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 Mládí dneka by mìlo obèas uváit,
e bude stáøím zítøka.

ìsíc kvìten patøí snad k nejkrásnìjím mìsícùm v roce. Není nic krásnìjího, ne po karedých
uplakaným dnech vyjít na procházku, zvelebovat zahrádku, posedìt s pøáteli, protoe delí den a pìkné
poèasí k tomu pøímo vybízejí.
Není nic krásnìjího ne pohled na spokojené hrající si dìti, sledovat z povzdálí (nenápadnì ale o to bedlivìji)
první lásky tìch naich starích ratolestí. A samozøejmì podle toho , s jakou usilovností nám doma pomáhají, vìøit,
e jsme je dobøe vychovali.
Tak takhle vypadá ta správná idylka kvìtnových dní. 
konec kolního roku se blíí, prázdniny jsou na
obzoru,( to se zas uèitelé budou mít, tolik volna), dovolená se taky blíí, jen aby to poèasí vydrelo, dìti pojedou
k babièce, a si je taky uije, potom na tábor a pak se uvidí.
Pøiznávám se, e jetì vèera (tedy v nedìli) v poledne jsem takovou trochu podobnou idylku proívala
také. Dokonèila jsem dálkové studium, mám za sebou zkouky, jetì ve mnì doznívají pøíjemné pocity z oslavy Dne
matek u nás ve kole. (na tu docela vyèerpávající pøípravu jsem u zapomnìla), mezi pøípravami na Pohádkový les
jsem se stihla malièko stihla vìnovat zahrádce, vyprat , nakoupit a uvaøit. A pak s celou rodinou hurá do pohádky.
Poèasí se vydaøilo, rozzáøené oèi dìtí mi vynahradily vechen èas, který jsem tomu vìnovala. A tedy nejen já. Jen
na pohádkové trase nás bylo pøes edesát. A to nepoèítám vechny ty ochotné dobrovolníky, kteøí se starali o obèerstvení a dobrou náladu pøímo v areálu.
Pak vak pøiel veèer, který mì tak trochu zklamal. Není toti nic lepího, ne jeden z nejkrásnìjích májových
veèerù proít u televize.Ale na druhou stranu, docela otestoval IQ mnoha lidí. Jsem moc ráda, e jsou sami se sebou
spokojeni, jak uspìli. Dopoledne se toti otestovali, jak znají pohádkové bytosti a nìkdy se zdálo, e dospìláci na nì
pomalu zapomnìli.
Potom se èlovìk neubrání dojetí, kdy takový malý tøíletý punt, kdy pozoroval èarodìjnici, jak si sundala paruku,neutajil zklamání a pronesl ty se jen paní ?
Ale abych se dostala k jádru vìci. Moji víkendovou spokojenost (i pøes vekerou únavu) naprosto znièil pohled
novou ale bohuel stále èastìjí úpravu parku ve støedu obce. Poházené lahve, tedy i od alkoholu, ulomený
stromek, pozùstatky spodního prádla, mrtvá uovka, poházené høbitovní svíèky .. Øádìní (tedy zábavì mládee)
vandalù neunikla ani zahrada u fary.
To u není idylka, to u je zoufalství. Øíká se, e dìti potøebují spí vzory ne kritiku. Ale pøedevím potøebují èas, èas nás dospìlákù a také lásku. Souèasná doba vak asi dává pøednost místo èasu penìzùm a nepøimìøeným
darùm a místo lásky výprasku. A tak se nelze divit, e co je to výprask, ví kadý z nás dost pøesnì, ale co je to láska,
to nikdo poøádnì neví.
Moderní doba pøináí vynálezy, které usnadòují lidem práci ale také rychleji zabíjejí, nové léky ale také nové
nemoci, novou techniku, ale také televize, videa do dìtských pokojù.
Víme vùbec, co ty nae ratolesti, které tak milujeme, kterým jsme dali ivot a nad kterými neustále dríme
ochrannou ruku, ve svém volnu dìlají ? Kde se po veèerech a mnohdy i po nocích toulají a s kým?
Právì proto, e se blíí prázdniny, mìli bychom o tom trochu více pøemýlet.
Za pár dnù oslaví dìti svùj svátek. Jak ho oslaví, to záleí i na nás dospìlých.
Boena Nìmcová napsala:  Jen v etrné ruce laskavého zahradníka kvete rùe domácího tìstí, v hrubých rukou
 zvadne!
A tak kdy u jsme jednou ty nae ratolesti zasadili, mìli bychom se o nì i starat. Dohlédnout na to, aby je
rychlý rùst nepokøivil, aby je nìkdo nezlomil. Jen tak se doèkáme i zdravé úrody.
Pøeji vám, aby vám nic nezkazilo poslední kvìtnové dny a ty èervnové a jsou jetì krásnìjí.

