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BŘEZEN
BŘEZEN
Březen je tu a s ním tentokráte ruku v ruce přichází i velikonoční období. Jen ta Emma mohla zůstat dál
jako roztomilá dívenka Ema v našich vzpomínkách ze starých školních slabikářů.
Neustále slyšíme, že průběh letošní zimy i vývoj počasí nám možná přinese to opravdové jaro tak o
měsíc dříve. Však také už několik únorových dnů mnohé z nás vytáhlo na zahrádky, na výlety do přírody, na
první vyjížďky na kolech.
A počasí se svými rozmary se opravdu tváří spíš aprílově. I když řádění Emmy, to tedy nebyla vůbec
žádná legrace. A doufejme, že už ani ona ani žádní její „přátelé“ tak hned nepřijdou.
A jen pevně věřím, že bouřka – téměř osm týdnů před Jiřím- nebude znamenat zimu až do Medarda. Je to
jen pranostika, ale i Medard nám už několikrát důrazně předvedl, co umí. Ano, pranostiky mají cosi do sebe,
ale dešti ani větru neporučíme. Stejně jako všem těm „citovým“ bouřím, které se občas přeženou našimi
životy. Někdy odezní rychle jak jarní tání a někdy tíží a leží na srdci jak sníh té nejdelší zimy. A citové
povodně by rozvodnily i kdejaký potůček. Potom si i lidé mohou připadat jak na aprílové houpačce.
A stejně tak, jako neporučíme větru dešti, nedokážeme pomoci ani sami sobě. A takové aprílové
„vtipkování“ a zahrávání si s city a se zdravím nemá vůbec nic společného s humorem.
Máme tu ale březen, blíží se Velikonoce a také příchod JARA. V letošním roce vychází první jarní den
na Velký pátek, který křesťané prožívají jako den smutku, ticha a rozjímání. Protože podle evangelia zemřel
Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Podle možností se proto věřící přibližně v tuto dobu scházejí
k zvláštní bohoslužbě, která má svoji zvláštní atmosféru.
Lidová tradice také vypráví o údajném otevírání pokladů
ve skalách.
No, a když už jsme připomínali i nějaké ty tradice, tak jedna
z nich říká, že „Prší- li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Ale jaký bude měsíc březen, jak prožijete velikonoční
období i Velikonoce samé, jak přivítáte jaro- to už nechám na
každém z vás.
Jen vám všem přeji, aby všichni vaši přátelé neměli nic
společného s Emmou, abyste ve zdraví přežili i všechny citové
bouře a přeháňky a to Jaro, aby přišlo, byť i na Velký pátek. A
možná právě v tento den, aby vám otevřelo nejen nějaký ten
poklad, ale hlavně všechny poklady ukryté ve vašich srdcích a duších. Protože SLUNCE V DUŠI už
opravdu moc potřebujeme. A možná i JASNO V HLAVĚ.
A proto: vypněte radia a televize a vyjděte na zahrádky a do přírody. Možná, že neuslyšíte zrovna
žádného slavíka, ale i jiní zpěváčci se činí. A zpravodajství ze zahrádek je možná v tuto chvíli zajímavější
než to v našich médiích. Trochu kultury prvních rozkvetlých květin a keřů nám možná pomůže vypořádat se
elegantně a bez ostudy s trochou nepořádku po zimě.
Mějte se jarně, velikonočně a trochu i aprílově – vesele.
JM

