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LÉTO - BUDI POCHVÁLENO

máme tu léto se vím, co k nìmu patøí. Sice tu není jetì dlouho, tedy pøesnì 11 hodin. A to u
tu máme první mini- kviz pro vás. Pokud víte, e léto oficiálnì pøekroèilo hranice 21.6. ve 21.
10 hodin, lehce si spoèítáte, kdy zaèal pøicházet na svìt tento prázdninový pøíspìvek.
Ale nechme toho poèítání. Za chvíli tu máme prázdniny a dovolenou. Dovolte mi, prosím, abych se
vás zeptala, jestli jste si ji dovolili vyádat dovolenku na dovolenou. Tedy , abych to pøeloila. Dejte mi
svolení, abych se vás zeptala, jestli jste si ji troufli nebo se odváili poádat o tiskopis s potvrzením
k souhlasu k dovolené, tedy k doèasnému uvolnìní z práce. Prosím, nedìste se, já vím, e ani s naí
pøekrásnou èetinou u vás nepochodím. Ale , já to myslím úplnì vánì. Obèas slýchám, e vzít si dovolenou není vdy tak jednoduché. e na ni máte ze zákona nárok? Jsou i tací zamìstnavatelé, kteøí mají
zákony jen na to, aby je obcházeli. Toto téma si necháme na jindy.
Teï u opravdu spolu vyrazíme na kratièkou dovolenou. Kadý z nás máme právo si odpoèinout ,
oddechnout, oddat se klidu, zmìnit èinnost , hovìt si nìkde na sluníèku u vody, nebo ve stínu na zahradì.
A kdy bude pret, to pøece nevadí. Pøi deové ukolébavce usneme a tøeba se nám bude zdát
.o práci!
Ale ne. Já myslela o tom, e koneènì rostou houby .
A hlavnì , prosím, o dovolené v klidu a o návratu k pøírodì.. Ale, jak to udìlat, kdy je vude samá
tlaèenice. Po silnicích se øítí proudy aut, nádraí jsou obleena turisty. Chatu, kterou jste si pøed lety
postavili na samotì, u sotva najdete mezi tím mnostvím dalích. Na plái tìko najdete nìjaké to
soukromí. Kadou chvíli na vás nìkdo lápne. A ten údiv, kdy otevøete oèi a kouká na vás chlupatá psí
hlava a ne se vzpamatujete, tak vás pøátelsky olízne. A vlastnì, kde jsou vae dìti? Aby se jim nìco nestalo? Jo, e u jsou velké. Tak to je v poøádku. Ale ta máma z vedlejí deky, ta je hrozná, poøád na nì jenom
køièí . Bodej, vak to je taky ok. Kdy chodí do koly, tak dìti sotva vidí a ty víkendy se nìjak pøeèkají. Jo, u aby odjely k babièce. A vùbec .Tady se nedá odpoèívat.
Veèer si pùjdeme posedìt do té hospùdky .jak se jenom jmenuje? Nìjak Za vìtrem, V zátiínebo 
Na samotì . Ono to u nìjaký ten rok je, co jsme tu byli naposledy.
Copak, u jste zpátky? A nìjak brzy. ádná samota, ádné zátií, ádný klid. No jo, ale veèeøe
uklohnìná na ohníèku má pøece také svou poezii. e oèi breèí dýmem? Do jídla napadalo jehlièí, záda
máte spálená od odpoledního slunìní, a hodinky ? Já vím, zase jste si je zapomnìli sundat, kdy jste se
li koupat. Usnout se taky nedá, protoe tìm sousedùm vedle se jetì spát nechce a navíc .. ty komáøi jsou
hrozný. Jo, jo, nic èlovìka tak neutahá, jako tenhle odpoèinek. Ale jinak to bylo fajn. A zítra? Zítra nás
èekají hrady a zámky, zøíceniny se svými bezhlavými rytíøi, zámeckými pány. Øeky, øíèky, jezera, rybníky
se svými vodníky a rusalkami. Lesy  snad plné hub, borùvek a malin (taky klíat a ztracených a hulákajících houbaøù).Moná, e se potkáme. Nìkdy. Nìkde. Moná. Moná nìkde v kraji dobrého vína , tøeba
pod Pálavou. Nebo nedaleko v Kaèenèiných horách , snad u zázraèného pramene v Rokoli. e letos zase
jedete za hranice. Tak se v poøádku vrate.
A vy? - Nikam. Ale vdy to vùbec nevadí. Ono se také øíká: Vude dobøe- ale doma nejlépe. Moná,
e budete odpoèatìjí a spokojenìjí ( a bohatí) ne ti, co si jeli odpoèinout nìkam jinam. Kam
vyrazíme za odpoèinkem a jak s volnými dny naloíme, to záleí na kadém z nás. A a u ten odpoèinek

