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ZÁŘÍ
Svatý Václave, vévodo České země …..
Na Václava českého bývá vína nového.Tolik praví jedna z nespočetného množství
pranostik.
Pranostiky, tj. předpovědi počasí (lat. prognosticatio=předpověď), se váží
k jednotlivým světcům a můžeme je rozdělit na pranostiky povětrnostní a hospodářské, což si
můžeme přiblížit na jedné svatováclavské pranostice, která spojuje povětrnostní i
hospodářskou předpověď – Svatý Václav v slunci září – sklizeň řepy se podaří. Když jsme
už u těch pranostik, možná že bychom si mohli připomenout, kdy pranostiky vznikaly. Ty
nejstarší vznikaly už ve druhé polovině 15. století, většina rýmovaných pochází z doby
národního obrození, ty nejmladší pak z konce 19. století.
Samozřejmě, že mnoho pranostik bylo znehodnoceno a pozbylo významu změnou
juliánského kalendáře na kalendář gregoriánský ( 1854) a kalendářní reformou, při níž bylo
vypuštěno hned 10 dní a po 4. říjnu následoval hned 15. říjen. A to nebyl jediná pohroma pro
pranostiky. I nový liturgický kalendář, který schválil papež Pavel VI. Dne 14.2.1969, vnesl do
pranostik světců pořádný zmatek. Ale nevadí. I když už se dnes řídíme spíše předpovědí
počasí, zůstávají pranostiky alespoň drobnými perličkami lidové poezie.
Nechme však pranostiky, ale zůstaňme chvíli , chcete-li, s Václavem. Vy, kteří je máte
v rodině, určitě zůstanete déle. A my, kteří zrovinka v příbuzenstvu žádného nemáme, si
budeme alespoň Václavů vážit, protože díky nim, tedy díky tomu prvnímu v našich dějinách,
a samozřejmě díky dalším okolnostem, můžeme užívat volného dne. Ale i v minulých dobách
uctívala svátek sv. Václava celá země, konaly se tzv. svatováclavské slavnosti. Konaly se
slavnostní mše a lidové veselice, pořádaly se poutě a posvícení. Některé slavnosti byly
spojeny i s tím, že Václav byl pokládán za patrona vinařů a sládků.
V podhorských oblastech se obvykle v tento den vracela stáda z pastvin do chlévů na
přezimování. Podle tradice v některých krajích končila toho dne služba čeledi, která si
hledala nového hospodáře pro další rok. Někde to bylo spojeno i s volbou tzv. chudého krále a
chudé královny, s obchůzkami po domech a veršovanou koledou.
Svátek sv. Václava nám však také připomíná, že létu už je odzvoněno a s příchodem
dalších svatých přichází podzim. Svatá Michal zvěstuje převážně zimu, ta se k nám stěhuje ve
své pranostice i se sv. Jeronýmem.A i sv. František(4.10) „zahání lidi do chýšek“. No a po sv.
Tereze „mráz po střechách leze“. Jen si vzpomeňte. Před posvícením musí přijít alespoň jeden
větší mrazík, který spálí překrásnou jiřinkovou výzdobu našich zahrádek.
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Nedá se nic dělat. Čas nezastavíme. Se svatými přichází i podzim, s podzimem
přichází spousta starostí s přípravami na zimu a mnohdy také podivné smutky a deprese. A
tak mě tak napadá, zda by se v tech lidových pranostikách nenašla také nějaká ta pozitivní
pranostika, která by nás trochu povzbudila. Asi si budeme muset počkat až do 16. října na sv.
Havla. To prý…“ Havla den když v suchu chodí, ještě teplých dní k nám vodí“. A nebo na sv.
Lukáše (18.10.) „ Do svatého Lukáše ruce kde chceš měj, ale po něm je za ňadra schovávej!
Ale dost. Říjen teprve začíná a nás čeká posvícení. Ještě že ta reforma, při které po 4.
říjnu následoval hned říjen 15., je už za námi. To bychom přišli o posvícení.
