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KVĚTEN
Pojďte s námi do pohádky aneb do Halína a zase zpátky
„Široko daleko není hezčí les, než je Halín. Rostou v něm stromy vysoké a
rovné jako svíce, zdravé jako hřib, jehličí tam voní jako kadidlo a mateřídouška.
Nikde nenajdete lepší, krásnější a zdravější houby než v Halíně. A co tam roste
malin a ostružin.
Ale v Halíně je také jako v kostele. Ptáci zpívají jinak, volněji a krásněji. Zvěř tak nehlučí a
nedupe. Lidé už dávno nevěří na zázraky, a přesto halínská studánka U TŘÍ DUBŮ má zázračnou a
léčivou vodu, která už vyléčila mnoho neduhů a nemocí, zvláště očí….“
Takto začíná pověst ZÁZRAČNÁ STUDÁNKA z knihy Pověsti a příběhy z východních Čech (aut.
Jan a Tomáš Linhartovi).
Já vás také chci pozvat do Halína, protože jednou za rok se v Halíně dějí neuvěřitelné věci. Setkávají
se tu pohádkové bytosti pro potěšení dětí i dospělých. Nevím, zda někdo najde čarovnou studánku, která by
vyléčila nějaké neduhy. Možná, že ji víla Amálka ukryla před zraky příchozích, nevím ani, zda najdete
nějaké houby, protože ty už určitě sesbíral Křemílek a Vochomůrka. Asi ten den, V SOBOTU 28.
KVĚTNA nebude v Halíně tak úplně ticho jako v kostele, protože i Loupežníci budou mít svůj den a
na hrázi u rybníka na vás budou čekat Piráti. Ale nebojte se. Každá pohádka končí dobře a tak i vy najdete
cestu z lesa jako Jeníček a Mařenka a možná natrefíte na pohádkového dědečka nebo babku kořenářku, kteří
vám určitě poradí. A hlad mít nebudete, protože buchty a perníčky už se připravují.
Jo, ptáte se také na počasí. Prý bude hezky. Ale hezky je přece vždycky, když si táta s mámou a třeba
i děda a babička udělají čas na své děti a vnoučata a prožijí pěkný den společně. Je potom na co vzpomínat.
Tak – nezapomeňte a POJ´DTE S NÁMI DO POHÁDKY – DO HALÍNA A ZASE
ZPÁTKY.Nejdříve ale musíte na Králíčkův kopec, kde je se 9.30 do 11.00 hod. vyráží na pohádkovou trasu.
Ale přímo na kopci vás čeká i občerstvení a příjemné posezení. A strašidel a různých podivných
pohádkových bytostí se bát nemusíte. Ve skutečném životě těch různých loupežníků, kteří tunelují,
přepadávají a kradou, těch pirátů silnic a dalších „strašidel“ potkáte mnohem víc. A jsou daleko
nebezpečnější. Ve skutečném životě už to tak dobře vždycky nemusí dopadnout jako v pohádkách.
A protože se blíží Mezinárodní den dětí, je ten pravý čas na oslavu.
Dvě malé dětské oči jsou pořád dokořán
a slepě věří, že jsi dokonalý.
Dnem i nocí je z tebe nespouští budoucí veliký,
co je zatím malý.
Nezapomínej, že jsi příkladem pravdy a lásky,
smíchu i lopoty.
Den za dnem stojíš vzor tomu,
co jednou bude jako ty.
Krásné poslední květnové dny a ještě hezčí vstup do prvního letního měsíce – měsíce června vám přeje
Jana Matoulková