A co zahrádkáři?
Čas nemilosrdně utíká a zahrádkáři a zahradníci vyhlíží každý den, který je vhodný k tomu, aby na své
zahrádce něco odsloužili. Opět se musím vrátit k nestoru Karlu Čapkovi. Pan Čapek píše: „Zahradník v únoru
pokračuje v lednových pracích, zejména potud, že pěstuje hlavně počasí. Neboť vězte, že únor je doba nebezpečná,
která zahradníka ohrožuje holomrazy, sluncem, vlhkem, suchem a větry. Tento záprtek mezi měsíc i, měsíc
nedonošený, přestupný a vůbec nesolidní. Máme-li vylíčit zahradníkův březen, musíme především pečlivě rozlišit dvě
věci. Co zahradník činiti má a chce anebo co skuteční činí, nemoha dělat více.“
Tolik pan Čapek na hodnocení těchto měsíců. Pro nás zahradníky a zahrádkáře mají rovněž důtklivou platnost
lidové pranostiky na oba tyto měsíce. Nebude na škodu si některé připomenout.
Pranostika na únor:
Krutý měsíc únor nese včelám úmor, proto dobře celý den
v kožichu je nechat
Metelice na Hromnice cesty umetá, píci podmetá
Svatý Matěj láme led, není-li ho, zrobí hned
V únoru prudký severníček, hojné úrody bývá poslíček
Co únor zazelená, březen si hájí, co si duben zazelená,
květen mu to spálí
Pranostika na březen
Špatná orba, špatná setba, horší je než stará kletba
Suchý půst, úrodný rok. Na Kazimíra pohoda na brambory
úroda
Březen bez vody, duben bez trávy
Svatý Josef s tváří milou, končí zimu celou
Pěkně na svatého Josefa, bývá dobrý rok
O svatém Kvirinu už je teplo ve stínu. O svaté Balbíně je už u nás po zimě
Stále více se hovoří o životním prostředí, ale stále se používá více chemických přípravků. V mnoha případech
můžeme působení chemie omezit, jak vhodnou výsadbou stromů a různých rostlin tím, že už jsou dneska ke koupi
odrůdy, které jsou odolné vůči některým chorobám a anebo si dát více práce s ošetřováním a to na plevele s motyčkou.
Dále také vytvářet biologickou ochranu, jako ochraňovat užitečné ptactvo, včelařství, ochrana čmeláků. Vytvořit
takové podmínky, abychom ušetřili slunéčka, zlatoočky, pestřenky, známé jako nepřátelé škodlivého hmyzu. U
mechanické ochrany bývá na dosah mnohem více prostředků, jde jen o to je využívat. Kdyby se podařilo přesvědčit
zahrádkáře, aby na stromu ve vhodnou dobu upevňovali lapací pásy. Chce to také včas uklízet padané ovoce, zavčas i
spadané listí, byl by to jistý pokrok. I na stromky se dají koupit lepivé desky, které se prodávají v různých barvách,
podle toho jakou barvu má ten či onen hmyz rád. Nejvíce se používají desky žlutě barevné, také bílé i modré. Pokud
by si zahrádkář chtěl dát práci, může si je vyrobit sám. Pokud má možnost navštívit některou větší truhlářskou dílnu,
kde mají jistě odpad sololitu nebo jiných podobných materiálů, může je natřít potřebnou barvou a pak nanést
nevysychatelné lepidlo, které lze koupit v prodejnách zahradnických potřeb. Jmenuje se CHEMSTOP. Já sám je
používám již několik let a to jak na stromy, tak lze použít na zeleninu. Mohu doporučit, výsledek je až překvapivě
dobrý. Jistě mi někdo namítne, že my zahrádkáři neovlivníme životní prostředí nějak globálně. Jistě, to je pravda, ale
nám by mělo stačit dobré na naší zahrádce, když není tak dobré v globále.
I zemědělské podniky společně s výzkumnými ústavy by měly věnovat výzkumu rostlin, které nepotřebují
takovou chemickou ochranu. I proti plevelům by se mohlo bojovat lepší agrotechnikou. Těžko budeme chtít na těchto
podnicích, aby na to šli s motyčkou. Různé ekologické organizace sice tvrdí, že se zlepšilo ovzduší a že dosavadní
ekologická opatření k tomu napomáhají. Já si myslím, že přes dílčí úspěchy tomu tak není. Když se otočím trochu
zpátky a vzpomenu na to, co kouřilo komínů jak na vesnice, tak ve městě. Každá malinko větší firma měla tovární
komín, jako by se předháněli, kdo ho bude mít větší. Podstatné bylo, že se z něho dnem i nocí kouřilo. Dráha jezdila
na uhlí, když jel vlak, tak za ním 15 minut padal na krajinu hustý dým. Nebyly odsířeny elektrárny na uhlí. Zemědělci
a majitelé pozemků zpravidla likvidovali nepořádek vypalováním strání a pozemků. Přesto bylo stále dost hmyzu,
čmeláků. Hmyzem se živila drobná zvěř a té bylo opravdu hodně. Pamatuji si obec, která měla minimální katastr a
myslivecká společnost nabízela po jednom kusu zdarma, jen aby se toho zbavili. Velmi zjednodušeně můžeme
konstatovat, že žijeme v nezdravé krajině a významným signálem nedobrého stavu je úbytek zvěře. Například
v důsledku krutých zim v letech 1928-1929-1939-1940 došlo k drastickému snížení stavů drobné zvěře. Opětovný
nárůst početních stavů této drobné zvěře byl možný především z toho důvodu, že prostředí, ve kterém zvěř žila, bylo
zdravé. To bohužel nemohu říci o naší současné krajině, kde se používá neúměrné množství umělých hnojiv a
chemické ochrany. Ekologické organizace a vlády se snaží použitím všelijakých ekologických daní zlepšit životní
prostředí. Domnívám se, že to nebude nic platné, neboť je potřeba změnit způsob hospodaření dopravy. To jsou jen ty
nejhlavnější věci. Bude to hodně složité.
Sepsal L. Mareš.

