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ZÁŘÍ - na léto jde stáří….
Září nám pomalu končí, léto nám úplně zestárlo, švestky se modrají a jablka sládnou. Není to
tak dlouho, co jsem ochutnala ne sladké jablíčko , ale spíše jsem tak trochu nakousla „jablko
sváru“ a abych se přiznala, „tlačí mě z toho můra“.Ale, asi budu muset „začít od Adama.“ Tak tedy
„v čem je jádro pudla“ nebo chcete- li „kde je ten zakopaný pes?“
Prosím, nemyslete si, že na vás nyní strojím nevinně maskovanou „boudu“, protože jsem
přesvědčena, že na konci tohoto mého povídání určitě pochopíte, oč vlastně v jádru jde.
Ale přece na vás půjdu trochu oklikou. Už vás někdy „chytnul žlučník“? A víte, jaké to je, když
má člověk předepsanou nějakou tu dietu a nebo se sám nutí zdravě stravovat a potom selže vaše
vůle a neodoláte a sníte to, co se vám tak krásně nabízí? A ještě ta podstatná poslední otázka. Máte
psa?
No, proč se vlastně ptám. Protože bych vám přála,někdy se vžít do role psa. Čistokrevného
psa, kterého si jeho pán hodlá vychovat a v y c v i č i t . To znamená, že ho učí, co smí a nesmí.
Krmí ho jen předepsanou stravou, ale když přijde z práce, tak zjistí, že psovi nechutná, protože se
ho snažila nakrmit nějaká „dobrá duše“. Možná, aby neštěkal, když jde kolem, v horším případě,
když neví, co se zbytky jídel od oběda. Takový pes, je-li ještě v „nedospělém „ věku a v „učení“,
se nechá občas zlákat, stejně jako my lidé a problém je na světě. A nejen pro psa samého ale i pro
majitele, protože bez peněz nelez do hospody ani k veterináři.
A to už nemluvím o tom, až ten pes dospěje. Ne nadarmo se dávají na ploty, branky, dveře, kde
mají psa , cedulky s upozorněním. Ale asi by tam mělo být ještě přisáno: NEKRMIT!
A protože jsem v úvodu zmínila „jablko sváru“, nezůstanu jen u jednoho „jádra“ ale
přidám další jadérko. Nedávno jsem totiž četla jeden citát od francouzského dramatika a právníka
T. Bernarda. „ Nejoddanější přátelé jsou jako psi – nakonec vás kousnou, když jim budete pořád
ubližovat.“ Vzpomněla jsem si na tento citát, když se v televizi objevila další zpráva o tragickém
úmrtí malého dítěte – tedy po pokousání psem, který , jak bylo uvedeno, byl v rodině delší dobu,
dítě s ním vyrůstalo a pes nikdy nic neprovedl.
Víte, stačí mi někdy mnohé záběry domácího videa v pořadu „Natočto“. Čemu všemu my se
smějeme a co ve skutečnosti vůbec k smíchu není. Natáčené „hrátky“ dětí se zvířaty jsou mnohdy
zarážející.
Vždyť takový velký pes, položí-li své tlapy ze samé radosti na drobounké dítě, může nechtěně
ublížit. Nebo si snad myslíte, že pes je hračka, se kterou si můžeme hrát? Tedy přeloženo, dělat si
sním , co se nám zachce. Asi bychom se měli zamýšlet, proč psa, či jiné zvíře vůbec chceme a
máme a bohužel často i „odkládáme“, když už nás přestal bavit.
A pokud zvířata nemáme v oblibě, vůbec si je nepořizujme a poučme i děti, jak se mají k cizím
zvířatům chovat, zejména ke psům. A teď nemyslím jen, když potkají volně pobíhajícího psa, ale i
toho za plotem. Ba i tehdy, když jde se svým pánem nebo mu odpočívá u nohou.
Polský satirik Stanislav Jerzy Lec řekl: „ Kdyby zvíře zabilo úmyslně, byl by to lidský reflex.“
Samozřejmě, že každá mince má svůj rub i líc. A rozebírat chování některých majitelů a rádoby
„milovníků psů“ a „pejskařů“, by určitě nebylo na závadu, ale o tom třeba až někdy jindy.
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Ale nakonec ještě úplně malé jadérko. Musím připustit, že psi opravdu někdy štěkají. Asi k tomu
mají důvod. Hlídají.Nebo se jim něco nelíbí. A přiznám se vám, že občas si taky „zaštěkám“. Tedy
víc, když se mi něco nelíbí, s tím hlídáním to asi nebude mít nic společného. A věřte mi, mít zuby
jako náš pes, tak bych asi i já taky někdy i kousla.V tom jsem zcela ztotožňuji s jednou
posluchačkou radia Metuje.
Nevím, zda se mi podařilo tímto příspěvkem, alespoň trochu „ rozetnou gordický uzel“ . Ale byla
bych ráda, abychom mohli žít se zvířaty bez“ panického strachu“, protože „nic nečiní člověka
lidštějším než láska ke zvířatům“ (Fielding) a jak se kdo chová ke zvířatům, tak se chová i k lidem.
Proto se nedivme, že to funguje i naopak.
Krásný příchod podzimu – babího léta. Jen samá sladká jablíčka a ještě hodně vycházek do přírody
i se psími kamarády vám přeje

