Bohuslavický
zpravodaj
12/2003
PROSINEC
Slyš! Krajinou zaznívají vánoční zvony.
Pověz, co skrývá tvůj zasněný pohled?
Sníš o bílých vločkách?
Conrad F. Meyer
Milí přátelé, spoluobčané, čtenáři . I když si do Štědrého dne ještě pár dní musíme počkat (já
bych byla pro, aby to byly ještě alespoň dva týdny, protože nestihám- ostatně, kdo ano), můžeme
spolu rozbalit poslední číslo zpravodaje roku 2003. O bílých vločkách asi sní všichni milovníci
zimních sportů a hlavně děti. I příroda by se asi ráda uložila pod sněhobílou duchnu. Ale – kdo ví?
Možná také nestihá a nemá ještě svátečně povlečeno. A to , co nám předvádí počasí se přinejmenším
podobá lidskému hemžení, předvánočním manévrům v obchodních domech a možná i lidské
bezohlednosti na našich silnicích.
Povím vám to na rovinu: jsme uspěchaní, nervózní, věčně pobíhající mravenci. A jsme jako ti
křečkové, co shánějí a snášejí na hromádku. Teď, v předvánočním čase je to snad vidět nejzřetelněji.
Rejdíme, sháníme, strkáme se, nadáváme, ale hurá – hlavně že neseme domů! Nejvíc dárků – nejvíc
lásky. Veliká vydání – veliký cit. Prohýbající se štědrovečerní stůl – vizitka rodinného štěstí. Že
k němu usedáme na pokraji zhroucení, tiše znechuceni a s jazykem na vestě, to už je zřejmě
druhotné.Víte, nemám nic proti dostatku, protože současná konzumní exploze je všeobecná věc,
samozřejmá a asi nezadržitelná. Ale myslím si, že ne vše, co činíme (i já), je předem moudré a
nezbytné.
Vánoční obyčeje a zvyky se po svátečních dnech promění spíše ve zlozvyky. K půstu nás totiž
nedonutí ani nezaměstnanost ani zdražení potravin. Ještě tak možná žlučníkový záchvat. Zbytky od
večeře, které se dříve nosily do chléva, stromům v sadu, ptákům ve volné přírodě, končí
v popelnicích a kolem popelnic. Já vím, připouštím, že už ani na vesnici nemáme chlévy. Ale
nemáme příliš „zbytků“ ?
Přiznám se, že mám ráda vánoční obyčeje a zvyky, ale nemám na ně také moc času. Nebo si
ho možná nedovedu udělat. A protože jsem hodně pověrčivá, bojím se rozlousknout ořech i
rozříznout jablíčko. Co kdyby?! Ale jako snad všichni, toužící po nějakém tom slušném finančním
zajištění pro sebe a pro děti, dávám pod talíř šupinku z kapra, který nesmí chybět o štědrovečerní
hostině a na hrachovku k obědu, na tu se těším už teď. Sudý počet stolovníků snad také dodržíme, i
když židlí bude lichý počet, protože „Ježíšek“, na kterého se, co by nastávající babička, už moc
těším, si zatím ještě bude hovět v bříšku u maminky.
A zpívat určitě také budeme. Doma snad. A určitě ve škole s dětmi. A tak mě napadá, že teď je už
pravý čas na jednu z vánočních písní . Nesem vám (tedy nesu) noviny, poslouchejte, z betlémské
krajiny (tedy té školní), pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
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Proto si vás dovoluji pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V BOHUSLAVICÍCH, KTERÝ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK
18. PROSINCE 2003 V 18.00 HODIN V TĚLOCVIČNĚ ZŠ.
Noviny , tedy tento zpravodaj, se vám dostal již do rukou. Písničky, vánoční poezii i malé vánoční
hry vám přinesou děti naší školy. Udělejte si čas, zastavte se na chvíli a rozjímejte. Mimochodem –
víte co to vůbec znamená, to rozjímání. Asi ano, ale nezbývá vám na to čas a proto, se vůbec už
nedivím, že to neznají ani děti.
Než se rozloučíme, alespoň prostřednictvím tohoto zpravodaje, pojďme ještě chvíli rozjímat a
společně čekat na Ježíška.
Za nejedním oknem pokrytým ledovými květy vyhlížejí v těchto dnech dětské oči plné
očekávání. Kdy už konečně přijde Ježíšek s dárky?
Nebo to tentokrát budou andělé se svými pomocníky? Nejeden nosík se otiskne na čistém skle,
některé děti přinesou pestrou hvězdičku nebo postaví svou nejkrásnější svíčku na okenní parapet,
aby Ježíšek s anděly našel tu správnou cestu.
Znamená to sice ještě čekat, ale toto čekání je nejkrásnější na celém světě.
Roland Leonhardt
Přeji vám, aby vaše sváteční dny byly protkány kouzlem VÁNOC, naplněny půvabem dávání
i přijímání a splněných přání. Abyste s příchodem sněhových vloček omládli a měli chuť si vyskočit
a koulovat se, stejně jako ty děti. Aby i v té nejhlubší temnotě hořel plamínek svíčky naděje, abyste i
v té největší opuštěnosti našli ruku, která vás zahřeje a srdce, které vás nenechá opuštěné.
Krásné dny vánoční vám přeje Jana Matoulková

