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A co zahrádkáři?
Ono se řekne říjen, ono se řekne, že příroda se ukládá k spánku. Zahrádkář to ví lépe a poví vám, že říjen je
stejně dobrým měsíc, jako duben. Tolik Karel Čapek. Má pravdu, neboť v obou měsících je plno práce na zahrádce.
V říjnu příprava na zimu a v dubnu pak příprava na jaro a léto. Protože zahrádkář je člověk pracovitý zvládá i tyto
měsíce dobře.
Připomeňme si lidové pranostiky a zvyky:
Říjen je nádherný měsíc
Urodí-li se mnoho dubového ovoce, budou mrazivé vánoce
Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu
Říjnové nebe plné hvězd, má rádo teplá kamna
Teplý říjen, ten nám praví, že listopad i únor chladí
Opadá-li v říjnu listí, mokrou zimou buďme jistí
Dobrá rada. Noční mrazíky jsou předzvěstí pomalu se
blížící zimy. Spadlé listí se stromů shrabujeme a užijeme je
k pokrytí půdy u méně odolných rostlin. Trávník naposledy
posekáme. U malin a ostružin vyřežeme všechny odplodivší pruty a
půdu mezi nimi dobře prohnojíme kompostem. Sklízíme veškerou
pozdní zeleninu. Jehličnany a neopadavé dřeviny za such dobře zalijeme.
Český zahrádkářský svaz v Bohuslavicích uspořádal zájezd do Průhonic a skleníků Trója v Praze. Zájezd se
uskutečnil v pátek 14. října. Zájezdu se zúčastnilo 37 osob a 5 dětí. Děkuji touto cestou všem, kteří se na organizaci
zájezdu podíleli.
Zahrádkáři v tomto období hlavně sklízejí jablka. Připomeňme si, že z našeho ovoce nejdostupnějším zdrojem
vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a vlákniny, je jablko. Příznivě působí na snížení hladiny cholesterolu
v krvi, a proto se doporučuje jako součást prevence proti infarktu myokardu. Konzumací jablek si chráníme nervy a
mozek (vitamin B) a dodáváme tělu až dvacet minerálů, zejména draslík, který ovlivňuje krevní tlak, dále měď, železo,
mangan, bor, sodík a vápník. Jablka obsahují ovocné kyseliny, které pomáhají neutralizovat vedlejší produkty trávení.
Zajímavostí je, že i přes svou sladkou chuť, nezvyšují hladinu krevního cukru. Jablečná dřeň podporuje tvorbu
žaludečních šťáv, avšak v nadměrném množství je těžce stravitelná. Pro svůj močopudný účinek se jablka doporučují
jako prevence proti tvorbě kamenů a revmatickým potížím. Podle lidového pořekadla jablko snědené ráno na lačný
žaludek, částí krev a po večeři podporuje klidný spánek. Slupky jablek nevyhazujeme, ale
sušíme, nebo je hned používáme na přípravu čaje a třeba kombinujeme s šípky, hlavně vhodné
pro děti. Čaj má příjemnou chuť a barvu.
Jablka jsou vhodná také na ošetření pleti v podobě různých masek. Nastrouhanou dřeň
z nakyslého jablka napojíme pruh čisté gázy a přiložíme na obličej. Obsah pektinu a jiných
účinných látek má na pleť výrazný tonizační a hydratační účinek. Přidáme-li k čerstvě
nastrouhanému jablku lžičku včelího medu, získáme vynikající masku s regeneračním
účinkem.
Jedno staré přísloví říká: „Kdo jablko denně sní, k tomu doktor nechodí.“ Faktem, ale
zůstává, že v nynější době, kdy jsme otevření světu, není o místní ovoce příliš velký zájem.
Lidé kupují spíše cizím věci a to jednak ze zvědavosti a také proto, že je malá osvěta toho, jak
jsou naše jablka zdravá a také proto, že nevědí, jak je použít kromě toho, že se dají
konzumovat k jídlu. Český zahrádkářský svaz má moštárnu, kde je možno po předchozí
dohodě zpracovat jablka na dobrý mošt. Škoda, že tohoto je málo využíváno.
Milovníci zahrádkaření jsou také chovatelé různé drůbeže, nebo i jiných domácích
zvířat. Vím ze zkušenosti, že touto dobou je sháňka po krmné řepě. Krmné řepě se na
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zahrádkách nebo zahradách moc nedaří. Nenaroste jí potřebné množství a její výživnost je poměrně malá. Již
v dřívějších dobách se pěstovala krmná mrkev. Byla vždy vizitkou dobrého hospodáře a chovatele. Bohužel zemědělská
výroba ve velkém ze svých technologií tuto plodinu téměř vyloučila. Víme, že třeba v Rakousku se tato plodina pěstuje
a tamní chovatelé ji velmi využívají ke krmení zvířat a mají skvělé výsledky. Krmná mrkev má velmi cenné vlastnosti,
je chutná a má vysokou krmnou hodnotu. Dá se velmi dobře pěstovat na zahrádce, lépe nežli řepa a má významné
zdravotní účinky. Kořen krmné mrkve obsahuje 13 – 17% sušiny, kolem 0,8% bílkovin, 9% škrobových jednotek, jakož
i jiných významných vitaminů. Významný je obsah B karotenu. Díky tomu jsou příznivé dietetické účinky, zvláště
v zimě a je tedy žádoucí toto krmivo podávat domácím zvířatům. V porovnání s krmnou řepou má mrkev při pěstování
menší nároky na půdu na klimatické podmínky. Dobře snáší sucho i chladno, neuškodí jí ani menší mrazík. Nevhodné
jsou jen trvale zamokřené pozemky. Přímé hnojení nebo vápnění je nevhodné. Dobré je zelené hnojení. Krmnou mrkev
vyséváme co nejdříve z jara do řádek asi 30 cm širokých. Husté porosty se prosvětlují, když vzejde čtvrtý list. Sklízíme
koncem října. Podle zkušeností, které mám, je tady nejlepší odrůda Táborská, kterou koupíte v prodejnách semen. Tato
odrůda je odolná i proti chorobám i proti krátkodobému zamokření. Pokud ji pečlivě řídko nasejete, nemusíte ani
prosvětlovat. Na podzim můžete už kořeny protrhávat a zkrmovat domácím zvířatům.
Sepsal L. Mareš

