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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok 2018 je téměř u konce a přinesl jistě mnoho dobrého i méně dobrého. V naší obci se událo několik
úspěšných akcí a projektů a děkuji všem, kteří se na nich podíleli. Rovněž děkuji všem zastupitelům
a obecním spolkům za jejich práci a ochotu pomáhat. Přichází další nový rok, proto přeji nám všem,
aby byl alespoň tak dobrý nebo ještě o kousek lepší
než rok uplynulý.
Jménem svým i jménem celého zastupitelstva
vám přeji šťastné a veselé Vánoce a v novém roce
především pevné zdraví.
Jiří Tojnar, starosta obce

ZAJÍMAVOSTI
Adventní koncerty
a předvánoční vystoupení pro seniory
V době hektických příprav na vánoční svátky přijde
vhod každá možnost odpočinku. Ideální možností,
jak se naladit na vánoční vlnu, jsou adventní koncerty.
Žáci
ZŠ
a
děti
MŠ
Bohuslavice
se v zaplněném evangelickém kostele představili rodičům
a široké veřejnosti svým vystoupením. V krátkém vánočním
pásmu zazněly recitace, známé písně a koledy.
Děkuji všem účinkujícím, kteří svým vystoupením
umocnili atmosféru adventních koncertů a nám všem
zpříjemnili cestu domů mrazivým podvečerem.
Také děkuji za pilnou práci a úsilí všem dětem
a především paním učitelkám a přeji jim hodně elánu
do další, velmi náročné práce v roce 2019.

Dne 12.12.2018 se uskutečnilo předvánoční setkání
bohuslavických seniorů. Žáci ZŠ a děti MŠ Bohuslavice
zahájili své vystoupení básničkami, koledami, vánočními
a zimními písničkami. Navodili tak vánoční atmosféru,
která všechny pozitivně naladila. Babičky, dědečkové
a rodiče odměnili děti vřelým potleskem.
Děkuji rodičům za to, že v tomto předvánočním shonu
si našli chvilku času na společné setkání.
Vystoupení se dětem povedlo.
Děkuji všem za příjemně prožité chvíle.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Co jste hasiči…

Přinášíme vám další zprávy z činnosti našich
dobrovolných hasičů.
Z činnosti výjezdové jednotky
27.7. - výjezd k požáru stohu slámy v Českém Meziříčí.
Účast PS HZS Rychnov nad Kněžnou, Dobruška
a Jaroměř, JSDH Nové Město nad Metují, Opočno, České
Meziříčí, Jasenná, Velká Jesenice a Bohuslavice
(J. Černý a M. Hemelík)
4.9.
velitelský
den
v Červeném
Kostelci
(J. Černý, R. Rydlo)
11.9. - strojnický den v Jaroměři
(K. Čepelka ml., L. Fejtek, P. Novotný)
5.10. - cvičení JSDH okrsku Nové Město nad Metují v areálu
kravína v Černčicích - dálková doprava vody, záchrana osob
a zvířat. (J. Černý, P. Čepelka, L. Fejtek, J. Hemelík,
L. Timura)
20.-21. a 27.-28.11. - kurz strojníků v Ústřední hasičské
škole v Bílých Poličanech. Tento kurz úspěšně absolvoval
a osvědčení strojníka získal Petr Čepelka.
29.11. - výjezd k spadlému stromu na vozovku
mezi Bohuslavicemi a Černčicemi. (J. Černý,
K. Čepelka ml., L. Fejtek, J. Hanuš, J. Hemelík,
M. Hemelík.)
30.10. - výjezd k spadlému stromu na vozovku
mezi Černčicemi a Novým Městem nad Metují
a následný výjezd k dalšímu spadlému stromu, tentokrát
na elektrické vedení v Bohuslavicích u č. p. 260.
(J. Černý, M. Čepelka, M. Hemelík.)
6.11. - výjezd k požáru v panelovém domě v ulici
Nad stadionem v Novém Městě nad Metují. Na místě bylo
zjištěno, že se jedná o jiskření elektroinstalace. Účast PS
HZS
Dobruška,
JSDH
Nové
Město
n.
M.