Jana Matoulková

V

A co zahrádkáøi ...

minulém zpravodaji jsem se rozepsal o máji v domnìní, e zpravodaj vyjde u jako kvìtnový.
Nestalo se a tak dneska jetì co se dá udìlat v kvìtnu. Mùete jetì roubovat tøenì a vinì.
Úspìch závisí na kvalitì roubù. Doufám, e se je podaøilo uchovat nenaraené.
Sledujeme raení nové výsadby stromkù a v pøípadì, e nìkterý stromek patnì raí, vykopáme ho,
seøízneme koøeny, znovu zasadíme a bohatì zaléváme. Nezakodí, kdy ho pøedem ponoøíme na nìkolik
hodin do vody.
U merunìk se stává, e naraí a nìkterá vìtev zaène schnout. Jedná se o mrtvici, vadnou vìtev
odøízneme a øeznou plochu natøeme voskem.
Ovocné stromy pøihnojíme Cereritem nebo NPK. Pøi bujném rùstu toto hnojivo vynecháme a dáme
superfosfát a draselnou sùl.
Støíkáme proti strupovitosti a padlí a to zvlátì odrùdy, které v minulém roce byly napadeny. Pouíváme
Sulku nebo Sulikol. Jsou i jiné pøípravky a pøi koupi poradí v zahradnickém obchodì.
V druhé polovinì kvìtna roubujeme za zelena na meruzalku angret, rouby nezamazáváme. Odborníci
radí, e pøi bìném roubování angretù za zelena v létì se doporuèuje roub zajistit uvázáním slabým
drátkem nebo nití. Styk s roubem není vak dokonale utìsnìn a roub v prvním roce vykazuje jen malé
pøírùstky. Pouívá se také teflonová páska, kterou pouívají instalatéøi místo konopí.
Èasto vidím na zahrádkách vytáhlé sazenice rajèat. I já sám jsem takové kupoval. Protoe se mi to
nelíbí, zaèal jsem si pìstovat rajèata ze semínek. Není to tak sloité, jak se mnozí domnívají. Vyaduje to
trochu pozornosti a péèe. Kromì toho je tøeba zachovat podmínky, je rajèata potøebují. Zakoupíte
v obchodì semínka, doma je vysypete do sklenièky s vodou, aby semínka nabobtnala. Asi po tøech dnech
je zasejete do nìjakého truhlíèku. Kdy rostlinky povyrostou asi 5-6 cm rozsázíte je do kvìtináèkù nebo
kelímkù. Nejlépe umístit nìkde na okno kde není pøíli chladno. Zaléváme, pøípadnì i otuujeme tím, e je
dáme na kratí dobu ven. Kdy vyrostou asi na 12 cm a je pøíhodný èas, mùete vysazovat ven. Pøihnojíte
Cereritem a budete pøekvapeni, jaké budete mít krásné koaté rostlinky rajèat. Jistì si najde zahrádkáø
v kvìtnu i dalí èinnost na své zahrádce. Ale musí vnímat i to co se dìje v jeho okolí a ve státì ve kterém
tráví svùj ivot. Ji v minulých zpravodajích jsem psal o tom, jak nìkteré obce a mìsta se zadluují a
nehospodárnì hospodaøí. To, e bude muset stát nìco udìlat s financemi na sebe dlouho neèekalo. Reforma
je tady a vypadá na to, e bude bolestná. Kadá vláda, a je pravé nebo levá by k tomu musela pøistoupit.
U za vlády pana Klause pøila ve formì balíèkù. Jak se ukázalo, byla to jen reforma kosmetická, jetì se
to nepovedlo. Vláda nakonec padla a reforma se oddálila o nìkolik let. Tím bude teï bolestnìjí.
Domnívám se, e se opìt jde tou starou cestou. Dotkne se to toho drobného obèana. Místo aby se omezily
výdaje, které vydáváme do zahranièí, aby se zmrazily nìkteré projekty, které mohou poèkat na pozdìjí
dobu. Blbé nálady se asi hned nezbavíme. Nemám nic proti odborùm, v jistých situacích jsou potøebné, ale
plánované protesty nikam nevedou. Spíe by mìly osvìtou vést obèany k tomu, aby se více starali o vìci
veøejné a tím tlaèili politiky a funkcionáøe k vìtí odpovìdnosti. K finanèní reformì má následovat reforma
dùchodová. Reforma dùchodù se hlavnì skládá z toho, e se pøidají nìjaké roky práce navíc. Kadý kdo sel
do dùchodu dobøe ví, e pøed dovrením pracovního procesu se témìø kadého pracovníka dotýkají rùzné
zdravotní problémy a pracovní výkon klesá. Kadý pracovník svou prací vytváøí urèitý zisk. Protoe jeho
výkon klesá, klesá i vytváøený zisk. Take zùstává otázka, jestli pracovník, který bude nìjaké mìsíce pracovat navíc, nespotøebuje právì ten malý zisk k léèení svých zdravotních problémù. Take se mùe stát, e
se na nìho jetì doplatí. Navíc vidím, jak mladí lidé tìko shánìjí práci. Zpravidla více navtìvují pracovní
úøad a pracovník v dùchodovém vìku jim blokuje pracovní místo. Stále se mluví o tom, e dùchodcù
pøibývá a stát e to nebude moci ufinancovat. Kadý obèan, který øádnì pracuje, odvádí dost penìz na to
aby mohl pobírat i kdy nevelký, ale pøece jen dùchod a má zaplaceno i zdravotní pojitìní. tvrzení, e
mladí lidé musí platit na dùchodce je naprosto zcestné. Kadý si platí sám na sebe. Kdy øádnì nepracuje,
tak si na sebe neplatí. A proto tady je ta solidarita, která je tak, e ne kadý se dùchodù doèká, ale platí si,
take jeho platba pak jde na ty kteøí se øádnì neplatili. Pøednì by se mìl kadý starat o to aby øádnì pracoval. Nìkdy se stane, e ani pøi této dobré vùli práci nemá. Ale tady by mìl nastoupit systém, garantovaný
státem, aby kadý mìl monost práci sehnat.
Sepsal L. Mare

