Bohuslavický
zpravodaj
Únor 2003
ÚNOR
Buï po ehnáno, poèasí, nebo jsi námìtem pro lidi, kteøí si nemají co øíci.
Tak tuto vìtu pronesl kdysi spisovatel Karel Èapek. Nerada bych, aby ten mùj únorový úvod vyznìl tak, e vám
nemám co øíci. Ale, kdy ono to poèasí úplnì svádí k námìtu na únorový úvodník.
Nai pøedkové nám do dneních dob zanechali pranostiku, kterou vichni velmi dobøe známe. Únor bílý, pole sílí.
Nu co. Pravda je , e se nám mìsíc únor opravdu oblékl do bìlostného hávu, svými teplotami pod bodem mrazu i nás donutil, abychom se trochu více oblékali. Jenom nevím, zda vyjde i ta druhá èást pranostiky. Jak to toti dopadne s úrodou na
polích, to si budeme muset jetì poèkat a nevím, nevím. Podle sebe a podle poètu nemocných bych tuto pranostiku trochu
poopravila- tøeba : V bílém únoru, chytnu ka dou chorobu. Pole sílí bílou zimou, já se potím pod peøinou.
Já nevím, jak vy, ale kdybych mohla, tedy spí, kdybych mìla èas, tak tam opravdu zalezu. Vùbec nechci pochybovat o tom , e lékaøská vìda udìlala velké pokroky, ale kdy se tak kolem sebe rozhlédnu, plnì bych dala za pravdu anglickému esejistovi A. Leonardu Huxleymu, který øekl: Lékaøská vìda udìlala takové pokroky, e koneckoncù u na svìtì není
zdravého èlovìka. Já vím, il trochu v jiné dobì ( zemøel v roce 1963). Ale chøipkovou epidemii urèitì znal.
Zdá se , e nejen poèasí, ale i otázka zdraví a nemocí je vdìèným tématem naich rozhovorù. A vùbec si nemyslím, pane Èapku, e by si tito lidé nemìli co øíci. Problémù kolem zdraví a i zdravotnictví je stále dost. Medicína nám sice
slibuje, e za sto let vyléèí ty, kteøí umírají nyní. Já mám nìkdy pochybnosti. Pøipadá mi to trochu jako s odchodem do
zasloueného dùchodu. Nedivte se ani se nesmìjte. To velice úzce souvisí se zdravím. Èlovìk se stále delí dobu bude snait
si ten dùchod zaslouit, ale jde o to jestli se ho po té úporné snaze vùbec doèká, tedy doije. V souèasné dobì se tam nahoøe
nedívají na dùchodce moc dobøe. Prý jich je moc. Jen aby za pár desítek let se nedostal èlovìk  dùchodce do èervené knihy
a nebyl pøísnì chránìným druhem. To bych stranì nerada. Nejen proto, e jednou (doufám) se toho vysnìného dùchodu
doèkám. Ale hlavnì proto, e jsem moc ráda, e takové lidi, dìdeèky a babièky vùbec máme.
To byste toti nevìøili, jak mùe takový vitální dìdeèek, který se prohání na bìkách, chodí plavat do bazénu,
proene vás pøi houbaøení, podpoøit vae sebevìdomí a zahnat èerné mylenky. Tedy pøiznávám, e obèas i pìknì zahanbit.
Proto, zanechme vìèného stýskání a rozèilování. Pokud to jenom trochu jde, dùvìøujme výroku Hippokrata. Ten øekl, e
mnohdy je nejlepím lékem ádný lék a e lékaøem nemocí je pøíroda. Diderot vdy tvrdil, e nejlepí je ten doktor, pro
nìho jste bìeli a který nebyl doma. Trochu mi to pøipomíná návtìvu zubaøe. Kdy èlovìka bolí zub a koneènì se odhodlá
jít, cestou k zubaøi pøestane nìkdy bolet. V èekárnì vìtinou zaènou bolet zuby vechny. Já bych øekla, e i ty umìlé.
A kdy u nám není dobøe a nevíme co nám je a neví si rady ani jeden lékaø, dáme se prohlédnout od více
lékaøù. Rozdíl diagnóz a lékù, které nám pøedepíí, by nás moná mohly pøesvìdèit, jestli by nebylo líp, kdybychom se léèili
sami. Moná, e nesouhlasíte a máte jiné zkuenosti. Samozøejmì, e kadý máme nìjaké ty lepí èi horí zkuenosti, ale
kdy je èlovìku nejhùø, je rád, e mu lékaø alespoò trochu pomùe od bolestí a problémù. A nìkdy víc dobrým a laskavým
pøístupem ne skuteèným lékem. Pøesto vám nabídnu jetì jeden citát. Jeho autorem je britský spisovatel- satirik a politik,
který il v letech 1667 a 1745 v Irsku. Jmenoval se Jonathan Swift. Ten povaoval za nejlepí lékaøe na svìtì dietu, klid a
veselost.
A proto vám pøeji, a u jste nemocní èi ne, klid. Radost z uzdravení i ze ivota. No a s tou dietou to nemusíte úplnì
pøehánìt, ale berte ji na vìdomí. Vdy se øíká  veho s mírou . Nebo s Mírou? No pokud máte svého ivotního partnera
Míru, tak proè ne. Vám vem ostatním  veho s mírou- tedy pøi té dietì a radostné a klidné dny s vaimi nejbliími. A
hlavnì to zdravíèko, vdy u brzy bude jaro. Tedy alespoò podle kalendáøe.
Na jarní setkání se tìší Jana Matoulková