a Bohuslavice (J. Černý, K. Čepelka ml., L. Fejtek, J. Hanuš,
J. Hemelík, M. Hemelík).
18.11. - výjezd k požáru přívěsu nákladního vozidla
v Roztokách. Účast PS HZS Jaroměř, JSDH Velká Jesenice
a
Bohuslavice
(J.
Černý,
M.
Čepelka,
P. Čepelka, L. Fejtek).
3.12. - výjezd k nahlášené nehodě letadla na letišti v Novém
Městě
nad
Metují
(následně
bylo
zjištěno,
že se jedná o cvičení). Účast PS HZS Dobruška, JSDH Nové
Město nad Metují a Bohuslavice
(J. Černý a L. Timura).
10.12. - výjezd k nahlášenému úniku neznámé látky
na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují
(opět cvičení). Účast PS HZS Dobruška, JSDH Nové Město
n. M. a Bohuslavice
(J.Černý, M. Hemelík, R. Rydlo).
Soutěže mladých hasičů
6.10. - Hronovský pohár - účast 2 družstev mladších žáků.
Družstvo
A
(B.
Čečetka,
K.
Hanušová,
Z. Macková, V. Mrštilová a A. Timura) obsadilo
5. místo a družstvo B (Š. Beneš, A. Hvězda,
M. Matoušek, T. Stehlíková a M. Šitinová) 9. místo.
Zde startovalo celkem 13 družstev.
13. 10. - Závod hasičské všestrannosti v Mezilesí - účast
3 družstev mladších žáků a 1 družstva dorostu. Družstvo ml.
žáků
A
(Š.
Beneš,
K.
Hanušová,
Z. Macková, V. Mrštilová a A. Timura) obsadilo
v konkurenci 32 družstev 7. místo, družstvo B
(L. Baldrych, K. Černá, T. Grim, T. Stehlíková
a M. Šitinová) a družstvo C (A. Benešová, A. Hvězda, M.
Matoušek, V. Matoušek a M. Stehlík) 26. místo. Družstvo
dorostu
(J.
Krištof,
N.
Mrštilová,
D. Netolický, D. Syrovátková a J. Veselovský)
ze 4 družstev obsadilo 2. místo. V dorostenecké kategorii
v jednotlivcích
startoval
také
A.
Rydlo
a z 10 závodníků obsadil 6. místo.
Umístění v celoročních soutěžích:
Pohár starosty OSH Náchod - mladší žáci 9. místo, starší žáci
13. místo.
Pohár Okresní odborné rady mládeže - mladší žáci
9. místo, starší žáci 13. místo.
Hodnocení aktivity - mladší žáci 9. místo, starší žáci
12. místo.
Celkem bylo hodnoceno 41 kolektivů.

