
BOHUSLAVICE 
 

 

http://www.obcemetuje.cz  e-mail: info@obcemetuje.cz  

Starosta: Jiří Tojnar e-mail: starosta@bohuslavice.com 

Místostarosta: Vlastimil Nývlt tel: 491 475 321 

 

ZIMNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ V NOVÉ PACE 2018 

Ve dnech 15.1-18.1.2018 se děti pátého ročníku z naší ZŠ v Bohuslavicích zúčastnily setkání 

v Nové Pace v rámci Česko-polské přeshraniční spolupráce mezi obcemi Bohuslavice-Nová Paka-

Pieszyce s názvem ,,Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem´´. 

Na tomto setkání bylo pro účastníky zajištěno sportovní vyžití, a to lyžování ve zdejším SKI 

areálu Máchovka, bruslení na zimním stadionu a plavání v novopackém bazénu. Dále pak návštěva 

Klenotnice a Muzea. V Bozkovicích Bozkovské dolomitové jeskyně a jako bonus návštěva 

středního učiliště cukrářského v Nové Pace. Veškeré vstupy, ubytování i stravu měly děti zdarma. 

Závěrečný společenský večer se konal v ZŠ Komenského, kde proběhly různé společné hry. Děti 

si mohly sami vyrobit památkové předměty a na závěr i trochu zatančit na společné diskotéce. 

Slavnostní zakončení proběhlo v penzionu PŮDA-Novopacké sklepy, kde byly děti ubytovány a 

byly jim předány upomínkové předměty. 

Naše děti se pod vedením Ivany Rohlenové a Denisy Hanušové vrátily plny dojmů a zážitků. 

Velice se všem v Nové Pace líbilo. 

Všichni zúčastnění zimního setkání v Nové Pace děkují vedení obce Bohuslavice za 

zprostředkování těchto akcí pro děti.  

        Ivana Rohlenová 
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BOHUSLAVICKÉ LEGIE 

Letos si připomínáme sté výročí od vzniku 

Československa a konce první světové války. Právě 

před sto lety se z trosek císařského impéria vynořil 

zcela nový státní útvar, který v sobě zahrnoval Čechy, 

Moravu, České Slezsko, Slovensko a do roku 1939 i 

Podkarpatskou Rus. Nebyl to jen definitivní konec 

monarchie, pro kterou už zůstaly dveře k moci zcela 

uzavřené, jelikož byla shoda na parlamentní formě 

vlády. Byl to i nový začátek. Státním jazykem se stal 

tzv. jazyk československý, což v praxi znamenalo, že 

komunikovat s úřady bylo možné jak v češtině, tak i ve 

slovenštině, stejně tak příslušný úředník mohl 

odpovědět dle toho, který z jazyků ovládal lépe. Začala 

se razit koruna československá. Čechoslováci mohli poprvé oficiálně vystupovat v zahraničí coby 

suverénní národ se vším co k tomu patří. Rozhodování z Vídně jednou provždy skončilo. 

Diplomatický um T. G. Masaryka a Edvarda Beneše se projevil nejen v průběhu světové války, ale 

i po jejím skončení na pařížské mírové konferenci v roce 1919, kde Československo bylo přítomno 

ve druhé skupině zemí, označované jako „země se zvláštními zájmy“. Právě pařížské přísliby a 

dohody umožnily to, že už na začátku března roku 1920 byla přijata první československá ústava, 

jednalo se i o prvenství mezi nově vzniklými evropskými zeměmi, ty totiž ústavní listiny přijaly až 

o něco později. 

Trojici zakladatelů Československa uzavírá M. R. Štefánik. Jakou roli sehrál tento slovenský 

generál a pozdější ministr vojenství na tom, že letos slavíme hned dvojnásobně kulaté výročí? 

Nutno podotknout, že Štefánik neměl možnost podílet se na poválečném rozvoji země, jelikož 

zahynul v květnu roku 1919 při leteckém neštěstí. Stalo se to zrovna když se vracel do vlasti, kde 

byl naposled před válkou, na pohřbu otce v roce 1913.  Štefánik totiž strávil celou válku 

organizováním československých legií, tedy jednotek dobrovolnického zahraničního 

vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války. Legie tvořili čeští a slovenští krajané 

žijící v zahraničí a bývalí vojáci rakousko - uherské armády, kteří se po zajetí 

armádami Dohody rozhodli dobrovolně vstoupit do řad legií. Tím porušili vojenskou přísahu 

rakousko - uherskému císaři a jasně tak deklarovali svůj cíl vybudovat samostatný stát Čechů a 

Slováků. Právě jejich výraznou zásluhou vznikla roku 1918 Československá republika.  

Hned šestadvacet takových jedinců se narodilo i v Bohuslavicích. Jedná se o nejvyšší počet 

legionářů z obcí Novoměstska.  

Jednoznačně nejvíce legionářů z Bohuslavic bychom našli v tehdejším Rusku. Pouze pět 

bojovalo na italské frontě. František Drahorád jako jediný měl příležitost sloužit v československé 

legii ve Francii. Nejčastěji se bohuslavičtí legionáři formovali do pěších a střeleckých pluků. 

Někteří z nich byli i součástí lehkých dělostřeleckých pluků. Určitou raritou byl Václav Matoulek, 

který byl zařazen do dělostřelecké brigády. Dokonce v rámci druhé děl. brig. zastával pozici 

mladšího ohněstrůjce, což obzvláště na východní frontě přišlo velmi často vhod mít takového 

člověka poblíž. Byly tam i další profese. Například Josef Wintera byl součástí pracovní roty. Jan 

Michálek sloužil ke konci války v lazaretu druhé divize ruské legie. Ve stejné legii pracoval Josef 

Patočka ve druhém a třetím zdravotním vlaku, díky čemuž procestoval značnou část fronty.  
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Drtivá většina bohuslavických legionářů prošla bojištěm v hodnosti vojína. Našlo by se i pár 

desátníků a dokonce jeden četař, kterým byl Vojtěch Králíček. Jednoznačně nejdál, až do 

důstojnických šarží, to dotáhl Jan Marvan. V rakousko - uherské armádě začínal jako praporčík a 

jeho poslední hodností v legiích byl nadporučík. Není proto překvapením, že jako jediný zůstal 

aktivním vojákem a po válce sloužil v československé armádě. Všichni ostatní legionáři byli 

převážně demobilizováni, tedy oficiálně rozpuštěni do civilních profesí. Vlastně až na dvě výjimky, 

jednu spíše negativní, druhou smutnou. Josef Kvíčera, zařazený do pracovní skupiny, z legií 

dezertoval. Naproti tomu Josef Stolín padl hrdinsky v boji. Šlo o jedinou ztrátu z řad 

bohuslavických legionářů. Stolín byl navíc druhým nejmladším legionářem z oné šestadvacítky.  

Nejstarším legionářem byl již zmíněný četař Vojtěch Králíček, kterému bylo v době vypuknutí 

světové války třicet čtyři let. Naopak téměř benjamínkem ruské fronty byl Bohuslav Voborník, 

kterého zasáhla metla války už jako osmnáctiletého. Svým způsobem měl štěstí, jelikož byl 

superabritrován pro zranění levé ruky z bitvy u města Nižnij Tagil. Po zbytek války zůstal 

neschopen služby. 

Součástí výročí od konce války bude v průběhu roku 2018 nepochybně řada vzpomínkových 

akcí, odhalí se nové pomníky, natočí se nové dokumentární pořady a historici budou zaujatě 

diskutovat ve všech typech médií. Někdy ovšem stačí jenom zapátrat v poměrně nedávné historii, 

klidně i v místě, v němž žijeme. Hrdiny, kteří se zasloužili o samostatný Československý stát, není 

třeba hledat daleko. 

    Mgr. Milan Školník 

Článek je pracovním úryvkem z autorem připravovaného knižního projektu „Z dějin obce 

Bohuslavice.“                   Milan.skolnik@uhk.cz 
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DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČERNČICÍCH LYŽUJÍ S NADŠENÍM 

Medvědova lyžařská akademie uspořádala opět lyžařský kurz pro děti předškolního věku.  

Všichni ve školce drželi palec, aby se únorové počasí umoudřilo a děti mohly lyžovat. Všechno 

dopadlo dobře a děti si užily  5-ti denní lyžovačku v areálu Olešnice. Učily se zacházet s výstrojí, 

používat dětskou lanovku a samozřejmě lyžovat. Děti byly rozdělené do družstev, některé už 

lyžovat uměly, 

jiné zkoušely 

první krůčky. 

Instruktoři 

všechno 

vysvětlovali a 

ukazovali, a tak 

se  obavy u 

malých lyžařů 

brzy se 

rozptýlily. Sníh 

byl prima a 

nadšení veliké. 

