Bohuslavický
zpravodaj
Duben 2003
DUBEN
Kdy si duben máji ezlo vlády pøedává, èarodìjnice na koátko sedává.

T

ak tohle poøekadlo byste asi marnì hledali mezi pranostikami a jinými pøíslovími, proto e to mì
právì teï napadlo. A budete èíst tyto øádky, budou mít asi èarodìjnice svoje koš átka u ulo ena i
se „sváteèním“ obleèením nìkde v truhle a budou se vìnovat po vyèerpávajícím èarodìjnickém sletu
pøíjemným procházkám rozkvetlou májovou pøírodou.
A my ostatní budeme vzpomínat na další neopakovatelnou Filipojakubskou noc, kterou jsme vyu ili
k setkání s pøáteli a posezení i s dìtmi do pozdních noèních hodin. A proè ne. V dy druhý den, tedy l. kvìtna, je opravdu - volný – sváteèní den. No tøeba k delšímu pospání a nebo k nikým neorganizované procházce
. K obyèejnému toulání krajinou – tøeba a do pozdního veèera – prvního máje, taky k dobré veèeøi, proto e
láska prochází i aludkem. A aludek, ten si po tìch èarodìjnických buøtech rád dopøeje nìco lepšího.
Ostatnì kvìten dává mnohem více pøíle itostí ke slavnostnímu pohoštìní. Tak tøeba taková druhá
kvìtnová nedìle. U jste pøemýšleli, jakým slavnostním obìdem (nebo snad snídaní do postele) udìláme
radost naším maminkám? Já si myslím, e tento den by si urèitì kromì kytièky uvité z vaší lásky a nespoèetných slov díkù zaslou ila odlo it zástìru a být pozvána ke krásnì prostøenému stolu a specialitám mistra
„ta ky“ kuchaøe a popøípadì i jeho pomocníkù kuchtíkù. Jen pozor pøi vaøení - napøíklad polévky. I kdy ten
prsten by snad byl i zajímavým pøekvapením. A to nejen pro Popelku.
A pokud by vám snad jedna pohádková bytost v mìsíci kvìtnu nestaèila, staèí si vyjít do pøírody,
tedy pøesnìji tøeba na Králíèkùv kopec a to v sobotu 24. kvìtna. Tam se to bude pohádkovými bytostmi jen
hem it.
Kvìten je vùbec zajímavý mìsíc, co se tedy týká tìch pohádek. Èarodìjnice se prohánìjí povìtøím vlastnì
ještì l. kvìtna, maminka je první, která svým dìtem pohádky vypráví, pohádkový les u není jen u nás
v Halínì a i ten kvìten – lásky èas má hodnì spoleèného s pohádkami. Co všechno jen si ti zamilovaní
naslibují, kdy se procházejí „rù ovým sadem“.
No prostì ivot jako v pohádce. Jen u neøíkají v jaké. Ale já bych to nebrala tak tragicky, proto e
v pohádkách všechno v dycky dobøe dopadne . Nevìøíte? V dyt¡ já taky neøíkám, e pro všechny. A jestli zlý
pes snìdl dort koèièce a pejskovi, patøí mu to.Stejnì jako vlkovi, kterému se zachtìlo babièky a Karkulky. No
vidíte, u jsme zase u jídla. Tak se tak obávám, e by tìm našim pohádkovým bytostem neškodila nìjaká ta
støídmost nebo snad dieta ? e nìkterým z vás taky ? Marnì pøemýšlím, jestli by vám neporadili v nìjaké té
pohádce. Tedy v té „O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém“ asi ne. Tak v pohádce“ Sùl nad zlato“ ? Mo ná e
trochu ano, ale s tou solí taky opatrnì a kdy dojde, radìji zaskoète k sousedùm, proto e místo soli hodit do
polévky prstýnek….. No v dy to jsme zase u Popelky a u té naší zlaté mámy, proto e nikdo jiný tak dobré
buchty neumí, viïte Honzové.
Ne se s vámi rozlouèím, ráda bych vás pozvala na jedno milé setkání a to na oslavu
pokraèování na dalí stranì