I když pranostika říká, že …“po teplém září, zle se říjen tváří“, doufám, že vám
nezkazí náladu. Přeju vám, aby vám náladu nezkazil žádný ten svatý, hlavně ten sv. Berous. A
abychom si všichni ještě užili pár slunečných dnů.
Jana Matoulková

A co zahrádkáři…
Ani jsme se nenadáli a už tady máme podzim. Právě nám začíná 23. září. Již dávno jsme si
nepřipomněli patrona zahrádkářů pana spisovatele Čapka. Tak alespoň kousek, jak to viděl on.
Zahradníkova září.
Svým způsobem, z hlediska zahradnického je září vděčný a znamenitý měsíc. Nejenom proto, že v něm
kvete zlatobýl, astra podzimní a indické chryzanthenum, jenom pro vás, těžké ohromující jiřiny. Vězte, nevěřící
lide, že září je vyvolený měsíc všeho, co kvete podruhé a měsíc zrající révy. To vše jsou tajemné přednosti
měsíce září, plné hlubšího smyslu, nad to vše je to měsíc, kdy se opět otvírá země, takže u ž zase můžeme sázet.
Teď má přijít do země, co se má do jara usadit. Což nám zahradníkům dává příležitost, abychom opět pobíhali
po pěstitelích, okukovali po jejich kulturách a vybírali si poklady pro nové jaro, měli příležitost se zastavit
v ročním koloběhu právě u těchto odborníků a složili jim svůj hold.
Zahradník veliký čili pěstitel je obyčejně muž nepijící, nekouřící jedním slovem ctnostný. V dějinách
není znám ani vynikajícími zločiny, ani válečnými nebo politickými skutky. Jeho jméno bývá zvěčněno nějakou
tou novou růží či jiřinou, nebo jablíčkem. Tato sláva, obyčejně anonymní nebo skrytá pod jiným jménem, to mu
postačí.
Tolik pan Čapek a jak je vidět i nám toto řeklo mnohé a pak, že není třeba se dívat do zpětného zrcátka.
To už tenkrát psal Karel Čapek děláme i dnes. Pravda, že se změnily různé technologie, ale podstata zůstala
stejná. Připomeňme ještě některé práce v září. Připravujeme si lísky na ovoce, pokud jsme tak již neučinili.
Začíná sklizeň jablek, hrušek, vlašských ořechů, švestek. Průběžně je sklizeň zeleniny. Výsadba zimního
česneku, jarních cibulovin. Přesazování trvalek. Řez broskvoní. Výsev špenátu, mrkve a petržele pro příští jato.
Nastal první podzimní měsíc i když ještě často bývá teplé a slunečné počasí. Zemědělci dokončují sklizeň a
připravují podzimní setbu. Pro vyklíčení je třeba vláhy, ale naproti tomu i suché dny na dokončení polních
plodin.
Měsíční pranostika říká:
Teplé září, dobře se ovoci a vínu daří
Ozvou-li se v září hromy, budou sněhu plné stromy
Prší-li v září, vesele se sedlák tváří
Když je v září babí léto všude, pěkný podzim bude
Září je májem podzimu
Bývá často, že zahrádkář je i chovatel drobného zvířectva. Většinou to bývají slepičky. Tito chovatelé
nakupují kuřice u velkochovů. Kuřice jsou většinou chovány ve velkých hejnech a stává se, že u některých se
objevuje kanibalismus. Má to celou řadu příčin. Tyto slepičky se pak dostanou k drobnochovateli a tam stačí
jedna, která ostatní začne ozobávat. Protože tito chovatelé krmí většinou domácím krmením, které má nedostatek
bílkovin, hledají tuto bílkovinu. Protože krev je živočišná bílkovina, okamžitě začínají ostatní také klovat.
Drůbež velmi vnímá červenou barvu, tak se kanibalismus rychle šíří. Při pelichání opeřujících plemen jsou části
kůže holé a pod kůží jsou pysky nalité krví a protože je to černěné, drůbež to láká naklovat. Pokud tyto
nepříznivé podmínky přetrvávají, stane se to zlozvykem.