Nějaký ten pád 

děti nerozházel 

a užily si i 

legraci. Na 

závěr kurzu se 

mohli přijet 

podívat rodiče a přihlížet, co se děti naučily a spolu s nimi sdílet radost ze zážitku.  Těšíme se 

na další kurz a příští rok na shledanou. 

                                     Dagmar Brichová 

 

RODIČE ČTOU SVÝM DĚTEM 

Březnová akce začíná návštěvou knihovny v Novém Městě n. M. a následuje knihovna 

v Černčicích. Paní knihovnice čte dětem pohádku a vypravuje zajímavě o knížkách a taky, proč je 

kniha „přítel člověka“. Děti si mohly knížky vybírat a prohlížet. Existují také čtečky knih a čtení 

v mobilech, ale to až budou větší. Děti se  rozhodly, že si uspořádají ve školce výstavku z vlastních 

oblíbených knížek. Přinesly pohádky, obrázkové knížky, encyklopedie, každý svou knížku 

představil a četli jsme úryvky.  Zaujala knížka psaná  Braillovým písmem, spojená s obrázky.                                                                                      

Nejvíc se ale děti těšily na čtení před spaním ve školce. Každý den přišla maminka nebo babička, 

přidali se tatínkové, zaměstnanci ze školy a školky, pan starosta. Úspěch měla maminka, která moc 

pěkně pohádku vypravovala. Děti byly hrdé na svoje rodiče a vládla radost a pohoda.                     
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Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce mateřské školy „rodiče čtou svým dětem“ a těšíme se na 

další pokračování v příštím roce. 

        Dagmar Brichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

     V pondělí 12. února jsme 

jeli se školou autobusem do ski 

areálu Hartman v Olešnici 

v Orlických horách. Začal nám 

lyžařský výcvik.  Každý den 

jsme se těšili, co si pro nás 

trenér  připraví. Jezdíme na 

lyžařský výcvik třetím rokem a 

vždy si to moc užíváme. S 

rodiči lyžovat nejezdím a o to 

víc je to mne zábavnější. Náš 

trenér se jmenoval Láďa. Na to, 

že jsem skoro neuměla lyžovat, 

mě toho spoustu naučil. Hned 

první den, po chvilce lyžování 

ve školičce, mě poslali na veliký 

vlek. Bylo zajímavé, že nás učili 

lyžovat bez hůlek. Hůlky měly 

děti v lepších družstvech. Moc jsem si přála, abych si to s hůlkami mohla také zkusit. Splnilo se mi 

to. Všechny nás mrzelo, že týden uběhl tak rychle. 

                                                                             Justýna Kroulová, 5. ročník 
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     V únoru jsme ve škole fandili našim sportovcům na ZOH v Pchjongčchangu a vyzdobili si 

chodby obrázky s motivem zimních sportů. Vyrobili olympijskou vlajku, 3D sportoviště s lyžaři, 

bobovou dráhou, diváky, startem a cílem a lanovkami. V hodinách tělesné výchovy a odpoledne ve 

družině jsme si některé sporty i vyzkoušeli. Nejvíce nás bavil improvizovaný curling, skeleton a 

štafeta s pochodní. Na nástěnku jsme sbírali medaile pro své družstvo a sčítali body. Poslední den 

před prázdninami jsme sledovali hokejový zápas a na konci dne dostali sladké odměny. 

                                                       Hana Sedláčková, vychovatelka ŠD 

 

DVA NOVÉ SPOLKY U NÁS V OBCI – PROČ VLASTNĚ VZNIKLY? 

V roce 2017 jsme u nás v obci založili dva nové spolky. Proč vlastně vznikly? Čistě 

z pragmatického důvodu a tím je možnost čerpání dotací a získávání finančních prostředků zejména 

pro dětský oddíl. Administrativa obou spolků má svoje pravidla. Oporou je mi paní Jelenová, která 

mi jako skvělá účetní dokáže vždy poradit a pomoci. Další velkou pomocí je paní Kantorová, 

vedoucí z ústřední kanceláře DUHY v Praze. Oba spolky mají vlastní IČO a vedou řádnou účetní 

evidenci.  

Dětský oddíl DUHA Čolci Černčice má v současné době 26 členů. Děti se scházejí dvakrát do 

týdne a hlavní náplní je aktivní ochrana přírody. V roce 2017 se nám podařilo vyřídit startovací 

dotaci 20 tisíc korun poskytnutou MŠMT. Prostředky jsou určeny na volnočasové aktivity dětí 

(osobní náklady neuplatňujeme). Rozhodli jsme se dvakrát do roka vydávat vlastní časopis, který si 

budete od dubna moci vyzvednout v místním obchodě a dozvědět se tak o našem počínání více.  

Spolek přátel Černčic je otevřen členům nad 18 let. Je hrazen z finančních darů, členských 

příspěvků a jednorázových dotačních prostředků. Loni jsme čerpali příspěvek 2 000 Kč na 

„Podzimní štrúdlování“ v rámci projektu 72 hodin. Členové jsou aktivní rodiče, kteří se chtějí 

setkávat a trávit čas se svými dětmi smysluplně. Po prvním roce za sebou máme dva úklidy v rámci 

projektu Ukliďme Česko, byli jsme spoluorganizátory Pohádkového lesa a na podzim jsme 

uspořádali Podzimní štrúdlování. Tímto bych chtěla poděkovat všem členům za jejich aktivní 

přístup, chuť rozvíjet kulturní život v obci a podílet se na ochraně prostředí, v kterém žijeme. 

V roce 2018 bychom chtěli navázat na naši dosavadní činnost. 

Pokud byste se chtěli zapojit do práce s dětským oddílem, neváhejte mě kontaktovat. Vítáme i 

členy do Spolku přátel Černčic. Věřím, že se v rámci našich aktivit bude dařit minimálně tak dobře 

jako v roce 2017 a že se společně potkáme na nadcházejících akcích. Doslova za dveřmi je projekt 

„Ukliďme Česko“, který se v naší obci koná v sobotu 7.dubna 2018 od 13 hodin.  

Mgr. Markéta Poláčková 

předseda Spolku přátel Černčic 

předseda pobočného spolku Duha Čolci Černčice 
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ČOLCI - RADOST Z NOVÉHO STEREOMIKROSKOPU 

Konečně je tady! Ke konci roku 2017 jsme obdrželi startovací dotaci od sdružení DUHA. Po 

domluvě s dětmi a odborníky jsme objednali stereomikroskop. Stál 12 187 Kč a je hrazen z dotace 

MŠMT. V čem je lepší, než klasické 

mikroskopy? Je skvělý na pozorování 

trojrozměrných věcí, má horní i 

spodní podsvícení. Děti mohou 

pozorovat vše, co najdou, bez 

zdlouhavých příprav preparátů. 

„Líbilo se mi pozorování minerálů. 

Zajímavější je ale pozorovat hmyz. 

Pozorovali jsme střevlíka 

zlatolesklého a překvapilo mě, jak měl 

dlouhá tykadla. Těším se, až 

nasbíráme venku více vzorků, třeba 

křídla motýlů nebo vajíčka žab.“ Tak 

komentoval naše první pozorování 

Honzík Petřek. Velkou výhodou je, že 

k stereomikroskopu lze připojit zrcadlovku a vzorky fotografovat. Lepší, než o něčem jen mluvit či 

psát, je to zažít, a hlavně vyzkoušet na vlastní kůži. Kdyby měl někdo z Vás chuť přijít pozorovat a 

bádat s námi, scházíme se každé úterý a středu od 15 hodin u nás doma nebo na pozemku za 

domem.      

                                   Mgr. Markéta Poláčková   
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SDH JASENNÁ 

 
V sobotu 6. ledna 2018 se konala výroční valná hromada, které se zúčastnilo 46 členů, 13 

mladých hasičů a 20 hostů. Během večera byly předány věrnostní stužky za 10 let: Milanu 

Širokému, Petře Kotkové, Janu Holečkovi, Janu Kotkovi a Jaromíru Vláškovi, za 20 let: Kláře 

Hynkové, Aleně Městecké a Martině Vejrochové, za 30 let: Jiřímu Formanovi, za 50 let: Jiřímu 

Karlovi st. a Vladimíru Mrkosovi st. Čestné uznání okresního sdružení bylo předáno Zdeňku 

Wolfovi a Zuzaně Polednové. Medaile za příkladnou práci byly uděleny: Marii Komínkové, Josefu 

Komínkovi a Petru Týčovi. Medaile za zásluhy obdrželi Alena Městecká, Lenka Hejcmanová, 

Radek Balcar, Milan Dohnal, Josef Dohnal a Martin Holeček. 