CO JSTE HASIČI?
V minulém čísle tohoto zpravodaje jste se mohli seznámit s činností našeho
sboru v roce 2007. V tomto čísle se vrátím ještě k soutěži, která se konala 19. ledna
v Broumově. Jednalo se o tradiční Hasičský trojboj, který se v minulých letech konal
v Jetřichově a v loňském roce v Hynčicích. Byl vypsán pro pětičlenná družstva tří
kategorií mladých hasičů: mladší žáci, starší žáci a dorost. Jak je zřejmé z názvu,
soutěžilo se zde ve třech disciplínách: 1. uzlová štafeta, 2. spojování a rozpojování
půlspojek, 3. mladší a starší žáci určování značek, dorost test PO. Náš sbor
reprezentovala dvě družstva. Mladší žáci (Michal Čepelka, Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Aneta
Rydlová a Kateřina Zítková) při absolvování první disciplíny obdrželi celkem dvacet pět trestných sekund
(deset za předčasné vyběhnutí a patnáct za mluvení) a s celkovým časem 3:18,4 min obsadili 4. místo. Stejné
umístění získali i v disciplíně druhé (čas 3:45,3 min), tentokrát bez trestných sekund. Třetí disciplínu, která
nebyla hodnocena na čas, ale pouze na trestné body zvládli také bez chyby. Jejich součet bodů pro celkové
hodnocení byl tedy osm. Tento počet bodů získalo také družstvo mladších žáků ze Suchého Dolu (3. místo
ve štafetě, 5. místo ve spojování půlspojek). Podle pravidel soutěže při rovnosti bodů rozhodovalo umístění
v uzlové štafetě a to mělo naše družstvo bohužel horší. Zisk čtvrtého místa byl tak trochu zklamáním,
protože třetí místo našim mladším žákům uniklo opravdu pouze o vlásek. Z celkově devatenácti
zúčastněných družstev je však i toto 4. místo úspěchem. Z našeho okrsku se zúčastnilo ještě družstvo
Nového Města nad Metují, které obsadilo s celkovým součtem třiceti dvou bodů 16. místo. Družstvo dorostu
(Veronika Fejtková, Lucie Hladíková, Petr Gavlák, Tomáš Kondek a Lukáš Timura) absolvovalo první
disciplínu bezchybně a s časem 1:02,2 min obsadilo 3. místo. Druhá disciplína byla provedena také bez
chyby, ale výsledný čas 2:37,4 min „stačil“ pouze na 6. místo. Ve třetí disciplíně (v testu PO) mělo naše
družstvo pět chybných odpovědí a s celkovým součtem čtrnácti bodů obsadilo ze sedmi zúčastněných pěkné
třetí místo. Náš okrsek v této kategorii jiné družstvo nereprezentovalo.

V sobotu 26. ledna se konala v Novém Městě nad Metují okrsková Výroční valná hromada. Ze
třinácti sborů okrsku Nové Město nad Metují se zúčastnilo celkem třicet osm delegátů a třináct funkcionářů.
Pozváni byli také tři hosté. Mimo jiné zde obdržela Lucie Hladíková od vedení okrsku ocenění za vzornou
reprezentaci v celorepublikovém kole ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“. Jak všichni víte,
Lucka se umístila ve své kategorii na výborném 2. místě. Z SDH Bohuslavice se výroční valné hromady
ještě zúčastnili: Karel Čepelka st., Karel Čepelka ml., Libor Fejtek a Radek Rydlo.
Ještě bych chtěl připomenout všem členům našeho sboru, že členská schůze se bude konat v pátek
14. března 2008 v 19,00 hodin v restauraci U Ježků v Bohuslavicích.
Karel Čepelka ml.
Ohlédnutí za Hasičským plesem.
Už je to pravidlem, SDH Bohuslavice každoročně pořádá Hasičský ples. Mohlo by se říci, že je ples
jako ples, avšak ten letošní, který se konal 23. února, stojí za zmínku. Díky malému zájmu veřejnosti
v minulých letech, jsme to v letošním roce vzali z jiného konce.