A co zahrádkáři…
Zima se dere do místnosti, jak jen otevřete dveře, takže člověk zahrádkářský i kurilský se
raději oddává činnosti někde pod střechou, neřku-li někde za kamny. Ostatně příroda spí jako
Šípková Růženka a princ, který ji probudí jarními slunečními paprsky, je ještě někde daleko. Takže
člověk zahrádkářský jsa i kutil vytáhne svoje nářadí a začne cosi opravovat a vylepšovat. Najednou
se vzpomene, že se blíží Mikuláš a zjistí, že by bylo pěkné podarovat nejen dítky, ale i svou lepší
polovici dárečkem který sám vyrobí. Abych nezapomněl, totéž platí i o zahrádkářských kutilkách.
Potom si vzpomene, že bude brzy Barbory a že by bylo pěkné, kdyby domů donesl třešňové snítky,
které by za pár dní vykvetly. Jednak by si náramně šplhnul u manželky, jednak by se postaral o
krásnou téměř zázračnou dekoraci pro svátky zimy. Protože není vandal, nevleze na třešni
k sousedovi. Pokud nemá větvičky kde ustřihnout, dojde si barborky koupit v zahradnictví. Tam třeba
uvidí i jiné rostliny, které by udělaly rodině radost a hned tu je dárek k Vánocům.
Proto buďte pochváleny Vánoce, svátky pokoje a radostí, opředené kouzlem obyčejů, koled, písní a
pověr. Buďte pochváleny i přes ten shon a zmatek, který je přinášen modernizací a ještě přemíra
tradice, která nám je pořád blízká. Především děti vycítí kouzelnou vánoční atmosféru, která i
dospělé znovu dojímá. Bylo by třeba v současném životním shonu, zachovat tu hrstku poezie, která
nám zbyla z předlouhé vánoční tradice. Neškodilo by i trošku skromnosti a toto vše předat
v rodinném kruhu našim dětem, aby i oni toto mohly udržovat a rozvíjet. Měly by pochopit, že
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kouzlo Vánoc nekončí pouze rozdáním dárků, ale je skryto v nejrůznějších obyčejích, které se
postupně zapomínají a vytrácejí k naší velké škodě. I tady se naskýtá možnost prohloubit citovost a
podchytit estetickou výchovu mládeže.
Jak to udělat, aby „BARBORKA“ opravdu kvetla? Jeden z návodů říká, když přineseme větvičky
třešní domů, ponoříme je nejprve na několik hodin celé do vody. Nejprve bude úplně studená, pak
přilijeme teplou, takže nakonec bude mít asi 25 stupňů Celsia. Namáčení bude trvat asi 3 hodiny. Pak
větvičky vyjmeme, nesušíme, ani neutíráme a vložíme do vázy, kde bude ponořena ve vodě asi pětina
jejich výšky. Vodu neměníme, jen doléváme takové množství, které se odpařilo. Obden barborku
postříkáme, ale jen drobnou mlhovinou. Když nevlastníme rosící zařízení, nemusíme je hned
kupovat, ale vyrobíme si jej sami.najdeme menší platovou lahvičku, pokud možno se šroubovacím
uzávěrem. Do něj propícháme množství jemných dírek. Když naplníme lahvičku vodou a
zašroubujeme, stačí ji jen stisknout v dlani a z víčka vystřikuje jemný závoj vody. Protože vodu
neměníme a starší voda pod květinou tmavne, dáme barborku raději než do skleněné vázy do vázy
keramické nebo do pěkného džbánku. Aby nám nevykvetla předčasně, můžeme je regulovat tak, že ji
dáme na méně teplé místo. Musíme tuto regulaci provádět plynule, rostlina nemá ráda velké teplotní
změny. A nezapomeňte, že barborka je na ozdobu a není třeba ořezat větviček celou otep.
K prosinci se váží také pranostiky. Jedna z nich říká: „ Na Adama a Evu čekejte oblevu.“ I teď máme
poměrně teplo. Někdy bývají Vánoce na blátě. Čím to je? Meteorologové to vysvětlují takto: Toto
oteplení, často provázené deštěm je způsobováno přílivem teplého vzduchu od západu a jihozápadu
do střední Evropy. V tuto dobu je totiž moře teplejší než pevnina. Je to nejsilnější a nejpravidelnější
zimní oteplení. Proto máme v posledních letech často Vánoce na blátě. Je zřejmé, že intenzita
oteplení podléhá celé řadě vlivů, které se mohou v jednotlivých letech lišit. Kromě toho klesne-li
teplota bezprostředně před oteplením hluboko pod 00 C, pak ani při silném oteplení nemusí dojít
k oblevě. Ať je teplo nebo zima přeji zahrádkářům i čtenářům příjemné prožití svátků vánočních a
pokut možno i dobrou pohodu v Novém roce.
Sepsal L. Mareš.