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A co zahrádkáři?
Dočkali jsme se měsíce května, toho měsíce o kterém se říká, že je to
nejkrásnější měsíc v roce. Spisovatel Karel Čapek psal o tomto měsíci
zahradníkův máj a proto si přiměňme, jak to viděl on.
Není pochyby, že by člověk šel do boje za svou pravdu, ale ještě
ochotněji a divočeji by šel do boje za svou zahrádku. Člověk, který je majitelem
několika sáhů půdy a něco na nich pěstuje, se opravdu stává tvorem jaksi
konzervativním, neboť je závislá na tisíciletých přírodních zákonech. Žádná
revoluce mu neurychlí dobu klíčení a nedá kvést šeříku před květnem. Tu se
člověk umoudří a podřídí se zákonům a zvyklostem. Dále pan Čapek pokračuje,
nezáleží na práci, nýbrž na zvonečku.. neděláš práci proto, že práce je krásná,
nebo že šlechtí, nebo že je zdravá, nýbrž děláš ji proto, aby zvonek kvetl a
lomikámen se rozrůstal.
Měsíční pranostika:
Na prvního máje, půjdeme do háje. Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly a sudy.
Když máj vláhy nedá, tak se červen předá.
Májová vlažička naroste travička, májový deštíček poroste chlebíček
V máji hřímoty, nedělají trampoty.
V květnu nabývá zahrada krásného vzhledu. Po 15. květnu definitivně vysadíme všechnu zeleninu, nejpozději
celer a rajčata. Letos nás navštívili ledoví muži, takže úroda třešní, meruněk a broskví bude slabší. Co můžeme ještě+
dělat v květnu na zahradě. Můžeme ještě seříznout ořešáky, když jejich přírůstky dosáhnou 6 – 8 cm. V této době ořešák
po řezu neslzí. Ovocné stromy můžete pohnojit kompostem. Vysazené růže lze zásobit vrstvou kompostu. U růží se
projevuje příznivé působení kompostu, zejména při potlačování škůdců. Něco o trávnících. V dnešní době se zahrádkáři
specializují více na okrasné zahrady. Součástí okrasné zahrady bývá péče o travnaté plochy. Čím více trávníky sekáme,
odebíráme jim neustále živiny. Protože koření poměrně mělce, je nutno trávníky intenzivně hnojit a zavlažovat. Hnojení
trávníků kompostem je snadné a šetrné k životnímu prostředí. Kompost na jaře prosejeme a rozhodíme jej v dávce asi 2
litry na 1 m2 plochy trávníku. Již po několika dnech není kompost vidět.
Kompost působí příznivě na provzdušnění trávníků a jeho schopnost poutat
vodu.
Pokud chcete zakládat kvalitní trávník, musíte se ujasnit pravidla pro
výběr vhodné travní směsi. Nejprve se je potřeba ujasnit využití trávníku a
podmínky ve kterých bude pěstován. Vlhko, sucho zastínění a své možnosti
péče. Dle toho určete nebo si dejte sestavit vhodnou travní směs.
Pro nákup travní směsi zvolte raději specializované obchody
s poradenstvím odborného personálu. Posekaný trávník není třeba vyvážet nebo
sypat někam do keřů, ale použít právě mna potřebný kompost. Trochu té práce
navíc by mělo zahrádkáři nahradit pohled na krásný trávník.
Sepsal L. Mareš

