Bohuslavický
zpravodaj
05/2004
KVĚTEN
Štěstí! Co je štěstí?
Muška jenom zlatá,
která za večera kol tvé hlavy chvátá…
oblétá ti skráně, v kadeř se kryje,
v dlaně hlavu skládáš, ruka utlačí je.
O tom, co je štěstí, asi přemýšlel mnohý z nás. Pro někoho znamená štěstí výhra ve
sportce či nějaké loterii, pro ty skromnější je štěstím pravidelný měsíční plat ( výši nebudeme
rozebírat), tedy práce sama. Pro ty ještě skromnější, kteří již dávno přehodnotili žebříček
hodnot - tedy věcí důležitých a méně důležitých (tím nechci tvrdit, že peníze nejsou zapotřebí
a kdybych vyhrála, tak …), je štěstí, že se ráno probudí a večer může poděkovat za další
obyčejný den a že je zdravý, alespoň v mezích možnosti. A tak dny plynou - přes opakující
se stereotyp všedních dnů je to však stereotyp jen zdánlivý, protože každý den je jedinečný
originál.
Zvláštní však je, že k tomuto výkladu štěstí člověk obyčejně dojde, no, když na něho dojde.
Babička říkávala, že na každého jednou dojde a že boží mlýny melou pomalu – ale jistě.
Tuším, jak to asi myslela. Já mám ale na mysli spíš rčení ….když někdo dojde ke křížku.
Prosím, omlouvám se, pokud si někdo toto rčení vysvětlil momentálně s příchutí černého
humoru nebo pokud to někoho trochu vykolejilo.( když člověka špatně poslouchá tělo, je rád,
že dojde při vycházce až k tomu „křížku“- směrem na Slavětín). Já tedy raději zastavím na
té pravé koleji a nechám vás nasednou do toho správného vlaku. Vzhledem k tomu, že jsem
taky dojela, i když o posledních dnech před pětitýdenním zastavením se snad už o jízdě ani
nedalo mluvit, a pak mě to došlo.
CO? No, že zdraví, je to největší štěstí a že i člověk musí občas projít „technickou“ , aby měl
jistotu, že může dál „jezdit“ a aby prostě každé ráno „ nastartoval“. Přesvědčila jsem se, že to
funguje a že na rezervu člověk opravdu daleko nedojede. Tak akorát do nemocnice. Ale taky
už vím, jak se probouzí jaro, když začíná ve stromech proudit míza. No řeknu vám, že i
nějaký ten litřík v podobě krevní tekutiny není k zahození. No a pak se stromy probudí,
rozkvetou a dávají plody. V mém případě bych asi o rozkvetení taktně pomlčela, rodit tedy
stoprocentně už nebudu, ale nějaké plody – zřejmě práce – snad ještě budou. Teď momentálně
se pokouším spíš o výplod fejetonu pro tento měsíc.
Ráda bych se však ještě vrátila k tomu štěstí a té mušce jenom zlaté, protože ve štěstí
na otázky asi pevně doufají a věří letošní maturanti. Vždyť květen je právě měsíc „svatých
1

týdnů“ a maturitních zkoušek. Ještě kdyby tak byla ta zlatá muška z pohádky, která by třeba
mohla napovídat.
Štěstí si každý opravdu představuje asi opravdu jinak.
Tak třeba všichni pořadatelé Pohádkového lesa by pokládali za štěstí, aby tuto sobotu, tedy
22.KVĚTNA NA KRÁLÍČKOVĚ KOPCI A OKOLÍ n e p r š e l o , s v í t i l o
s l u n í č k o a přišlo hodně těch, kteří mají rádi pohádky i trochu té turistiky a dobré zábavy.
A mě se vlastně poštěstilo vás pozvat do pohádky.
Start je v 9.30 hodin a do pohádky se můžete vydat až do 11 .hodiny. Občerstvení je také
zajištěno, takže ten, kdo bude mít štěstí a nezabloudí, neodnese si ho čert do pekla nebo
vodník do své vodní říše, na něho se dostane.
Nebojte se, nezapomněla jsem na to, že měsíc květen patří také všem ženám, které
měly, mají a ty í budou mít to štěstí být to nejbáječnější maminkou, babičkou. Ale i třeba
prima tetou nebo kamarádkou. Měla jsem to štěstí, že pan starosta v době mé nemoci na ženy
nezapomněl. Přesto i já přeji všem dívkám, budoucím maminkám, babičkám ,no prostě všem
ženám - plnou náruč ŠTĚSTÍ.
A s vámi se, milí čtenáři, za měsíc těším na setkání.Ale i když „technickou“ mám za
sebou, ta pravidelná údržba mě čeká a proto raději budu jezdit bezpečně, abych zase
nedojezdila. Ono jezdit rychle se nevyplácí (ani u lidí- ani u aut) a zvlášť, když „rok výroby“
je poněkud staršího data. Věřím, že neuvíznete v další z akcí Krištof a raději ani pod rukama
doktorů. Takový Rozruch (v podání Vlasty Buriana), to by byla taky pěkná akce „Krištof“.
Úspěšné každodenní nastartování, šťastnou jízdu i šťastný návrat
vám přeje Jana Matoulková