bude doma , za humny a nebo v cizinì, a ho celý prolenoíme nebo budeme odpoèívat aktivnì, dùleité je
abychom se cítili dobøe, abychom mìli na co vzpomínat a hlavnì abychom naèerpali sílu pro dalí pracovní
období, které je mnohem delí ne ta dovolená, na kterou máme nárok.
Já vím, e si mnozí z vás neuetøí utìpaènou pøipomínku o délce vaí dovolené a o mých prázdninách (tedy dovolené). Není nic prostího, ne vám odpovìdìt pøáním krásných dnù proitých v rodinném
kruhu a s vaimi dìtmi. U se na vás moc tìí.A nemìjte mi za zlé, kdy øeknu  a buïte rádi, e jich není
53. Vìøte mi, e i já se tìím, a v kruhu rodinném v klidu poobìdvám, a si vyjdu do pøírody a budu
poslouchat umìní stromù, zurèení vody a zpìv ptákù. A nebo budu úplnì mlèet.( co se dá enské dost
tìko vìøit). A v noci se mi budou zdát sny o houbách, o zavaøování a o bìných vìcech, na které jsem
nemìla a do teï vùbec èas. A jak se znám, tak i po kole i po dìtech,po kterých se mi bude stýskat. A stejnì tak jako vy se neubráníte se svými pøáteli, pøi posezeních u víneèka èi piva, rozebírat pracovní problémy (u jsme prostì takoví), stejnì tak i já budu hledat v knihách,
èasopisech i v bìném ivotì námìty a tøídit potøebný materiál pro
práci s dìtmi v dalím kolním roce. Já myslím, e toho se nikdo
z nás nezbavíme, jsme tím tak trochu deformováni, ale asi i astni.
Snad proto, e tajemství tìstí a úspìchu v ivotì není dìlat, to co
se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co dìláme.
Milí ètenáøi, na stránkách naeho zpravodaje se sejdeme
a za dva mìsíce. Pøeji vám, abyste i po tìchto dvou mìsících byli
pøíjemnì naladìni.A a vyjedete na tu vai dovolenou, nezapomeòte
pøibalit kromì vìcí potøebných i dobrou pohodu, trpìlivost, ohleduplnost, trochu toho pochopení pro druhé,
sebezapøení a hlavnì hodnì vzájemné lásky. Spisovatel Erich Maria Remarque (1898- 1970) kdysi øekl:
Bez lásky je èlovìk pouhá mrtvola na dovolené. A proto zùstaòme lidmi. Lidmi plnými ivota, kteøí vak
od ivota neádají nemoné, protoe to potom není ivot ale jen naøíkání na ivot. A my vichni urèitì
ivot milujeme a tak neztrácejme èas a uívejme si, protoe èas prázdnin a dovolených je tím nejideálnìjím èasem. A i krátký èas je dostateènì dlouhý na plnohodnotné proití.
Na pøítí shledání se tìí Jana Matoulková

M

A co zahrádkáøi ...