Co jste hasiči?
Předposlední dubnovou sobotu se konala soutěž pro mladé hasiče o Běloveský pohár
v disciplinách CTIF. Jednalo se o dvě specifické discipliny: požární útok s překážkami
CTIF a štafetový běh na 400 m s překážkami CTIF. Přestože se zde konal již 3. ročník,
naši mladí hasiči se této soutěže zúčastnili poprvé. (Od letošního roku se započítává do
celoročního hodnocení.) Mladší žáci (Dušan Blažek, Michal Čepelka, Petr Čepelka, Lucie
Gavláková, Veronika Macková, Martin Jeník a Aneta Rydlová) obsadili v požárním útoku
8. místo a ve štafetě 6. místo. Celkovým výsledkem bylo 7. místo z 11 zúčastněných.
Starší žáci (Edita Herzigová, Jan Hušek, Petr Havlík, Tomáš Kondek, Aleš Petr, Lukáš
Timura s pomocí ml. Žáků Petra Čepelky, Veroniky Mackové a Anety Rydlové) obsadili
v požárním útoku 10. místo. Ve štafetě z důvodu chybné předávky byli bohužel
diskvalifikováni a ze 14 zúčastněných obsadili předposlední 13. místo.
V neděli 8. května se konala další soutěž MH o Pohár Starosty SDH v Nízké Srbské. Za velmi nepříznivého
počasí (sněžení, déšť a silný vítr) musela družstva absolvovat tři discipliny: požární útok, štafeta 4x60 m a štafeta
dvojic. Mladším žákům (Dušan Blažek, Michal Čepelka, Petr Čepelka, Lucie Gavláková, Martin Jeník, Simona
Kvirencová, Aneta Rydlová, Tomáš Voborník a Kateřina Zítková) se v tomto krajně nepříznivém počasí nepodařilo
navázat na loňský úspěch (2. místo) a obsadili v požárním útoku 13. místo a ve štafetách shodně 14. místo. Celkově ze
17 zúčastněných obsadili 15. místo. Starší žáci tentokrát vytvořili družstva dvě. Družstvo „A“ (Veronika Fejtková,
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Lucie Hladíková, Jan Hušek, Aleš Kašpar, Tomáš Kondek, Aleš Petr a Kristýna Petrová) obsadilo v požárním útoku 6.
místo, ve štafetě 4x60 m 19,. Místo a ve štafetě dvojic 14. místo. Družstvo „B“ (Veronika Fejtková, Petr Havlík, Edita
Herzigová, Jana Hušková, Tomáš Kondek, Lukáš Timura a Jan Voborník) obsadilo v požárním útoku 11. místo a ve
štafetách shodně 16,. Místo. Z 21 zúčastněných celkově družstvo „A“ obsadilo 16. místo a družstvo „B“ 17. místo.
Tyto nelichotivé výsledky měli možnost naši mladí hasiči napravit při další soutěži, která se konala v sobotu
21. 5. v Bohdašíně u Červeného Kostelce. Zde byly na programu discipliny čtyři: požární útok, štafeta 4x60m, štafeta
dvojic a zásah džberovou stříkačkou. Mladší žáci (Michal Čepelka, Petr Čepelka, Lucie Gavláková, Martin Jeník,
Veronika Macková, Aneta Rydlová, Tomáš Voborník, Kateřina Zítková a Michal Zvěřina) dosáhli v jednotlivých
disciplinách tohoto umístění: požární útok – 6. místo, štafeta 4x60m – 10. místo, štafeta dvojic -13. místo a zásah
džberovkou – 10. místo. Celkově se umístili z 20 zúčastněných družstev na 9. místě. Starší žáci (Veronika Fejtková,
Petr Havlík, Lucie Hladíková, Jan Hušek, Jana Hušková, Martin Kříž, Lukáš Timura, Kristýna Petrová a Jan Voborník)
se umístili takto: požární útok – 13. místo, štafeta 4x60m – 18. místo, štafeta dvojic -12. místo a zásah džberovkou – 17.
místo. . Celkově se umístili z 26 zúčastněných družstev na 17. místě.
Tyto všechny soutěže se započítávají do celoročního hodnocení aktivity kolektivů MH a poháru OORM
(Okresní odborné rady mládeže). Zde je hodnoceno 42 kolektivů MH z celého okresu N8chod. I přes některé neúspěchy
při soutěžích si v tomto hodnocení vedou naše kolektivy výborně. Mladší žáci jsou v průběžném pořadí jak v aktivitě,