Fotografie z vánoční schůzky mladých hasičů

Soutěže družstva žen
13.7. - Provodovská proudnice v Provodově - 3. místo
ze 4 družstev.
11.8. - Bukovický zadek v Bukovici - družstvo A 2. místo,
družstvo B 5. místo z 6 družstev.
V&H Print Náchodská hasičská Primátor NTC liga:
25.8. - 5. kolo ve Vysokově - 1. místo z 12 družstev, noční
soutěž v Dubenci - opět 1. místo.
1.9. - 6. kolo na Novém Hrádku - 5. místo z 11 družstev.
15.9. - 7. kolo v Bukovici - 5. místo z 12 družstev.
22.9. - 8. kolo na Kramolně - 1. místo z 12 družstev.
Celkové umístění v Náchodské hasičské lize: družstvo
se zúčastnilo všech 8 soutěží a z 12. družstev obsadilo
2. místo.
SDH Bohuslavice na výše uvedených soutěžích
reprezentovaly:
Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lenka Hronovská,
Marie Hušková, Lucie Lejsková, Klára Petříková, Jana
Reková, Nikola Stonjeková, Michaela Kalousová
z V. Třebešova, Kateřina Matěnová z Vysokova a Petra
Přibylová z Vršovky.
Soutěže družstva mužů
Podorlická hasičská liga:
23.6. - 4. kolo v Semechnicích - 4. místo z 6 družstev.
7.7. - 6. kolo ve Sněžném - 4. místo ze 7 družstev.
21.7. - 7. kolo v Meziměstí - 5. místo z 9 družstev.
Celkové umístění: družstvo se zúčastnilo 5 soutěží z 8
a obsadilo z 22 družstev 6. místo (některá družstva
se zúčastnila jen jedné nebo dvou soutěží).
Východočeská hasičská liga:
1.7.- 5. kolo v Nepomukách - 20. místo z 21 družstev.
5.7. - 6. kolo v Trnově - 11. místo ze 17 družstev
6.7. - 7. kolo v Roudnici - 8. místo z 17 družstev.
14.7 - 8. kolo ve Velichovkách - po neplatném pokusu
14. - 19. místo z 19 družstev.
15.7. - 9. kolo v Dubenci - po neplatném pokusu 14. - 15.
místo z 15 družstev.
28.7. – 10. kolo v Letohradě - Orlici - družstvo
se nezúčastnilo.
29.7. - 11. kolo v Letohradě - Kunčicích - 22. místo z 30
družstev.
2.9. - 12. kolo v Myštěvsi - 17. místo z 25. družstev.
8.9. - 13. kolo v Pšánkách - 21. místo z 23. družstev.
Celkové umístění: družstvo se zúčastnilo 12 soutěží z 13
a obsadilo z 51 družstev 27. - 28. místo (zde se také některá
družstva zúčastnila jen jedné nebo dvou soutěží).
27.10. - Pohár VŘSR - Memoriál V. I. Lenina v Širokém
Dole - 79. místo ze 145 družstev.
SDH Bohuslavice na výše uvedených soutěžích
reprezentovali:
Lukáš Timura, Zdeněk Kosinka a Jakub Rybka z Vysokova,
Josef Malý z Dlouhé Vsi, Matěj Potůček z Jeníkovic, Petr
Rak z Bukovice, Patrik Stránský z Rychnovka a Jakub Šmída
z Olešnice u Rychnova nad Kněžnou.
Hasičské oslavy
6.7. - Oslavy 140. let od založení SDH v Jasenné - ukázka
s naší nejstarší stříkačkou z roku 1790.
11.8. - Oslavy 140. let od založení SDH v Nahořanech vystavení Tatry 805 a PS 8.

1.9. - Oslavy 135. let od založení SDH v Bělovsi - opět
ukázka s nejstarší stříkačkou.
Těchto oslav se zúčastnili: Karel Čepelka ml., Karel Čepelka
st., Libor Fejtek, Veronika Honzíková Fejtková, Tomáš
Honzík, Josef Hemelík, Lenka Hronovská, Václav Kyral,
Ladislav Lorenc, Jan Macek, Josef Mencl, Patrik Mencel
a Josef Vaňát.
Posvícenská zábava
13.10. - uspořádání tradiční posvícenské zábavy v Orelně
v Bohuslavicích. K tanci a poslechu zahrála skupina JK
Band, o bohaté občerstvení se postarala Kuchyně šéfkuchaře
Pišty z Obecního hostince v Nahořanech.
Vysazení pamětní lípy
26.10. - vysazení pamětní lípy k 100. výročí
od založení Československé republiky u katolického kostela
uspořádané obcí Bohuslavice. Tato akce proběhla také
za účasti našich členů (Jan Bouček ml., Karel Čepelka ml.,
Jiří Černý, Denisa Hanušová, Jana Herzigová, Marie
Hušková, Lenka Nováková, Jana Reková, Radek Rydlo
a Josef Vaňát).

!!! Plánované akce v roce 2019 !!!
16.2. Hasičský ples
15.6. Pohár starosty obce Bohuslavice - soutěž v PÚ
31.8. Oslavy 140. let od založení SDH a sraz rodáků
12.10. Posvícenská zábava

Jménem Sboru dobrovolných hasičů
v Bohuslavicích a také jménem svým
bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2019.
Karel Čepelka ml.

Lovu zdar!