A co zahrádkáři …
Pomalu končí vyhřívání na sluníčku. Ještě se nám objevilo „babí léto“. Den se výrazně zkrátil. Jak
píše Karel Čapek, je září vděčný a znamenitý měsíc.
Můžete sklízet ovoce, vysazovat jahodník. Znamenitý měsíc proto, že vlastně zahrádkáři sklízí
plody své celoroční práce. Naše organizace má to štěstí, že si každý může vymoštovat. Máme
v moštárně vybíleno, nový drtič ovoce z nerezu. Máme i takové členy, kteří tam chodí obětavě ve
svém volném čase pracovat. Je čas výstav a jednu takovou bych Vám přiblížil a doporučil. ZO
ČSZ v Častolovicích pořádá spolu s územní radou ČSZ Rychnov n.Kn. výstavu ovoce a zeleniny
ve dnech 10. – 12. října 2003 s názvem ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. Areál sokolské
zahrady Sokolovny a jídelny základní školy v Častolovicích. Pro návštěvníky je připraveno:
o Vystavené ovoce současně pěstované
o Pěstovaná zelenina
o Výstava květin a léčivých bylin
o Soutěž o nejlepší ovoce a zeleninu
o Ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou
o Bohatá květinová výzdoba
o Poradenská služba
o Prodej ovocných stromků
o Stánkový prodej zahradnických potřeb
o Kulturní pořad a bohaté občerstvení
o Možnost návštěvy zámku Častolovice
Informace na telefonu 494 323 637
Program:

Pátek 10. 10. 2003
v 9 hod
Slavnostní zahájení
v 10 hod.
Soutěže
v 16 hod.
Ukázky aranžování květin
Sobota 11. 10. 2003
v 8 hod.
Zahájení druhého dne výstavy
v 9 hod.
Zasedání pléna UR
ve 14 hod.
Vystoupení lázeňského orchestru Vamberk
v 15 hod.
Přednášky, chemická ochrana a jak nejlépe pěstovat růže
Neděle 12. 10. 2003
v 8 hod.
Zahájení třetího dne výstavy
v 10 hod.
Aranžování květin
v 11 hod.
Vystoupení hudební skupiny „Špunti“
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ve 14 hod.
v 15 hod.

Beseda o pěstování ovoce a zeleniny
Ukončení soutěže ovoce a zeleniny

doufám, že jsem Vám přiblížil bohatý program této výstavy. Je až neskutečné, že zahrádkáři
dovedou po své práci ještě zorganizovat takovouto akci. Nepotřebují k tomu ani bohaté sponzory a
proto budiž jim odměnou alespoň naše návštěva.
V poslední době se mě někteří občané ptají, kde se přihlásit o členství v ČSZ. Připomínám, že je
možné vyzvednout si přihlášku u paní Voborníkové na „Drahách“ a vyplněnou vrátit tamtéž.
Sepsal L. Mareš