DNE MATEK do Základní školy v Bohuslavicích.
V úterý 13. kvìtna 2OO3 od 15. 30 hodin v tìlocviènì vystoupí áci této školy ve svém vystoupení „
NÁM SE NA TOM SVÌTÌ LÍBÍ „ pro všechny maminky, babièky, tetièky ale i ostatní obèany. Dopoledne
od 9.30 hodin probìhne generálka, která je také pøístupná veøejnosti. Této generálky se pravidelnì úèastní dìti
z MŠ a v letošním roce jsme pozvali i dìti ze Základní školy v Pohoøí . Jejich školní akademii shlédli áci
naší školy pøed necelým mìsícem, kdy pøi této pøíle itosti mìli mo nost prohlédnout si i školu v Pohoøí.
Mìjte se pøímo pohádkovì a pokud se spolu neuvidíme ve škole na oslavì DNE MATEK a nebo mì
nepotkáte v POHÁDKOVÉM LESE, tìším na shledanou za mìsíc
Jana Matoulková

A co zahrádkáøi ...
Máj, tento pøekrásný mìsíc, který je pro zahrádkáøe plný úkonù, aby si zahrádkáø zajistil dobrou úrodu. Chtìl
bych pøipomenout, jak popsal máj spisovatel Karel Èapek.

Zahradníkùv máj.

Hle, pro samé starosti s kypøením a rytím, výsadbou a øezem jsme se dosud nedostali k nejvìtší starosti a radosti
a intimní pýše zahradníkovì, k jeho skalce èili alpínu. Alpínem se mu øíká patrnì proto, e tento kousek zahrady
umo òuje svému pìstiteli provozovat krkolomný alpinismus. Chceli tøeba vysadit tuhle mezi ty dva kameny malièkou androsaci, tu se musí jednou nohou lehce postavit na ten kámen, který se drobet viklá a druhou balancovat ve
vzduchu, aby nerozšlápl polštáøek erisima, èi kvetoucí taøièky. Pou ívá nejsmìlejších rozno ù, døepù, zvratù, poloh,
postojù, poskokù, výpadù, pøedklonù, chvatù a cvikù, aby mohl sázet, kypøit, dloubat a plet mezi malebnì narovnanými a ne zrovna pevnì sedícími kameny své skalky.
Tolik ve zkratce Karel Èapek k práci zahrádkáøù.
Proto e v pøíspìvcích èasto cituji tohoto spisovatele a milovníka zahrádkáøství, dám nìkolik dat a informací o
tom, e spisovatel Karel Èapek se narodil 9. ledna 1890 v Podkrkonoší v Malých Svatoòovicích jako syn
venkovského lékaøe. Je to vlastnì témìø náš rodák, který spatøil svìt za našimi humny. Gymnazijní léta pro íval
Karel Èapek v Hradci Králové, v Brnì a v Praze, od roku 1909 byl posluchaèem filosofické fakulty Karlovy univerzity.
Zahrádkáøi, ale i ostatní obèané se v máji vìnují hlavnì tomu, aby zaseli semínka, nasázeli kvìtiny a zeleninu,
oøezali keøe a stromy a hlavnì udìlali po zimì úklid. I letos vidím, e se øe e a kácí dost. Je sice pravda, e mnohé je
potøeba odstranit, ale nemìlo by se zapomínat také na výsadbu nového rostlinného materiálu. Keøe a stromy nám
udr ují pøijatelné ivotní prostøedí. Zdá se mi, e spíše pøibývají auta a stromy ubývají. Musíme si uvìdomit, e auta
produkují nebezpeèné škodliviny, kde to strom nebo keø prostøedí ozdravuje. Obce i mìsta by mìly velmi dbát na to,
aby byl nìjaký plán výsadby. Nejde jen o to sázet, ale také se o tyto výsadby starat. Zatím je to tak, e o výsadbu se
starají jen zahrádkáøi a myslivecká organizace. Pamatuji se dobøe, e kdy jsem byl mladý, obce vysazovaly celé
aleje, mnoho se dochovávají do dnešní doby i kdy za ta léta nezájmu o tyto vìci jsou ve velmi špatném stavu. Dnes
bohu el neznám ve svém okolí obec, která by takové vìci plánovala nebo provádìla. Zvláštì na venkovì u døíve
byly takové zvyky, starat se o toto prostøedí a vysazovat keøe a stromy. Velmi by prospìlo se k tìmto zvykùm vrátit.
Naši pøedkové mìli velmi pìkný zvyk, provádìt péèi a starost o hospodáøství, které vy adovalo celoroèní péèi a
tvoøilo støed, kolem nìho se toèil zájem celého ivota. Na úrodì polí závisel blahobyt celé rodiny. Rolníci byli spjati
s pùdou, kterou obdìlávali. Starost o pùdu vyplòovala ka dé období roku. S nadìjí vstupovali rolníci z jar na pole a
rozorávali zemi, aby ulo ili pøipravené osivo do pùdy. Se strachem a obavami pozorovali poèasí v dobì pøede nìmi,
a se po dlouhém èekání koneènì dostavila chvíle, kdy první klasy klesly pod kosami encù a doba atvy vrcholila.
Úroda byla svezena do bezpeèí. Ještì jednou se pluhem orala pole, aby zaseli ozim a pak se vìnovali zpracování skliznì. Opìt mysleli na to, a pøijde jaro a s ním nový kolobìh stejných starostí. Tento vnitøní zájem lidu se odrá el ve
všem konání a zobrazoval se ve zvycích a obyèejích spojených nejen se zemìdìlskou prací, ale i s vylepšováním
ivotního prostøedí a touhou vysazovat a vysévat. Stejnì jako starost o pole a úrodu prostupovala celý rok. Pøevá ná
vìtšina tìchto zvykù a obyèejù je spjata s jarním obdobím. Najdou se i takoví, kteøí mi namítnou, to bylo døíve. Jistì
mají pravdu, ale princip zùstal stejný. Nemù e nám být lhostejno v jakém prostøedí ijeme. Tì ko se asi ukryjeme do
stínu pod své auto, ale budeme hledat pìkný strom nebo keø. Krásného a èistého vzduchu se nenadýcháme nìkde na
køi ovatce silnice, ale v pìkném stromoøadí nebo v parku. Tak e i kdy se zmìnila technologie obdìlávání, nezmìnil
se však u itek. Proto by jsme nemìli na tyto vìci zapomínat, proto e to je v našem ivotním zájmu.
Zapsal L. Mareš