Další příjemnou akcí pořádanou sborem, byl tradiční Hasičský bál s bohatou tombolou, který 

proběhl 3. února 2018. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Hektor z Nového Města nad 

Metují. Ples se vydařil, účast byla hojná. 

                                                                                                         Mgr. Eva Dohnalová 

 

SENÁT PARLAMENTU ČR V PRAZE OCENIL TÉŽ DLOUHOLETÉ 

STAROSTY OBCÍ NA JAROMĚŘSKU V SOBOTU 20. LEDNA 2018 

 

Na podzim v roce 2018, kdy si připomínáme již 100 let od založení samostatného 

československého státu, se budou konat volby do obecních zastupitelstev. A právě aktivní 

starostové obcí nebo měst se ve veřejnosti těší největší důvěře obyvatel, jak potvrzují průzkumy.  

Nejvyšší zákonodárný sbor v ČR – Senát Parlamentu ČR – si váží poctivé a záslužné i 

nezastupitelné práce starostů a starostek České republiky, zejména těch, kteří požívají u svých 

spoluobčanů dlouhodobé přízně v obcích a městech ČR. 

  A tak z iniciativy Jiřího Šestáka, Ph.D., místopředsedy Senátu Parlamentu České 

republiky, se již v sobotu 30. 9. 2017 se uskutečnilo první setkání s mnoha starosty ČR. Druhé 

setkání se starosty se konalo v sobotu 20. ledna 2018 od 13. hodiny v Hlavním sále Senátu PČR ve 

Valdštejnském paláci v Praze 1. Této záslužné akce se zúčastnilo 80 starostů a starostek z celé 

České republiky. Každý pozvaný si mohl vzít sebou jednu osobu, takže v sále bylo více jak 160 

osob kromě zástupců médií a politiků. Setkání bylo určeno starostům, kteří vykonávají funkci 

nepřetržitě od roku 1997 a déle. Z Jaroměřska byli pozváni, pokud je nám známo, čtyři starostové, 

a to Josef Karel, starosta Velichovek, a Josef Jelínek, starosta Heřmanic nad Labem, kteří se setkání 

nezúčastnili. Naopak pozvání přijali a setkání se zúčastnili pan Jaroslav Cejnar s manželkou Mgr. 

Alenou Cejnarovou z obce Šestajovice u Jaroměře, který jako neuvolněný starosta působí ve funkci 

od roku 1991 dosud, a starostka obce Jasenná, paní Ing. Jitka Slezáková, která pracuje 28. rokem na 

plný úvazek s plným osobním nasazením, což mohu dobře posoudit jako bývalý kronikář obce 

Jasenná na Jaroměřsku.    
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Ing. Jitka Slezáková úspěšně starostuje od svého zvolení, od 6. prosince 1990 dosud, tedy již 28. 

rokem, sedmým volebním obdobím zcela nepřetržitě. Patří k nejdéle působícím starostům nejen na 

Náchodsku, ale i v Královéhradeckém kraji. 

Její dlouholetá poctivá, užitečná, záslužná a úspěšná práce pro blaho obce Jasenná na Náchodsku 

neunikla pozornosti ani nadřízeným státním organům. Oprávněně a po zásluze „v sobotu dne 20. 

ledna 2018 obdržela paní Jitka Slezáková, starostka obce Jasenná, pamětní list Senátu Parlamentu 

České republiky Serve et fidelis civitatis -  věrně sloužím obci spolu s upřímným poděkováním za 

dlouholetou službu svým spoluobčanům. Listinu vlastnoručně podepsali Milan Štěch, předseda 

Senátu, a Jiří Šesták, místopředseda Senátu.“ 

Toto uznání přichází v pravou chvíli, protože stále činorodá Ing. Jitka Slezáková, která svá 

nejlepší léta – od svých 27 let dosud – věnuje blahu svých spoluobčanů v naší Jasenné, se zjara 

2018 dožívá 55 let. Její přátelé si připomínají, že se narodila v první jarní den 21. března 1963 v 

porodnici v Jaroměři družstevním rolníkům, paní Libuši, rozené Tučkové a Ladislavu Součkovým z 

Jasenné čp. 6. Jako bývalý kronikář obce a regionální historik mohu popravdě konstatovat, že je to 

v historii mé rodné obce Jasenná na Jaroměřsku nejen vůbec první žena coby starostka, ale i 

vysokoškolsky vzdělaná ekonomka, která si vede ze všech starostů a manažerů obce dosud 

nejúspěšněji. Jasenští občané si ji váží pro její příkladně lidské a charakterové vlastnosti, pro její 

moudrost, vstřícnost, neobyčejnou pracovitost a smysl pro odpovědnost. Proto si ji volí do čela 

obce, kde již 28. rokem se jí ve spolupráci s 15členným zastupitelstvem a 5člennou obecní radou 

podařilo výrazně a významně zlepšit prostředí pro život občanů a rozmnožit obecní majetek. 

Starostka se také snaží o dobré mezilidské vztahy, sousedskou soudržnost a pospolitost, 

spřátelování všech generací žijících v Jasenné. Do dalších let ji přejeme hodně Božího požehnaní, 

zdraví a pracovní elán. Děkujeme jí za vše, co vykonala pro blahobyt svých spoluobčanů, a je toho 

skutečně mnoho. Její jméno bylo právem zařazeno do prestižní biografické encyklopedie osobností 

Oxford Encyclopedia - 4. vydání Encyklopedie osobností Slovenské a České republiky (listopad 

2016).     

                                                                                                                     PhDr. Jiří Uhlíř 

AKCE REALIZOVANÉ V OBCI V ROCE 2017 

 
1. Dětské hřiště u kostela a rozšíření dětského hřiště na školní zahradě u ZŠ 

    Zbudování nového dětského hřiště u rybníčku u kostela provedla firma TEWIKO     

    Liberec od 10. do 19. dubna 2017. Dodání a osazení 3 herních prvků – pružinové houpadlo     

    koník, velký kolotoč a prolézačku s věžičkou, houpačkou a skluzavkou, které jsou určeny  

    pro malé děti, jsme pořídili za cenu 162.697,- Kč.  

    Rozšíření dětského hřiště na školní zahradě u základní školy je určeno pro větší děti.  

    Nové herní prvky jsou prolézačka pro velké děti, která obsahuje 2x věž, skluzavku, svislou  

    lezeckou stěnu, šikmou lezeckou stěnu, schody s madly, lanový most, houpačku s lezeckou  

    stěnou a kruhy. Další herní prvky jsou lanová pyramida, trojstěna na lezení, trojhrazda,  

    kreslící tabule a fit prvek pro dospělé. Dodávku a montáž těchto herních prvků provedla  

    také v dubnu 2017 firma TEWIKO za 442.324 Kč. Zbudování dopadové plochy pod velkou  

    prolézačku nás vyšlo na 51.100 Kč. Hodnota rozšíření dětského hřiště u ZŠ je 493.424 Kč.  

    Na obě dětská hřiště jsme získali dotaci ve výši 400.000 Kč z Ministerstva pro místní  

    rozvoj, z vlastních prostředků obec uhradila 256.121 Kč.   



JASENNÁ  

 

 

http://www.obcemetuje.cz  e-mail: info@obcemetuje.cz 

2. Opravu chodníku ve středu obce Jasenná provedla firma Zdeňka Krištofa z Jaroměře 

    v červenci a srpnu 2017. Jednalo se o přeložení chodníků – vybrání staré dlažby 300 x 300     

    mm, výměnu části silničních obrubníků, osazení nových záhonových obrubníků a položení  

    nové zámkové dlažby v úseku od uličky pod Šlechotými čp. 62 zatáčkou kolem čp. 64,  

    198, 165, až k uličce u Hejcmanových čp. 243. Oprava chodníků byla provedena za  

    577.433,50 Kč. Na tuto akci jsme získali dotaci z programu obnovy venkova KHK ve výši  

    281.100 Kč.  

    Zároveň byl proveden bezbariérový nájezd do kulturního domu čp. 68, přeložení chodníku  

    a snížení obrubníku na bezbariérový nájezd u chodníku u autobusové zastávky u základní  

    školy a přeložení chodníku u čp. 68 – chodník na rohu za poštou. 

  

3. Položení nového chodníku od prodejny potravin Hruška od čp. 67 až za zatáčku u  

    Kotyškových čp. 200 provedla firma Zdeňka Krištofa z Jaroměře v září a říjnu 2017 za  

    77.420 Kč dle projektové dokumentace p. Jaroslava France z Náchoda. 

 

4. Zbudování sociálního bytu č. 4 v obecním objektu čp. 301 (bývalý Svazarm). Při  

    výstavbě bytového domu v roce 2014 se v části suterénu provedly rozvody vody a odpadů 

    a přívod elektriky jako příprava pro nový menší byt. V červenci a srpnu 2017 jsme tento  

    byt za 147.463,- Kč zbudovali. Byly provedeny rozvody elektriky, provedly se zednické a  

    obkladačské práce, osadil se sprchový kout, umyvadlo, WC, bojler, zřídilo se topení  

    (přímotopy), nainstalována byla kuchyňská linka. Od 1. 9. 2017 byl byt už pronajatý.  