Co jste hasiči …
V minulém čísle jsem Vás informoval, že soutěže pro mladé hasiče již
skončily. Omlouvám se, protože to nebyla pravda. Dne 13.12.2003 se
ještě konal 6. Ročník „Mikulášského hasičského klání“ ve Rtyni
v Podkrkonoší. (Nezapočítává se do celoroční soutěže o „Pohár OORM
Náchod“). Naši mladí hasiči se tohoto klání zúčastnili ve dvou
kategoriích a soutěžili ve třech disciplinách. Mladší žáci: vázání uzlů
(lodní, tesařský, zkracovačka, úvaz na proudnici a plochá spojka),
rozvinutí hadice na cíl (shození kuželky) a grafické značky požární ochrany (soutěžící musí grafickou
značku přiložit ke skutečnému nářadí). V kategorii dorostu byl místo grafických značek zařazen šplh
na laně. Za ml. Žáky se zúčastnili Klára Petříková, Aneta Rydlová, Petr Čepelka, Lukáš Timura a
Martin Petr, kteří obsadili11. Místo z patnácti startujících. Za dorost startovali Miloš Lenfeld,
Jindřich Králíček a Tomáš Petr a obsadili 2. místo ze čtyř startujících.
Naše mládež se v letošním roce zúčastnila celkem deseti soutěží. V požárních útocích dosahovala
velmi pěkných umístění, v branných závodech a závodech hasičské všestrannosti střídala umístění
pěkná i umístěními horšími. Mladší žáci si nejlépe vedli na Kramolně, kde zvítězili, starší dosáhli
nejlepšího výsledku „doma“ při Poháru starosty obce Bohuslavice, kde obsadili 2. Místo. Dorostenci
se zúčastnili již zmíněné soutěže poprvé (Rtyně v Podkrk.) a hned obsadili také 2.místo. A jakou že
máme členskou základnu mládeže?
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Mladší žáci:
Aneta Rydlová, Klára Petříková, Petra Králíčková, Petr Čepelka, Jan Kašpar, Lukáš Timura, Tomáš
Voborník, Martin Petr a Dušan Blažek.
Starší žáci:
Lucie Hladíková, Kristýna Petrová, Zdeňka Králíčková, Veronika Fejtková, Aleš Kašpar, Aleš Petr a
Petr Gavlák.
Dorost:
Jindřich Králíček, Miloš Lenfeld a Tomáš Petr.
Muži a ženy se letos zúčastnili osmi soutěží. Muži dosáhli nejlepších výsledků na okrskové soutěži
ve Vrchovinách a v Bohuslavicích při Poháru starosty obce, kde shodně obsadili 2. Místa. (Doma jim
uniklo vítězství a tudíž i Pohár o pouhé 0,3 sekundy). Za družstvo mužů se zúčastňovali: Radek
Rydlo, Vladimír Herzig, Karel Čepelka ml., Václav Bíl, Jiří Černý, Josef Hemelík, Lukáš Prax, Petr
Novotný, Libor Fejtek a Martin Hemelík. Na dvou soutěžích ještě vypomohli dorostenci Miloš
Lenfeld a Jindřich Králíček. Ženy si nejlépe počínaly při soutěžích ve Žďárkách a v Bohuslavicích.
Za družstvo žen se zúčastňovaly: Jana Herzigová, Petra Herzigová, Jitka Čepelková, Marcela
Světlíková, Jaroslava Hemelíková, Marie Hušková, Eva Černá, Milena Rydlová a Monika Blažková.
Dále se někteří členové našeho sboru účastnili i několika oslav výročí založení SDH (Šonov,
Nahořany, Solnice a Jasenná). A aby to nevypadalo, že hasiči jezdí jen na soutěže a oslavy, musím
zmínit i dva letošní výjezdy k požárům (požár trávy podél trati ČD od Nového Města n.M:
k Černčicům a požár chatky v Bohuslavicích), požární dozor při pálení čarodějnic a při mistrovství
ČR v orbě a také námětové cvičení, které se konalo také V Bohuslavicích (pila v areálu ZEPO
Bohuslavice a.s.).
K 1. lednu 2004 bude náš sbor čítat 99 členů, 80 mužů a 19 žen (z toho již zmíněných 19 mladých
hasičů). Je však zarážející, že při tomto úctyhodném počtu členů se výroční valné hromady, která se
konala 12. Prosince 2003 zúčastnilo pouze 27 členů … A proto, máte-li zájem se stát jubilejním 100.
členem našeho sboru, máte možnost se kdykoliv přihlásit. Výbor se bude opět scházet každý druhý
pátek v měsíci, členské schůze se budou konat v březnu, v červnu, v září a v prosinci.
Závěrem se také připojím s přáním radostného prožití vánočních svátků, velkého množství dárečků
pod stromečkem, žádné kosti v krku a vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku.
A když už jsem se o tom novém roce zmínil, tak ještě jedna pozvánka:

Samozřejmě, že toto pozvání musím nepatrně
poopravit:
SDH Bohuslavice pořádá tradiční hasičský ples,
který se koná 17.ledna 2004 ve 20 hodin v Orelně
v Bohuslavicích. K tanci a poslechu bude hrát
skupina HEKTOR. Bude připravena bohatá
tombola a zvána je široká veřejnost
Nashledanou se těší Karel Čepelka ml.
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Ze zastupitelstva
Program zasedání obecního
zastupitelstva dne 15. 12.
2003

Usnesení ze zastupitelstva obce dne 15.12. 2003

1. Zahájení a kontrola
zápisu z minulého
zasedání
2. Žádosti o finanční
příspěvek
3. Rozpočtová opatření
4. Náhrada škody
5. Odchyt holubů
6. Vyhláška o místních
poplatcích a o stočném
7. Odměny zastupitelů
8. Ostatní záležitosti obce
9. Usnesení

2.

1.

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

ZO schvaluje
program dnešní schůze a usnesení z minulé schůze všemi 11
hlasy
neschvaluje všemi 11 hlasy finanční příspěvky organizacích
(žádosti přiloženy)
přesuny rozpočtu všemi 11 hlasy přítomných
úhradu škody ve výši 6000 Kč, 8 hlasů pro, 1 hlas proti
(p.Voborník) a 2 se zdrželi hlasování (p. Králíček a p. Rydlo)
ZO berou na vědomí žádost Města Dobrušky o odchyt
holubů v Bohuslavicích a ukládají p. starostovi zjistit
možnosti o snížení stavu v obci
schvalují vyhlášku o místních poplatcích všemi 11 hlasy a
vyhlášku o stočném odkládají na příští zasedání
schvaluje odměny všemi 11 hlasy
ZO bere na vědomí:
1.Zprávu kontrolní komise – byla provedena kontrola
pracovních výkazů zaměstnanců obce – viz příloha.
Římskokatolická církev a OÚ Bohuslavice pořádá dne 17.12.
2003 v 17. hodin promítání diapozitivů o Ukrajině.

K bodu 2
Na obec došly další žádosti o finanční příspěvky od různých spolků a dobročinných
organizací – žádný příspěvek nebyl schválen.
K bodu 3
Byly provedeny přesuny mezi jednotlivými položkami v rozpočtu podle vývoje plnění
v letošním roce – celkově došlo ke zvýšení výdajů o 11000 Kč, tyto peníze byly pokryty ze
zvýšeného výběru daně z příjmů fyzických osob. Všechny změny před zasedáním projednal finanční
výbor.
K bodu 5
Město Dobruška provedlo na svém území odchyt holubů, kteří poškozovali budovy ve městě,
po provedeném odchytu zjistili, že do Dobrušky přelétá asi 80 členné hejno holubů z Bohuslavic.
