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Bøezen

Stále naøíkáme, e máme málo èasu, ale ijeme tak, jako bychom ho mìli na rozdávání. 
Seneca ml.
Mìsíc bøezen se nachýlil ku svému konci a pøilo jaro. A já jsem ten první jarní den dost litovala, e
nemám rukavice a èepici. Ale nic pøírodì nevyèítám, protoe jaro  to jsou celé tøi mìsíce, kdy nám pøíroda
èas pøesvìdèit nás o tom, e se tepla urèitì doèkáme. Vechno kolem nás se pomalu probouzí ze zimního
spánku.Pomalu, ale jistì, i kdy nìkdy mnohem rychleji ne se probouzíme ráno my lidé. Tedy nìkteøí, vak
to znáte. Jetì máme chvilièku èas, jetì pár minut .Co následuje , kdy se tìch pár minut protáhne, to jste
moná u nìkdy zaili na vlastní kùi. Jo. Za vechno mùe èas. A pøitom není hodnoty rovné hodnotì èasu,
jak kdysi øekl Goethe. A Shakespeare dodal: Èas ubíhá rùznì, podle toho, s kým. Já bych se také pøidala k
tìmto váeným pánùm. Mì toti pøipadá, e èas utíká èím dál rychleji, úmìrnì s pøibývajícími roky. A pøesto
èas je to jediné, co je pro vechny lidi stejné. Teï nemyslím na délku ivota. Kadému z nás odmìøuje 60
minut za hodinu, 24 hodin za den Teï mì napadá, e to a tak pravda není. Brzy bude zmìna zimního èasu
na letní a pøesto, e se budeme pohybovat pravdìpodobnì v krajinì snù, ocitneme se bìhem noci v jiném
èasovém pásmu. U vidím, jak moje biologické hodiny budou opìt uvedeny ve zmatek. A si øíká, kdo chce,
co chce, mì ta hodina bude chybìt. A jetì abych se smíøila s tím, e po zimì sice pøichází jaro, ale já se klidnì bìhem noci pøesunu ze zimy do léta.
Ale neodbíhejme pøíli od tématu. Èas. Dalí téma na rozhovor, kdy se zrovna nebavíme o poèasí.
Nemám èas. Voláme a neustále nìkam pospícháme. Ta nae uspìchanost! Jako by èas byl vecko a èlovìk
nic. A pøitom, mnohdy není pravda, e máme málo èasu, ale e ho i hodnì promarníme. A i kdy pozdìji litujeme, e jsme ho patnì vyuili, málo kdy nás to ponauèí, abychom lépe vyuili èas, který nám zbývá. Jsou
vak lidé, kteøí jsou pravým opakem. Èasu dost, to poèká. Jako bych to slyela. Jeden se pak diví, co stihne vìcí za 24 hodin, to znamená pøesnì za stejnou dobu, kterou mìl den, kdy øíkal, e nemá èas.
Francouzský spisovatel La Bruyere pøesnì dokázal vystihnout tento typ lidí, kdy øekl: Ti, kdo patnì
uívají svého èasu, jsou první, kdo si stìují na jeho krátkost.
Taky dost èasto slýcháme , e èas jsou peníze. Ale to museli pravdìpodobnì objevit nìkde jinde  my na to
nemáme èas, ani peníze. Je vak pravdou, e v poslední dobì, abychom mìli peníze, pøestává se nám
dostávat èas. A to èas na odpoèinek. S pøíchodem jara a s prodluujícím se dnem se nám pøece jenom zdá,
e máme trochu víc toho èasu. I kdy jsme jenom o trochu pozdìji zapnuli televizor a volný èas jsme vìnovali práci na zahradì nebo vycházce do pøírody.Èlovìk nemusí odpoèívat jen v gauèové poloze ale i
aktivnì.Ti, kdo teï právì ètou mezi øádky, mám pøeètené. Nemyslím zrovna tento zpùsob aktivního
odpoèinku. Kadý z nás vak sám nejlépe asi ví, jak nejlépe vyuít volný èas k regeneraci sil a taky,aby
èlovìku bylo pøíjemnì. Ostatnì i odpoèívat je umìní.
Jsou mezi námi vak i ti, kteøí mají pocit, e ijí, kdy se jim èasu nedostává, kdy mají toti volno,
nevìdí co s rukama, jsou bezradní, prázdný èas jim pøipadá cizí. A proto i v tìch málo chvílích, kdy mají
èas, neustále vyhledávají nìjakou èinnost, nìjakou práci. I kdy, ta se najde vdy a lehce. Nebo vám ji
najdou jiní.
pokraèování na další stranì