    

 5. Výměna radiátorů v prodejně potravin Hruška v čp. 67 v Jasenné. Akci provedla 5. - 6.  

    června 2017 firma Voda topení plyn Petr Pavel z Jaroměře za 85.271 Kč. Byly vyměněny  

    všechny původní plechové radiátory z roku 1985, které již začínaly téci, za nové. 

 

 6. Oprava střechy na prodejně potravin Hruška v čp. 67 v Jasenné – firma Romana Dyrce  

     z Rasošek provedla v říjnu 2017 výměnu oplechování atik a plochy střechy za 56.249 Kč. 

 

7. Nové podlahy v objektu čp. 229 – nivelační stěrkou se podlahy musely vyrovnat, ve  

    veterinární ordinaci se položila nová dlažba a v květinovém ateliéru bylo položeno nové  

    PVC. Nové podlahy stály 98.120 Kč. Dále bylo osazeno nové plastové okno za 13.000 Kč, 

    provedení zpevnění rámu výloh a jejich nátěry. 

 

8. Bezbariérový nájezd včetně nového chodníčku před objektem čp. 229 a oprava schodů 

    Nový bezbariérový nájezd včetně položení nové zámkové dlažby v prostranství před  

    vstupem do veterinární ordinace a květinového ateliéru nám provedl pan Eduard Hardubej 

    z Jaroměře za 42.182 Kč a zábradlí ke 2 bezbariérovým nájezdům zhotovil p. Václav  

    Brdička za 4.900 Kč. Zároveň bylo potřeba provést opravu pískovcových schodů,  

    což nám provedla firma Kamenictví Holanec Slavětín n. Metují – zajistili jejich očištění,  

    vyspárování a napenetrování za cenu 14.764,- Kč.     

 

9. Opravu místních komunikací prováděl v květnu 2017 p. Marek Ludvík s obecními  

    pracovníky. Opravovala a zpevňovala se štěrkodrtí a recyklátem včetně zaválcování   

    cesta podle briketárny čp. 42 k p. Miroslavu Křížovi čp. 263 a až k Syterovým čp. 49, cesta  

    od čp. 33 k Ludvíkovým čp. 318, cesta od Balcarových čp. 226 kolem čp. 232 k čerpací  
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     stanici na splaškovou kanalizaci pro čp. 296 a 232. 

  

10. Pasport místních komunikací nám zpracoval ing. Jaroslav Flegl za 15.700 Kč. Je zde  

      zpracovaná textová část, mapové podklady i přehled všech místních komunikací, jejich  

      popis a členění. Pasport musíme mít ze zákona a navíc ho potřebujeme při podávání  

      některých žádostí o dotace. 

 

11. Projektovou dokumentaci na Chodníky při silnici III 308 15 a 304 24 zpracoval       

      pan Kamil Hronovský za 182.710 Kč. Územní rozhodnutí na nové chodníky nám vydal  

      odbor výstavby MěÚ Jaroměř v listopadu 2017, stavební povolení na chodníky při  

      silnici III 308 15 (směr České Meziříčí) vydal odbor dopravy MěÚ Jaroměř 5. 1. 2018 a  

      11. 1. 2018 jsme podali žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na  

      výstavbu těchto chodníků.  

 

12. Projekt na odbahnění a rekonstrukci rybníku Kobosák nám zpracovala firma Šindlar  

      z Hradce Králové za cenu 170.610,- Kč. Na tuto akci jsme získali dotaci z Krajského  

      úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 116.000 Kč. Tento projekt budeme potřebovat při  

      podávání žádosti o dotaci na realizaci této akce. 

 

13. Nákup pozemku p.č. 136 a p.č. 137 v k.ú. Jasenná včetně domu čp. 140 od p. Evy  

      Ringelové za 350.000 Kč. Záměr obce je zbourat dům, který je v havarijním stavu, a na  

      jeho místě zbudovat parkoviště ke hřbitovu a kostelu a část pozemku využít na rozšíření  

      příjezdové komunikace k pěti novostavbám za kostelem. Pan Jaroslav Franc nám  

      zpracoval za 15.000 Kč pasport domu čp. 140, který se musel doložit k žádosti o ohlášení  

      o odstranění stavby (demolici) na Městský úřad Jaroměř. V současné době probíhá  

      stavební řízení na povolení odstranění stavby a podala jsem 24. ledna 2018 žádost na  

      Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na demolici čp. 140 v Jasenné.  

 

14. Koupě pozemků od p. B. Hejcmanové, jedná se o polní cesty, ornou půdu a část výměry  

      je i v bytové zóně, celková výměra pozemků je 47.637 m². Pro obec jsou důležité ostatní  

      komunikace, neboť je třeba, aby byly ve vlastnictví obce, aby byl zachován přístup a  

      příjezd majitelům a uživatelům na jejich pozemky podél těchto cest. 

 

15. Nákup nového vysavače na listí z firmy AUTO SAS Solnice za 148 710 Kč, který se  

      připojuje za novou multikáru M31. Zároveň jsme pořídili kontejner o objemu 5 m³ za  

      52.635 Kč, který je speciálně upravený pro sběr listí vysavačem a je umístěn na multikáře.    

     

16. Drobné investice, nákupy a opravy v obecních objektech 

    - Nové plastové vstupní dveře do Základní školy čp. 215 – dodala a montáž provedla firma  

      Proplast K z Nového Města nad Metují za 52.000,- Kč 

    - Vymalování celé budovy základní školy mimo školní družiny, která se bude malovat  

       letos, maloval p. Vlastimil Horák 

    - Dokončení dřevěného obložení stěn na chodbách v horním patře základní školy 

    - Nátěr všech vnitřních dveří v 1. patře v mateřské škole 

    - Nové vchodové dveře do sálu kulturního domu čp. 68 – plastové dveře dodala a osadila  

      firma Prosplast K Nové Město nad Metují za 39.270 Kč.  
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    - Opravu staré multikáry M 25 nám zajistila firma Auto SAS Solnice za 118.498,- Kč  

    - Rozšíření veřejného osvětlení u p. Miroslava Kříže k čp. 263 za 25.394 Kč provedl p.  

      Jiří Krista 

    - Kanalizační přípojka k Dubnovým čp. 51 provedl p. Marek Ludvík za 76.903 Kč. 

    - Nákup laviček, odpadkových košů a stojanů na kola od firmy JAFO. Stůl, lavičky, stojan  

       na kola a odpadkový koš je umístěn na dětském hřišti u rybníčku, stojan na kola a  

       odpadkový koš stojí u obchodu čp. 229, další odpadkové koše jsou u Restaurace Na  

       Křižovatce, u obchodu potravin čp. 67 (Hruška) a na školní zahradě. Za toto vybavení  

       obec zaplatila 47.727 Kč. 

    - Zakoupení tiskárny EPSON do kanceláře OÚ na tisk, kopírování, skenování za 24.453 Kč 

    - Nákup nových akumulačních kamen do hasičské klubovny v čp. 68 za 15.515 Kč   

    - Zakoupení nového profesionálního žebříku pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných  

       hasičů, dále bylo zakoupeno čerpadlo, hák, lano svítilny, kabelový buben – vše z účelové  

       neinvestiční dotace od Hasičského záchranného sboru, která činila 64.487 Kč. 

     

PRODEJ LETADLA MIG 15 ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY U MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Člen zastupitelstva obce p. Jiří Balcar opakovaně na jednáních zastupitelstva navrhoval, aby obec 

Jasenná prodala letadlo MiG 15 ze školní zahrady u MŠ. Zastupitelstvo bylo ohledně prodeje 

letounu nejprve nejednotné, později pověřilo p. Balcara, aby zjistil možnosti prodeje letadla do 

Vojenského historického muzea v Kbelích a finanční podmínky prodeje. Po projednání podmínky 

prodeje se nakonec 12. prosince 2017 prodej letadla schválil, takže proudový letoun MiG 15 SB, e. 

č. 3008, rok výroby 1957, byl prodán Ministerstvu obrany ČR – Vojenskému historickému ústavu v 

Praze za 135.000 Kč. Letadlo bude demontováno a odvezeno ze školní zahrady v létě 2018.   

Toto letadlo bylo na školní zahradě od 80. let po dokončení výstavby budovy mateřské školy. 