Obrátili se tedy na nás, zda bychom také nemohli holuby odchytit. Protože tito holubi skutečně
poškozují především střechu kostela, uložilo zastupitelstvo starostovi aby zjistil jaké jsou možnosti
na snížení jejich stavu.
K bodu 6
Zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku o místních poplatcích, vyhláška je vyvěšena na
úřední desce, v podstatě v ní došlo jen drobným úpravám tak, aby vyhověla novému zákonu o
místních poplatcích. Například: Poplatek za psa nebude nyní platit jeho majitel jako dříve ale jeho
držitel, poplatky lze vymáhat ještě po deseti letech atd.
Projednání vyhlášky o stočném odložilo zastupitelstvo až na příští zasedání.
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Závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a popřál všem přítomným pěkné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví v novém roce a ukončil schůzi ve 21. 00 hodin.

Ze zápisníku starosty
Od lednu opět občany očekávají i takové nepříjemné povinnosti jako jsou splatnost poplatků ze psů,
poplatků za odpady, stočné a splátka za rozhlas. I přesto, že by se každý raději bez této povinnosti
obešel, doporučuji všem zhostit se této nepříjemnosti co nejdříve a vyvarovat se tak dalším
nepříjemnostem se zvýšením poplatků z důvodu pozdního zaplacení.
V pondělí dne 19. ledna v 18:30 hodin, před zasedáním zastupitelstva obce pořádá v kanceláři
starosty prezentaci královéhradecká firma IRIS. Tato firma se zabývá ekologickými způsoby
vytápění a možnostmi finančních úspor při vytápění. Mimo jiné nabízí ventilátory do komínů při
jejichž použití je možné ušetřit až 57% nákladů na topení, což je jistě zajímavé a myslím, že stojí za
to se s touto možností seznámit. Proto se přijďte 19. ledna na Obecní úřad podívat.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV A OBECNÍ ÚŘAD
BOHUSLAVICE POŘÁDAJÍ V SOBOTU DNE 27.12. 2003
V 17. HODIN PROMÍTÁNÍ DIAPOZITIVŮ A VYPRÁVĚNÍ
PANA JANA LINHARTA

O UKRAJINĚ.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
ZVEME VŠECHNY OBČANY K PŘÍJEMNÉMU
VÁNOČNÍMU POSEZENÍ

Na závěr bych rád popřál všem
občanům aby Vánoční svátky prožili
v klidu a v pohodě a aby se jim
v Novém roce všechno co si přejí
podařilo a přitom jim vydrželo i pevné
zdraví.
Bohumil Kutina
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