Jak tomu zabránit? Pokud z koupených kuřic zjistíme, že některá klove, je nejlépe ji z hejna
odstranit. Zavřít ji někde samostatně. Koupit v obchodě s krmivem směs pro nosnice nebo směs pro kuřice, která
je bílkovinová a dělat jednou denně míchanice. Já používám strouhanou řepu a posypu touto směsí. Teď se
nechají použít i padaná jablka, která rozstrouhám nebo rozdrtím na drtiči, stačí pákový drtič, který koupíte dosti
levně v obchodě se železem. Takto se nechají dobře zkrmit všechna nějak znehodnocená jablka i nosnicím.
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Dodáte jim i potřebné vitaminy. Dále, pokud už máme oklovaná místa, ošetřete je PYOCTANINEM, který je
fialově zabarven a drůbež fialovou barvu nevnímá. Pokud možno naklované slepičky načas oddělit od hejna.
Tím, že s tímto zlozvykem nic neuděláte, šidí se chovatel dobře o třetinu vajíček a ani pohled na tak zbědovanou
drůbež není nijak vábný. PYOCTANIN dostanete v lékárně volně. Po nějakém čase lze slípky zase ustájit
v hejnu za předpokladu dodržení těchto opatření. Budete překvapeni o co se vám objeví více vajíček. I ty padaná
a znehodnocená jablka využijeme lépe nežli je vyvážet za obec na hnůj. Neboť odtamtud se zase ty škůdci rozletí
do vašich zahrad. Takhle je sezobají slípky, kterým to udělá dobře.
Jak jsem už uvedl, že zahrádkář je někdy i chovatel drobného zvířectva, tak je také především občan
tohoto státu. Jak je jistě každému známo, proběhlo několik voleb a ještě další budou. Změnila se vláda, protože
předseda vlády pan Špidla neuspěl jako politik. Proč, o tom bylo už mnoho napsáno, ale že to byl jeden z mála
politiků, který neprošel žádnou aférou, tom se cudně mlčí. Měl jsem výhrady k jeho politické ideologii, ale byl to
velmi slušný člověk. Ctil názor druhých a byl ochoten k jednání. Takovíto lidé dneska v politice zpravidla
neuspějí. Můj přítel Alexandr říká obrazně, že v politice dneska vládne ten, kdo se umí dobře ohánět mečem.
Čím větší ten meč je a čím je hruběji ukován, tím má politik větší úspěch. Pan Špidla tímto mečem mávat
neuměl, tak musel padnout. Je to škoda pro českou politickou sféru. Odešel do zahraničí, ale já si myslím, že ani
tam neuspěje, neboť tam je to ještě horší v tomhle směru. Dneska staronová vláda zápasí o přežití skrze rozpočet.
Vláda má sice v parlamentu nepatrně navrch, ale dole ve městech, krajích i vesnicích má převahu opozice, která
bude chtít čím dál více peněz, které vláda nemá a tito funkcionáři budou obviňovat vládu z neschopnosti tyto
finance zajistit. Občas předčítám v tisku co kraje nebo některé obce plánují, ale i stát se nechce vzdát některých
akcí, které by ani zatím se nemusely provozovat.
Často se mluví o financích do vzdělání. Chlubíme se tím o co více je vysokoškolských studentů, ale
ptám se, jsou někde potřeba? Je to sice velmi populární, když je vzdělaných hodně. Máme však pro všechny
uplatnění? Vždyť v tom případě by byl vzdělaný řemeslník jistě pro stát lepší.
V poslední době došlo k několika vraždám, které sice prováděli dospělí, ale spoluúčast na nich měly
děti. Pan ministr spravedlnosti, ale i někteří politici navrhují snížit trestní odpovědnost už od 12 let. Nevím, jestli
bude efektivní zavírat už dvanáctileté děti. Tyto děti by samy o sobě tyto vraždy neprováděly, ale jsou navedeny
dospělými. Takže ten čin je připraven dospělákem, dítě je jenom prostředek, když bude trestní odpovědnost od
12 let, tak si takový zvrhlík najde dítě ve stáří 11 – 10 let a nic se tím nevyřeší, jen budeme pak svědky ještě
mladších vrahů.