O úvodní slovo se postaral velitel hasičů Jiří Černý. S trochou trémy vše zvládl a takovéto zahájení
plesu se stalo příjemnou změnou. Ples mohl začít. Do programu jsme se zařadili předtančení v podání TK
Hop z Dobrušky. Tanečníci se představili ve dvou formacích a věkových skupinách. O první vystoupení se
postaraly děti, které měly velký úspěch. Ve druhém se představily starší páry, které přítomné dostaly do varu
a sklidily velký aplaus. Celým večerem provázela skupina Styl z Nového Města n. M., která předčila
očekávání a splnila hudební přání snad každému.

Velký dík patří všem lidem, bez kterých by se organizace plesu neobešla. Také díky obci
Bohuslavice, Orlům za poskytnutí sálu a ostatním sponzorům za podporu.
Největší odměnou za vynaložené úsilí byl plný sál bavících se lidí, děkujeme. Snad se příště opět
sejdeme v tak hojném počtu.
Anna Herzigová

Ze zastupitelstva
Zápis ze schůze zastupitelstva obce,
konané dne 25.2.2008 v kanceláři starosty Obecního úřadu v Bohuslavicích – 2.schůze od počátku roku.
PROGRAM:
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2008
3. Závěrečný účet za rok 2007-návrh
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
5. Žádost o změnu územního plánu
6. Žádost o příspěvek TJ Sokol a Orel
7. 7.Návrh vyhlášky č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Žádost paní Štěpánkové o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9. Stav domu čp. 295
10. Ostatní záležitosti obce
1.Zahájení
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů z 11, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné, určil ověřovatele zápisu: p.Petr Králíček, p. Karel Čepelka, návrhovou komisi: pí. Jana
Hladíková, p. Josef Hronovský. Zapisovatelka: Petra Hronovská.
Program dnešní schůze byl doplněn o další body – 7 hlasů pro, l proti (J. Hronovský).
Usnesení z minulé schůze bylo řádně vyvěšeno, nebyly žádné připomínky, tudíž je považováno za schválené.
2.Schválení rozpočtu obce na rok 2008
Na minulé schůzi byl schválen návrh rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce, k návrhu nepřišly žádné
připomínky, schváleno všemi 8 hlasy přítomných.

3.Závěrečný účet za rok 2007 – návrh
ZO schvaluje – návrh závěrečného účtu za rok 2007 všemi 8 hlasy přítomných.
4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2007
Při kontrole hospodaření byly zjištěny tyto závady:
- nesprávné vyplácení odměn zastupitelů a jejich neschválení (bylo již napraveno)
- závěrečný účet nebyl v loňském roce vyvěšen na úřední desce
- nejasnosti v evidenci majetku a pohledávek (viz návrh usnesení)
- podrobnosti na zasedání
Schváleno všemi 8 hlasy přítomných.
5.Žádost o změnu územního plánu
ZO byl předložen dopis p. Hůlky o změnu využití pozemku. Dále se jedná ještě o pozemky č. 712/1, 711,710,704/2,
703, a 1449,8. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy doplnění návrhu změny územního plánu podle požadavku p. M.Hůlky i
další uvedené pozemky.
6.Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol a Orel
ZO schvaluje příspěvek TJ Sokol ve výši 150 tis.Kč na rekonstrukci sportovního areálu Sokolské zahrady až po zapsání
tohoto areálu na list vlastnictví všemi 8 hlasy přítomných.
ZO schvaluje příspěvek Jednotě Orel ve výši 93 tis.Kč na výměnu oken na budově čp. 201 – 8 hlasů pro.
7.Návrh vyhl.č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
ZO berou na vědomí výše uvedenou vyhlášku a schvaluje všemi 8 hlasy, aby byl návrh vyhlášky ke schválení odložen
na příští schůzi.
8.Žádost pí. Štěpánkové o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
ZO zamítá žádost pí. Štěpánkové všemi 8 hlasy přítomných.
9.Odkoupení pozemků- žádost
Bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků č. 975/9 a 2308 odkládá požadavek na příští schůzi – schváleno všemi
8 hlasy.
10.Stav domu čp. 295
ZO bere na vědomí stav obecního domu čp. 295 a ukládá p.starostovi předložit nabídky firem na opravu výše
uvedeného domu - schváleno všemi 8 hlasy.
11.Ostatní záležitosti obce
- žádost pí. Novotné Petry účastnit se vítání občánků v Bohuslavicích (nemá zde trvalý pobyt) – schváleno 8 hlasy,ale
bez finančního příspěvku pro děti
- bere na vědomí výši měsíčního poplatky masérky pí. Součkové ve zdravotním středisku v Bohuslavicích – řešit
nájemní smlouvou
- bere na vědomí informace o výběru materiálu na opravy střech v MŠ a ZŠ
Usnesení zastupitelstva obce Bohuslavice ze dne 25.2.2008
1.
2.
3.
4.
-