Informace z radnice

Program zasedání obecního zastupitelstva dne 19. 5. 2003:

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

Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
Hospodaøení Z a M za I. ètvrtletí 2003
Rekonstrukce kuchyní v M a Z
Nabídka instalace tepelného èerpadla do koly (kolky)
Prodej dlaebních kostek
Náhrada kody zpùsobené obecními zamìstnanci
ádost o pronájem pozemku na letní sezónu
ádost hasièù o pøíspìvek na soutì
Diskuse
Usnesení a závìr

K bodu 3
Zatím byl pøedloen rozpoèet na pøestavbu vývaøovny v Mateøské kole podle kterého budou materiálové náklady na zaøízení èinit 102 560 Kè. K tomu je nutno pøièíst cenu montáe a cenu stavebních úprav. Lhùta pro provedení
tìchto úprav je zatím do 30.6.2003, existuje ale pøíslib, e platnost nové vyhláky bude odloena  moná a o 3
roky.
Náklady v Základní kole budou zøejmì obdobné.
K bodu 4
Firma NIBE Heating pøedloila propoèet nákladù na instalaci tepelného èerpadla do Základní koly.
Pøedpokládané náklady na instalaci tepelných èerpadel jsou 4 000 000 Kè, z èeho by èinila dotace 2 800 000 Kè a
úvìr 800 000 Kè, náklady na rozvody a radiátory pøedpokládá ve výi 1 000 000 Kè. Roèní náklady na spotøebu el.
Proudu by èinily asi 120 000 Kè proti stávajícím 206 000 Kè.
Z propoètu vyplývá, e pokud souèasné vytápìní není v tak havarijním stavu, e by nutnì potøebovalo
výmìnu, nebyla by v souèasné dobì instalace tepelného èerpadla výhodná.
K bodu 5
Stále jsou jetì na prodej dlaební kostky, jejich prodej byl schválen minulým zastupitelstvem a to 13.5 2002 za
pevnou cenu 1500 Kè za tunu. lo o to zda zastupitelstvo schválí v pøípadì jejich dalí neprodejnosti sníení ceny
která byla stanovena pùvodnì, zatím sníení ceny nebylo schváleno.
K bodu 7
Jednalo se o pronájem pozemku za autobusovou zastávkou na Ostrém na umístìní stánku na prodej zmrzliny.
Pronajmutí pozemku bylo schváleno.