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen
v honitbě MS Bohuslavice
V sobotu 22.9.2018 se v honitbě Mysliveckého
spolku Bohuslavice nad Metují uskutečnily podzimní
zkoušky ohařů a ostatních plemen, které zde uspořádal OMS
Náchod za spolupráce našeho Mysliveckého spolku. Ke
splnění zkoušek se přihlásilo celkem třináct psů, z toho deset
ohařů
a
tři
ostatní
plemena.
Ve skupině ohařů byli přihlášeni tři němečtí krátkosrstí
ohaři, jeden pointer, jeden maďarský krátkosrstý ohař, jeden
český fousek, jeden německý dlouhosrstý ohař, jeden malý
münsterland, jeden irský setr a jeden německý drátosrstý
ohař
a
do
ostatních
plemen
a do skupiny ostatních plemen byli přihlášeni jeden
borderteriér, labradorský retrívr a německý křepelák. Z OMS
Náchod byli nominováni kvalifikovaní rozhodčí, a to vrchní
rozhodčí
Miloš
Šír
pro skupiny ohařů, Václav Lokvenc a Miloš Heřmánek,
druhou skupinu ohařů posuzovali rozhodčí Josef Mádle a Jan
Bouček, který je zároveň předsedou kynologické komise při
OMS Náchod. Celé zkoušky byly zahájeny slavnostním
zahájením,
rozlosováním
do
skupin
a představením rozhodčích a vůdců se psy. Poté se jednotlivé
skupiny po přidělení vedoucích skupin z řad našeho
Mysliveckého spolku odebraly do honitby. Jedna skupina
ohařů do řepy ke Kubecově zahradě, druhá skupina psů na
letiště a na Kozince a skupina ostatních plemen do řepy pod
sušku. Výkony psů byly takové, jakou péči při výcviku jim
vůdci věnovali, ale zároveň si musíme přiznat, že z
velké části byly ovlivněny i stále ubývajícími stavy drobné
zvěře, a to jak zajíce polního, tak i bažanta obecného.
Možná i z těchto důvodů neuspěli tři psi, a to dva ohaři a
jeden borderterier.
Závěrečné
vyhlášení
výsledků
proběhlo
v pohostinství u Ježků. První tři místa byla hodnocena takto
- První místo za ohaře získala fena pointera Cedra
z Miloslavského Dvora pod vedením paní Zuzany Nýčové
s počtem 297 bodů. Druhé místo získala fena německého
krátkosrstého ohaře Aura Fedan Bohemia pod vedením paní
Radky Slezákové s počtem 267 bodů. Třetí místo získal pes
maďarský krátkosrstý ohař Giro Artemis Moravia pod
vedením pana Petra Jablonského s počtem 285 bodů,
kam ho zařadila známka 1 za přinášení kachny z hluboké
vody. Celé zkoušky byly hodnoceny velice kladně, jak
z organizačního hlediska, tak i z hlediska občerstvení, za
které
patří
nemalý
dík
Pohostinství
u Ježků.
Myslivecký spolek Bohuslavice nad Metují

Mezi nejlepší knihovnice
Královéhradeckého kraje roku 2018
patří Milena Archlebová

Mezinárodní přehlídka sborů v Polsku

Ocenění za činnost pro svou obec a její obyvatele
si do krajské metropole přijely převzít knihovnice ze všech
koutů regionu. Na desátém celokrajském setkání knihovníků
byly vyhlášeny výsledky letošní ankety o nejlepší
knihovnice Královéhradeckého kraje, s jehož podporou se
akce
každoročně
koná.
V letošním
roce
v kategorii Knihovnice malé veřejné knihovny ocenění
získala Milena Archlebová z Obecní knihovny Bohuslavice.
„Velmi si vážím neutuchajícího zápalu všech knihovnic
i jejich neskonalé oddanosti této profesi. Patří jim velký dík,
neboť jsou to právě ony, které v našich dětech budí lásku
ke knihám. Paní Mileně Archlebové děkuji za její
dlouholetou práci, kterou věnuje čtenářům. Pro většinu
z nich se stala osobní knihovnicí i rádkyní při výběru četby
a díky ní najdou čtenáři v knihovně pohodovou a příjemnou
atmosféru,“ říká hejtman Jiří Štěpán, který osobně během
slavnostního večera paní Archlebové k získanému ocenění
pogratuloval.

V polských Pieszycích, našem přátelském městě,
se v říjnu letošního roku uskutečnila mezinárodní přehlídka
sborů, které se zúčastnil i smíšený pěvecký sbor Kácov
z Nového Města nad Metují. Přinášíme proto malé ohlédnutí.

zdroj Náchodský deník

Upozornění na změnu úředních hodin
Obecního úřadu:

dovolená od 27.12. do 31.12. 2018
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