Milí ètenáøi, myslím si, e u je èas, abychom v tomto dubnovém rozjímání mysleli i na jiné vyuití
spoleèného èasu. Spoleènì jsme si vypili svoji oblíbenou kávu, já u psaní tohoto dubnového fejetonu a vy si
ji asi vypijete , a budete tyto øádky èíst.
Pøeji vám, aby vám èas neutíkal moc rychle, aby èas, který vìnujete zamìstnání, byl pokud mono dobøe
zaplacen, abyste èasu, který vìnujete rodinì a blízkým, nelitovali, a abyste i vèas pochopili, e pro èlovìka
je dùleité nejen to, co dìlá, ale i co dìlá, kdy nedìlá, tedy kdy odpoèívá. A e èlovìk nejradìji dìlá to,
co nemusí. Nesnate se vnucovat nìkomu, a si odpoèine, kdy se chce jít utvat na kole, na fotbalové
høitì a pro rekord je ochoten vypustit dui. e vae výzva skoè pro nákup není provázena nadeným
ohlasem, kdy se pøece taky projde nebo projede a o rekord nebude jistì nouze, kdy za chvíli zavírají ?
Dokud èlovìk bìhal za zvìøí, aby si utval nìco k obìdu, taky to nepovaoval za pøíli zábavné.
Uívejte jara, uívejte svùj èas, protoe nic jiného vám nenáleí, jen vá èas. Vyuijte èas k napsání
dopisù, k návtìvì pøátel, k vyznání citù, k udobøení, k vysvìtlení, k omluvì. Dojdìte si na dobrou veèeøi,
pøeètìte si pìknou knihu, projdìte se probouzející se pøírodou. A u budete pracovat nebo odpoèívat, nic
nezmekejte. Protoe kadý den je výjimeèný a zvlátní a hlavnì neopakovatelný.A moná i proto, e máte
èas, nebo dokud máte èas.Èas toti nejde vrátit, ale mùe se pro kohokoli a kdykoli zastavit.
Teï u je vak opravdu èas se rozlouèit.
Za nìjaký èas opìt nashledanou - Jana Matoulková