OBEC

MÁ STÁLE NA PRODEJ

ZÁJEMCI

DLA EBNÍ KOSTKY
DLA EBNÍ KOSTKY (MALÉ) -

CENA

1500 KÈ

ZA TUNU.

O KOUPI SE MOHOU PØIHLÁSIT NA OBECNÍM ÚØADÌ

Usnesení ze schùze zastupitelù Obce Bohuslavice ze dne 19.5.2003

Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje vemi 10 hlasy pøítomných zápis z minulé schùze konané dne 25.4.2003
2. bere na vìdomí zprávu o hospodaøení Z a M za 1. ètvrtletí 2003 s tím, e za 1. pololetí budou pøedloeny
podrobné výkazy o hospodaøení ke schválení zastupitelstvu po projednání ve finanèní komisi
3. bere na vìdomí situaci v kuchyni Z a M, potøebu jejich rekonstrukce ve smyslu vyhláky è. 107 a
doporuèuje zaèít s pøípravami a zajistit finanèní rezervu
4. nedoporuèuje instalaci tepelného èerpadla v Z v souèasné dobì
5. neschvaluje sníení ceny dlaebních kostek- vemi 10 hlasy pøítomných
6. neschvaluje úhradu kody zpùsobené obecními zamìstnanci nad rámec úhrady od pojiovny  9 hlasy, 1 se
zdrel
7. schvaluje pronajmutí èásti pozemku è. parc. 536. Pronajaté místo bude slouit pro umístìní stánku na prodej
zmrzliny v letním období za cenu 100,- Kè za 1 mìsíc  vemi 10 hlasy pøítomných
8. schvaluje vemi 10 hlasy pøítomných pøíspìvek 3000,- Kè na soutì  O pohár starosty obce, poøádaný dne
21.6.2003 Sborem dobrovolných hasièù na Sokolské zahradì.
B.Kutina

SEZNAMY

SPOLUPRACOVNÍKÙ

STB,

VYDANÉ V NEDÁVNÉ D O B Ì MINIS-

TERSTVEM VNITRA JSOU KOMUKOLIV K NAHLÉDNUTÍ U STAROSTY OBCE
23.5.
24.5.
26.5.
27.5.

Kulturní akce v Novém Mìstì nad Metují

Bedøich Smetana: Hubièka, koncertní provedení opery, úèinkují sólisté ND  na zámku
Krèínský prak 7. roèník, poøádá sportovní klub Krèínský prak
Slavnosti 110. výroèí narození generála Klapálka  poøádá Svaz bojovníkù za svobodu
Závìreèné vystoupení ákù hudebního oboru , úèinkují áci taneèního oboru  poøádá Mìstský
klub
29.5.-24.8. Kniní ilustrace  výstava ak. Mal. Vladimíra Rocmana  poøádá Mìstské muzeum
30.5.
Novomìstská liga  malá kopaná  dvojkolo  poøádá nezávislá spoleènost Lutinec
31.5.
Pohádkový majd se Stopou  poøádá Klub èeských turistù
1.6.
Den dìtí  dìtská pou  poøádá DDM Stonoka
3.6.
Hudební odpoledne  poøádá Klub seniorù Dobrá pohoda
3.6. 17 hod.  sokolovna, závìreèné vystoupení ákù taneèní koly  poøádá Mìstský klub
4.6. 16 hod.  kino, koncert mladých klavíristù a kytaristù  závìreèný koncert ákù Mìstského klubu
5.6.
Po stopách Jiráskových románù  poøádá Klub seniorù Dobrá pohoda
13.6.
Bìh na Koníèka  poøádá horolezecký oddíl Sokol Vrchoviny
13.-.15.6
Autosalon  poøádá TJ Spartak
13.6.
Novomìstská liga  malá kopaná  dvojkolo
19.6.
Rockový koncert na terase Kina 70 17 hod. skupina RAUT  Pink Floyd Revival
21.6.
Pivní slavnosti  poøádá TJ Spartak
25.6.
Hurá na prázdniny s radiem METUJE  zábavné soutìní odpoledne s Radiem Metuje pøed Kinem