Informace z radnice
Zasedání obecního zastupitelstva dne 28. 4. 2003 mìlo tento program:
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Hospodaøení obce za I. ètvrtletí 2003
3. ádost o odprodání èásti pozemku è. parc 336 a 697/4
4. Nabídka instalace tepelného èerpadla do školy (školky)
5.
ádost o výmìnu bytu v èp.25 a ádost o garsonku
6. ádost klubu „Radost“, Diakonie Broumov, Svazu en a Tj Sokol o pøíspìvek
7. Závady v èp. 25 a jejich reklamace
8. Bohuslavický potok – informace
9. Diskuse
10. Usnesení a závìr
K bodu 3
Jednalo se o èást pozemku u domku, kde bydlel pan Kubec a kterou mìl ji i on zabranou. O doprodej ádají
budoucí kupci tohoto domku. Dále ádal pan Rejdaj o odprodej zbytku parcely 697/4 její èást mu ji byla schválena
k odprodeji.
K bodu 4
Firma NIBE Heating nabízí instalaci tepelného èerpadla do školy nebo školky. Na instalaci tepelných èerpadel dává Státní fond ivotního prostøedí dotaci a ve výši 70% nákladù a k tomu bezúroèný úvìr ve výši 20% za
který lze ruèit budovanou investicí. Na náklady ve výši 1 milionu by tak byla potøeba pouze 100.000 Kè v hotovosti.
K bodu 5
Nájemci garsoniéry v èp. 25 Hana Hùlková a Miroslav Lagron ádají o výmìnu této garsonky za vìtší byt
v tomté domì. Další ádost o byt (garsoniéru) podal pan Petr Øehounek. O ádostech zastupitelstvo nerozhoduje,
vzalo je pouze na vìdomí.
K bodu 6
Klub „Radost“ z Prostìjova, ádal o finanèní pøíspìvek na akce poøádané pro posti ené dìti. Dále o
pøíspìvek ádala Diakonie Broumov. Z místních organizací došly ádosti od Svazu en na poøádání „Pohádkového
lesa“ a od TJ Sokol na „pálení èarodìjnic“.
K bodu 7
Proto e se stále ozývali pøipomínky na kvalitu provedených prací v èp. 25, byl po ádán Ing. Kašpar
z Mìstského úøadu v N.M., aby provìøil skuteèný stav nezávisle na pøedešlých prohlídkách. Pøi své prohlídce konstatoval mimo jiné, e provedení stavby v pùdním prostoru neodpovídá projektu (pøedevším isolace) – v dùsledku toho
dochází v pùdních prostorách ke srá ení vody, která pak proniká do stropù v bytech. Dále napøíklad špatné provedení
sádrokartonù – na stìnách se objevují praskliny, zpùsobené tím, e nebyla pou ita páska pøes spoje. Doporuèil, abychom stavební firmì zaslali písemnou reklamaci s tím, aby práce byle provedeny pøesnì podle projektu. Vyslovil i
podivení nad tím, e tato stavba byla zkolaudována.
K bodu 8
Dne 3.4. byla podle §72 vodního zákona provedena povodòová prohlídka Bohuslavického potoka. Bìhem
prohlídky potoka bylo konstatováno, 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
zvýšeném stavu, z nich nìkteré jsou navíc v havarijním stavu a dále znaèné zú ení koryta potoka po jeho posledních úpravách, které Zemìdìlská vodohospodáøská správa pova uje z jejich hlediska za èernou stavbu.
Ze strany zástupce ZVHS byla podáno informace o tom, e bylo po ádáno na Ministerstvu zemìdìlství o
finanèní prostøedky na zahájení výstavby pøevádìcího koryta okolo obce a vybudování poldrù nad obcí a v
„Dolcích“. Pøedpokládaná realizace, pokud bude všechno potøebné kladnì vyøízeno by byla v létì pøíštího roku. Dále
doporuèuje opravu propustku u paní Adrlové, který je propadlý a zú ení profilu mostku, kterým pøitéká voda do vesnice u pily ZD. Nedoporuèuje naopak odstranìní stávající výdøevy bøehù potoka bez jejich souèasného zpevnìní
kamenem nebo podobným materiálem. Na podzim tohoto roku hodlají pøistoupit k proøezávce porostù okolo potoka.
Zástupci MìÚ Nové Mìsto n.M. rovnì doporuèují opravy pøípadnì odstranìní propustkù v nejkritiètìjších
místech, pøedevším v úseku mezi rybníky Tláskal a Štít. Souèasnì doporuèují, aby obecní vodohospodáøský orgán
naøídil vlastníkùm pozemkù pøiléhajícím k potoku, odstranìní závad a pøeká ek ze bøehu potoka, bránících bezproblémovému odtoku vody.
pokraèování na dalí stranì