áme tady èerven, mìsíc, kdy u zahrádkáø zaèíná sklízet plody své práce. Nìkdy mùe být i zklamán,
pokud neudìlal ve dobøe. Stane e zapracuji i pøíroda, která nám udìlá to, co jsme zrovna nepøedvídali.
V minulém zpravodaji jsem psal o pøedpìstování rajèatové sadby.
Dnes o tom, jak úspìnì pìstovat rajèata. Pøi jejich pìstování je nutné si uvìdomit, jde o nároèný teplomilný
druh zeleniny. V nìkterý oblastech nelze ani toto pìstovat, nebo se musí udìlat ve pro zmírnìní nìkterých
nepøíznivých vlivù. Pro zahrádkáøskou praxi je mono doporuèit rajèata tyèková s ohledem na vìtí výnosnosti
keøíèkových. Pøedevím si vak ceníme dlouhou dobu pøi postupné sklizni, která je pro drobné pìstitele významná.
Abychom mohli plnì vyuít vegetaèní dobu a od rostliny získat maximální úrodu, musíme se zajistit k výsadbì co
nejsilnìjí sazenice. Proto ta rada v minulém èísle, vypìstovat si dostateènì silné sazenice. Vycházíme ze skuteènosti,
e plod rajèete potøebuje od zakvetení do skliznì 45 dnù, a to jetì musí být odpovídající teplo pro vývoj a dozrání,
co vìtinou mìsíc èerven splòuje.
Pùdu pøed výsadbou peèlivì pøipravíme dodáním dobrého kompostu nebo dobøe uleelého starího hnoje, protoe
rajèata mají na výivu vysoké nároky. Souèasnì se sázením dáme do zemì tyèku o délce asi 2 m, která bude sazenici
oporou. Koncem kvìtna a bìhem èervna pøihnojujeme slabými dávkami drùbeího trusu, zakvaeného a øedìného
jedna ku pìti (a deseti). Mùeme pouít Cererit. Je výhodné tyto hnojiva kombinovat. S pøihnojováním koncem
èervna, nejpozdìji v polovinì èervence konèíme. V té dobì ji rostlina dost narostla, v pùdì je dost ivin pro zbytek
vegetaèního období.. dostateènì zaléváme. Za detivého poèasí se doporuèuje koncem èervna postøik Kuprikolem
proti plísni. Je vhodné zhotovit nad sazenicemi støíku, která zabrání pøi velmi detivém poèasí jejich pøemokøení a
tím i vzniku plísní. Dorùstající rostlinu pøivazujeme ke kolíkùm, hlavnì vak vytipováním odstraòujeme zálistkové
výhony, které vyrùstají z padí kadého listu a to hned pokud je výhon malý. Vìtina odrùd tyèkových rajèat se pìstuje na jeden výhon a tvorba dalích výhonù je neádoucí. Tato pøipomínka se mùe zdát nìkomu zbyteèná, ale existuje znaèné mnoství pìstitelù, kteøí buï neví, e tyèková rajèata se pìstují na jeden výhon, nebo si neumí
s vytipováním poradit. Co vlastnì tímto dùsledným vytipováním zálistkových výhonù sledujeme? Pøedevím jde o
to, aby se rostliny vysázené ve zvoleném sponu pøíli nezahuovaly a hlavnì pak, aby rostlina tvoøila jen jeden
výhon, na kterém narùstají v pravidelném opakování tøi listy nad sebou a pak narùstá kvìtní stvol, pìt tøi listy a

znovu kvìtenství. Nevytípneme-li zálistkové výhony, pak je tento pravidelný cyklus nasazování listù a kvìtenství
naruen a rostlina se neúmìrnì zahuuje. Toto zahuování odèerpává rostlinì energii. Tím je posunuta sklizeò,
nìkdy i déle neli mìsíc. Zhruba jsem vyèerpal postup pìstìní a závìrem bych ètenáøi doporuèil desatero pìstování
rajèat jak ho sepsal známý zahrádkáø pan Cibulka:

1. V oblastech ménì pøíznivých a ve výkách nad 350 m nemá význam bez pouití skleníkù a fóliovníkù rajèa
ta pìstovat.
2. Pùdu hluboko zkypøit a bohatì zásobit ivinami.
3. Zajistit si pro výsadbu silné a dobøe rostlé sazenice.
4. Volit plodné, ranì dozrávající, osvìdèené odrùdy.
5. Chránit rostlinu proti napadení plísní bramborovou nebo milicí.
6. Pravidelnì vyvazovat a vytipovat zalistové výhonky.
7. Pravidelná závlaha sniuje praskání plodù!!!
8. Vèas odstranit vrchol rostliny, nebo pozdní nasazená kvìtenství.
9. Pamatujme, e to, co nám uteèe v èervny, budeme pozdìji ji patnì dohánìt.