Co jste hasiči?
Vážení občané, v minulém čísle Bohuslavického zpravodaje jste se dočetli, že vyšlo
v omezeném obsahu. Proto v tomto čísle se můžete se zpožděním seznámit s činností SDH
Bohuslavice za uplynulé tři měsíce.
Ještě v měsíci červny, v sobotu 29. byl náš sbor vyzván k lokalizaci požáru trávy podél trati
ČD od Nového Města n.M., směrem k Černčicím. Naše výjezdová jednotka úspěšně zasahovala na
třech místech: u uhelných skladů pana Havrdy, u vjezdu k cihelně v Krčíně a u strážního domku na
Osmě. Tohoto zásahu se zúčastnili tito členové: Radek Rydlo, Libor Fejtek, Karel Čepelka ml.,
Karel Čepelka st., Martin Hemelík, Milan a Leoš Matoulkovi.
4, července se uskutečnilo okrskové námětové cvičení, které proběhlo v objektu pily ZEPO a.s.
Bohuslavice. Zúčastnilo se 11 jednotek z okrsku Nové Město nad Metují. Naše jednotka byla
bohužel vyzvána HZS Náchod až jako poslední, ale na místo „požárů“ se dostavila od vyhlášení za
pouhých sedm minut. Toto cvičení řídil se svými kolegy z Nového města n.M. a se zaměstnanci
ZEPA a.s. velitel okrsku a náš člen Radek Rydlo. Dále se za náš sbor účastnili: Jiří Černý, Lukáš
Prax, Karel Čepelka ml., Karel Čepelka st., Josef Hemelík a Vladimír Herzig.
Následující den, 5. července se někteří členové našeho sboru zúčastnili oslavy pořádané
k příležitosti 70-ti let působení Škody 206 ve službách SDH Solnice. Sami Solničntí si vyžádali
ukázku našich žen „narcisek“ s TATROU 805 a požární stříkačkou PS 8 r.v. 1956. muži zde
předvedli, co ještě dokáže nejstarší hasičská vozní stříkačka v České republice, která byla
vyrobena v r. 1790. o obě tyto ukázky i přes nepřízeň počasí projevili diváci velký zájem a
účinkující „vyprovodili“ velkým potleskem. Nesmíme zapomenout poděkovat panu Vojtěchu
Hladíkovi, který nám tuto nejstarší stříkačku dopravil tam i zpět.
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O týden později, 11. července se konala soutěž v požárním útoku „Provodovská
proudnice“. Této soutěže se zúčastnila družstva žen a mužů. Ženy se umístily na osmém místě a
muži obsadili místo jedenácté. Soutěže o Přibyslavský pohár, která se konala 16. srpna jsme se
nezúčastnili pro malý počet členů soutěžních družstev. Někteří z nás využili krásných letních dnů
k trávení dovolené. Další soutěže jsme se zúčastnili na závěr prázdnin – 30, srpna v Jasenné. Tato soutěž
probíhala společně s oslavami 125 let založení sboru, ve čtyřech kategoriích. Mladší a starší žáci, ženy a
muži. Naši mladší žáci se nezúčastnili, starší obsadili krásné třetí místo. Ženy skončily na pěkném
čtvrtém místě. Muži se umístili na místě devatenáctém (ze třiceti tří zúčastněných družstev). V pátek 5.
září se uskutečnily prověrky hasičské techniky jednotek okrsku Nové Město nad Metují ve Vršovce.
Účast za jednotku Bohuslavice: Josef Hemelík, Radek Rydlo, Vladimír Herzig a Karel Čepelka st.
Následující týden se naše soutěžní družstva zúčastnila dalších dvou soutěží. První se konala v pátek 12.
září ve Slavětíně. Ženám se po loňské neúčasti podařilo zvítězit a přivézt krásný pohár. Zato mužům se
loňské vítězství nepodařilo obhájit a skončili až na šestém místě. Druhá soutěž se konala v sobotu 13. září
„O Kramolenský pohár“ na Vysokovském letišti. Zde nás reprezentovala i naše mládež a vedla si
úspěšně. Mladší žáci ve složení: Aneta Rydlová, Tomáš Voborník, Petr Čepelka, Martin Petr, Lukáš
Timura a Petr Gavlák obsadili v požárním útoku 1. místo. Ve štafetě skončili na místě druhém. Starší žáci
ve složení: Lucie Hladíková, Kristýna Petrová, Veronika Fejtková, Aleš Petr, Jindřich Králíček a Miloš
Lenfeld obsadili v obou disciplinách shodně 2. místo, ženy obsadily místo osmé a muži se umístili na
místě třináctém.
Jak všichni víte, pátek 19. září byl pro naši obec významným dnem. Konalo se zde 30.
mistrovství České republiky v orbě. Na žádost vedení ZEPA a.s. Bohuslavice, někteří členové našeho
sboru dělali požární dozor. Zároveň využili příležitosti při tak významné akci a předvedli ukázku s naším
„nejcennějším exponátem“. Jednalo se opět o nejstarší funkční hasičskou stříkačku v České republice
vyrobenou v r. 1790, tuto zajímavost zhlédlo několik tisíc nadšených diváků. Této naší stříkačce je
v letošním roce 213 let a jak jste mohli zhlédnout, bohužel je už ve špatném technickém stavu. Pokud
tento ojedinělý technický unikát budeme chtít uchovat v provozuschopném stavu, nebude to levná
záležitost. Ale o tom zase až příště.
V sobotu 20. září se konala soutěž tzv. „Radechovský kopeček“ v Horní Radechové. Účastnila se
družstva mužů a žen. Ženy obsadili sedmé místo, muži skončili na místě devatenáctém. Této soutěže se
zúčastnilo úctyhodný počet 45ti soutěžních družstev. Na již zmíněných soutěžích předváděli své výkony
družstvo žen v tomto tradičním složení: Marcela Světlíková, Jitka Čepelková, Jana Herzigová, Petra
Herzigová, Jaroslava Hemelíková a Marie Hušková. V Provodově vypomohla svému družstvu Milena
Rydlová a Ve Slavětíně a Kramolně Monika Blažková. Za družstvo mužů se tradičně zúčastňovali:
Radek Rydlo, Vladimír Herzig, Karel Čepelka ml., Václav Bíl. Jiří Černý a Josef Hemelík. Na některých
soutěžích vypomohli: Lukáš Prax, Petr Novotný, Martin Hemelík, Milo Lenfeld a Jindřich Králíček.
Při této příležitosti bych chtěl pozvat všechny členy SDH na členskou schůzi, která se bude
konat v PÁTEK 26. ZÁŘÍ V 19:30 HODIN v klubovně hasičské zbrojnice. Jak všichni víme,
účast na členských schůzích je velmi malá. Proto žádáme všechny členy, kteří mají v uvedený
den a hodinu čas, nechť přijdou mezi nás.
Dále bych chtěl připomenou, že schůzky mladých hasičů se po prázdninách opět konají
každý pátek od 16 hodin. Ti, kteří máte zájem se stát mladými hasiči, absolvovat různé soutěže,
poznat krásu hasičského sportu, máte každý pátek příležitost.
A na závěr ještě jedna pozvánka:
SDH Bohuslavice pořádá tradiční posvícení. Taneční zábava se koná 11. října 2003 ve 20
hodin v Orelně v Bohuslavicích. k tanci a poslechu bude hrát skupina HEKTOR. V pondělí
13. října 2003 bude na programu „Zlatá hodinka“. Od 10 hodin posezení s hudbou KOKI a
od 18 hodin taneční zábava, opět se skupinou HEKTOR. Přejeme příjemnou zábavu.
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.
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Informace z radnice
Program zasedání obecního zastupitelstva dne 15. 9. 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení usnesení z minulého zasedání
Mikroregion Novoměstsko
Pronájem kanceláře
Chodníky na hřbitovech
Svoz nebezpečných odpadů
Hospodaření PO za 1. pololetí
Diskuse
Usnesení a závěr