Co jste hasièi?

V mìsíci kvìtnu se nai mladí hasièi zúèastnili dvou soutìí. Ta první se konala 4. kvìtna v Nízké
Srbské o pohár místního SDH. Soutì se skládala ze tøí disciplin: poárního útoku, tafety na 4x60 metrù
a tafety dvojic. Drustvu starích ákù ve sloení Lucie Hladíková, Veronika Fejtková, Zdeòka
Králíèková, Jindøich Králíèek, Milo Lenfeld, Ale Kapar a Tomá Kondek se nedaøilo podle pøedstav a
v poárním útoku obsadilo 16. místo, ve tafetì dvojic 18. místo a ve tafetì na 4x60 metrù bylo diskvalifikováno. Výsledkem bylo celkovì 124. místo z 26 ti zúèastnìných. Drustvu mladích ákù ve sloení
Petra Králíèková, Petr Èepelka, Luká Timura, Petr Gavlák, Tomá Voborník, Jan Kapar a Martin Petr se
daøilo o nìco lépe. Z celkového poètu 12 ti zúèastnìných se v poárním útoku umístilo na 6. místì, ve
tafetì na 4x60 metrù na 7. místì a ve tafetì dvojic na 9. místì. koda 30 ti trestných vteøin, jinak
výslední èas by odpovídal 3. místu. Celkovým výsledkem z tìchto tøí disciplin bylo vak místo osmé.
Druhá soutì o Bohdaínský pohár se konala 17. kvìtna v Bohdaínì u Èerveného Kostelce. Na této
soutìi drustva musela absolvovat disciplíny ètyøi, jetì navíc støíkání ze dberovky na terè. Drustvo
starích ákù chtìlo odèinit neúspìch z minulé soutìe, ale v poárním útoku a ve tafetì na 4x60 m
obsadilo 17. místo, ve tafetì dvojic 23. místo a ve støíkání ze dberovky 26. místo. Za drustvo starích
ákù se zúèastnili:Kristina
Petrová, Veronika
Fejtková, Lucie
Hladíková,. Milo Lenfeld,
Z BESÍDKY KE DNI MATEK
Albert Kostanjan, Zdeòka
Králíèková a Ale Petr.
Drustvu mladích ákù
se daøilo opìt lépe.
V poárním útoku skonèilo na 7. místì, ve tafetì
na 4x60 m a ve tafetì
dvojic na10. místì a ve
støíkání ze dberovky na
12 místì. Z 18 ti zúèastnìných se celkovì umístilo na 10. místì. Za mladí
áky se zúèastnili: Aneta