V poslední dobì se na naich zahrádkách pokouíme pìstovat kukuøici. Nìkolik informací o této rostlinì.
Objevení Ameriky znamenalo pro Evropu legendární bohatství, k nìmu patøila i kukuøièná rostlina. Kukuøice se
významnì podílela na vysoké civilizaci Inkù, Mayù a Aztékù, které provázela v dobì rozkvìtu jejich øíí a pøeila
jejich rozpad.
Vlast a pùvodní forma kukuøièné rostliny zùstávají neznámé. Kladou se do Guatemaly nebo Mexika. V prehistorických mexických sídlitích byly nalezeny sotva 4  4 cm dlouhé, ale dobøe vyvinuté kukuøièné palice, které se
datují do doby 5200  3400 let pøed naím letopoètem.
Dávno pøed pøistáním Kolumba u amerického pobøeí se národy v oblasti Peru a USA ivily kukuøicí. Kukuøièná
rostlina tehdejí doby se témìø neliila od dnení formy.
ZEA mays má pouze jediný druh, existuje vak 70 jeho botanických norem. Vìdecké jméno ZEA pochází ze
staroøeckého oznaèení dnes neurèitelné obiloviny. Název MAYS souvisí se jménem národa Mayù. Kukuøice byla
z Ameriky dovezena roku 1520 a to do panìlska. Nìkteré prameny mylnì uvádí Turecko.
Kukuøice je nepochybnì nejkrásnìjí a nejproduktivnìjí obilovinou. Je nároèná na dobrou pùdu. Je vìtropraná.
Zrno je velmi výivné, i kdy obsahuje ponìkud ménì bílkovin a krobu ne penice. Obsah tukù je nejvìtí ze
vech obilovin. Jako potrava stojí kukuøice na druhém místì za rýí. Ponìvad kukuøièná mouka má ménì lepku,
hodí se k peèení ve smìsi mouky penièné nebo itné. V Itálii se vak pouívá samotná kukuøièná kae  polenta.
Ve Støední Americe na smaené koláèe  TORTILLAS.vìtina produkce se zkrmuje dobytkem.
Z jemných obalových listenù klasù se dá vyrábìt papír. V evropském jídelníèku je doplòkovou stravou. Pìstují se
tu zvlátní formy. Je to pøedevím kukuøice pukancová, její zrn a praskají a vnitøek vystoupí jako kyprá bílá hmota.
Pak je jetì oblíbená kukuøice cukrová, historický nejmladí forma. Známa teprve od roku 1779. jako zahradní
okrasná rostlina je prozatím zapomenuta.
Ji dosti bylo zahradnièení a protoe se blíí konec kolního roku a zaèátek prázdnin, na které se dìti nedoèkavì
tìí, pøipomeòme si pøi této pøíleitosti nìkterá podaøená tvrzení nepodaøených ákù.
Mám rád pøírodu, protoe nemluví a jenom umí.
Botanická zahrada je muzeum, které se musí zalévat.
Jahody uvidím na dálku podle jejich výstrané barvy.
Léèivé rostliny sbíráme proto, aby lidé mohli marodit.
Tráva se zelenala tak dlouho, a dozrála do sena.
Na jaøe vechno kvete k prázdninám.
Z kvìtin v oknech jdou nejhezèí kvìtináèe.
Agronom má hlavu plnou plevele.
Z ovoce maminka vyrábí komposty.
Panenská pùda je taková pùda, na kterou jetì lidská ruka nepoloila nohu.
Plodiny pìstujeme tím, e nièíme plevel.
Vepø pro nás vyrábí maso a hnùj.
Ve roste jako z vody, kdy se zahrádka odvodní.
Na zahrádce se nic nechová, ale pìstuje.
V únoru zmizí sníh do vody.
V záøí bývá poèasí promìnlivé. Z mrakù padá dé a se stromù ovoce.

Sepsal L. Mare

Informace z radnice

Program zasedání obecního zastupitelstva dne 16. 6. 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
ádost MS Bohuslavice o finanèní pøíspìvek
ádost o prodej èásti obecního pozemku è.p. 530
Schválení odmìn v PO
Vyjádøení inspekce ivotního prostøedí ke stínosti obèanù
Pøidìlení èísla popisného budovì+ na parc. è. 697/3
Diskuse
Usnesení a závìr

K bodu 2

Kadoroèní pøíspìvek na Halínský pohár  schválen pøíspìvek 2000 Kè

K bodu 3

Pan Èiháèek ádá o odprodej asi 20 m2 pozemku u vchodu do jeho domku. Tento pozemek ji v souèasnosti
stejnì pouívá, jde vlastnì o legalizaci tohoto stavu. Bylo odloeno na pøítí zasedání, nejsou jetì jasné
majetkové vztahy k tomuto pozemku.