Usnesení zastupitelstva obce Bohuslavice ze dne 28.4. 2003
zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program dnešní schùze a zápis z minulé schùze konané dne 17.3. 2003 – k bodu 6) p. Syrovátko sdìlil, e
vybudování obecní kanalizace závisí na vypracování projektové dokumentace a stavebním povolení.
Schváleno všemi 10 hlasy pøítomných.
2. Hospodaøení obce Bohuslavice za I. ètvrtletí r. 2003 všemi 10 hlasy pøítomných.
3. Zámìr odprodat dvì èásti parcely è. 336 a po zamìøení – 8 hlasù pro, 2 se zdr eli hlasování a pozemek è.
697/4 – 4 hlasy pro prodej, 4 proti, 2 se zdr eli hlasování.
4. Pøedlo it celkový rozpoèet a návratnost instalace tepelného èerpadla do školy a školky všemi 10 hlasy pøí
tomných.
5. Bere na vìdomí ádost o výmìnu bytu v èp. 25 p. Hùlkové a p. Lagrona, a ádost p. Øehounka o pøidìlení
garsonky.
6. Neschvaluje finanèní pøíspìvek všemi 10 hlasy pøítomných pro klub Radost, Diakonii Broumov.
Pro Svaz en v Bohuslavicích – Pohádkový les – schválen finanèní pøíspìvek 8 hlasy ve stejné výši jako
v loòském roce. 2 se zdr eli hlasování.
Pro TJ Sokol Bohuslavice – pøíspìvek na pálení èarodìjnic – 3 hlasy pro,7 proti.
7. Bere na vìdomí zprávu o závadách v èp. 25 a rozhodlo øešit nedostatky písemnou reklamací.
8. Bere na vìdomí stav Bohuslavického potoka a doporuèuje stanovit pevný termín (1 mìsíc) na zahájení práce
na potoce. Schváleno všemi 10 hlasy .
B.Kutina

Co jste hasièi?