ZÁKLADNÍ KOLA

Rýdlová, Petr Èepelka, Marek Hronovský, Petr Gavlák, Martin Petr, Tomá Voborník a Jan Kapar. Jak
sami vidíte i pøes vekerou snahu instruktorù jsou výsledky, hlavnì u starích ákù nelichotivé. Nìkteøí
jednotlivci se budou muset zamyslet nad tím, jakých výsledkù chtìjí dosáhnout. Zlepení káznì a pøístupu
k jednotlivým úkolùm bude podmínkou k dosaení lepích výsledkù. Nikoho ale nemùeme do nièeho
nutit, to si kadý musí uvìdomit sám. Napravit tyto neúspìchy mohou nai mladí hasièi na dalí soutìi,
konané 21. èervna na zdejí Sokolské zahradì. Vìøme, e doma pøed vlastním publikem neudìlají naemu sboru ostudu. Pøijïte je v co nehojnìjí míøe povzbudit.
Jetì jednou bych chtìl poádat rodièe vech bývalých i stávajících mladých hasièù, kteøí mají jetì
doma hasièské obleèení, a u kalhoty, koile èi trièka a jsou ochotni je vrátit, mají monost je pøinést
kadý pátek mezi 16 a 17 hodinou do hasièské zbrojnice. Pøedem dìkuji.
A na závìr nìkolik pozvánek: 7. èervna se koná oslava 120 let zaloení SDH v onovì, 14. èervna se
koná oslava 125 let zaloení SDH v Nahoøanech, 29. èervna se koná oslava 125 let zaloení SDH
v Pohoøí. Na tìchto akcích mùete shlédnout mimo jiné mnoho zajímavostí, a u z historické, èi souèasné nejmodernìjí techniky. A nyní pozvánka nejdùleitìjí:
Jak ji bylo zmínìno, 21. èervna se koná 4. roèník soutìe v netradièním poárním útoku o Pohár
starosty obce Bohuslavice. Zaèátek je naplánován na 10 hodinu, místo konání: Sokolská zahrada.
Soutìit zde budou mladí áci, starí áci, eny a mui. Pøijïte shlédnout nejen umìní svých dìtí, ale i
ostatních úèastníkù vech kategorií. Obèerstvení zajitìno, pìkné poèasí objednáno.
Na Sokolské zahradì se tìí nashledanou Karel Èepelka.
INFORMACE PRO OPRÁVNÌNÉ OBÈANY
O ZPÙSOBU HLASOVÁNÍ V REFERENDU O PØISTOUPENÍ ÈESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII, KTERÉ SE KONÁ VE
DNECH 13. A 14. ÈERVNA 2003
Referendum se koná ve dvou dnech: v pátek dne 13. èervna 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 14. èervna 2003 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze v místnostech pro hlasování na území Èeské republiky. Právo hlasovat v referendu má
kadý obèan Èeské republiky, který alespoò 14. èervna 2003 dosáhne vìku 18 let (dále jen oprávnìný obèan).
Místnost pro hlasování
V místnosti pro hlasování bude na viditelném místì vyvìen hlasovací lístek oznaèený nápisem vzor. Místnost pro hlasování musí být pro
kadý okrsek kromì jiného vybavena ústavním zákonem è. 515/2002 Sb., o referendu o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii a o
zmìnì ústavního zákona è. 1/1993 Sb., Ústava Èeské republiky, ve znìní pozdìjích ústavních zákonù, a zákonem è. 114/2003 Sb., o
provádìní referenda o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o provádìní referenda), které musejí
být oprávnìným obèanùm na jejich ádost zapùjèeny k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totonosti a státního obèanství
Oprávnìný obèan po pøíchodu do místnosti pro hlasování prokáe okrskové komisi svou totonost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem Èeské republiky anebo cestovním prùkazem.