Bylo určitou raritou obce, takový letoun se už téměř nikde nevyskytuje. Starostka obce byla od 

samého začátku proti prodeji letadla a s prodejem letounu nesouhlasila.  

 

OPRAVA BŘEHŮ U JASENSKÉHO POTOKA 

Povodí Labe s.p., provádělo od Kobosáku až nahoru k Lakomci opravu břehů u jasenského 

potoka. Stavební práce zajišťovala polská firma Navimor, která bohužel na podzim 2017 skončila v 

likvidaci a tato akce zůstala nedokončená. V letošním roce budou po vybrání nového dodavatele 

práce na opravě břehů pokračovat, aby celý úsek až k Mrkosovým čp. 96 byl proveden. Termín 

realizace se předpokládá červen –  říjen 2018. 

 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE 

V pondělí 26. března 2018 zahájila firma Špelda s.r.o Říkov stavební úpravy chodníků v 

centrální části obce Jasenná, a to od bývalé drogerie čp. 229 ke křižovatce od Jaroměře. Stávající 

chodníky jsou nerovné, dlažba je poškozená, dlaždice jsou nejednotné. Bude probíhat celková 

rekonstrukce chodníku, včetně obrubníků, bílých vodících pásků a krajního pruhu vozovky, což je 

podmínkou pro obdržení dotace. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme získali na tuto akci 

dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů. Akce by měla být hotová do konce června 2018. 
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OBECNÍ ZAMĚSTNANCI 

       Na letošní rok schválil Úřad práce na veřejně prospěšné práce obci Jasenná pouze 4 

pracovníky (v roce 2017 jsme měli také jen 4). Úřad práce nám pracovníky určil, museli jsme 

přijmout dva nové nezaměstnané, abychom mohli umístit dva opakované pracovníky, kteří 

pracovali u obce již v roce 2017. Obec požádala na Úřadě práce o 8 pracovních míst, bohužel nám 

byli schváleni jen čtyři se zdůvodněním, že je nízká míra nezaměstnanosti. Takže máme od 1. 4. 

2018 do 30. 10. 2018 tři pracovníky s příspěvkem 15.000 Kč na pracovníka a 16.000 Kč na 

vedoucího pracovní čety. Měsíční příspěvek od Úřadu práce na 4 pracovníky bude činit 61.000 Kč.  

Zároveň obec bude využívat přes Úřad práce občany na výkon veřejné služby, kterou občané pro 

obec vykonávají zdarma. 

 

Ing. Jitka Slezáková 
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HASIČI ŘÍKOV 

 
Sobota 16. prosince 2017 se stala pro hasičský sbor Říkov historickým milníkem, který je 

v historii našeho hasičského sboru jedinečným a pro převážnou většinu členů říkovského sboru 

možná i jediným, kterého se ve své hasičské kariéře dočkali. V tento den jsme slavnostně převzali 

do užívání zcela nový dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter DA L1Z, jehož dodavatelem se 

ve výběrovém řízení stal prodejce vozů Mercedes -  firma Milan Král a.s. České Budějovice. Na 

financování nového vozidla se podílela obec ze svého rozpočtu, dále GŘ HZS České republiky a 

Krajský úřad Kh kraje, kteří se skrze dotační tituly ve výši 450 tisíc resp. 300 tisíc Kč podíleli na 

financování vozidla pro jednotku hasičů Říkov. 

V roce 1998 se obci za přispění br. Josefa Frakowského podařilo odkoupit starší, ale zachovalé 

hasičské vozidlo Š1203 od tehdejšího podniku PLATEX Česká Skalice. Toto vozidlo jsme 

parkovali ve staré stodole u statku č. p. 23, kterou obec v roce 1998 zakoupila a ve které byla 

později vybudována současná hasičská zbrojnice a zázemí pro kurty. Vozidlo bylo hojně využíváno 

soutěžními družstvy, v roce 2000 absolvovalo povodně v Jaroměři, v srpnu 2002 povodně v Hoříně 

a v Dolních Beřkovicích u Mělníku.     V roce 2005, v době rušení 

tehdejšího podniku TIBA Česká Skalice bylo díky vstřícnosti tehdejšího ředitele pana Kejzlara obci 

nabídnuto k odkupu hasičské vozidlo AVIA DVS12 včetně výbavy a po rychlém jednání přibyl 

v naší zbrojnici na svůj věk velice zachovalý a spolehlivý vůz. Naše původní Š1203 byla odprodána 

hasičskému sboru obce Slavětín, kde (nejsem si úplně jist) snad slouží dodnes.                                                                                                          

I s Avií jsme rovněž absolvovali k plné spokojenosti různé výjezdy, zásahy i cvičení, kdy nás 

spolehlivě dopravila tam i zpět.  Čas však nelze zastavit, a tak i my jsme začali opatrně uvažovat o 

možnosti získání novějšího vozidla. 

Na začátku roku 2016 obec podala žádost o dotaci z programu na obnovu požární techniky od 

GŘ HZS ve výši 450 tis. Kč, která byla schválena. Od září tohoto roku jsme se začali intenzivně 

zabývat koncepcí nového dopravního automobilu, tak abychom splňovali technické podmínky pro 

dopravní automobil, na který se dotace vztahovaly a zároveň aby splňoval naše požadavky, tedy 

dopravní a evakuační automobil, využitelný nejen pro hasiče, ale i pro další účely obce a zároveň 

náhrada za náš DA AVIA včetně převozu technického vybavení. Jsme rádi, že se nám podařilo 

využít jedinečnou příležitost, jak získat finanční prostředky přes dotace, jelikož tato příležitost se 

nemusí v budoucnu vícekrát opakovat.  

Nové vozidlo umožňuje přepravu osmi hasičů a technické požární výbavy, která je uložena 

v kontejneru, který lze jednoduše z vozidla vyjmout, včetně zadních sedaček, takže může sloužit 

nejen jako hasičské, ale i pro další potřeby obce, např. přepravu nebo evakuaci osob nebo pro 

přepravu menšího nákladu apod.   

Je třeba říci, že dnešní doba není a nebude jednoduchá, přináší různé problémy a hrozby, které 

jsme dříve neznali nebo když, tak jen ze zpravodajství televizí a tisku a vůbec by nás ani ve snu 

nenapadlo, že mohou přijít a že se s nimi můžeme setkat v blízkém okolí (vichřice v Bohuslavicích) 

nebo sami na vlastní kůži, ať již to jsou různé klimatické jevy nebo terorismus apod. Nikdo z nás 

jistě asi nechce něco takového zažít, ale v dnešní době může nastat situace, kdy v naší obci 

nebudou schopny třeba z kapacitních důvodů v krizové situaci (např. nedávná vichřice Herwart) 
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pomoci záchranné složky státu a budeme nuceni se spolehnout na vlastní síly a prostředky a jak 

říká jedno české přísloví „štěstí přeje připraveným“. Jsem přesvědčen, že podpora hasičů, pořízení 

výbavy a nového vozidla je pro naši obec jedním z dobrých kroků k tomu, aby na krizové situace 

byla připravena. 

Po slavnostním předání vozidla, kterého se zúčastnili i plk. Ing. David Pouč – ředitel HZS ÚO 

Náchod, br. Josef Záliš - náměstek starosty OSH Náchod, členové českoskalického okrsku SDH, 

zastupitelstvo obce a další hosté, následovala výroční valná hromada hasičského sboru Říkov, která 

se vydařila a kde jsme důstojně oslavili tento „svátek“ v historii našeho sboru. 

  

Luboš Lukavský – velitel JSDH obce Říkov 
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ROZPOČET NA ROK 2018 

 
       Zastupitelstvo obce Říkov schválilo v lednu rozpočet na rok 2018 jako nevyrovnaný  

s výdaji 4.604.400,- Kč. V letošním roce obecní zastupitelstvo stavbu chodníku od okraje 

obce k podchodu pod obchvatem.  

 

VOLBA PREZIDENTA ČR 

 

     V pátek dne 12. 1. 2018 a v sobotu 13. 1. 2018 se uskutečnilo I. kolo volby prezidenta 

České republiky. Do volebního klání se přihlásilo 9 uchazečů a to jmenovitě Ing. 

Topolánek Miroslav, Mgr. Horáček Michal Ph.D., Mgr. Fischer Pavel, RNDr. Hynek Jiří, 

Mgr. Hannig Petr, Ing. Kulhánek Vratislav Dr. h. c., Ing. Zeman Miloš, MUDr. Bc. 