A co zahrádkáři…
V měsíci květnu má zahrádkář nejvíce práce. Je to měsíc, který vlastně působí jako čas rozmnožování
rostlin i stromů. Můžeme ještě roubovat a očkovat, všechno kvete a zahrádkář už může odhadovat svou budoucí
úrodu. Květen je oslavován spisovateli i básníky ve všech jeho podobách. I zahrádkář je spokojen, neboť
v květnu se jaro projeví v plné síle a kráse. Zahrádkáři i zemědělci si přejí, aby to byl měsíc vlhký, ne příliš
teplý, ale bez mrazíků. I když je chladné počasí vítané,nesmí přílišným poklesem teplot bránit vegetaci. Příliš
teplé počasí, které svědčí zahradě, nesvědčí příliš obilí. Ochlazení v polovině května /Ledoví muži) jsou
důvodem obav o osud teplomilných výsadeb. Jsou to především meruňky a broskve. Proto není příliš vhodné
tyto ovocné druhy sázet na příliš chráněná místa, neboť tyto záhy vykvetou a při častých přímrazcích násada
květu zmrzne. Letos byla násada květů velmi bohatá a to věští nadúrodu některého ovoce. Určitě v propadu
plůdku v červny se to zmenší, ale bude i možné, že zahrádkář bude muset některé druhy ovoce, zvláště jabloní a
hrušní také protrhat, neboť úroda by byla moc drobná. Není na škodu, když se některé druhy ovoce rodící ve
shlucích protrhá. Ovoce je pak větší a vybarvenější. Pozor na mšice nebo i padlí. Nehorují přílišné chemizaci, ale
při velkém výskytu těchto neduhů se musí použít.
Na měsíc kvete máme také pranostiky:
Æ V máji nemá oschnout pastýřovi hůl.
Æ Májová kapka za dukát, májová bouřička poroste travička.
Æ Květnová rosa činí zelený luh i háj.
Æ Když v májová rána žáby skřehotají, vydatný déšť znamenají.
Æ Když v máji neprší, tak to červen přeprší.
Æ Po mokrém květnu přichází suchý červen.
Æ Chladný a vlhký máj, v stodole ráj.
Kdo by se příliš bál chemie, přidám několik rad z výtahu ochrana rostlin bez chemie.
Molice skleníková
Æ Odpuzuje aksamitník, postřik výluhem cibule nebo česneku.
Æ Zadýmování skleníku nebo fóliovníku dýmem z tabáku.
Æ Postřik odvarem z bramborových klíčků.
Æ Zavěšení svazku listí z ořešáku královského do skleníku či fóliovníku.
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Mravenci.
Æ Odpuzuje levandule lékařská, máta peprná, lichořeřišnice větší, majoránka zahradní, rajčata, kapradiny nebo
bez černý.
Æ Odpuzuje mletá skořice.
Æ Postřik nebo zálivka výluhem pelyňku pravého.
Æ Vysypat do mraveniště nebo kolem záhonů sedlinu z kávy.
V květnu je potřeba hodně zavlažovat růže. Právě v tomto období hodně narůstají a potřebují hodně
vláhy, aby nastoupilo bohaté květenství. Průběžně lze také odstraňovat u šeříků odkvetlé květenství hned po
odkvětu, má to vliv na příští květenství. Někde zlobí krtek, ale pozor, krtek je chráněný a nelze je chytat ani
hubit. Jistých úspěchů v ochraně proti jeho přítomnosti bylo dosaženo při kladení silně aromatických látek do
chodeb. Doporučuje se rozříznuté stroužky česneku nebo naftalinové tablety rozdrcené a vložené do vchodu nor.
Dále bych chtěl upozornit zahrádkáře, ale i ostatní občany na pěstování malin i ostružin. Patři mezi
nejvýznamnější druhy drobného ovoce. Proto si zaslouží větší pozornost a neměly by chybět v žádné zahrádce..
v minulosti nebyl problém nasbírat dostatek tohoto ovoce na místech jeho přirozeného výskytu. A to na
pasekách, mezích a okrajích lesů. Dnes však těchto přirozených porostů stále ubývá a změnou soustavy
hospodaření v lesích, vlivem rekultivací a též poškozováním malinišť bude těchto přirozených porostů stále
méně. Dostatek tohoto ovoce si však můžeme vypěstovat i v té nejmenší zahrádce. O pěstování si povíme
v příštím čísle Zpravodaje.
Protože v máji je krásně, zapomeňme na chvilku na všechna úskalí života a skončím pěknou básní
Františka Hrubína:
Všechno v máji zpívá všechno voní,
Nejvíc planých růží kytička.
Pro koho pak vila jsem ji loni?
Jenom pro milého bratříčka.
Letos však ji viju pro mládence
Ze šípku, jenž kvete pod strání.
Je nám tady hezky jako mřence
V řece, kde se volně prohání.
Zavoň, kvítí, zazpívej nám máji
Zavlň se nám, vodo u nohou!
Jabloně jen proto odkvétají,
Že už vůni unést nemohou.
Sepsal L. Mareš.