Oprávnìnému obèanovi, který tak neuèiní, nebude hlasování umonìno. Je tedy nezbytné, aby oprávnìný obèan mìl u sebe potøebné doklady.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek obdrí oprávnìný obèan a v místnosti pro hlasování.
Na hlasovacím lístku jsou uvedeny dny hlasování o referendu, otázka pro referendum: Souhlasíte s tím, aby se Èeská republika stala podle
smlouvy o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii èlenským státem Evropské unie?, v levé èásti slovo ANO, v pravé èásti slovo
NE a vedle kadého z tìchto slov rámeèek. Zároveò je na hlasovacím lístku uvedeno pouèení o zpùsobu hlasování.
Hlasovací lístek pro referendum je opatøen otiskem razítka Ministerstva vnitra.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdrení úøední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávnìný obèan do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích lístkù. Pokud se
oprávnìný obèan neodebere do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, nebude mu hlasování umonìno. V tomto prostoru
oprávnìný obèan hlasovací lístek pøedepsaným zpùsobem upraví a vloí ho do úøední obálky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na pøedepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou pøetrené.
O neplatný zpùsob hlasování jde tehdy, je-li v úøední obálce nìkolik hlasovacích lístkù nebo není-li hlasovací lístek vloen do úøední obálky;
k tìmto hlasovacím lístkùm se nepøihlíí.
O neplatný hlas jde tehdy
je-li na hlasovacím lístku zakøíkována v pøísluných rámeècích odpovìï ANO i NE,
není-li na hlasovacím lístku zakøíkována v pøísluných rámeècích ádná odpovìï, nebo
není-li na hlasovacím lístku v pøísluných rámeècích odpovìï vyznaèena platným zpùsobem, tj. køíkem v rámeèku.
Zpùsob hlasování
Po oputìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù vloí oprávnìný obèan úøední obálku s hlasovacím lístkem pøed okrskovou
komisí do hlasovací schránky.
Kadý oprávnìný obèan hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné. V prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích lístkù nesmí být nikdo pøítomen zároveò s oprávnìným obèanem, a to ani èlen okrskové komise. S oprávnìným obèanem, který nemùe sám upravit hlasovací lístek pro
tìlesnou vadu anebo nemùe z jiných dùvodù èíst nebo psát, mùe být v prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích lístkù pøítomen jiný
oprávnìný obèan, nikoliv vak èlen okrskové komise, a hlasovací lístek za nìho upravit a vloit do úøední obálky a popøípadì i úøední obálku
vloit do hlasovací schránky.
Hlasování do pøenosné hlasovací schránky
Oprávnìný obèan mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních, dùvodù obecní úøad a ve dnech konání referenda okrskovou komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování, a to pouze v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková komise zøízena. V takovém
pøípadì okrsková komise vyle k oprávnìnému obèanu 2 své èleny s pøenosnou hlasovací schránkou, úøední obálkou a hlasovacím lístkem.