Pokud by se mělo s tím něco dělat, měla by se na školách více dbát na výchovu školáků i studentů.
Televize by měla snížit promítání akčních filmů a sdělovací prostředky by měly omezit roztřásání vražd a jejich
popisování v novinách. Vždyť suchá zpráva o události by úplně stačila. Tímto by se měli politici zabývat.
Trestání rodičů je až to poslední. Rodič zpravidla tyto věci moc ovlivnit nemůže. Samozřejmě, že škodu
způsobenou dítětem musí zaplatit, to se děje i teď. To by jsme pak museli i zavírat učitele, který se také podílí na
výchově těchto dětí.
V posledním čísle zpravodaje jsem psal jak stratifikovat broskvové pecky. Nějakým způsobem tam
zmizela věta, říkající, že květináč v kterém jsou pecky se musí přikrýt pletivem, aby se k tomu nedostali
hlodavci, protože je nutno zakopat jej do země. Omlouvám se tímto čtenářům za toto nedopatření.
Sepsal L. Mareš
(Zmíněná věta „vypadla“ při přepisování textu do počítače, za což pan Mareš nemůže. Text jsem přepisoval já a
chyba i omluva je tedy na mé straně. B. Kutina)

Co jste hasiči…
Přestože u jen několik dní zbývá do konce září, já se ještě vrátím k poslednímu srpnovému víkendu,
který byl pro soutěžní družstva našeho sboru úspěšný.
V sobotu 28.8. se konal 10.ročník pohárové soutěže v požárním útoku o „Jasenský pohár“ v Jasenná,
kterého se zúčastnila naše všechna čtyři družstva. Mladší žáci v oslabené sestavě (pouze 6 členů a ještě se dvěma
nováčky, Veronika Macková a Michal Čepelka) obsadili po předchozích čtyřech vítězstvích v řadě 4. místo ze
šesti startujících. Starší žáci se umístili z devíti startujících na pěkném 3.místě. muži z dvaceti zúčastněných
obsadili solidní 8.místo. (na 9.místě skončili muži Vrbovky, černčičtí obsadili 19.místo) nejlépe se vedlo našim
ženám, kterým se z devíti zúčastněných podařilo zvítězit a přivézt krásný pohár.
V pátek 3.září se uskutečnily prověrky hasičské techniky SDH okrsku Nové Město nad Metují ve
Vršovce. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Radek Rydlo, Libor Fejtek, Hana Fejtková, Karel Čepelka ml.,
Karel Čepelka st., Marcela Světlíková, Martin Kříž, Miloš Lenfeld a Jindřich Králíček.
V sobotu 4.září se konala další soutěž, tzv. „Stolínská zatáčka“. Pro dospělé má tato soutěž specifická
pravidla, jak je zřejmé z názvu, požární útok se opravdu provádí n“do zatáčky“. Naše družstva přijala pozvánku
od SDH Stolín a této soutěže se zúčastnila poprvé. Zde mohla změřit síly s družstvy z okolí Červeného Kostelce
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a nevedla si vůbec špatně. Ženám bronzová příčka unikla o 0,21 s a ze šesti zúčastněných skončily čtvrté. Muži
zopakovali umístění z Jasenná a z devatenácti zúčastněných skončili opět osmí. Nejlépe se vedlo mladším
žákům, ze šesti startujících obsadili velice pěkné 2.místo. starší žáci ze čtyř startujících obsadili 3.místo.
O týden později, 11.září se naše družstva zúčastnila soutěže další, tentokrát ve Slavětína. Začátkem
nového školního roku nám přibylo několik mladých hasičů a tak mladší žáci odjížděli do Slavětína se dvěma
družstvy. Bohužel v této kategorii neměli dalšího soupeře a tak „áčko“ těsně (o 0,22s) zvítězilo na „béčkem“.