K bodu 3 – zasedání se zúčastnili zástupci Nového Města nad Metují – starosta Ing. Tymel,
místostarosta Ing. Vančák, místostarosta Ing. Nývlt a Ing. Rovenská za Euroregion Glacensis.
Seznámili zastupitele s jejich představami o případném založení mikroregionu Novoměstsko.
K bodu 4 – jedná se o pronájem kanceláře kde dříve úřadovala Policie ČR, zájem o pronájem
na všechny pondělky má paní M. Kvirencová, zástupce pojišťovny KB.
Usnesení ZO ze schůze dne 15. 9. 2003
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje program dnešní schůze a usnesení z minulé schůze všemi 10 hlasy přítomných
2. bere na vědomí seznámení s možnostmi vstupu do Mikroregionu Novoměstsko
3. schvaluje pronájem kanceláře na obecním úřadě pro účely poradců stavebního spoření za 50
Kč na jeden úřední den – všemi 10 hlasy
4. schvaluje vybudování chodníků na katolickém a evangelickém hřbitově – bude provedeno
výběrové řízení – 7 hlasů pro, 3 proti
5. neschvaluje svoz nebezpečného odpadu firmy Marius Pederson v obci v měsíci říjnu
v Bohuslavicích – všemi 10 hlasy přítomných
6. ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí
Usnesení schváleno všemi 10 hlasy přítomných.