Co jste hasiči?
V sobotu 10. září se konal 3. ročník
soutěže v požárním útoku o Slavětínská pohár. Byl
vypsán pro čtyři kategorie. Náš sbor reprezentovali
všechna čtyři soutěžní družstva. Mladším žáků
nepřijel žádný soupeř a tak ve složení Michal
Čepelka, Petr Čepelka, Veronika Macková,
Simona Kvirencová, Klára Petříková, Aneta Rydlová a Michal Slezák
nastupovali na startovní čáru s vědomím, že vítězství mají jisté. Přestože
neměli žádného soupeře, předvedli bezchybný výkon s výsledným časem
35,01 s. a pohár pro vítěze si po právu zasloužili. Starší žáci ve složení
Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Jan Hušek, Jana Hušková, Tomáš
Kondek, Aleš Petr a Lukáš Timura soupeřili pouze s družstvem z Rohenic
Výsledková listina – Slavětín
Mladší žáci:
1. Bohuslavice
35,01 s
Muži:
1. Provodov A
2. Bohuslavice
3. Velká Jesenice
4. Černčice B
5. Slavětín
6. Provodov B
7. Nahořany
8. Vršovka
9. Černčice A
10. N. Město n. M. A
11. N. Město n. M. B.
12. Rohenice

28,60 s
34,41
38,82
38,95
39,29
40,38
41,91
44,09
46,36
46,85
49,44
52,56

Starší žáci:
1. Bohuslavice
35,41 s
2. Rohenice
Ženy:
1. Provodov
34,67 s
2. Bohuslavice
3. Nové Město n. M.
4. Nahořany

44,39 s
39,60
42,63
44,16

specifická v tom, že družstva byla rozlosována do dvojic, které prováděly
útok současně. Vítězné družstvo z každé dvojice dle postupového pavouka
postupovalo do dalších bojů o přední umístění. Naše ženy (Jitka
Čepelková, Hana Fejtková, Jaroslava Hemelíková, Jana Herzigová, Petra
Herzigová, Marie Hušková a Marcela Světlíková) nejprve soupeřily
s družstvem z Lipí a lepším časem 28,5 s, postoupily dále, druhý pokus se
jim již tak nevydařil a přes družstvo z Provodova dále nepostoupily. Pak
se však utkaly o třetí místo opět s Lipím (postoupilo do druhého kole
s nejlepším časem z poražených družstev, pak však nestačilo na B. Újezd),
které podruhé opět porazily a tím tak získaly třetí místo. Pro naše družstvo
mužů (Václav Bíl, Karel Čepelka, Libor Fejtek, Vladimír Herzig, Martin
Kříž, Milan Lenfeld + Petra Herzigová) bylo první soupeřem družstvo ze
Slatiny nad Úpou. Po chybném sešroubování savic se mu však pokus