Hilšer Marek Ph.D.  

a prof. Ing. Drahoš Jiří DrSc. dr. h. c.. Do druhého kola konaného ve dnech 26. 1. 2018 a 

27. 1. 2018 postoupili Ing. Zeman Miloš a prof. Ing. Drahoš Jiří DrSc., Dr. h. c.. 
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      V naší obci bylo nyní zapsáno na seznamu voličů celkem 164 oprávněných voličů a 

bylo odevzdáno 118 hlasů, kdy všechny odevzdané hlasy byly platné. Pro Ing. Zemana 

Miloše bylo odevzdáno 66 hlasů a pro druhého z kandidátů bylo odevzdáno 52 hlasů. 

       V rámci voleb, ať již přímo na území státu či mimo něj nejvíce voličů dalo své hlasy 

pro dosavadního prezidenta Ing. Zemana Miloše, který tak prošel do druhého 

prezidentského volebního období.  Nutno však podotknout, že rozdíl v sečtených hlasech, 

i když se jednalo zhruba o 200 000 hlasů, nebyl mezi oběma kandidáty až tak veliký. 

 RŮZNÉ 

 

     Ani v letošním roce si v neděli dne 18. 3. 2018 říkovská děvčata nenechala koledu 

ujít. Nechodila však všechna děvčata, je možné, že některá z nich dala přednost posezení 

ve vytopeném obydlí, protože v dopoledních hodinách se venkovní teplota pohybovala 

kolem mínus 5°C, přičemž ještě pocitově byla zvyšována ostrým nárazovým ledovým 

větrem, který foukal již druhý den. 

                                                                                                        Jaroslav JARKOVSKÝ 
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Starosta: Veronika Velacková e-mail: ou.rychnovek@cmail.cz 

Místostarosta: Petr Krsek tel: 491 810 558 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

     Je za námi první čtvrtletí roku 2018. Ráda bych se na úvod ještě vrátila k Tříkrálové sbírce, 

která proběhla na úplném začátku nového roku v celé České republice. Do této akce se aktivně 

zapojili i občané všech místních částí naší obce. Na podporu aktivit Charity ČR bylo u nás vybráno 

14 865 korun. Darované peníze budou věnovány na pomoc nemocným, handicapovaným, 

seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným v našem regionu. Poděkování patří 

vám všem, kteří jste přispěli! 

 

 

MASOPUST 

     Před pěti lety se rozhodly děti a 

učitelky z MŠ a ZŠ v Rychnovku-Zvoli, že 

zkusí obnovit tradici masopustního 

průvodu. A povedlo se!  Letos, v úterý 13. 

února, se vydal průvod rozpustilých masek 

od našich škol na náves v Rychnovku. 

Máme radost, že se masopustního veselí už 

neúčastní pouze naši nejmenší, ale stále 

více přibývá i „dospělých“, většinou velmi 

vtipných, masek.  Na návsi v Rychnovku 

děti potěšily přihlížející veřejnost 

společným, pečlivě připraveným, tanečním 

a hudebním vystoupením. O účastníky 

průvodu i diváky se poté postarali členové 

SDH Rychnovek, kteří pro děti i dospělé 

připravili občerstvení v hasičské zbrojnici. 

Všem, kteří se na přípravě a organizaci této 

akce podíleli, patří náš společný dík! 
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Ve vyjmenovávání akcí, které v našich obcích proběhly, bychom mohli pokračovat dál. Např. 

oba hasičské sbory uspořádaly své tradiční plesy, SDH Zvole připravil pravé staročeské vepřové 

hody, sportovci uspořádali maškarní karneval pro děti i tradiční ochutnávku moravských vín. 

Spolky působící v obci v uplynulém období také rekapitulovaly svou činnost na výročních 

členských schůzích. A určitě bylo co hodnotit. Každá organizace se snaží podle svých možností 

vyvíjet činnost v rámci svého zaměření nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost. Naše spolky (ať 

už jsou to hasiči, sportovci, myslivci a další) reprezentují obec, šíří její dobré jméno a přispívají 

k bohatšímu kulturnímu a společenskému životu v obci.  

 

SPOLEK VODNÍCH SPORTŮ ZVOLE 

 

V sobotu 27. 1. 2018 proběhla výroční schůze Spolku 

vodních sportů Zvole. Na programu bylo zhodnocení 

činnosti spolku v uplynulém roce, volba členů spolku a 

schválení nového loga. V roce 2017 členové uspořádali 

několik zdařilých akcí. Za zmínku stojí např. Vodní den 

pořádaný pro děti ze Základní a Mateřské školy Rychnovek-

Zvole. Během této akce se děti seznámily s vodáckým 

vybavením, zahráli si vodácké soutěže a s úžasem sledovaly 

ukázku vodáckých dovedností na rodeokajaku pod splavem 

na řece Úpě ve Zvoli. Další velmi vydařenou akcí bylo 

Doubravicko-zvolské úpění, jehož již 8. ročník proběhl v srpnu. Oblíbené jsou i filmové večery, 

které probíhají zhruba jednou za měsíc ve vodácké základně-bývalém krupniku ve Zvoli. 

V minulých letech spolek nakoupil nebo jinak získal různé vodácké vybavení. V současné době 

vlastní plastové lodě – kanoe, kajaky, nafukovací lodě, záchranné vesty, pádla a další vodácké 

vybavení. V loňském roce ještě přibyla stále populárnější novinka - nafukovací paddleboard. 

Paddleboarding je jeden z 

nových vodních sportů, který si 

na jakékoliv vodní hladině – jak 

klidném rybníku, tak divoké 

řece, mohou užít děti i dospělí. 

Na nafukovacím prkně, 

připomínající surf, se pomocí 

pádla člověk pohybuje jako na 

lodi.  

Veškeré vybavení je možné si 

vyzkoušet a po dohodě zapůjčit. 

Zájemci mohou kontaktovat 

spolek prostřednictvím emailu: 

svsz@seznam.cz.  
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CO NOVÉHO VE SLAVĚTÍNĚ. 

  

Svátek tří králů si za své zvalo divadelní sdružení našich mladých SPLAV. Ve stylizaci Vánoc 

podle Josefa Lady se vypravili po vsi a každému, kdo měl zájem popřáli do nového roku. Výtěžek 

použijí děti na zakoupení rekvizit k dalším divadelním aktivitám.  

 

 

Členové slavětínského sboru dobrovolných hasičů a jejich příznivci a spoluobčané zaplnili 

v sobotu večer 11.2.2018 taneční parket místního Cyklohostince. Příprava bálu začíná však již 

dlouho dopředu, kdy se na výborové schůzi domluví celá organizace plesu. Rozdělují se úkoly 

ohledně tvorby a distribuce vstupenek, příprava stolů a sezení, výzdoba sálu a další. Tradičně 

obejdou členové SDH týden před plesem všechny domy ve vsi, aby pozvali občany na tradiční 

hasičský ples, jenž má své neodmyslitelné místo v únorové plesové sezóně. Letošní rok nebyl 

http://www.slavetinnadmetuji.cz/
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výjimkou a ples se opět moc povedl, ačkoli se počet členů podílejících se na přípravě plesu stále 

snižuje. Velké díky patří zejména Blance a Martinu Mňukovým, paní Remešové, paní Kubíčkové, 

Honzovi Hovorkovi, Mirkovi Novotnému a Lence a Petru Tláskalovým. Děkujeme také Milče 

Novotné za poskytnutí výzdoby sálu. V neposlední řadě je zapotřebí zmínit i místní Obecní úřad, 

který se na pořádání tohoto plesu tradičně z velké části podílel.  O kulturní vystoupení se postaraly 

4 páry mladých tanečníků skupiny TK HOP Dobruška. Jedním z tanečníků byl i mladý Vláďa 

Novotný ze sousedních Roztok, který se po vystoupení chvíli zdržel a za znění tónů z dílny 

hudebníka pana Staňka ukázal, jak moc ho tancování a hudba baví, a že to pan Staněk tradičně 

pěkně roztočil. Děkujeme všem sponzorům, hostům i těm lidem, kteří si při zvaní koupí lístek, 

ačkoliv na ples ani nejdou. Pomáhají tím sboru v jeho činnosti a my si toho nesmírně vážíme. 

 

 

Předposlední březnový pátek v Cyklohostinci promítali mladí cestovatelé Michal Věříš a Andrea 

Sodomková své zážitky z pobytu v Kanadě a na souostroví Hawaj. Během zimního cyklu jsme měli 

možnost se podívat se sourozenci Bittnerovými do Iránu, s Monikou Fajmanovou do Maroka, 

s Yvetou Androvou do Singapuru a na Bari. Další cyklus promítání z cest nás čeká na podzim. 

 

Velká mezičská bžunda – Ze života lidí, to byl výstižný název ochotnického představení 

nadšenců ze sousedství. Přeplněný sál praskal ve švech, od kojenců po seniory se všichni bavili 

trochu lechtivým příběhem ze života.   