K bodu 4

Jde o pravidelné pololetní odmìny v Z a M, které navrhuje zøizovatel  platba jde ze státního rozpoètu

K bodu 5

Zastupitelé byli seznámeni s vyjádøení Èeské inspekce ivotního prostøedí ke stínosti obèanù ve vìci kritické
situace Bohuslavického potoka. Ve vyjádøení inspekce konstatuje, e na Bohuslavickém potoce byly provede
ny nìkteré ivelné úprav vesmìs bez schválené dokumentace a bez øádného projednání a to pøedevím vybu
dování trubních propustkù s nedostateènou prùtoènou kapacitou, opevnìní koryta døevìnými prvky s násled
kem zmenení prùtoèného profilu, zásadní zmìny pùvodního systému boèního napájení rybníkù v obci, který
byl bìhem delího èasového období pøetvoøen na systém prùtoèný. Po pochùzkách, které byly provedeny bylo
zjitìno, e Bohuslavický potok je z pohledu protipovodòový opatøení v celé své délce v nevyhovujícím stavu.
Pro souèasné období je ve vyjádøení navrhováno pøedevím odstranìní pøekáek ze bøehù potoka, které se
nacházejí na soukromých pozemcích jednotlivých vlastníkù v bezprostøedním okolí potoka, proøezání porostù
okolo potoka, vyèitìní potoka od nejvìtích nánosù, opravu zdevastovaných propustkù a jejich rekonstrukci
na vìtí prùtoènou kapacitu a úpravu propustku na pøívodu od rybníka Kacíø na mení profil se krtícím
vlivem se souèasným vznikem akumulace vody v nezastavìném území nad tímto místem.
Z dlouhodobìjího hlediska je navrhováno vybudování ètyø poldrù mimo povodí Bohuslavického potoka a
vybudování obtokového kanálu mimo zastavìné území obce. Akce by mohla být zahájena v roce 2004, bude to
vak záleet na úspìchù jednání o výkupech pozemkù potøebných pro tuto stavbu.
Na závìr inspekce konstatuje, e podle informací, které získala povauje stínost obèanù za oprávnìnou. Celý
text je k dispozici u starosty obce.
jedná se o èást budovy na Marjánce, kterou odkoupil pan Rejdaj a která je stavebnì oddìlena od èp. 121 
budovì bylo pøidìleno èíslo popisné 371.

K bodu 6

Usnesení ze schùze ZO dne 16.6.2003
Zastupitelstvo obce
1.
schvaluje zápis z minulé schùze, konané dne 19.5.2003  10 hlasù pro, 1 se zdrel
2.
schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi 2000,- Kè Mysliveckému sdruení
Bohuslavice na poøádání Halínského poháru  10 hlasù pro, 1 se zdrel
3.
odkládá zámìr odprodat èást parcely è. 530 do pøítí schùze a bere na vìdomí dolou ádost
man. Urbanových se zámìrem odprodeje èásti parcely è. 336  vemi 11 hlasy
4.
schvaluje poskytnutí mimoøádné odmìny øeditelce Z v Bohuslavicích paní Janì Hladíkové
a
øeditelce M v Bohuslavicích paní Martinì Pøibylové ve výi 3000,- Kè  10 hlasù
pro , 1 se zdrel
5.
bere na vìdomí vyjádøení inspekce ivotního prostøedí ke stínosti obèanù
6.
schvaluje pøidìlení popisného èísla 371 budovì na parcele st. p. è. 697/3 pana Vojtìcha
Rejdaje, která je stavebnì oddìlená od èp. 121
Usnesení schváleno vemi 11 hlasy pøítomných.

Co jste hasièi?

K

SOUTÌ O POHÁR STAROSTY
OBCE BOHUSLAVICE
výsledková listina
Mladší áci:
1. Nové Mìsto n.M.
2. Jasenná
3. Jílovice
4. Vrchoviny B
5. Bohuslavice A
6. Vrchoviny A
7. Pøibyslav
8. Bohuslavice B
Starší áci:
1. Vrovka
2. Bohuslavice A
3. Pøibyslav
4. Nové Mìsto n.M.
5. Jasenná
6. Jílovice
7. Bohuslavice B
eny:
1. Jílovice
2. Jasenná
3. Bohuslavice
4. Pøibyslav
5. Nové Mìsto n.M.
6. Jestøebí
7. Slavìtín
Mu i:
1. Jílovice
2. Bohuslavice
3. Nové Mìsto n.M.
4. Pøibyslav
5. Vrovka
6. Slavìtín