A co zahrádkáøi ...
Co na to zahrádkáøi? V mìsíci bøeznu a to 13. ve ètvrtek v bývalém hostinci u Jekù se konala výroèní èlenská schùze
zahrádkáøù. Pøes chøipkovou epidemii, která nás tady suuje se lokál naplnil do posledního místa.po projednání vnitøních
záleitostí a volbì nového výboru organizace bylo podáváno obèerstvení. Pak následovala pøednáka pøítele Groha z Teplic
nad Metují o stavbách skleníkù a foliovníkù a o pouitém materiálu na tyto stavby. Nìkteré materiály pøednáející pøedvedl
a rùzné jiné pomùcky i nìkterou chemii prodával. K dostání byla i semena. Zahrádkáøi pøispìli slunou èástkou na postiené
pøátele povodnìmi. Zahrádkáøi, kteøí se doili v letoním roce významných ivotních jubileí, obdreli od organizace malou
pozornost s pøáním dobré pohody v dalím ivotì.
Psát o tom, co by mìl zahrádkáø dìlat teï z jara, by bylo noením døíví do lesa. Pøesto bych chtìl upozornit na to, e
mnohde u od zaèátku bøezna jsou na èerném rybízu znát zduøelé pupeny, pøemìnìné na kulovité hálky, které zpùsobuje
velmi nebezpeèný vlnovník rybízový. Na èervených a bílých odrùdách rybízu jsou tyto hálky nevýrazné. V jednom takto
zdeformovaném pupenu je i nìkolik tisíc jedincù tohoto mikroskopického roztoèe. Vlivem vlnovníku se nejen postupnì
sniují výnosy a dochází a k úhynu celých keøù, ale tento roztoè pøenáí i nebezpeèný a èasto pøehlíený virový zvrat
èerného rybízu, jeho vlivem se nejen mìní listy, ale pøedevím se kvìty stávají neplodnými. Protoe roztoèi ji brzy na jaøe
opoutìjí hálky a pøesouvají se do novì vznikajících pupenù, je tøeba napadené pupeny vèas odstranit. Lépe je odstøíhat celé
vìtvièky pod nejvýe poloenou hálkou, ne jenom otrhat jednotlivé napadené pupeny. Po tomto mechanickém zákroku je
vhodné oetøit pøípravkem OMITE 570 OEW. Nejlépe za teplého poèasí nad 18oC. protoe vlnovník se vìtrem, hmyzem a
ptáky íøí i na vìtí vzdálenosti, mìli by se pìstitelé vìnovat tomuto oetøení proti tomuto roztoèi
Protoe zahrádkáø neije jenom na své zahradì, urèitì se zajímá o dìní kolem sebe. Tento rok zaèal asi nejvìtí vnitøní
událostí naeho státu, a to volbou prezidenta. Ji dopøedu se vìdìlo, e to nebude tak jednoduché, nebo pøi dnení rozhádané politické scénì, kde kadý bojuje s kadým, je tìké nejít shodu. Prezidenta volí poslanecká snìmovna spolu se
senátem.jak je známo a prùzkumù, ani jedna instituce nemá pøíli velkou dùvìru, nebo dobøe víme jaké zákony proudí
z poslanecké snìmovny. Vìtinou se musí hned novelizovat nebo jsou jinak patné. Vìtina poslancù i senátorù má
vysokokolské vzdìlání, nìkteøí mají i více tìchto kol. Tudí vzdìlání nechybí, ale co tedy? Nìkteøí øíkají, e se to teprve
uèí, ale plat je plnì profesionální. V naí republice prezident nemá mnoho pravomocí, take veøejné mínìní mùe ovlivòovat
jen osobním postojem. Ten se projeví, a za nìjaký èas, proti si musíme poèkat. Václav Klaus, který byl nakonec zvolen byl
dlouho v politice, ale pokud vím, neplatil za sjednotitele národa, spíe naopak. Je ale lépe, e prezidenta máme, chybìjící
prezident by nám kodil více. V poslední dobì nám hrozí vypuknutí války. Ne sice nám, jako Èeské republice, ale chystá se
konflikt USA proti Iráku. Èeská republika, jako spojenec USA v tom jede urèitým zpùsobem také. Nevím, co nám to pøinese, ale ze ivota vím, e válka a je kdekoliv, nic dobrého nepøináí. Znám to z roku 1939, kdy se také hrozilo válkou.
Slibovalo se, e bude brzký konec a e se to odbude jeden a e to ani nepocítíme. Opak byl pravdou. Nai politici rádi
zdùvodòují útok na Irák tím, e je to preventivní opatøení a e tenkrát, kdyby západ odzbrojil Hitlera silou, e nemuselo ani
k válce a okupaci naí zemì dojít, take teï pouèeni musí útok vykonat. Jene zapomínají, e Irák dnení a tenkrát
Nìmecko je jako jablka a hruky a nelze to smìovat a je to úplnì o nìèem jiném. Irák je malá zemì, má zhruba asi 15 milionù obyvatel. Asi 4 miliony obyvatel tvoøí Kurdové, kteøí jsou proti tamní vládì, take to je vlastnì pátá kolona jako u nás
byli pohranièní Nìmci, bylo jich 3 mil. Také na nì nebylo spolehnutí. Na koho by si tak mohli troufnout? Samozøejmì