Ú

A co zahrádkáøi ...

nor bílý, pole sílí, zahrádkáø sice nemá pole, ale toto platí i pro zahrádkáøovo políèko.
Dosti ostrá zima letoního února nám zahrádkáøùm pomùe znièit nìkteré druhy kùdcù,
kteøí se v pøedchozích letech rozmnoili. Pøi souèasném mrazivém poèasí se mnoho
prací dìlat nedá. Je alespoò èas si nìco pìkného pøeèíst. Tøeba o tom, jak døíve hospodáøi urèovali poèasí. Hodnì z toho se hodí i dnes.
Tak mení kupovité mraky, které se pohybují v téme smìru, jako spodní vítr, pøináejí obyèejnì zlepení poèasí. Kupy mrakù, které k veèeru nezmizí z oblohy prozrazují nepohodu. Velké
kupovité mraky, mající tvar mohutných kopcù nebo stejnomìrný vítr, vìtí bouølivé poèasí
s detìm.
Kdy jsou ve dne na obloze øasnatá mraèna, tzv. beránci a pøecházejí k veèeru v kupy mraèen,
mùe se v noci èekat bouøe. V létì za pìkného poèasí objevující se kupy mraèen mívají vzápìtí
víc bouølivých nocí.
Je-li v zimì za jasného dne po celé obloze mlhavý závoj, je moné poèítat s trvalým mrazem.
Kdy jsou z jara, v létì a na podzim na obloze mení mráèky a k veèeru se ztrácejí, nastane
pravdìpodobnì suché a jasné poèasí. Kdy je jasno a bìhem dne se pak objevují kupovité
mraky, které k veèeru mizí, je to znamení pìkného poèasí. Jasný horizont bìhem dne, který se
k veèeru potahuje èetnými mraky, bývá pøedzvìstí zmìny poèasí a detì.
Známky pìkného poèasí jsou silná veèerní rosa, noèní mlhy v úlabinách, které opìt mizí pøi
východu slunce, nií teplota pøi zemi za veèera pøi srovnání s teplotou, která je asi ve výi
èlovìka a vìtí teplota za noci v lese ne na polích. Velmi jasný vzduch, v nìm se zøetelnì
rýsují vzdálené hody bývá obyèejnì pøedzvìstí detì.
Zvuk významnì slyitelný z velkých dálek je poslem detivého poèasí, vìtích chumelenic,
oblevy nebo bouøe. To je jen nìkolik dlouholetých úkazù, z nich se usuzovalo na nastávající
poèasí.
Hodnì zahrádkáøù se saní vypìstovat pìkný trávník, ale zpravidla jim to kazí mech. Rad je
mnoho. Jedni radí hodnì hnojit, nejlépe nìjakým plným hnojivem, vápnit, jsou i i nìkteré
pøípravky na nièení mechu. Tohle vechno stojí dost penìz, chemie je drahá. Zkuení zahrádkáøi radí, omezit sekání na nejnutnìjí míru a pohnojit trávník na podzim kompostem. Mùete
prý v øíjnu nebo v listopadu rozhodit asi 2 cm vrstvu dobrého kompostu. Toto nechat vylouhovat detìm a snìhem a na jaøe shrabat a dát znova do komostu. Problém tkví v tom, e jak trávu
èasto seèete, tak se vysiluje a i zeminea je pak chudá, e se v ní uchytí právì ten ménì nároèný
mech. Zkuste to.
Na závìr, co øekli o pøátelství:
Pøátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým pøátelstvím. JERONÝM
Pøátelství, které nesvázala moudrost, mùe poetilost snadno rozvázat. WILLIAM SHAKESPEARE
Pøátelství je rovnost. PYTHAGORAS
Sepsal Ladislav Mare