Herci hráli s nasazením profesionálů a aplaus byl veliký. Večer zakončil taneček za doprovodu 

Anett a její kytary. 

Vítání nových občánků Slavětína je plánováno na přelom dubna a května, přesný termín bude 

uveden na webových stránkách obce, www.slavetinnadmetuji.cz. 

 

http://www.slavetinnadmetuji.cz/
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V sobotu 14. dubna od 10,30 do 10,55 hodin proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu. 

Přesnou specifikaci naleznete na webových stránkách obce. 

 

Během měsíce dubna bude dokončena revize jednotlivých ČOV ve vlastnictví obce. Výběrové 

řízení vyhrála firma Voda CZ s.r.o. z České Skalice, která po dohodě s vlastníky pozemků provede 

odčerpání, provozní zkoušky a opětovné uvedení čističek do provozu. Výsledkem bude audit stavu 

čističky a vyčíslení nákladů na celkovou rekonstrukci zpracovaný individuálně na každou ČOV. 

Tato akce je kompletně plně hrazena z prostředků obce. 

 

Divadla není nikdy dost – ještě před prázdninami, 23. června se můžeme těšit na představení 

s názvem Rok 1968 aneb Vánoce v červnu. Scénář pro slavětínský spolek mladých divadelníků 

SPLAV napsala Anna Mňuková a Alice Tláskalová a komedie bude sehrána v sále místního 

Cyklohostince. 

 

V pátek 1. června v 14.00hod. se koná v Cyklohostinci již tradiční setkání rodáků a přátel 

Slavětína. Přijďte se pobavit a zavzpomínat se sousedy. 

 

Připravuje se celková rekonstrukce objektu místní prodejny potravin. V současné době probíhá 

ladění projektu s požadavky eventuální dotace, dodavatelská firma bude vybrána ve výběrovém 

řízení v květnu. Během opravy objektu bude na nezbytně nutnou dobu zastaven provoz. Jednáme o 

zajištění náhradního prodeje potravin. 

Všem přejeme příjemné jaro  
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SETKÁNÍ STAROSTŮ V SENÁTU. 

 V lednu tohoto roku se uskutečnilo slavnostní setkání starostů z celé České republiky, kteří jsou 

v této funkci více jak 20 let. 

Tato akce byla již druhou v pořadí, první takové setkání se uskutečnilo již na podzim loňského 

roku.  

   Starosta naší obce, Jaroslav Cejnar byl pozván na slavnostní akci, která se uskutečnila 20. ledna 

2018 přímo v hlavním sále Senátu České republiky. Z našeho regionu byla pozvána i starostka obce 

Jasenná ing. Jitka Slezáková, která se také zúčastnila. Podle našich informací, byl pozván i starosta 

obce Velichovky Josef Karel a starosta obce Heřmanice nad Labem Josef Jelínek. Ti se však tohoto 

setkání nezúčastnili.  

 Toto setkání se uskutečnilo z iniciativy Jiřího Šestáka, místopředsedy Senátu, který ke všem 

přítomným promluvil, poděkoval jim za práci, kterou po dlouhá léta vykonávají v čele obcí a měst. 

Každému z nich, pak osobně předal Pamětní list Senátu Parlamentu České republiky. Celá akce 

byla oživena hudebním doprovodem a spojena se setkáním starostů z různých regionů. Všichni 

přítomní měli pak možnost využít komentované prohlídky historické budovy Senátu, kterou všichni 

s povděkem využili. 
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DĚNÍ V OBCI 

 
V současné době probíhají postupně práce na rozebírání obecního skladu a probíhají přípravy na 

jeho rekonstrukci.  

 

Zastupitelé se sešli na pravidelném zasedání 7.3 2018 a na programu jednání byl především 

rozpočet na rok 2018, který byl schválen a je k nahlédnutí na stránkách obce.  

V dohledné době by se měla uskutečnit oprava plůtku u Pomníku padlým v centru obce a již 

delší dobu je projednávána výroba ozdobných mříží ke kapličce na místním hřbitově.   

 Pro naše nejmenší se uskuteční o velikonočním víkendu loutkové divadlo. Soubor Maminy z 

Jaroměře přijede sehrát dvě pohádky. Představení se uskuteční v tělocvičně nad hasičskou 

zbrojnicí. O průběhu představení a jeho ohlasu napíši v příštím příspěvku.  

 

    Přeji Vám krásné jarní dny     

                                                       Mgr. Alena Cejnarová 
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ZAHRÁDKÁŘI 

Vážení, zahrádkáři rok zahájili „Výroční členskou schůzí“. Další akcí, na kterou vás všechny 

srdečně zveme je „Čarodějnické pohoštění“, které se koná 30. 4. 2018 od 17 hodin. Bude 

připraveno bohaté pohoštění tak, jak je to vždy tradicí. 

V sobotu 9. června 2018 jedeme na výlet. Nejdříve navštívíme v Litomyšli zahradní školku a 

zámek, v odpoledních hodinách zámek Nové Hrady s muzeem kol a galerií klobouků. Odjezd od 

místní pošty je v 7:30 hod. ráno, záloha na autobus je 200 Kč. 

Závazné přihlášky se zálohou na autobus přijímá do 28. května na místní poště p.Tomšová nebo 

Blanka Hromádková v č.p.20. 

Dále zveme všechny naše členy na „Setkání přátel“, které v naší klubovně pořádá ZO zahrádkářů 

z Náchoda v pondělí 4. června od 15:30 hodin. Občerstvení zajistí spřátelená ZO. Všechny členy 

ještě jednou zveme, jenom prosím nahlásit účast paní Hromádkové asi týden předem, aby byl 

dostatek občerstvení. 

 Srdečně zveme a těšíme se na vaši účast! 

                                             Za výbor ZO ČZS Blanka Hromádková 

CO SE DĚJE VE VELKÉ JESENICI VE ŠKOLE? 

Vůbec se nenudíme -  stále je na co se těšit a co objevovat. Jen jsme zavřeli pomyslné dveře za 

vydařenou andělskou vánoční besídkou a sváteční náladou vánoc, už ťukal na okno Masopust. O 

masopustním úterý přebraly nad vesnicí vládu masky, a to i přes zdravotní nepřízeň – hodně masek 

muselo zůstat v postelích a léčit se. I přes to jsme si ho užili. Vždy se těšíme při naší veselé 

obchůzce na domácí koblížky, koláčky a cukroví – mňam! Děkujeme lidem v našem okolí, že pro 

nás připravují nezapomenutelný Masopust a čekají na nás s dobrotami! 

http://www.velkajesenice.cz/
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Čas se neúprosně žene a my vyměnili čepice a šály za lehčí bundy a kšiltovky. 14.3. jsme se na 

Jarních dílničkách spolu těšili na jaro a vyrobili si Velikonoční dekorace. Před začátkem vyrábění 

nám ještě zazpívali a zarecitovali školáci i školkáčci oblíbené písně. 21. 3. jsme si definitivně 

pojistili, že zima už odejde a Morenu, kterou velmi hezky vyrobili ve školce z pečiva, utopili v 

rybníku. Vyprovázena byla hlasitými říkačkami a zpěvem.  

Zápis do první třídy, kterým provázela budoucí školáky zvířátka, proběhl 4. 4. Jak jsou šikovní, 

nám předvedli ve třídě, která se na chvíli proměnila v les. 

Také, jako každý rok, naše škola organizuje sběr papíru. Ten jarní letošní bude 16. a 17. května. 

Za utržené peníze nakoupíme pomůcky na výtvarné a pracovní činnosti.  

Mezi tím vším se ve škole zabýváme mini projekty – 1. ročník navštěvuje země a dozvídá se o 

nich hravou formou spoustu zajímavých informací. Také zařazujeme do výuky čtenářské dílny, 

projekty spojené s lidovými tradicemi a netradiční metody výuky. Komenského „Škola hrou“ pro 

nás není „jen“ heslo. 

 
 

Čas s dětmi rychle a hezky plyne. Přijďte se k nám do školy někdy podívat a zažít všechna ta 

dobrodružství na vlastní kůži. 

Za ZŠ Marta Kmoníčková. 

 

A jak to vypadá u nás, školou zatím nepovinných? 

Jsme malí šikulové a rádi se předvádíme, proto i nám udělalo velkou radost, když se nám i přes 

trému, před tolika lidmi, vánoční besídka povedla (a snad se i líbila). Hned den na to, jsme se 

vánoční atmosférou naladili i u nás ve školce a pozvali k nám tak všechny rodiče, aby si prohlédli 

hračky, které Ježíšek nadělil. V komorním složení opadla i tréma a my se mohli těšit na blížící 

Vánoce. 