Co jste hasiči…
V měsíci květnu se naší mladí hasiči zúčastnili dvou soutěží: První se
konal 2. května v Nízké Srbské o pohár SDH. Skládala se ze tří disciplin:
požární útok, štafety dvojic a štafety na 4x60 metrů. Naše mládež na tuto soutěž
odjížděla s určitými obavami, protože z důvodu nemoci některých členů byla
nucena soutěžit v oslabených sestavách. Mladší žáci (Klára Petříková, Petra
Králíčková, Petr Čepelka, Jan Kašpar, Martin Petr a Lukáš Timura)
s vypůjčeným kolegou z Blažkova (nejnižší počet členů družstva při PÚ je
sedm) v požárním útoku obsadili 3. místo, ve štafetě dvojic též 3. místo a ve štafetě na 4x60 m místo páté. Po
sečtení těchto tří disciplin se naše mladší družstvo umístilo ze 20 zúčastněných na velice krásném 2. místě.
Z tohoto umístění byli všichni mile překvapeni. Starším žákům /Kristýna Petrová, Lucie Hladíková, Zdeňka
Králíčková, Veronika Fejtková, Aleš Kašpar, Tomáš Kondek – při požárním útoku vypomohl ještě Martin Petr)
se tento úspěch napodobit nepodařilo. Ve štafetě dvojic obsadili 23. místo, ve štafetě na 4x60 m 24. místo a po
sporné diskvalifikaci za údajné přešlápnutí stříkací čáry v požárním útoku se celkově bohužel umístili z 25
zúčastněných na posledním 25. Místě.
Druhá soutěž se konala 15. května o Bohdašínský pohár v Bohdašíně u Červeného Kostelce. Byla
složena ze čtyř disciplin (navíc ještě stříkání ze džberovek na terč). Mladší žáci chtěli zopakovat velmi pěkné
umístění z minulé soutěže, ale bohužel z důvodu nemocnosti ještě ve více zdecimované sestavě (Aneta Rydlová,
Dušan Blažek a Jan Kašpar) obsadili celkově z 21 zúčastněných 11. místo. Ve štafetě dvojic obsadili 17. místo,
ve štafetě na 4x60 m 14. místo ve džberovkách 10. místo. V požárním útoku se umístilo na pěkném 4. místě. Je
škoda, že družstvo muselo být doplněno o členy z jiných družstev ( Stolín a Blažkov). Starší žáci s odhodláním
odčinit neúspěch z minulé soutěže odjížděli pouze v počtu pěti členů (Zdeňka Králíčková, Veronika Fejtková,
Aleš Kašpar, Tomáš Kondek a Aleš Petr). V požárním útoku s pomocí ml. Žáků Petra Čepelky a Jana Kašpara a
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po nešťastném uklouznutí Tomáše Kondeka obsadili 15. místo. Ve štafetě dvojic obsadili 19. místo, ve štafetě na
4x60 m 10. místo ve džberovkách 23. místo. Celkovým výsledkem ze 24 zúčastněných bylo 20. místo. Některé
z Vás jistě napadla otázka, jestli v těchto oslabených sestavách mělo vůbec význam tuto soutěž absolvovat.
Zvítězilo kladné rozhodnutí, protože případným úspěchem by si naše družstva vybojovala postup na okresní
soutěž, která se koná 29. května v Jaroměři. Tato soutěž byla poslední, která se započítávala do celkového
hodnocení za školní rok 2003/2004 a proto účast byla velice důležitá. Postup byl totiž nadosah. Bohužel,
nakonec se tak nestalo a postup oběma družstvům o vlásek unikl.
Pro muže a ženy začala letošní soutěžní sezóna již tradičně okrskovou soutěží ve Vrchovinách, která se
konala 14. května a zúčastnilo se jí 11 družstev mužů a 6 družstev žen. Naše družstvo žen před touto soutěží
pilně trénovalo a ve složení Petra Herzigová, Monika Blažková, Marie Hušková, Jaroslava Hemelíková, Jitka
Čepelková, Hana Fejtková a Marcela Světlíková si přivezlo pěkný pohár za 3. místo. Muži ve složení Miloš
Lenfeld, Jindřich Králíček, (ještě dorostenci, ale mohou již startovat v mužské kategorii) Tomáš Kaniščev,
Václav Bíl, Karel Čepelka ml., Vladimír Herzig a Radek Rydlo se ženám v umístění vyrovnali a ze soutěže se
vraceli též s pohárem za 3. místo.
Celková výsledky okrskové soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Muži:
Černčice
Slavětín
Bohuslavice
Provodov
Vrchoviny
Nové Město
Vršovka
Krčín
Šonov
Přibyslav
Spy