NOVÍ OBÈÁNCI, STØÍBRNÉ SVATBY

Dne 22.bøezna od 9 hodin probìhne v obøadní síni obecního úøadu slavnostní vítání
obèánkù a od 10 hodin pøipomenutí støíbrných svateb obèanù, kteøí spolu ijí ji 25 let.
Pøi této pøíleitosti bych rád poádal obèany, kteøí uzavøeli sòatek po roce 1970, aby
datum svého sòatku nahlásili na obecní úøad. Tam nám toti informace o sòatcích uzavøených na jiných úøadech v posledních letech chybí a tak by se mohlo stát, e na oslavu
tohoto výroèí nepozveme vechny, kteøí jej skuteènì slaví a to jen z toho prostého dùvodu
e o tom nevíme.
B.Kutina

Informace z radnice
Únorové zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 17. 2. 2003 s tímto programem
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení výsledku hospodaøení obce v r. 2002
3. Projednání rozpoètu obce na rok 2003
4. Ukonèení èlenství ve spoleènosti BRANKA
5. Návrh na prodej pozemkù è. 287 a 289
6. Zadání projektu na plynofikaci obecního úøadu
7.Stav Bohuslavického potoka
8 .Projekt na veøejnou zeleò
9. ádost TJ OREL o pøíspìvek
10. ádost o pøièlenìní honebního pozemku
11. Diskuse
12. Usnesení
K bodùm 2 a 3
Jak hospodaøení obce za rok 2002, tak i návrh rozpoètu na rok 2003 byly zastupitelstvem schváleny
K bodu 4
Protoe se v letoním roce stane èlenem této spoleènosti celý mikroregion METUJE, jeho jsme èleny a který bude
zastupovat zájmy vech v nìm sdruených obcí, bylo navreno, abychom své èlenství v Brance ukonèili.
K bodu 5
Jde o pozemky parc. è. 287,289 které pùvodnì patøily panu Stolínovi èp 44. V loòském roce jej obec koupila od státu, s
tím, e budou prodány pùvodnímu majiteli. Zastupitelstvo rozhodlo o úmyslu tyto pozemky prodat. Tento zámìr obce bude 15
dní vyvìen na úøední desce a potom mohou být pozemky prodány tìm zájemcùm které zastupitelstvo vybere z tìch, kteøí se o
prodej budou ucházet.
K bodu 6
Po dohodì s panem Petráem z plynárenské spoleènosti máme zadat ádost o stavební povolení na plynofikaci obecního
úøadu. Na této akci by se s námi plynaøi finanènì spolupodíleli. Zastupitelstvo zadání projektové dokumentace na plynofikaci
schválilo.
K bodu 7
V poslední dobì se zvyuje poèet obèanù, kteøí se na starostu i zastupitelstvo obracejí osobnì, nebo dopisy, se stínostmi na stav Bohuslavického potoka, zejména v místech, kde je zatruben, nebo v místech, kde je výdøeva z kulatiny. Navíc 327
obèanù podepsalo petici ve které poadují zjednání nápravy v této vìci.
Ve ètvrtek dne 13. února byla za pøítomnosti zástupce Zemìdìlské vodohospodáøské správy z Rychnova n.Kn. Ing.
T.Sajdla, provedena pochùzka po Bohuslavickém potoku, pøi které bude posouzen jeho stav.
Bìhem prohlídky potoka bylo zjitìno, e potok je z hlediska protipovodòových opatøení v nevyhovujícím stavu a to
prakticky po celé své délce. Pøíèinou jsou nedostateènì kapacitní propustky za kterými se hromadí voda pøi zvýeném stavu a
dále znaèné zúení kryta potoka po jeho posledních úpravách. Pøesto nebylo doporuèeno v souèasné dobì odstraòovat døevìnou
kulatinu umístìnou ve stìnách potoka. Po její odstranìní by bylo nutné opìt bøehy upravit do lichobìníkového tvaru a zpevnit
kameny, tak jak tomu bylo døíve. Tato akce by byla finanènì i èasovì velmi nákladná.
Bylo doporuèeno provést vyèitìní a místy i vybrání dna potoka, proøezání døevin okolo potoka rostoucích a rozíøení
propustkù tam, kde je situace nejkritiètìjí. Zároveò bylo navreno aby byla sníena kapacita propustku nad vesnicí na pøívodu
od rybníka Kacíø, èím by pøi velkém pøítoku vody do vesnice dolo k tomu, e by se tato voda hromadila na poli nad tímto
mostkem a do vesnice by jí pøitékalo mení mnoství najednou. To je nutné projednat se ZD. Zemìdìlská vodohospodáøská
správa, jako správce toku Bohuslavického potoka, by podle vyjádøení Ing. T. Sajdla mohla na podzim t.r.zahájit proøezávku
døevin okolo potoka, úpravu propustkù musí provést obec jako vlastník komunikace.
Jako nejlepí øeení pro ochránìní vesnice pøed povodnìmi se jeví varianta která poèítá s vybudováním vzdouvací
hrázky nad vesnicí a poldru v Dolcích se souèasným odvedením vody pøevádìcím korytem nad Bohuslavicemi. Pro tuto variantu
je nutno poádat o zpracování kompletního pozemkových úprav na Pozemkovém úøadì.
Jako nejkritiètìjí byly oznaèeny tyto propustky v obci:
1. Mostek pod vesnicí u kaloudù, stávající trouba nepojme vodu ¨vytékající z obce
2. Podchod pod cestou po domkem paní Andrlové - je v havarijním stavu, malá kapacita
3. Podchod pod silnicí od Hofmanù  malá kapacita, patní stav
4. Zatrubení potoka u Fejtkù  malá kapacita

5.
6.
7.
8.