v minulosti rozpoutali váleèné taení proti Iránu, ale to bylo více ménì s podporou USA, protoe jim Irán vadil.
Tenkrát vak Nìmecko byla velmoc, faismus byl témìø svìtový názor. Nìmcù bylo na 80 milionù, mìli nejvìtí armádu
na svìtì. Mìli nejvìtí prùmysl, zvlátì zbrojaøský. Mìli i mocné spojence. panìlsko, Itálie, Japonsko, tam vude byly faistické reimy a jetì v nìkolika meních zemích. Mìli kolonie v Africe a i i v Jiní Americe byly nìkteré státy nakaeny
faismem a mìly diktátorské reimy. Západní spojenci pøevánì Francie a Anglièané mìli slabé armády jejich prùmysl se
zmítal v hospodáøských potíích. USA tenkrát nemìla zájem o Evropu, protoe i tam byly hospodáøské potíe. O Nìmecko
se zaèaly zajímat, a se u jejich bøehù zaèaly objevovat nìmecké ponorky.
Take øíkat, e tenkrát mohli spojenci odzbrojit Hitlera silou byla a je utopie, prostì na nì nemìli, take se spíe snaili
Nìmecku vyhovìt. I to známe, byli jsme prvním soustem Nìmecku naservírováni. Zrovna tak Sovìtský svaz, který pokrytecky nás vyzýval k obranì a radil jak nám pomùe, radìji vak uzavøel s Hitlerem smlouvu o neútoèení. Dnení Irák se
urèitì snaí vyrobit atomovou zbraò, ale to se vak snaí nejménì desítka meních státù a nikdo na nì neútoèí. Kdyby Irák
u atom mìl, nikdy by na nìj Spojené státy nezaútoèily, znají následky. Severní Korea atom má a pøesto, e je mení ne
Irák, USA s nimi radìji jednají.
Od toho máme OSN, je to nákladná organizace a mìli by se jí podøizovat malí i velcí. Tyto nebezpeèné zbranì by mìly
být pod kontrolou celého svìta u velkých i malých. Pokud si je chce nìkdo vyrobit, a si je vyrobí, pokud do toho chce dát
prostøedky, ale nad nimi má být svìtová kontrola.
Pokud Spojené státy zaútoèí na Irák, nemá tato zemì anci se bránit. Zrovna tak jsem na tom byli i my v roce 1939. Ale
ptám se, co bude dál.
Sepsal Ladislav Mare.

Informace z radnice
Schùze zastupitelstva se konala dne 17. 3. 2003 ve 20 hodin v kanceláøi starosty obce a mìla tento program
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
2. ádosti o vybudování kanalizace
3. Plynofikace
4. Návrh na prodej pozemkù è. 287 a 289
5. Odmìny zastupitelù
6. Poøízení sluebního automobilu
7. Stanovisko MS Horka ke smlouvì o pøièlenìní honebního pozemku
8. Diskuse
9. Usnesení

K bodu 2

Na obec pøily ádosti o vybudování kanalizace. Jsou to ádosti od pana Martina Hemelíka na úsek po obecních pozemcích pøed domem èp. 74 ,od Jaroslava Pøibyla, Josefa Hronovského a Pavla itiny na úseku pøed èp. 304,
306 a parc. è. 669, od obèanù osady Horka o napojení na obecní kanalizaci a ádost pan Tojnara o svedení deové
vody z èp. 104 do a obecní kanalizace. Dále byly na obec doruèeny ádosti o zpevnìní cesty u èp. 300 a cesty na
hoøejím konci u èp.57 a 38. Bylo navrheno, aby se k této vìci seel stavební výbor, posoudil situaci a monosti. Na
základì jednání stavebního výboru potom bude uèen dalí postup.

K bodu 3

Mìl jsem jednání s panem Pitaem, øeditelem Horkalenu. Informoval mnì o postupu prací, plynovod na Horkalen
by mìl být hotov asi v èervnu. Pokud se týká pøipojovaní obèanù Bohuslavic, Horkalen proti tomu nebude mít
námitky. Do doby kolaudace stavby je zbyteèné aby za ním obèané chodili se ádostmi o souhlas s pøipojením.
Teprve po kolaudaci bude tato stavba pøevedena na Bohuslavický závod a pak bude vystaven hromadný souhlas pro
celou obec,
Pokud se týká uvedení komunikací v obci po dokonèení plynovodu do pùvodního stavu, je ze strany investora
navrhována i ta monost, e by obec tyto práce provedla sama a od investora by na to dostala peníze. Mìlo by to tu
výhodu, e v místech, kde budou provádìny pøípojky jednotlivých obèanù, by se koneèné úpravy mohly udìlat a po
dokonèení pøípojek a nedocházelo by k dvojí práci tím, e by se komunikace uvedla do poøádku kvùli kolaudaci a
potom se znovu rozkopala kvùli pøípojkám. Tento bod byl jen informativní a nepadlo k nìmu ádné rozhodnutí.
K bodu 4