Ženy:
Přibyslav
Provodov
Bohuslavice
Nové Město B
Nové Město A
Vrchoviny

A závěrem jedna pozvánka:
SDH Bohuslavice pořádá 5. Ročník soutěže v netradičním požárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice,
který se bude konat v rámci oslav 125 let založení SDH v Bohuslavicích v sobotu dne 19. 6. 2004 v 10 hodin na
zdejší Sokolské zahradě. Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích – mladší žáci, starší žáci, muži a ženy. Po
celou dobu konání této akce je zajištěno občerstvení.
Na Sokolské zahradě se těší nashledanou
Karel Čepelka ml.

A jak dál?
Jsem obyvatelem Bohuslavice a mám zájem, aby se nám občanům v obci dobře žilo. Někdy to vychází,
někdy ne.
V posledních letech zvýšení provoz na naší frekventované silnici byl podnětem k vydláždění chodníků,
což jsme všichni uvítali, stejně jako úpravu prostranství ve středu obce.
Doba však přinesla také věci, které ku prospěchu nás obyvatelů nejsou. Jednou z nejpalčivějších je, že
v obci byla zrušena prodejna potravin, kterou pro sebe stavěli obyvatelé svépomocí v akci Z. ke zrušení došlo jak
nepromyšleným rozhodnutím zastupitelů obce, tak i tvrdým prosazováním soukromého zájmu místního
podnikatele. V minulém čísle Bohuslavického zpravodaje pan starosta zdůvodňuje, že by se prodejna v obci
nemohla uživit, že by v ní byl malý obrat. Velkoobchodník Verner¨však měl a má zájem u nás prodejnu otevřít a
určitě by nešel do ztrátového podnikáni.
Proč však jsem se rozhodl vystoupit: Mám obavy, že nás zastupitelé obce staví před další akci, která
nebude ku prospěchu obyvatel, ale naopak.
Počátkem dubna navštívil většinu našich majitelů domků úředník nebo úřednice s blokem a tužkou a
chtěli vědět, kde se majitel domku dá zřídit jímku s čerpacím zařízením pro tlakovou kanalizaci. Byl jsem
šokován, bydlím ve čtvrti, kde je dokonalá spádová kanalizace se septiky u každého domu. Kanalizaci jsme
budovali brigádami ještě v akci Z, světlost potrubí je 40 cm a má ideální spád, takže nevyžaduje nejmenší
údržbu.
Bližší informaci o plánované tlakové kanalizaci jsme se dověděli na schůzce svolané obecním úřadem
na 15. 4 . v 18 hodin.
Zástupce firmy Presskan nám ukázal stroj na čerpání, (chyběla tu jen vrtule na rozmělňování tuhého
odpadu a elektromotor 1,1 kw ( a přečetl nám, jaké výhody má tlaková kanalizace.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bezobslužný provoz
systém bez úniku do spodních vod
česká výrobek
15 let ověřený systém
kompletní dodávky včetně ČOV
nízké stočné
ekologický systém kanalizace

