,
Libor Fejtek, Jan Macek, Josef Mencl, Václav Kyral, Ladislav Lorenc a Josef Vaňát.
Karel Čepelka ml.

Kalendář kulturních akcí v obci Bohuslavice v roce 2018
Datum		

Název akce

Čas konání

Místo akce

neděle

2. 9. 2018

koncert – Veselá trojka

od 15 hodin

orelna

sobota

8. 9. 2018

koncert – Bohuš Matuš

od 17 hodin

bývalé kino

pátek

14. 9. 2018

sportovní den „Sportujeme společně“

od 13 hodin

sokolská zahrada

sobota

22. 9. 2018

Hudební festiválek

od 18 hodin

orelna

út.–stř. 16. – 17.10.
přeshraniční spolupráce
		
„Den s jízdním kolem“ pro ZŠ + MŠ		
sokolská zahrada
pátek
26. 10. 2018
Vysazení pamětní lípy		
před katolickým
		
ke 100. výročí od založení republiky		
kostelem
Cestopisná přednáška

od 17 hodin

evangelická škola

29. 11. 2018

1. adventní koncert

od 17 hodin

evangelický kostel

čtvrtek

6. 12. 2018

2. adventní koncert

od 17 hodin

evangelický kostel

pátek

7. 12. 2018

Mikulášská nadílka

od 17 hodin

orelna

čtvrtek

13. 12. 2018

3. adventní koncert

od 17 hodin

evangelický kostel

čtvrtek

20. 12. 2018

4. adventní koncert

od 17 hodin

evangelický kostel

neděle

23. 12. 2018

Zpívání u vánočního stromu

od 18 hodin

před OÚ

čtvrtek

1. 11. 2018

čtvrtek

Zpravodaj obce Bohuslavice nad Metují vychází nepravidelně v počtu 350 kusů.
V e l e k t r o n i c k é p o d o b ě k e s t a ž e n í n a w w w. b o h u s l a v i c e . c o m