Ze starostova zápisníku
 V příštím roce chce Zemědělská vodohospodářská správa zahájit výstavbu už dlouho
plánovaných protipovodňových opatření. Tato opatření budou spočívat ve vybudování poldru
nad vesnicí spolu s obtokovým kanálem nad vsí a druhého poldru v Dolcích nebo v okolí
Dolců. Na tento týden je na čtvrtek svolána schůzka zástupců Zemědělské vodohospodářské
správy se členy zastupitelstva a s majiteli pozemků, kterých se pravděpodobně bude tato stavba
dotýkat. Na této schůzce budou seznámeni s podrobnostmi a termíny této akce.
 Od tohoto měsíce již má obec Bohuslavice svoje vlastní webové stránky na internetu. Na
těchto stránkách budou zveřejněny informace, které tam podle zákona měly být zveřejněny již
v roce 2001. Mimo tyto povinné informace tam budou postupně umisťovány další jak z oblasti
historie obce, informace obecního úřadu, tiskopisy potřebné pro různá podání na obecní úřad,
fotografie obce a také z různých akcí v obci pořádaných, mohou se tam prezentovat všechny
spolku které v Bohuslavicích působí atd. Již nyní tam jsou umístěna všechna čísla obecního
zpravodaje od č. 12/2002, obecní vyhlášky, složení zastupitelstva aj. Občané, kteří mají přístup
k internetu mohou své připomínky a náměty psát přímo do obecních webových stránek.
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Adresa webových stránek Bohuslavic je: http://web.telecom.cz/bohuslavice/, e-mailová
adresa je: oubohuslavice@iol.cz.
Pro ty, kteří internet nemají bude u obecního úřadu umístěna schránka, do které budou moci
své připomínky vhazovat.
Zpravodaj, který právě čtete je již od letošního roku zaregistrován u Ministerstva kultury, jak
nám to ukládá zákon o tisku. Za to, že tomu tak v minulosti nebylo, mohla být obci uložena
pokuta ve výši 200 000 Kč.
Ti, kteří již mají vyřízené povolení k připojení na plynovod od stavebního úřadu v Novém
Městě nad Metují, se již zhruba za měsíc budou moci připojit. Plynovod již je zkolaudován,
čeká se na to až nabude právní moci.
Zajímavé údaje z výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001:
Celkový počet obyvatel k 1.3.2001 byl 927, z toho 469 žen a 458 mužů, počet ekonomicky
aktivních lidý byl 462, ekonomicky neaktivních rovněž 462 (3 osoby byly s nezjištěnou
ek.aktivitou). Z 927 obyvatel je 359 katolíků, 48 evangelíků, 3 pravoslavní, 43 ostatní víry, 358
občanů bez vyznání a u 116 občanů nebylo vyznání zjištěno. Zajímavé je ž v obci bylo 64 vdov
ale jen 11 vdovců. 325 občanů bylo svobodných, 473 vdaných a ženatých a 52 rozvedených.
V obci bylo k datu sčítání celkem 351 domů, z toho 271 trvale obydlených, to znamená že 80
domů bylo trvale neobydlených, z nichž bylo k rekreaci využíváno 44 domů
Bohumil Kutina

Takto vypadá úvodní stránka Bohuslavického webu na internetu

Měsíčník - vydává Obecní úřad Bohuslavice, zdarma, odp. redaktor Bohumil Kutina,
redakce OÚ Bohuslavice čp.175, reg.č. MK ČR E 14461 - vyšlo dne 24. 9. 2003 v počtu 200 výtisků.
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