Na dotaz na kolik takové jedno zařízení s jímkou přijde nám neodpověděl.
Na schůzi přišli většinou obyvatelé, kteří mají problémy s kanalizací, kde vlastně namísto kanalizace jsou
jen zatrubené příkopy a voda jim tam zamrzá. Ti hlasovali pro jakoukoliv kanalizaci.
Po schůzi se mi podařilo získat prospekt k tomuto tématu. Kromě běžných propagačních frází jsem se
dověděl ve které obci už tato tlaková kanalizace běží a za kolik.
Z dvanácti realizovaných staveb vycházely náklady na jednu jímku s příslušenstvím od 22 857 Kč do 174
285 Kč. V průměru 211 752 Kč na jednu jímku s příslušenstvím.
Z uváděného seznamu realizovaných staveb Presskanem jsem si vybral dvě nejbližší – Ústí nad Orlicí –
Kerhartice a Horní Ředice u Holic. Zavolal jsem tam. Z Ústí mi sdělili, že v Kerharticích mají spádovou
kanalizaci do společné jímky s odtud to čerpají na kopec, kde mají čističku. Není to tedy tlaková kanalizace.
V Horních Ředicích se rozhodli pro tlakovou kanalizaci, protože nemají dostatečný spád na kanalizaci
gravitační. Celkové výlohy pro obec velkou asi jako Bohuslavice byly dvacet milionů korun, takže náklad na
jednu jímku jim přišel na 127 388 Kč. Ani stočné nemají nízké, vodné platí 25 Kč, stočné 28 Kč. Pan Jiří Kosel
se kterým jsem hovořil, uvedl, že jediná nevýhoda gravitační kanalizace jsou širší a hlubší výkopy, ve všem
ostatním však spádová kanalizace je nesrovnatelně výhodnější než kanalizace tlaková.
Naše obec neleží v rovině, takže je ideální pro spádovou kanalizaci. Hlavní potrubí by mohlo probíhat
souběžně s potokem, ale hlouběji pod jeho úrovní, takže by se do něho dala napojit většina existujících přípojek,
které dosud ústily do potůčku. A aby výkop pro hlavní kanalizační větev nemusel být příliš hluboko, mohla by se
u několika málo objektů, které leží hlouběji pod terénem použít tlaková kanalizace.
V dnešní době tím, že kanalizační splašky jsou sváděny v obci do potůčku, je voda protékající rybníky
částečně znehodnocena. Má to však také dobrou stránku, že rybníky působí jako biologické čističky a podle
pracovníků VAKu voda vytékající z vesnice není závadná.
V nynější době platí vyhláška EU, že sídliště pod 2000 obyvatelů nemusejí mít kanalizační čističku. Pokud
bychom však chtěli vodu z budoucí kanalizace čistit, pak by u nás byla vhodná biologická čistička propagovaná
nyní v Německu. Je to mělký rybník s podložím za štěrku a na něm ornice, ve které rostou vodní rostliny, zvláště
rákos. Na jednoho obyvatele se počítá pět metrů čtverečných, takže pro naši obec by stačila plocha menší než 0,5
ha.
Všechny tyto náklady by nedosahovaly zlomku předpokládané ceny tlakové kanalizace.
A pokud zastupitelé předpokládají, že by část nákladů přenesli na majitelé domků tím, že by si každý
zřídil svoji vlastní čerpací jímku, pak se hluboce mýlí.
M. Richtr

Ze zastupitelstva
Program schůze zastupitelstva obce, konané dne 17.5.2004 ve 20.00 hodin v kanceláři starosty Obecního úřadu
v Bohuslavicích - 5. schůze od počátku roku.- přítomno všech 11 členů zastupitelstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
Žádost o příspěvek – ČSŽ , MS a SDH
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
Roční účetní závěrka a výkaz o hospodaření r. 2003
Změna vyhlášky 2/2004 a zrušení vyhlášky 3/2004
Přeshraniční spolupráce
Smlouva o nájmu plynovodu
Žádost o odprodej pozemků
Ostatní záležitosti obce
Usnesení