Družstvo starších žáků ze čtyř startujících obsadilo 3.místo. Muži z osmi startujících získalo bramborovou
medaili a obsadilo 4.místo. Nejlepší byly opět naše ženy, které bez zaváhání ze čtyř startujících bezpečně
zvítězily a přijely opět s pohárem.
O další týden později, 18.září se naše družstva vydala na soutěž do sousedního Rychnovského okresu a
to do Jílovice. Zde si mohla opět porovnat výkony s „novými soupeři“, protože se zde zúčastnila také poprvé.
Družstvo mladších žáků „A“ tentokrát nenavázalo na úspěchy z minulých soutěží a po chybě ze šesti startujících
obsadilo šesté místo. Čest zachraňovalo družstvo „B“, které skončilo třetí. Družstvo starších žáků obsadilo ze
sedmi startujících 4.místo. Muži obsadili z dvanácti družstev 6. místo. (8. Černice, 10. Vršovka , 11. Nahořany,
12. Slavětín) A už se pomalu stává tradicí, že nejlépe si vedlo opět družstvo žen, kterému se podařilo zvítězit.
Přivezlo si také další pohár za 1.místo. Našim ženám se tak splnilo přání oplatit vítězství Jílovickému družstvu
při soutěži v Bohuslavicích. Za zmínku také stojí, že naše ženy v letošní sezoně z dvanácti soutěží dokázaly
šestkrát zvítězit. (dále 1x 2,místo, 3x 3.místo a pouze 2x 4.místo) Tak úspěšnou sezonu si snad ani samy
nedovedly představit. A to ještě není konec. Nesmím ale opomenout výsledky mladších žáků. Těm se podařilo ze
svých deseti soutěží zvítězit pětkrát. Na zmíněných soutěžích SDH Bohuslavice reprezentovali:
Ml.žáci: Aneta Rydlová, Klára Petříková, Lucie Gavláková, Veronika Macková, Dušan Blažek, Michal Čepelka,
Petr Čepelka. Jan Kašpar, Martin Petr, Dominik Golebiewicz, Martin Jeník, Lukáš Timura a Tomáš
Voborník.
St.žáci: Veronika Fejtková, Kristýna Petrová, Lucie Hladíková, Petr Havlík, Aleš Petr, Aleš Kašpar, Tomáš
Kondek a Jan Hušek.
Ženy: Marcela Světlíková, Jaroslava Hemelíková, Jitka Čepelková, Veronika Fejtková, Hana Fejtková, Petra
Herzigová, Jana Herzigová a Marie Hušková.
Muži: Václav Bíl, Jindřich Králíček, Miloš
Lenfeld, Karel Čepelka, Radek
Rydlo, Libor Fejtek, Vladimír
Herzig, Josef Ramšák a Jiří Černý.
Dále bych chtěl připomenout, že
schůzky mladých hasičů se po prázdninách
opět konají pravidelně každý pátek od 16
hodin v hasičské zbrojnici. Ti, kteří máte
ještě zájem se stát mladými hasiči, máte
možnost kdykoliv v pátek přijít mezi nás
nebo zavolat na tel. čísla: 604 539 468 – Petra
Herzigová a 737 158 617 Karel Čepelka ml.,
kde vám budou podány informace nebo
zodpovězeny případné dotazy.
A závěrem ještě jedna pozvánka.
Naši nejmladší po vítězné „domácí“ soutěži s Pohárem
SDH Bohuslavice pořádá tradiční posvícení:
starosty obce Bohuslavice
V sobotu 9.října od 20 hodin se koná taneční
zábava v Orlovně v Bohuslavicích. K tanci a poslechu bude hrát skupina HEKTOR.
V pondělí 11.října je na programu „Zlatá Hodinka“. Od 10hodin se koná posezení s hudbou KOKI a od 18 Hodin
taneční zábava, opět se skupinou HEKTOR. Pořadatelé přejí příjemnou zábavu.