Vá ení spoluobèané,
V poslední dobì se stáváme stále èastìji úèastníky katastrofických událostí, jako jsou znièujících záplavy
nebo silné vichøice a krupobití. Jsou to jevy, které nemají v historii naší Zemì obdoby, a souvisejí s postupnou zmìnou klimatu. Díky tomu se nejen mezi obèany zvedá zájem o pojištìní, ale mnohé pojiš ovny jsou nuceny pøepracovávat své pojistné a pojištìní vypovídají a nebo ho podstatným zpùsobem zdra ují.
Chystáte-li se k tomu, e uzavøete pojištìní domácnosti nebo svého domku, pøípadnì kdy vám stávající
pojiš ovna vypovìdìla pojistnou smlouvu a chcete uzavøít nové uva ujte o nabídce Hasièské vzájemné pojiš ovny.
Ta má toti nejen u tohoto druhu pomìrnì výhodné sazby. Navíc v souèasné dobì nabízí slevu z první pojistné
splátky ve výši 100 Kè. Poukázku na tuto slevu si mù ete vyzvednout osobnì u pana Karla Èepelky, Bohuslavice 8.
další informace dostanete na telefonních èíslech 491475277, 491520331, 737158617, 491474150 nebo na modré
informaèní lince 844114411, pøípadnì pøímo na poboèce Hasièské vzájemné pojiš ovny v Novém Mìstì nad Metují
v Domì hasièù.
Touto slevou souèasnì podpoøíte místní Sbor dobrovolných hasièù èástku 100 Kè, kterou vám pojiš ovna
sleví dostanou toti právì oni.

Zde jsou pro názornost nìkteré sazby pojištìní budov a domácností:
RODINNÝ DÙM
Pojistná èástka
500 000 Kè
pojistné
335 Kè
750 000 Kè
503 Kè
1000 000 Kè
670 Kè
2500 000 Kè
1675 Kè
VEDLEJÍ STAVBY:
Pojistná èástka
100 000 Kè
pojistné
67 Kè
250 000 Kè
168 Kè
500 000 Kè
335 Kè
750 000 Kè
503 Kè
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TRVALE OBYDLENÁ DOMÁCNOST:
Pojistná èástka
250 000 Kè
500 000 Kè
750 000 Kè
1000 000 Kè

pojistné

300 Kè
600 Kè
900 Kè
1200 Kè

A nyní pøejdeme k naemu sboru.
Dne 26. dubna se uskuteènil v Šonovì závod hasièské všestrannosti. V prùbìhu závodu musela dru stva absolvovat šest kontrolních stanoviš , kde prokazovala umìní ve støelbì ze vzduchovky, vázání uzlù, lezení polanì, znalosti
topografických znaèek, hasicích pøístrojù a zdravovìdy. Tohoto klání se zúèastnila i dvì dru stva našich mladých
hasièù. Mladší ve slo ení Martin Petr, Jan Kašpar, Petr Èepelka, Tomáš Voborník a Petr Gavlák se umístilo ze tøiceti
pøihlášených na 17. místì a starší – Kristina Petrová, Veronika Fejtková, Albert Kostanjan, Aleš Petr a Miloš Lenfeld
obsadilo za ètyøicetišesti dru stev dvacátétøetí místo. Nìkteøí se takového závodu zúèastnili vùbec poprvé. A pro
velký poèet zúèastnìných dru stev, nejsou tato umístìní neúspìchem. Uvidíme, jak si naši mladí povedou na pøíští
soutì i, která se koná u 4. kvìtna 2003 v Nízké Srbské.
Dále bych chtìl poprosit rodièe všech „bývalých“ i stávajících mladých hasièù, kteøí mají doma ještì hasièské
obleèení, a u kalhoty, košile èi trièka a jsou ochotni je vrátit, mají mo nost je pøinést ka dý pátek mezi 16 a 17
hodinou do hasièské zbrojnice. Dìkuji všem, proto e toto obleèení poslou í dalším a nemusí le et nìkde doma ve
skøíni.
Karel Èepelka ml.

SBÌR NEBEZPEÈNÉHO ODPADU
SE USKUTEÈNÍ DNE 17. 5. 2003
SBÌRNÁ STANOVIŠTÌ:
U ZEMÌDÌLSKÉHO DRU STVA
9:10 - 9:35 HOD.
U ORLOVNY
9:40 - 10:05 HOD.
U MARJÁNKY
10:10 - 10:35 HOD.
delegace èarodìjnic u starosty