tak i v poháru na pěkném 4. místě, starší žáci v aktivitě na 5. místě a v poháru zatím na 7. místě. V již zmíněných
soutěžích se také rozhodovalo o postupu do okresního kola hry Plamen 2005, které se bude konat v sobotu 28. května
v Jaroměři. Zde jsou kolektivy rozděleny podle obvodů, ve kterých jsou hodnoceny. V našem obvodu Náchodsko –
Novoměstsko mladší žáci skončili na pěkném 3. místě za Bělovsí a Novým Městem n.M. Bohužel na postup to
nestačilo, protože postupovaly pouze dvě družstva. Při vyhlašování výsledků u starších žáků vypukla v našem družstvu
veliká radost. Přestože skončilo na 4. místě (za Novým Městem, Mezilesím a Novým Hrádkem) dosáhlo vytouženého
postupu (v kategorii starších žáků postupovaly čtyři družstva). Postup si vybojovalo vůbec poprvé, tak mu popřejme
hodně úspěchů. Nejen tito jmenovaní, ale i ostatní, kteří se zúčastnili všech soutěží
Soutěž ve Vrchovinách
si zaslouží pochvalu za reprezentování nejen našeho sboru, ale i celé naší obce.
Výsledková listina:
Sezona pro dospělé začíná již tradičně soutěží ve Vrchovinách, která se
Ženy
konala v pátek 13. května. Zde své výkony předvedla družstva mužů a žen SDH
1. Bohuslavice – čas
45,43 s
okrsku Nového Města nad Metují. Družstva mužů (Václav Bíl, Karel Čepelka, Jiří
2. Přibyslav
47,70
3. Nahořany
54,00
Černý, Libor Fejtek, Vladimír Herzig, Jindřich Králíček a Miloš Lenfeld) přinesl
4. Vrchoviny
61,10
„pátek třináctého“ smůlu a po chybě v podobě rozpojené hadice a rozdělovače
5. Nové Město n.M.
68,60
obsadilo 6. místo. Družstvo žen (Jitka Čepelková, Veronika Fejtková, Jaroslava
6. Provodiv
71,70
Hemelíková, Jana Herzigová, Petra Herzigová, Marie Hušková a Marcela
Světlíková) navázalo na výborné loňské výsledky („třináctka“ ženám naopak
Muži
přinesla štěstí) a získalo krásný pohár za 1. místo. Tímto umístěním si také
1. Provodov
37,70 s
vybojovalo postup na okresní soutěž, která se bude konat 4. června v Jaroměři.
2. Nové Město n.M.
43,90
O týden později, v sobotu 21. května se naše družstvo žen zúčastnilo
3. Vršovka
44,50
soutěže Náchodské ligy ve Velkém Třebešově. Ve složení – Eliška Černá, Hana
4. Černčice A
50,90
5. Šonov
53,00
Fejtková, Jaroslava Hemelíková, Jana Herzigová, Petra Herzigová, Marie Hušková
6. Bohuslavice
53,50
a Marcela Světlíková obsadilo z 11 startujících pěkné 3. místo. O pouhé 0,2 s mu
7. Nahořany
54,00
unikl stříbrný stupínek. Toto umístění je však o to cennější, protože bylo dosaženo
8. Černčice B
55,10
s naší požární stříkačkou PS 12, která „už něco pamatuje“. Na těchto soutěžích tyto
9. Vrchoviny
56,10
stroje už skoro nikdo nepoužívá. Naše „dvanáctka“ jen těžko svým výkonem může
10. Přibyslav
56,60
konkurovat novějším a výkonnějším strojům PS 126, se kterými ostatní družstva
11. Spy
60,00
dosahují těch nejlepších výsledků. Je samozřejmé, že pořízení takové stříkačky
12. Slavětín
66,20
není levnou záležitostí. Ale bohužel musíme konstatovat, že dnes už soutěže nejsou
13. Krčín
73,20
jen o umění, ale hlavně o technice a i penězích…
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na 6. ročník tradiční soutěže v netradičním požárním útoku o Pohár
starosty obce Bohuslavice, který se bude konat v sobotu 18. června na Sokolské zahradě v Bohuslavicích. Soutěž
bude probíhat ve čtyřech kategoriích. Družstva mladších a starších žáků mají naplánován začátek na 10 hodin,
družstva mužů a žen na 13 hodin. Občerstvení je zajištěno a pěkné počasí objednáno. Na Sokolské zahradě se
těší nashledanou pořadatelé a
Karel Čepelka ml.