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

Ze zastupiteltva
Program jednání zastupitelstva dne 20. 9. 2004
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
Zrušení vyhlášky 3/2004 vyhláškou 5/2004
Stanovení ceny stočného
Prodej parcely č. 461/1
Odměny zastupitelů 2. čtvrtletí
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Komunitní plánování sociálních služeb
Nabídka fotoletů vrtulníkem
Obsazení bytu a garsonky v čp. 295
Příprava rozpočtu na r. 2005
Ostatní záležitosti obce
Usnesení

2. Zrušení vyhlášky 3/2004 vyhláškou 5/2004
Zastupitelé schválili 11 hlasy přítomných odložit na příští schůzi zrušení vyhlášky 3/2004 vyhláškou 5/2004 a
předložit cenový výměr stočného se všemi variantami odvodu odpadní vody v obci.
3. Prodej parcely č. 461/1
Manželé Jakubský předložili žádost o odprodej parcely č. 461/1. Zastupitelé schválili 7 hlasy záměr obce prodat
prodej parcelu č. 461/1.
5. Komunitní plánování sociálních služeb
ZO souhlasí , že se Obec Bohuslavice připojí ke společnému komunitnímu plánování sociálních služeb s Novým
Městem nad Metují všemi 11 hlasy přítomných.
6. Nabídka fotoletů vrtulníkem
Jednalo se o nabídku letů vrtulníkem s možností vyfotografovat si přitom kterýkoliv objekt. Cena za letovou
minutu 80 Kč v případě, že by obec na letovou hodinu přispěla 4000 Kč. ZO neschvaluje výše uvedenou nabídku
všemi 11 hlasy přítomných.
7. Obsazení bytu a garsonky v čp. 295
ZO schvalují tříčlennou komisi (pí. Hladíková, pí. Čudová, p. Kutina) pro obsazení bytu a garsonky v čp. 295
v Bohuslavicích – všemi 11 hlasy přítomných.
8. Příprava rozpočtu na r. 2005
ZO bere na vědomí úpravy v obci – příprava rozpočtu na r. 2005.
( vybudování kanalizace – směr Dobruška, zábradlí u bytovky čp. 328,329, studánka Pařízek, úpravy na
Ostrůvku, úprava pomníku padlých za I. svět. války na evang.hřbitově, mateřská školka – topení, chodníky na
katol. hřbitově, oprava hasič. Cisterny atd.)
9. Ostatní záležitosti obce
- úprava záhonů kolem mateřské školky a kolem domu čp. 295
- úpravy kolem odpad. kontejnerů

Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva dne 20.9. 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-

ZO schvalují všemi 11 hlasy přítomných program dnešní schůze
ZO schvalují 9 hlasy přítomných usnesení z minulé schůze , 2 se zdrželi hlasování (p. Hemelík, pí.
Hladíková)
ZO schvalují 11 hlasy přítomných odložit na příští schůzi zrušení vyhl.č. 3/2004 vyhláškou č. 5/2004 a
předložit cenový výměr stočného se všemi variantami odvodu odpadní vody v obci
ZO schválili 7 hlasy přítomných prodej parcely č. 461/1 (3 hlasy proti-pí. Hladíková, p. Rydlo, 1 se zdržel
hlasování – p. Kutina)
ZO schválili 11 hlasy přítomných odměny členů zastupitelstva obce
ZO schválili 11 hlasy přítomných připojení Obce Bohuslavice ke společnému komunitnímu plánování
sociálních služeb s Novým Městem nad Metují
ZO neschvaluje nabídku fotoletů vrtulníkem
ZO schvaluje tří člennou komisi (pí.Hladíková, pí. Čudová, p. Kutina) pro obsazení bytu a garsonky v čp.