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulé schůze
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno všech 11 členů obecního
zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl: Evu Čudovou a Helenu
Zámečníkovou. Do návrhové komise : Radek Rydlo, Václav Voborník. Zapisovatelka : Syrovátková.
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Starosta přečetl navržený program. ZO schvaluje všemi 11 hlasy přítomných.
Bylo přečteno usnesení z minulé schůze- schváleno 9 hlasy přítomných, 2 se zdrželi hlasování
2. Žádost o příspěvek – ČSŽ, MS, SDH
Uvedené organizace požádaly o příspěvky na Pohádkový les, Halínský pohár a Soutěž o pohár starosty obce a
125 let výročí SDH.
Návrh starosty: ČSŽ- 6.000,- MS – 2000,- , návrh p. Hronovského: SDH – konat pod záštitou obce.
Návrh schválen všemi 11 hlasy přítomných.
3. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
4. Roční účetní závěrka a výkaz o hospodaření r. 2003
ZO schvaluje obojí bez výhrad všemi 11 hlasy přítomných.
5. Změna vyhlášky 2/2004 a zrušení vyhlášky 3/2004
Po přezkoumání Krajským úřadem v Hradec Králové bylo zjištěno, že vyhláška č. 2/2004 je nesprávně
formulována. Správně má znít: Obecně závazná vyhláška Obce Bohuslavice č. 4/2004 o příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole a školní družině základní školy. ZO schvaluje tuto vyhlášku
všemi 11 hlasy přítomných.
6. Přeshraniční spolupráce
Starosta informoval o nabídce polské obce Pieszyce na spolupráci. ZO schvaluje všemi 11 hlasy zahájení jednání
o spolupráci
7. Smlouva o nájmu plynovodu
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy. ZO schvaluje všemi 11 hlasy přítomných.
8. Žádost o odprodej pozemků
Pan Jiří Šitina žádá o odprodej parcel č. 1391/3 a 290/3 , neboť mu zabraňují v přístupu na jeho parcelu 1391/2,
na které chce v budoucnu se synem postavit rodinný domek.
Starosta zatím nezjistil u parcely č. 290/ 3 majitele, neboť žádost byla doručena odpoledne před zastupitelstvem.
ZO schvaluje záměr o odprodej obou parcel, pokud se prokáže, že i parcela č. 290/3 je obecní, 7 hlasů pro, 4 se
zdrželi.
9. Ostatní záležitosti obce
p. Richtr seznámil zastupitele s článkem, který hodlá zveřejnit v obecním časopise.
Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva dne 17.5.2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZO schvaluje všemi 11 hlasy přítomných program dnešní schůze
ZO schvaluje 9 hlasy přítomných usnesení z minulé schůze , 2 se zdrželi hlasování ( Čudová, Hemelík)
ZO schvaluje všemi 11 hlasy přítomných příspěvek ČSŽ na Pohádkový les ve výši 6000,- Kč, MS na
Halínský pohár 2000,- a SDH konání soutěže O pohár starosty obce a 125 . výročí sboru pod záštitou
obce.
ZO schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 a roční účetní závěrku a
výkaz hospodaření za rok 2003 všemi 11 hlasy bez výhrad.
ZO schvaluje všemi 11 hlasy přítomných Obecně závaznou vyhlášku Obce Bohuslavice č. 4/2004 o
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole a školní družině základní školy.
ZO odkládá všemi 11 hlasy přítomných zrušení vyhlášky č. 3/2004 do příští schůze.
ZO schvaluje všemi 11 hlasy přítomných smlouvu o nájmu plynovodu
ZO schvaluje záměr o odprodeji parcely č. 1391/3 a pokud se prokáže obecní vlastnictví i parcelu č.
290/3 – 7 hlasů pro, 4 se zdrželi ( Kutina, Rydlo, Králíček, Hladíková)
ZO bere na vědomí vystoupení p. Richtra

Ze zápisníku starosty
Volby do evropského parlamentu.
Rád bych Vás informoval, že na telefonním čísle 810 800 000 je zřízena informační
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modrá linka k červnovým volbám do Evropského parlamentu. Operátoři na lince jsou připraveni
poskytovat občanům České republiky základní informace o volbách každý den včetně víkendu od 8:00 do 20:00
hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy zodpovězeny operátory během
následujícího dne. V případě nutnosti jsou připraveni provozní hodiny prodloužit. Linka bude v provozu ještě
několik dní po ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání.

Stočné.
V současné době obecní úřad vybírá stočné za rok 2003.
Protože nám VAK již nevypracovává sestavy o spotřebě vody jednotlivými občany, přistoupili jsme
k tomu, že stočné vybíráme paušálem a to tak, že každý občan zaplatí stočné z 20 m3/rok, což je množství, které
je hluboko pod normou spotřeby vody na jednoho občana. (55 m3/rok). Sazby jsou tyto:
180 Kč/rok
9 Kč/ m3 u toho kdo má obecní ČOV což činí
6 Kč/ m3 u toho kdo nemá ČOV což činí 120 Kč/rok
3 Kč/ m3 u toho kdo má vlastní ČOV což činí
90 Kč/rok
Na platbu stočného nebude občanům zasílána složenka, bude vybíráno tak, jako poplatky za
odpady na obecním úřadě. Nyní se vybírá stočné za rok 2003. Občané, kteří mají vybírací jímku a
požadují osvobození od placení stočného musí předložit doklad o vyvážení žumpy v roce 2003.
Vyhláška, kterou obec na vybírání stočného měla, bude na doporučení Krajského úřadu zrušena – ne
však proto, že bychom stočné nemohli vybírat, ale proto, že na jeho vybírání není žádná vyhláška potřebná.
Vybírání stočného vyplývá ze zákona o vodovodech kanalizacích a vyhláška je tedy nadbytečná. Z prostředků
vybraných za stočné se hradí náklady na údržbu a budování nových úseků kanalizace v obci a na financování
oprav koryta potoka souvisejících rovněž s odvodem odpadní vody. Protože vybrané peníze na tuto údržbu
nestačí je zbývající část těchto nákladů hrazena z rozpočtu obce.