TELEFONNÍ ÈÍSLA NÌKTERÝCH LÉKAØÙ V
NOVÉM MÌSTÌ N.M.
Pohotovost - 491 489 611, 491 489 612
MUDr. Kmoníèková Hana
MUDr. Snáelová Vladimíra
MUDr. Zavøel Eduard
MUDr. Hanka Václav
MUDr. Køíová Eva
MUDr. Matuka Richard
MUDr. Minaøík Jan
MUDr. Pitora Jiøí
MUDr. Teplá Emilie
MUDr. Beseda Juraj
MUDr.Tichý Pavel
MUDr. Zlámal Miroslav
Oèní/Ortopedická ambulance

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

471
472
471
471
472
472
472
470
471
472
472
473
472

492
429
507
718
836
837
975
507
738
924
987
218
843

ZÁKLADNÍ KOLA
Inspekèní kontrola v základní škole
Ve dnech 25. -26. bøezna 2003 probìhla v naší základní škole orientaèní inspekce, kterou provedla školní inspektorka paní magistra Martina Bìlková ze Královéhradeckého inspektorátu -oblastní pracovištì
Rychnov n. Kn.
Pøedmìtem inspekèní a kontrolní èinnosti bylo zjištìní a zhodnocení
a) personálních a materiálnì-technických podmínek vzdìlávání a výchovy vzhledem ke
schváleným uèebním dokumentùm a sledovaným pøedmìtùm v ZS
b) prùbìhu a výsledkù vzdìlávání a výchovy ve skupinách pøedmìtù naukových a výchovných v ZŠ
c) podmínek, prùbìhu a výsledkù vzdìlávání a výchovy ve školní dru inì
Paní inspektorka u nás byla poprvé, proto e zastupovala nemocného kolegu z Náchoda. Velmi se jí u nás
líbilo a závìr inspekèní zprávy tomu odpovídá:
 Základní kola má pro realizaci zvoleného vzdìlávacího programu vhodné personální podmínky vzhledem k odborné a pedagogické zpùsobilosti, zkuenostem a dalímu vzdìlávání vech pracovníkù koly.
Informaèní systém je funkèní, v systému vedení zamìstnancù pøevládá operativní øízení.
Materiálnì technické podmínky vèetnì vybavení výpoèetní technikou jsou kvalitní. Budova, vnitøní
prostøedí i venkovní areál koly svìdèí o péèi ze strany øeditelky i zøizovatele. Vyuití poèítaèù pøi bìné
výuce je ji samozøejmostí. Vybavení koly a kolní druiny, obnova a modernizace fondu pomùcek probíhá
prùbìnì, v závislosti na finanèních prostøedcích. Èasté zaøazení pomùcek do výuky zvyuje její názornost
a usnadòuje ákùm pochopení probírané látky.
Sledovaná výuka mìla velmi dobrou úroveò. Uèivo bylo ákùm pøedkládáno srozumitelnì, bylo
dostateènì procvièeno a upevnìno. Uèitelky vhodnì organizovaly práci v nìkolika roèníkových skupinách.
Èasto zaøazovaly aktivní a èinnostní uèení, diferencovaly podle schopností èi individuálních potøeb ákù.
Pomìr pøímé a samostatné práce vzhledem
k probíranému uèivu a vìku ákù byl bìhem inspekce adekvátní. áci jsou velmi pìknì motivováni a není
opomíjen rozvoj komunikativních dovedností.
Ve kolní druinì si mohou áci volnì volit zájmové èinnosti, podílejí se na tvorbì programu. Jsou poutavì
motivováni promylenou celoroèní hrou.

Od poslední inspekèní návtìvy se zlepilo materiálnì-technické vybavení, áci mají
k dispozici poèítaèe. Zvýilo se vyuití názorných pomùcek a didaktické techniky pøi výuce. Stabilizace
pedagogického sboru, kvalitní péèe vìnovaná integrovaným ákùm a nadstandardní prostorové podmínky
zajiují pøíjemné a nestresující prostøedí pro výuku ákù. 

Takový pøíznivý závìr nás velmi tìší, ale zároveò i velmi zavazuje k tomu, abychom si takové hodnocení udr eli a za dalších 5 let, kdy nás zase navštíví školní inspektor, bylo pøinejmenším stejnì kladné.
Nakonec bych chtìla touto cestou podìkovat za obìtavý pøístup k práci všem zamìstnancùm naší školy,
poèínaje uèitelkami, paní vychovatelkou a paní školnicí a kuchaøkami konèe, bez kterých by se dobré fungování naší školy neobešlo.

Mgr. Jana Hladíková,
øeditelka ZŠ Bohuslavice, okres Náchod