Ze zastupitelstva
Zápis
ze schůze zastupitelstva obce, konané dne 16.5.2005 ve 20.00 hodin v kanceláři starosty Obecního
úřadu v Bohuslavicích – 5. schůze od počátku roku.
Program:
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Závěrečný účet 2004 a zpráva o kontrole – schválení
3. Návrh na prodej pozemku pod hasičskou zbrojnicí
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Žádosti o finanční příspěvky
Zřízení školské rady
Dny kulturního dědictví 10.9.2005
Smlouva o nájmu zemědělských pozemků
Ostatní záležitosti obce
Usnesení a závěr

1.

Zahájení a kontrola usnesení

Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů z 11,
tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Určil návrhovou komisi: pí. Hladíková a p. Králíček,
ověřovatele zápisu: pí. Čudová a pí. Zámečníková, zapisovatelka :pí. Syrovátková.
Bylo přečteno a schváleno usnesení z minulé schůze.
2. Závěrečný účet 2004 a zpráva o kontrole

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2004 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
3. Návrh na prodej pozemku pod hasičskou zbrojnicí
ZO schvaluje záměr prodat část pozemku č. 546 pod hasičskou zbrojnicí – 7 hlasů pro, 1 se zdržel ( p. Rydlo).
4. Žádosti o finanční příspěvky
Došlé žádosti: SDH – soutěž „ O pohár starosty“ dne 18.6.2005
ČSŽ – Pohádkový les 28.5.2005
MS Bohuslavice- Halínský pohár 10.7.2005
TJ SOKOL – Pálení čarodějnic 30.4.2005
ZO schvaluje každé organizaci příspěvek 3000,-Kč – všemi 8 hlasy přítomných.
5. Zřízení školské rady

ZO všemi 8 hlasy přítomných schvaluje zřízení 6-ti členné školské rady a ukládá starostovi
vypracovat volební řád, zřizovací listinu a jednací řád.
6.

Dny kulturního dědictví

Starosta informoval, že dne 10.9.2005 budou v našem kraji pořádány Dny kulturního dědictví, do
kterých budou zahrnuty i památky v naší obci – zvonice, evangelická škola apod.
ZO bere na vědomí.
7. Smlouva o nájmu zemědělských pozemků

Po změně zákona o dani z nemovitosti se mění stávající smlouvy o nájmu pozemků se
zemědělskými podniky. Zastupitelstvo všemi 8 hlasy přítomných schvaluje zrušení staré smlouvy a
uzavření nové smlouvy o nájmu pozemků se ZEPO Bohuslavice a.s.
8.

Ostatní záležitosti obce

ZO bere na vědomí stížnost na pana Ing. Hofmana.
ZO bere na vědomí informaci starosty o zřízení 2 přechodů pro chodce, a to u čp. 244 a 17, dále zákaz stání v uličce
před zdravotním střediskem.
Usnesení ze schůze ZO dne 16.5.2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZO schvaluje všemi 8 hlasy přítomných program dnešní schůze a usnesení z minulé schůze
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2004 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s
celoročním
hospodařením, a to bez výhrad – všemi 8 hlasy přítomných.
ZO schvaluje záměr prodat část pozemku č. 546 pod hasičskou zbrojnicí – 7 hlasů pro, 1 se zdržel ( p. Rydlo).
ZO schvaluje všemi 8 hlasy přítomných příspěvky TJ Sokol, ČSŽ, SDH a MS na akce uvedené v bodě 4 tohoto zápisu – každé
organizaci 3000,- Kč.
ZO všemi 8 hlasy přítomných schvaluje zřízení 6-ti členné školské rady a ukládá starostovi vypracovat volební řád, zřizovací
listinu a jednací řád.
ZO bere na vědomí pořádání Dnů kulturního dědictví dne 10.9.2005
Zastupitelstvo všemi 8 hlasy přítomných schvaluje zrušení staré smlouvy a uzavření nové smlouvy o nájmu pozemků se ZEPO
Bohuslavice a.s.
ZO bere na vědomí stížnost na pana Ing. Ivo Hofmana, zřízení přechodů pro chodce u čp. 244 a čp. 17 a umístění značky
zákazu stání v ulici mezi zdravotním střediskem a Procházkovými.
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