Tlaková kanalizace.
Pořád jsme některými občany strašeni tím, že připravujeme stavbu tlakové kanalizace v obci. Není tomu
tak, zatím připravujeme jen projekt nezbytný pro další kroky v tomto směru a k tomu jsou potřebné údaje od
občanů, o tom, jak by se kanalizace u nich mohla realizovat
S nesmyslnými výpočty ceny čerpacích jímek, či představami o mnohem levnější gravitační kanalizaci
nemá smysl vůbec polemizovat. I odborníci z podniku Vodovody a kanalizace Náchod nám klasickou kanalizaci
vůbec nedoporučují protože její výstavba u nás by byla nesmírně obtížná ne-li nemožná. Pokud jsem někdy řekl,
že by to stálo asi 100 miliónů Kč, byl to velmi střízlivý odhad.
V podstatě máme tři možnosti:
1. Ponechat stávající stav s tím že budeme postupně dotovat výstavbu individuálních čističek u každého domku
v obci, tak, až tyto čističky budou u všech. To by obec přišlo postupně celkem asi na 10 miliónů Kč.
Souběžně s tím by se musela budovat dešťová kanalizace, která v obci v podstatě chybí nebo je nefunkční.
To by stálo asi dalších 10 miliónů Kč, opět postupně během více let.
2. Vybudovat tlakovou kanalizaci s čistírnou odpadních vod pod obcí. Celkové náklady by byly asi 30 miliónů
Kč. Cena jedné čerpací jímky se nevypočítává ale je pevně stanovena a činí 20000 Kč, pokud by byla
z nerezu tak 30000 Kč. Podmínkou pro to aby se obec do této akce pustila je získání dotace alespoň ve výši
80% z celkové ceny. Pro získání dotace je však potřeba mít připraven projekt. Za těchto předpokladů by
tato akce stála obec asi 6 miliónů Kč, zase po dobu několika let, kdy by se splácel úvěr, který bychom si na
to museli vzít. K tomu je také nutno připočítat úroky z úvěru. Tato stavba by byla realizována v poměrně
krátké době.
3. Přistoupit ke stavbě gravitační kanalizace. Do té by však nemohla podle nových zákonů být vyústěna
dešťová voda, takže bychom museli mít kanalizace dvě. To by představovalo mít několik let rozkopanou
vesnici a i nejstřízlivější odhady o celkové ceně překračují 100 miliónů Kč.
Z toho vychází jako reálné pouze první dvě možnosti a o těch také uvažujeme, stále jsou možné obě, záleží
to na vývoji legislativy a možnostech k získání finančních prostředků. I když u bodu 1. vypustíme náklady na
dešťovou kanalizaci, která by se musela obnovit i bodu 2., stále vychází bod 2. Stále levněji, záleží to na
množství získaných peněz z ostatních zdrojů.
Výjimka, podle které zatím není vyžadováno čištění vod u obcí pod 2000 obyvatel nebude platit dlouho,
zvláště u obcí ležících v pásmu ochrany spodních vod, mezi něž patří i Bohuslavice. I proto stát těmto malým
obcím přiznává dotace na stavbu kanalizací a ČOV a o ty budeme usilovat, protože by to vedlo k rychlému
vyřešení problému se splaškovými vodami ve vsi, což je podle mne výhoda proti dlouhodobému řešení podle
varianty 1.
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Co se týká názorů pan Richtra na provedení kanalizace v Bohuslavicích navrhuji mu, aby předložil návrh
vypracovaný odborníkem, podložený solidní studii, podle které budou celkové náklady na gravitační kanalizaci
v Bohuslavicích činit méně, než 50 milionů Kč, podaří-li se mu to uhradím mu všechny výdaje s tím spojené.

Ještě jednou obchod.
Z příspěvku pana Richtra:
1. Jednou z nejpalčivějších je, že v obci byla zrušena prodejna potravin
2. kterou pro sebe stavěli obyvatelé svépomocí v akci Z.
3. Ke zrušení došlo jak nepromyšleným rozhodnutím zastupitelů obce,
4. tak i tvrdým prosazováním soukromého zájmu místního podnikatele.
5. Velkoobchodník Verner¨však měl a má zájem u nás prodejnu otevřít a určitě by nešel do ztrátového
podnikáni.
1.