Podle vyhlášky Èeské národní banky konèí dnem 31. øíjna 2003 platnost 10 haléøových a
20 haléøových mincí.
Nejèastìjší dotazy veøejnosti k pøípravì ukonèení platnosti 10 a 20 haléøových mincí
Jak bude probíhat stahování drobných mincí z obìhu?
Mincemi s nominální hodnotou 10 h a 20 h je moné stále platit, a to a do doby ukonèení jejich platnosti. Poté je budou
vymìòovat banky provádìjící pokladní slubu a poboèky Èeské národní banky.
Budou 10 a 20 haléøe mìnit zdarma na potách, ve vech bankách, na poboèkách Èeské národní banky? A od kdy do kdy?
10 a 20 haléøe budou po ukonèení jejich platnosti vymìòovat po dobu jednoho roku banky provádìjící pokladní slubu, po dobu
esti let (tedy jeden rok soubìnì s bankami a pak dalích pìt let) poboèky ÈNB. Pokud budou mince pøedloeny k výmìnì
roztøídìné podle nominálních hodnot a vloené do sáèkù (100 kusù, popø. zbytkové mnoství do 100 kusù v jednom sáèku) nebo
do svitkù (50 kusù v jednom svitku neboli rolièce), bude výmìna zdarma. Sáèky by mìly být v poboèkách bank a Èeské národní
banky zdarma k dispozici.
Èeská pota nemá povinnost provádìt výmìnu mincí a pravdìpodobnì se nebude na výmìnách podílet. Je vak moné, e se
Èeská pota dohodne s Èeskoslovenskou obchodní bankou a bude provádìt výmìny na pøepákách Potovní spoøitelny (která je
organizaèní souèástí Èeskoslovenské obchodní banky). Èeská národní banka o takové dohodì nebyla zatím informována.
Mohu pøed ukonèením platnosti 10 a 20 haléøù zaplatit v obchodì libovolným poètem tìchto mincí?
Ne. Pøi placení lze pouít nejvýe 10 kusù mincí tée nominální hodnoty. Jinak se plátce vystavuje nebezpeèí, e pøijímající platbu odmítne.
Bude výmìna drobných mincí zpoplatòována?
Výmìnu drobných mincí pøed ukonèením jejich platnosti mohou banky zpoplatnit v souladu se svými ceníky (sazebníky). Po
ukonèení platnosti mincí jsou banky povinny provést výmìnu zdarma, pokud adatel o výmìnu dodrí pøísluná ustanovení vyhláky Èeské národní banky è. 37/1994 Sb. Jestlie adatel pøedloí mince roztøídìné podle nominální hodnoty a balené po 100
kusech do sáèkù nebo po 50 kusech do svitkù (rolièek), probìhne výmìna zdarma.
Bude existovat pøechodné období (kdy obchody budou mince brát, ale u je nebudou vracet)?
Ne. Takové období stanoveno nebude. Po dobu platnosti penìz (je lhostejné, zda bankovek nebo mincí) mají vichni plátci právo
jimi platit (popø. vracet pøi platbì zpìt jako drobné) a pøíjemci platby mají povinnost je akceptovat (u mincí jen v rozsahu poètu kusù - stanoveném vyhlákou Èeské národní banky è. 37/1994 Sb.).
Nepøinese zruení drobných mincí zdraení?
Èeská národní banka se pøi vech jednáních se zástupci obchodníkù, popø. pøísluných ministerstev snaí prosadit to, aby v souvislosti s ukonèením platnosti mincí po 10 h a 20 h nedolo k ádným cenovým úpravám (jednotkových cen) a aby situace, kdy
není moné platbu v hotovosti pøesnì vypoøádat, byla øeena a zaokrouhlením celkové èástky pøi placení. Zástupci obchodníkù
pøi jednáních pøislíbili, e budou takto postupovat a e budou celkové èástky nákupù zaokrouhlovat nahoru i dolù, v souladu s
pravidly zaokrouhlování. Rovnì zástupci ministerstev vyjádøili pøání, aby zruení mincí nízkých nominálních hodnot nevedlo
ke veobecnému zvýení cen.
Bude zaokrouhlování cen upraveno nìjakým pøedpisem a v pøípadì e ano, bude to nìkdo kontrolovat?
Otázka pøípadné právní úpravy zaokrouhlování cen nebyla dosud doøeena, není tedy zatím zøejmé, zda k vydání pøedpisu dojde
a kdo by ho mìl vydat. Skuteèností vak je, e ji dnes se ceny zaokrouhlují (tam, kde je jednotková cena stanovena s pøesností
na haléøe), ani by bylo zaokrouhlování upraveno právním pøedpisem. Pokud je Èeské národní bance známo, ádné problémy se
zaokrouhlováním nebyly dosud zaznamenány.
Pokud bude právní pøedpis k zaokrouhlování cen nebo celkových èástek nákupù vydán, má povinnost provádìt kontrolu jeho
dodrování navrhovatel právního pøedpisu, není-li v pøedpisu výslovnì stanoveno jinak.
Ceny budou zaokrouhlovány do 50 hal smìrem dolù a od 50 hal nahoru?
Nebude-li pro zaokrouhlování vydán ádný pøedpis (to je souèasný stav), záleí zpùsob zaokrouhlení plnì na prodejci nebo
provozovateli sluby. Pøi pouití zaokrouhlování pouívaného v matematice by èástky 0 a 24 haléøe a 50 a 74 haléøe mìly být
zaokrouhleny dolù, tj. na nulu nebo padesát haléøù, èástky na 25 a 49 haléøù a 75 a 99 haléøù nahoru, tj. na padesát haléøù
nebo celou korunu.
Budou se zarovnávat sumy na bankovních úètech?
Ne. Není k tomu ádný dùvod. Zúètovací jednotkou je i nadále koruna èeská èlenìná na sto dílù, tj. na haléøe.
Nedopustím se nìèeho nezákonného kdy mince neodevzdám a budu je pouívat ve své hospodì pro tamgasty na mariá?
Ne. Mince mùete i po ukonèení platnosti pouívat (kromì placení za zboí a sluby). ádný právní pøedpis tím neporuíte.
Na èí vrub pùjde úhrada dvou dvacetihaléøù, které mi doma zbyly?
Mince jsou stále jetì platné a máte dost èasu upotøebit je tak, aby Vám nezbyly. Po ukonèení platnosti je mùete (bez zaokrouhlení na padesátihaléøe) sloit na úèet, ale pozor na pøípadné poplatky banky! V hotovosti Vám po ukonèení platnosti mincí po 10
h a 20 h za èástky nií ne padesát haléøù logicky nemùe nikdo nic vyplatit.
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