ZO schvaluje program dnešní schůze o doplněné body jednání všemi 7 hlasy pro, 1 proti (p.Hronovský)
rozpočet obce Bohuslavice na rok 2008 schválen 8 hlasy
ZO schvaluje návrh závěrečného účtu za rok 2007 8 hlasy – vyvěšeno 26.2.2008
ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2007 s výhradou a ukládá p. starostovi:
vyřešit otázku vlastnictví sběren mléka a studen na pozemcích p.č. 201/2 a 697/1
dořešit vlastnictví budovy mateřské školy čp. 354
požádat o zapsání hasičské zbrojnice na list vlastnictví obce
vyřadit z majetkové evidence márnici, která patří církvi
v evidenci nemovitostí doplnit výpisy listů vlastnictví č.: 14,15, 48,49,50 a 1
v analytické evidenci budov doplnit čísla příslušných parcel

požádat auditory o upřesnění postupu při úpravě výše pohledávek u společnosti Quantum na částku 966 588 a
poté podle jejich pokynů úpravu provést
- zajistit správné podepisování dokladové inventarizace
schváleno všemi 8 hlasy přítomných.
-

5. ZO schvaluje 8 hlasy doplnění návrhu změny územního plánu podle požadavku p. M.Hůlky a dalších pozemků č.p.
712/1, 711, 710, 704/2, 703, a 1449,8.
6. Schválen příspěvek TJ Sokolu ve výši 150 tis. Kč na rekonstrukci sportovního areálu Sokolské zahrady až po
zapsání tohoto areálu na list vlastnictví všemi 8 hlasy a příspěvek ve výši 93 tis.Kč Jednotě Orlu na výměnu oken
na budově čp. 201 – 8 hlasů pro.
7. návrh vyhl.č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů se odkládá na příští schůzi všemi 8 hlasy pro.
8. ZO zamítá žádost pí. Štěpánkové všemi 8 hlasy přítomných
9. bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků č . 95/9 2308, a odkládá požadavek na příští schůzi všemi 8 hlasy
přítomných
10. bere na vědomí stav obecního domu čp. 295 a ukládá p. starostovi předložit nabídky firem na opravu výše
uvedeného domu – schváleno všemi 8 hlasy
11. ostatní záležitosti obce
- bere na vědomí žádost pí. Novotné Petry účastnit se vítání občánků v Bohuslavicích (nemá zde trvalý pobyt) –
schváleno 8 hlasy, ale bez finančního příspěvku pro děti
- bere na vědomí výši měsíčního poplatku masérky pí.Součkové ve zdravotním středisku v Bohuslavicích – řešit
nájemní smlouvou
- bere na vědomí informace o výběru materiálu na opravy střech MŠ a ZŚ

CZECHPOINT
Obec Bohuslavice s účinností od 1. 1 2008 vydává tyto výstupy z informačního systému
Výpisy z katastru nemovitostí
Výpisy z rejstříku trestů
Výpisy z obchodního rejstříku
Výpisy z živnostenského rejstříku

1 stránka100 Kč, další započatá 50 Kč
fixní částka 50 Kč
1 stránka 100 Kč, další započatá 50 Kč
1 stránka 100 Kč, další započatá 50 Kč

Vše je možné vyřídit v kanceláři obecního úřadu denně od 8 do 13 hodin, v pondělí do 17 hodin.
INZERCE
Půjčka pro každého!!!!
-bankovní,nebankovní,zaměstnancům,maminkám na MD,důchodcům i školákům(vždy doklad o výdělku,přídavky či důchodový výměr)Nenahlíží
se do registru.!!!BEZ POPLATKŮ!!!
774 954 401,email:pujcky1@centrum.cz
Jiří Werner
-úvěrový poradce stavební spořitelny Modrá pyramida.Hypoúvěry,stavebka,penzijní připojištení,poradenství zdarma.
-774 954 401,email:jiri.werner@mpss.cz,kancelář Náchod
Hledáte práci?
Chcete změnit zaměstnání? Využijte celostátní program pracovního zařazení. Volejte kdykoliv 555 111 566.
Geodetické práce,
vytyčování vlastnických hranic a geometrické plány
Ing.Jaroslav Šimon
tel.:732 156 429
email:simon@lesprojektvc.cz
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