Mostek u Rýdlù  nedostateèná kapacita,, navrhuje se odstranit
Propustky u Poláku a u kolníkù malá kapacita a poloené pøíli vysoko
Propustek pod hasièskou zbrojnicí a u Hladíkù na place, poloeny pøíli vysoko
Výtok z rybníèka u pana Lukáèka  havarijní stav

K bodùm 8,9 a10

Zadání projetu na veøejnou zeleò bylo odloeno na neurèito, s tím, e nyní potøebujeme peníze pøedevím na protipovodòová opatøení. ádost TJ Orel na pøíspìvek na plynofikaci Orelny byla schválena, ale o její výi zastupitelstvo rozhodne
a po získání bliích informací o pøedpokládaných nákladech a výi dotace od upy. ádost honebního spoleèenstva z Èernic
o pøièlenìní honebního pozemku byla rovnì schválena.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zastupitelstvo pøijalo toto usnesení:
Zastupitelstvo obce
schvaluje zápis z minulé schùze konané dne 20.1.2003 vemi 10 hlasy pøítomných, l se zdrel hlasování
schvaluje výsledek hospodaøení obce za rok 2002 vemi 11 hlasy pøítomných
schvaluje rozpoèet obce na rok 2003 vemi 11 hlasy pøítomných
schvaluje ukonèení èlenství ve Svazu cestovního ruchu Branka o.p.s vemi 11 hlasy pøítomných
schvaluje vyhlásit zámìr obce prodat èást pozemku parc.è. 287 a celý pozemek parc.è. 289 za tìchto podmínek: za
nákupní cenu + vekeré náklady s tím spojené , 9 hlasù pro, 1 proti, 1 se zdrel hlasování.
schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na plynofikaci obecního úøadu vemi 11 hlasy pøítomných
bere na vìdomí zprávu o pochùzce po Bohuslavickém potoku dne 13.2.2003, petici 327 obèanù týkající se stavu potoka
a povodòového nebezpeèí v obce a dalí dopisy obèanù k této problematice a povìøuje starostu k projednání se ZEPEM
o zúení propustku nad obcí a vypracovat harmonogram prací pro zmírnìní kod pøi povodních v obci.
neschvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na veøejnou zeleò vemi 8 hlasy pro, 3 se zdrely hlasování
bere na vìdomí ádost TJ Orla ádost o poskytnutí pøíspìvku na plynofikaci a výi dotací pøi dalím projednání
projektù
schvaluje uzavøení dohody o pøièlenìní honebních pozemkù è.parc. 2615/2 a 2615/4 zapsaných na LV 1001, k honebnímu spoleèenstvu Èernèice vemi 11 hlasy pøítomných

Místo
Telefon
Ordinaèní hodiny
všední den
SO, NE, svátek
Místo
Telefon
Ordinaèní hodiny
všední den
SO, NE, svátek
Místo
Telefon
Ordinaèní hodiny
všední den
SO, NE, svátek

Všeobecná LSPP
Poliklinika Náchod
491 489 611-12

Dì tská LSPP
Poliklinika Náchod
491 489 611-12

15:30 - 7:00

16:00 - 22:00

nepøetr itì

8:00 - 22:00
Opoèenská nemocnièní
Jaromì ø- vila u nemocnice
a.s.
491 489 611-12
15:30 - 7:00 - lékaøRLP
7:00 -22:00
22:00 -7:00 - lékaøRLP
Poliklinika Dobruška Pulická 99
494 667 101

NE, svátek

TRADIÈNÍ

8:00 - 22:00

BABSKÝ BÁL

-

-

nepøetr itì

-

Místo
Privátní lékaøi NZZ* Náchod
Telefon
Ordinaèní hodiny
všední den
SO
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

v sobotu 8.3.2003
svùj

16:00 - 22:00

16:00 - 22:00

Stomatologická LSPP

Èeský svaz en
v Bohuslavicích
poøádá

Lékárenská
pohotovostní slu ba
6 lékáren v Náchodì
9:00 - 13:00

k tanci a poslechu hraje
DYNAMIC
Bohatá tombola
Obèerstvení zajištìno
Srdeènì zveme
všechny spoluobèany