295 v Bohuslavicích – 11 hlasů přítomných
ZO bere na vědomí úpravy v obci – příprava rozpočtu na r. 2005
(vybudování kanalizace směr Dobruška, zábradlí u bytovky čp. 328,329, studánka Pařízek, úpravy na
Ostrůvku, úprava pomníku na evang. hřbitově, mateřská školka-topení, chodníky na katol. Hřbitově, oprava
hasič.cisterny…)
úprava záhonů kolem mateřské školky a kolem domu čp. 295
úpravy kolem odpad. Kontejnerů
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Veřejná vystoupení žáků naší školy
V měsíci září se uskutečnila hned dvě vystoupení našich žáků:
V sobotu 11. září se představil taneční kroužek na novoměstském náměstí se skladbou „Máma“. 11
děvčat a 1 chlapec zde vystoupili u příležitosti zahájení Polsko – českých dnů křesťanské kultury v České
republice a Dnů otevřených dveří památek v rámci Dnů evropského dědictví, které se v Novém Městě n. M.
uskutečňuje každý rok. Tímto kulturním vystoupením se obec Bohuslavice prezentovala jako člen mikroregionu
Novoměstsko.
Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem účinkujícím i paní učitelce Miroslavě Rydlové, která kroužek vede.
Ve čtvrtek 16. září byl pozván pan starosta Kutina s
manželkou do polského města Pieszyce.
Desetitisícové město bylo naší obci nabídnuto k příhraniční
spolupráci a mezi nejvyššími představiteli obou obcí to bylo již asi
třetí setkání. V tamní městské knihovně se v 18 hodin
otvírala výstava „15 let polsko – českých dnů křesťanské kultury“.
Z velmi zajímavého vystoupení předsedy organizačního výboru
pana Juliana Golaka jsme se dozvěděli, že u zrodu této tradice byli
mimo jiných např. i biskup Václav Malý nebo i náš bývalý
prezident Václav Havel.
Naše škola byla požádána o kulturní vystoupení dvou dětí na této
akci. Problém ovšem byl, jak se děti bez rodičů dostanou přes
hranice. Museli jsme tedy vybrat toho, kdo vlastní cestovní pas. A
tak naši školu, naši ves, ale i naši zem nakonec reprezentovala dvě
děvčata,Veronika Kalendová z 5. ročníku a Beata Golebiewiczová
ze 4. ročníku. Přednesly dvě básně: J. V. Sládka Lesní studánku a J.
Bruknera Českou krajinu. Obě si tak mohly již v raném věku
vyzkoušet, jaké to je prezentovat se v zahraničí, což jim bude
užitečné jako občanům EU. Musím jim znovu poděkovat, za to, jak
se snažily – opravdu moc pěkně přednášely. Beatka navíc působila
jako překladatelka z polštiny, protože se tímto jazykem plynně
domluví. Když se jí paní ředitelka Městské knihovny z Pieszyce
Marianna Konieczna – Marjan přede všemi zúčastněnými polsky
vyptávala, ať poví něco o sobě a o své spolužačce Veronice, pěkně
polštinou odpovídala. Na otázku …,,A povíš nám, jak to, že umíš
tak dobře polsky?“, Beata odpověděla: ,, Bo moj tata jest Polak.“
Protože jsem děvčata doprovázela, mohu potvrdit, že to byl pro mne
příjemně strávený večer a že jsme všichni moc oceňovali opravdu vřelé přivítání a pohostinnost, dá se říci i
poněkud odlišnou mentalitu našich severních sousedů.
Čekání dětí na vystoupení v Novém m
Městě nad Metují

Jana Hladíková,
ředitelka školy

¨
Ze zápisníku starosty
V těchto dnech dostáváte do schránek smlouvy o povolení k přístupu na vaše pozemky
v případě, že by došlo k výstavbě tlakové kanalizace v obci. Do těchto smluv si můžete připsat
v článku V. na str,2 vaše případné další podmínky. Podepsanou smlouvu odevzdejte na obecní úřad
nebo pošlete na adresu: Pavlína Fandovská – AZ Inženýring, B.Němcové 244, ČEPERKA, 533 45.
Bohumil Kutina

Měsíčník, vydává Obecní úřad Bohuslavice, odp. red. Bohumil Kutina, reg. číslo MK ČR 14461

Vyšlo dne 4. 10. 2004 v počtu 200 výtisků – zdarma
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