Žádná prodejna v obci nebyla zrušena, pokud nějaká prodejna v obci skončila tak to bylo proto, že
zkrachovala. Neexistuje nikdo, kdo by mohl prodejny rušit, kromě jejich provozovatelů nebo majitelů.
2. Obyvatelé ji stavěli v akci “Z“, nikoliv však pro sebe, ale pro Jednotu, tak jak to bylo dáno zákony, které
v té době platily. Bylo totiž povinností obce po dostavění prodejnu Jednotě prodat.
3. Rozhodnutí zastupitelů obce bylo v té době podle mne správné, protože jim po převratu zůstala nedostavěná
prodejna na které bylo asi za 3,5 milionu dluhů a na dostavbu nebyly prostředky. Prodejnu se podařilo
prodat za 4,5 milionu, takže se ziskem a bezohledný podnikatel ji dostavěl ze svého a prodej potravin
zachoval. Později ji prodal jinému bezohlednému podnikateli, který dal práci lidem ve vesnici a rovněž
prodejnu ponechal v provozu až do té doby, než se její provoz již nedal udržet.
4. Další bezohledný podnikatel pan Verner podle rozhovoru, který jsem s ním měl 17. května nemá zájem
vstoupit na trh v Bohuslavicích. Podle jeho vyjádření není v jeho zájmu vstupovat na trh ve vesnici, kde již
jeden obchod existuje, uvědomuje si, že v takové situaci to vede jen k tomu,že se pak každý obchodník snaží
všemožnými prostředky zlikvidovat konkurenta a mnohdy to vede k tomu, že se oba tak vyčerpají, že oba
skončí.
Je všeobecně známo, že v době, kdy tady měla prodejnu a hostince Jednota, hospodařily tyto provozovny se
ztrátou, která byla hrazena ze státního rozpočtu. To byla daň za to, že byl obchod povinně udržován i tam, kde
se za normálních okolností nemohl vyplatit. Je pravda, že to tenkrát bylo způsobeno i tím, že v obchodě
v podstatě nebylo co prodávat. Naštěstí žijeme v době, kdy nikdo nemůže nikomu přikazovat co má dělat a kde
musí nebo nesmí provozovat svoji živnost. Záleží to jen na tom jak se každý rozhodne sám.
Situace v obci je taková, že dnes tu jsou stále ještě dva obchody, i když jeden se značně omezenou otevírací
dobou. Já sám jsem z těch, kteří to mají do obchodu v Bohuslavicích nejdále, ale nikdy bych si nedovolil na to
stěžovat, připadá mi to jako velká rozmazlenost v této situaci si ještě vybírat, kde chci obchod mít. Musím totiž
přiznat, že i obchody ve vesnici existující mají sortiment o kterém se obchodům Jednoty jenom zdálo. Jsem rád,
že tady obchod alespoň je.
Jsou i takové vesnice ve kterých žádný obchod není a někdy to dokonce řeší i tak, že ze svých prostředků
koupí objekt pro zřízení prodejny, a protože se v těchto případech většinou jedná o vesnice o hodně menší, než
jsou Bohuslavice, vyčerpají tím většinu svého rozpočtu, nebo se zadluží a nezbývají jim peníze na užitečnější
věci. Nakonec to u nich dopadne tak, že prodejnu buď budou stále ze svého rozpočtu dotovat nebo stejně jednou
skončí.
Nemohu ale pominout i to, že z vystoupení pana Richtra jsem dostal ten dojem, že podle něho
zastupitelé obce postupují proti zájmům občanů. Sám vím jak je těžké získat někoho na to aby vůbec do
zastupitelstva kandidoval. Je to totiž i o odpovědnosti. Té se každý boji. Ti co ji nakonec vezmou na sebe jsou
pak terči různých útoků, těch, co žádnou odpovědnost nemají a nechtějí, někdy jsou v těchto souvislostech
napadání i zaměstnanci úřadu, kteří nejsou voleni a dělají jen svou práci. Z toho, co jsem zatím poznal, mohu
říci, že jsem v současném volebním období nepoznal nikoho ze zastupitelů, který by nehájil zájmy svých
občanů, nebo navrhoval věci, které by zhoršovaly současný stav. Vypadá to jako fráze, ale je to tak. Jsme sice
(teď to myslím za nás zastupitele) z různých politických stran a „nestran“, máme různé názory, jak je to normální
i v každé rodině, což je ten nejlepší předpoklad pro otevřenou diskusi o všech problémech. Nikdy jsem se
nesetkal s tím, že by kdokoliv prosazoval názor směřující proti zájmům obyvatelů naší vesnice (z jeho hlediska).
Ono totiž zastupitelstvo musí řešit a realizovat i taková opatření, která nejsou z hlediska občanů moc populární,
ale jsou nutná pro zajištění hospodaření obce či pro to aby bylo vyhověno příslušným zákonům.Proto si myslím,
že by bylo dobré, aby ti, kteří mají připomínky a náměty na další prácí v obci, se pokaždé objevili na zasedání
zastupitelstva obce a měli ochotu přijmout účast i na realizaci jimi navrhovaných řešení aby poznali všechny
další souvislosti a problémy při řešení kteréhokoliv problému.
B. Kutina
Měsíčník, vydává Obecní úřad Bohuslavice, odp. red. Bohumil Kutina, reg. Číslo MK ČR 14461

Vyšlo dne 20. 5. 2004 v počtu 200 výtisků - zdarma
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