èas:
36,4 s
43,2 s
48,2 s
52,3 s
61,4 s
64,5 s
69,1 s
84,0 s
37,0
40,1
42,4
47,9
63,1
75,0
90,9

s
s
s
s
s
s
s

54,6 s
64,0 s
65,1 s
78,0 s
96,3 s
104,1 s
diskvalifikace
56,7
57,0
65,7
71,5
72,9
81,7

s
s
s
s
s
s

dy budete èíst tyto øádky, bude
do konce mìsíce èervna zbývat
pouze nìkolik málo dnù. Já se
vak jetì vrátím k mìsíci kvìtnu, kdy 30.
kvìtna ve Vrchovinách probìhla Okrsková
soutì v poárním útoku. Této soutìe se
zúèastnila drustva en a muù a obsadila
pìkné umístìní. Mui obsadili druhé a eny
ètvrté místo.
I v mìsíci èervnu se nae drustva
zúèastnila nìkolika soutìí a na oslavách 7.
6. v onovì a 14. 6. v Nahoøanech pøedvedla ukázky s historickou i souèasnou technikou. Zde pøedvedli také ukázku poárního útoku nai mladí
hasièi. Tého dne se té konala soutì v kategorii en ve
ïárkách, odkud se nae drustvo pøivezlo pìkné tøetí místo.
Dne 21. 6. ná sbor uspoøádal na místní sokolské zahradì ji 4.
roèník netradièní soutìe o Pohár starosty obce Bohuslavice.
Soutì zaèala slavnostní událostí, pøi které ná nejstarí èlen
pan Václav Mervart obdrel za dlouholetou práci v naem sboru
nejvyí Èestné uznání Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska.
V listopadu oslaví 90. narozeniny a proto mu pøejeme mnoho
zdraví do dalích let. Ji zmínìné soutìe se zúèastnilo 28
drustev ve ètyøech kategoriích: mladí a starí áci, eny a mui.
Za ná sbor startovalo est drustev:
Mladí áci A: Aneta Rydlová, Jan Kapar, Petr Èepelka,
Tomá Hladík, Petr Gavlák, Marek Hronovský
a Martin Petr.
Mladí áci B:Petra Králíèková, Lucie Pøibylová, Duan
Blaek, Luká Timura, Petr Gavlák, Tomá
Voborník a Milan kolník.

Starí áci A:
Starí áci B:
eny:
Mui:

Lucie Hladíková, Kristina Petrová, Zdeòka Králíèková, Veronika Fejtková, Ale
Petr, Jindøich Králíèek a Milo Lenfeld.
Monika Pøibylová, Elika Èepová, Narine Kostanjanová, Albert Kosnanjan, Jindøich
Králíèek, Milo Lenfeld a Ale Kapar.
Jana Herzigová, Petra Herzigová, Marcela Svìtlíková, Jitka Èepelková, Jaroslava
Hemelíková, Monika Blaková a Marie Huková.
Radek Rydlo, Jiøí Èerný, Luká Prax, Karel Èepelka, Václav Bíl, Vladimír Herzig, a
Libor Fejtek.

Jak je zøejmé z výsledkù, nejúspìnìjím byl SDH z Jílovice, který si odvezl pohár v kategorii muù i
en. Mui z Jílovice zvítìzili pouze o 0,3 s právì pøed naím drustvem. Nebýt malé chybièky, tak mohl
pohár zùstat doma
Na závìr bych chtìl podìkovat vem sponzorùm. (Obecní úøad Bohuslavice, ZEPO Bohuslavice a.s.,
ASC  Syrovátko Josef, kovovýroba, Hronovský Josef  kovovýroba, Kroka tefan  stavitelství, Kyralová
Ivana, Sdruení Hùlka a syn  kamenosochaøské práce, Nosková Marie  Restaurace Orel, Maryka Josef 
autodoprava, Petr Gois  autodoprava, Mvdr. Jiøí Herzig, Leo Tomá  autodílna Pohoøí, Renata Jindrová
 kadeønictví, Jiøí Jór  kovoobrábìcí, Polakoviè Alexandr  Hostinec u Jekù, Potraviny Verner, Nové
Mìsto n.M., Primátor Náchod, Deva Nové Mìsto n.M. a Friesland  mlékárna Opoèno), dále kolegùm
z SDH Vrovka a i vem èlenùm i neèlenùm naeho sboru, kteøí se podíleli na zdárném uspoøádání této
soutìe.
Karel Èepelka

Od 1. èervence bude odbor registrace motorových vozidel
pøemístìn z Náchoda do Nového Mìsta n.M.
a to do budovy starého Eltonu
na Námìstí Republiky.

OBECNÍ ÚØAD PØEJE VEM OBÈANÙM PØÍJEMNÉ PROITÍ
LETNÍCH MÌSÍCÙ, PÌKNÉ POÈASÍ
O DOVOLENÝCH A DÌTEM CO NEJHEZÈÍ PRÁZDNINY.
PØÍTÍ ÈÍSLO VYJDE KONCEM SRPNA.
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