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 na minulém zasedání rozhodlo o úmyslu tyto
pozemky prodat. Tento úmysl musí byl 15 dní vyvìen na úøední desce a zájem o jejich koupi projevil jediný zájempokraèování na další stranì

ce a to pan Jiøí Stolín Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemky panu Stolínovi za cenu nákladù, které s touto
transakcí obec mìla, s tím, e na tyto pozemky bude v kupní smlouvì zøízeno zástavní právo na dobu, ne budou
úplnì zaplaceny..
K bodu 5

Zastupitelstvo stanovilo tyto odmìny zastupitelù s platností od 17.3.2003
Èlen zastupitelstva
Èlen výboru
Pøedseda výboru
Dopisovatel zpravodaje

200 Kè za kadou úèast na zasedání zastupitelstva
150 Kè za kadou úèast na jednání výboru
250 Kè za kadou úèast na jednání výboru
100 Kè za kadý pøíspìvek do zpravodaje o rozsahu alespoò ½ strany A4

K bodu 6

Proti úmyslu zakoupit osobní automobil pro potøeby obecního úøadu nebyly ze strany zastupitelstva pøipomínky.
V podstatì jsou dva návrhy a to koupit automobil nový nebo ojetý, pøièem vìtinovou podporu má spíe koupì
nového automobilu.
K bodu 7

Nìkteøí èlenové MS a honebního spoleèenstva Bohuslavice mìli výhrady ke smlouvì o pøièlenìní honebního pozemku schválené na minulém zasedání. Dostavili se na jednání zastupitelstva a seznámili zastupitele se svým
stanoviskem ve kterém navrhují revokaci naeho usnesení. Po vyslechnutí jejich argumentù jim zastupitelstvo
vyhovìlo a své usnesení z minulé schùze v tomto bodu zruilo.

B.Kutina

Dne 22.bøezna dopoledne
probìhlo v obøadní síni obecního
úøadu slavnostní vítání obèánkù a
pøipomenutí støíbrných svateb.
Uvítali jsme tyto nové obèánky:
Ane ku Pitmanovou
Aleše Rydlu a
Lukáše Novotného
Støíbrné svatby oslavili manelé
Slabí, Tylšovi a Zítkovi.
VŠEM JEŠTÌ JEDNOU
BLAHOPØEJEME !

OBECNÍ

ÚØAD UPOZORÒUJE OBÈANY, KTEØÍ DOSUD NEZAPLATILI ZA ODPADY,

TERMÍN JE

25.

E KONEÈNÝ

BØEZNA, PO TOMTO TERMÍNU MÙ E BÝT POPLATEK ZVÝŠEN A
TO ZNAMENÁ NA

O

50%,

375 KÈ .

ROZPIS SLU EB ZUBNÍCH LÉKAØÙ V 1. POLOLETÍ
datum:

ordinaèní hodiny:
lékaø - adresa:

sobota, nedìle, svátek

08.00 - 12.00 hod.

29.3., 30.3.
MUDr. Milan Hýbl Hálkova 377Náchod
5.4., 6.4.
MUDr. Ludmila Jánská Bartoòova 1006Náchod
12.4., 13.4.
MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48Nové Mìsto nad Metují
19.4., 20.4.
MUDr. Petr Juran Komenského 10Nové Mìsto nad Metují
21.4., 24.a 25.5. MUDr. Svatava Olarová Komenského 48Nové Mìsto nad Metují
26.4., 27.4.
MUDr. Anna Klikarová Havlíèkova 377Hronov
1.5., 17.a 18.5. MUDr. Hana Matouová Komenského 134Nové Mìsto nad Metují
3.5., 4.5.
MUDr. Jan Klimek Èeských bratøí 407Náchod
8.5., 10 a 11.5. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábøeí 665Náchod
7.6., 8.6.
MUDr. Alena Prouzová Jugoslávská 33Náchod
21.6., 22.6.
MUDr. Jiøí Sedláèek Kostelecká 1204Náchod
28.6., 29.6.
MUDr. Radmila Sedláèková Kostelecká 1204Náchod

telefon:

491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491

428
421
472
472
472
482
470
427
428
421
426
426

636
604
947
721
946
700
566
603
885
725
926
926