Uteklo to jako voda a po Vánočním shonu už sháníme masky, které si oblečeme na blížící se 

karneval a masopust.  Letos jsme se však my ze školky bohužel nemohli zúčastnit, z důvodu velké 

nemocnosti. O to v hojnějším počtu jsme se však společně s předškoláky sešli 21. 2. na karnevale 

v MŠ. Nejprve proběhla promenáda všech masek, zatancovali jsme si na nejnovější dětské hity a 
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také si trochu zamlsali. Nechyběly ani tradiční karnevalové hry, jako je židličkovaná, tanec 

s balonkem, nebo nošení vajíčka na lžíci. 

Abychom přivolali Jaro, účastnili jsme se i my Jarních dílen. Letos chodíme do školky většinou 

v menším počtu, a proto jsme byli rádi, že jsme společnými silami nacvičili alespoň krátké pásmo 

říkanek. V březnu jsme také shlédli divadlo -  zhudebněnou pohádku „O Popelce“, která přesto, že 

je to dávno známý příběh, děti zaujala. 

Dalším úkolem byla výroba Moreny, při čemž jsme se rozhodli pro Morenu z pečiva, která 

mohla sloužit zároveň jako potrava pro kachny a ryby. Po dvou dnech pozorování nezbyl z Moreny 

ani rohlíkový nos ☺! 

S napětím už očekáváme lepší počasí a trochu sluníčka, abychom si mohli více hrát na zahradě a 

na nově zastřešeném pískovišti. Ve školce se nám sešla bezva parta a rádi přivítáme i nové 

kamarády. Zápis do MŠ se bude konat 3. 5. od 10. hodin.  

Také se už všichni moc těšíme na výlet, který bude určitě velkým dobrodružstvím, kam se 

vydáme, si zatím necháme jako překvapení. 

Vaše ratolesti!                         Za MŠ Martina Suchánková 

 

 
 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL V TĚLOCVIČNĚ 

Dne 18.2. se v místní tělocvičně konal tradiční dětský karneval. Účast byla hojná, masky krásné. 

Organizátoři připravili dětem úžasné odpoledne plné her a soutěží pro všechny věkové kategorie. 

Děti se dobře bavily, a to od těch nejmenších až po školáky. A každý si odnesl nejen spoustu 

dojmů, ale i dobrot a drobných dárků za splněné úkoly. Všem, kteří se podíleli na přípravě 

karnevalu, patří velké poděkování. Opravdu se letos vydařil a už se těšíme na ten příští. 

Monika Fraňková 
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STAROSTA POTŘEBUJE PORADIT 
Náves na Volovce – Ovocné stromy na návsi dožívají. O stromy se místní nestarají, plody 

zůstávají na zemi a komplikují sečení. Pro obnovu uvažujeme o výsadbě větších listnatých stromů, 

jako jsou lípy, buky, duby. Máme znovu sázet ovocné? Bude se o ně a o plody z nich někdo starat? 

Stromy u hřbitova (na návsi Jendy Hofmana) – První lípa u silnice je ve špatném zdravotním 

stavu a bude pokácena, aby nespadla na silnici. Druhá je také poškozena, ale snad ještě chvíli 

vydrží. Největší lípě, té u branky na hřbitov, nejspíš poškodíme kořeny při rekonstrukci brány 

hřbitova. Budeme se snažit, ale úplně bez poškození to určitě nepůjde, protože stojí blízko. Musíme 

pak hlídat její zdraví, aby větve, nebo strom celý neohrožoval hroby, silnici, lidi. Lípa vlevo u 

brány je obklopená dlážděnými chodníky a podle odborníků mezi má už teď jen málo prostoru pro 

kořeny. Některé ji navíc možná také poškodíme při opravě brány. V budoucnu nás téměř jistě čeká 

celková výměna všech těchto stromů. Nemáme to udělat už teď, brzo, najednou se stavbou brány? 

Povodňová opatření – Na úterý 10.dubna je od 18:00 na úřad svoláno jednání o možných 

protipovodňových opatřeních. Hlavně proti rychlým povodním z polí při silných bouřkách. Pokud 

se má něco zlepšit, musí se na nějakých omezeních shodnout majitelé polí i zemědělci jako jejich 

uživatelé. Návrh opatření si můžete prohlédnout na obecních internetových stránkách a své názory 

nám kdykoliv sdělit. 

Bezpečnost na asfaltové Malé Straně – V projektu asfaltování Malé Strany uvažujeme o umístění 

zpomalovacích prahů (retardérů) pro zajištění pomalého průjezdu aut. Je možno umístit jednoduché 

příčné prahy, které jsou někde už teď. Můžeme osadit malé „bobky“, které auto zpomalí, ale lze 

mezi nimi jednoduše projet kočárkem nebo na kole. Nejpřísněji by pomalou jízdu aut vynutily 

vyvýšené přejezdy, jako jsou třeba v Náchodě na přechodech v Komenského ulici. Vymyslete, 

poraďte . . . 

PŘIPOMÍNKA HRDINSTVÍ JENDY HOFMANA 
V neděli 18.března to bylo 101 let, kdy ve Francii padl náš 

rodák z Veselice. Narodil se na „Malém Nouzíně“, ale 

dokázal ve velkém světě veliké věci. Vloni jsme kulaté sté 

výročí byli oslavit přímo v místě jeho posledního leteckého 

souboje, ve vesničce Roucy. Letos jsme si jeho hrdinství 

připomněli malou vzpomínkou a položením květin k jeho 

pomníku u nás ve Velké Jesenici. 

BUDOU OBECNÍ VOLBY 
Na podzim si budeme všichni volit znovu své obecní 

zastupitele. Jestli nové starosty budou zase volit zastupitelé, 

nebo jestli je zvolíme přímo volbami, záleží na nejvyšší 

politice. Tak či tak bude pro obec určitě užitečné, když se o 

místa zastupitelů bude ucházet co nejvíce lidí s chutí pracovat 

pro veřejný zájem.  

 

Po zimě, která nám dopřála sníh i mráz přeju i jaro takové, 

jaké má být. S dešti, mlhami, ale i sluncem, zpěvem ptáků a 

radostí ze všeho nového, mladého, rašícího a kvetoucího. 

Petr Jeništa 
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 Starosta: Ing. Jiří Teplý e-mail: starosta@vrsovka.cz 

Místostarosta: Ondřej Fábera tel: 491 475 432, www.vrsovka.cz 

 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A PŘÍZNIVCI OBCE,  

 
letní areál Vršovka se začíná probouzet ze zimního spánku a v letošním roce ho čeká 

rekonstrukce. Na jaře proběhnou úpravy interiéru, které napomohou k příjemnému posezení za 

nepříznivého počasí. Dále se v letošním roce plánuje oprava pódia.  To však neznamená, že by pro 

Vás byl areál zavřený, ba naopak je naplánována spousta kulturních, společenských i sportovních 

akcí: 

 

• 7. 4. 2018 / 13 h velikonoční derby VRŠOVKA vs. 

ČERNČICE (fotbalové utkání) afterparty OLD PUNXDJ  

• 30. 4. 2018 / 17 h Čarodějnice 2018 (živá hudba, bohaté občerstvení, 

lampiónový průvod pro děti a dospělé, opékání buřtů, ohňostroj) 

• Duben 2018 Jarní práce v obci Vršovka (datum a čas bude 

upřesněn, sledujte webové stránky obce či vývěsku u obecního úřadu) 

• 5. 5. 2018 Nohejbalový turnaj „O pohár starosty obce Vršovka“  

• 12. 5. 2018 GRINDCORE GARDEN PARTY VOL. 1, Kapely:  

FECALIZER / MEXIKO, TORTHARRY / CZE, a další  

• 16. 5. 2018 Koncert kapely HEEBIE JEEBIES + další 

• 26. 5. 2018 VRŠOVKA PUNX FEST 2018, Zahrají: PLEXIS 

APPLE JUICE, ZPUTNIK a další  

• 5. - 7. 7. 2018 DUBOVÁ VRŠOVKA  VOL. 2 (REGGAE 

FESTIVAL) 

• 14. 7. 2018 THE DITCHRUNNERS /ROCKABILLY/ USA + 

další  

• 4. 8. 2018 2. ROČNÍK BENEFIČNÍ AKCE FOTBALEM 

PROTI RASISMU  Zahrají: THE OFFENDERS (SKA) BERLÍN, 

T6HANX (HC-PUNK) a další  

• 18. 8. 2018 SEPULTURA REVIVAL + B-SIDE + METAL 

CRAFT 

• 29. 9. 2018 PUNX VOMIT FEST VOL. 2  KONFLIKT / SVK, 

BIO-CANCER / ŘECKO, SINTAX / JERUZALEM, a další 
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