a s náskokem 9 sekund zvítězili. Za 1.
místo obdrželi také pěkný pohár.
Družstvu žen, za které startovaly: Jitka
Herzigová, Petra Herzigová, Marie
Hušková a Věra Netolická se tentokrát
nepodařilo obhájit loňské prvenství a ze
čtyř startujících skončilo na 2. místě.
Družstvo mužů: Václav Bíl, Karel
Čepelka, Libor Fejtek, Jindřich
Králíček, Miloš Lenfeld, Radek Rydlo
v sestavě s Marií Huškovou podalo
výborný výkon a z dvanácti startujících
obsadilo také 2. místo.
O čtrnáct dní později, 24. září
se konal 1. ročník soutěže v požárním
útoku o Pohár starosty Novém Města
nad Metují. Tato soutěž byla vypsána
pouze pro kategorie dospělých a byla
Výsledková listina – Nové Město nad Metují:
Muži:
Ženy:
1. Tutleky
1. Bílý Újezd
2. Havlovice
2. Provodov
3. Provodov
3. Bohuslavice
4. Vršovka
4. Lipí
5. Nahořany
5. N. Město n. M
6. Slatina n. Ú.
6. Přibyslav
7. N. Město n. M. A
8. Bohuslavice
9. N. Město n. M. B
10. Krčín
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nezdařil a s časem o 4 s horším než soupeř bylo z dalších bojů bohužel vyřazeno. Dle dosaženého času 35,0 s, skončilo
z deseti startujících na 8. místě.
První říjnový den byl vyhrazen pro mladé hasiče, kteří se sjeli do Hronova. Zde se konal 5. ročník
Hronovského poháru. Pětičlenné hlídky soutěžily v devíti disciplinách: rozvinování hadic na cíl, přenášení hadic,
spojování půlspojek, doprava vody, překonání překážky,
Výsledky družstev okrsku Nové Město n. M.:
štafeta dvojic, překonání žebříkové stěny, přenášení RHP
Mladší žáci:
1. Vrchoviny
26,31 min. (6 tr. min.)
(ruční hasicí přístroj) a disciplina tajná – určování
2. Bohuslavice
27,08 min. (5 tr. min.)
grafických značek technických prostředků PO. Mladší
žáci (Petr Čepelka, Veronika Macková, Simona
9. Přibyslav
33,15 min. (9 tr. min.)
Kvirencová,
Aneta Rydlová a Kateřina Zítková)
15. N. Město n. M. 38,25 min. (12 tr. min.)
s nejmenším počtem trestných minut ze všech družstev
18. Šonov
47,50 min. (19 tr. min.)
Starší žáci:
5. Bohuslavice
21,46 min. (4 tr. min.)
dosáhlo vynikajícího úspěchu v podobě 2. místa z 19
11. N. Město n. M. 22,20 min. (7 tr. min.)
startujících. Vítězné družstvo z Vrchovin mělo výsledný
14. Šonov
27,14 min. (7 tr. min.)
čas pouze o 37 s lepší. Starší žáci (Lucie Hladíková, Jan
Hušek, Tomáš Kondek, Jan Voborník a Lukáš Timura)
dosáhli také pěkného umístění, z 21 startujících obsadili 5. místo.
15. října se konala pro mladé hasiče další soutěž. Jednalo se o 8. ročník Závodu hasičské všestrannosti
v Mezilesí. Zde opět pětičlenné hlídky musely absolvovat disciplin šest: střelba ze vzduchovky, základy topografie,
vázání uzlů, základy první pomoci, požární ochrana překonání
Výsledky družstev okrsku Nové Město n. M.
lanové lávky. Naši mladší žáci (Petr Čepelka, Veronika Macková,
Mladší žáci:
Simona Kvirencová, Klára Petříková, Aneta Rydlová) dosáhli
8. Bohuslavice
0,55,52 hod (16 tr.min.)
opět pěkného umístění, ze 30 startujících hlídek obsadili 8. místo.
12. Vrchoviny
0,59,47 hod (22 tr.min.)
A nebýt třech chyb při vázání uzlů, mohli být o několik stupínků
14. Přibyslav
1,02,14 hod (13 tr.min.)
výše. Starším žákům (Lucie Hladíková, Jan Hušek, Tomáš
16. N. Město n.M. 1,06,18 hod (23 tr.min.)
Kondek, Petr Gavlák a Lukáš Timura) se tentokrát nepodařilo
Starší žáci:
navázat na předešlé
6. N. Město n.M. 0,47,31 hod (11 tr.min.)
úspěchy a po chybách
9. Vrchoviny
0,50,58 hod (10 tr.min.)
při střelbě a v
30. Bohuslavice 1,05,06 hod (22 tr.min.)
topografii obsadili ze
40 startujících hlídek 30. místo.
Pro dospělé již letošní soutěžní sezona skončila, mladí hasiči se
mohou těšit, že si ještě jednou letos zasoutěží. Bude to pravděpodobně 10.
prosince, kdy se bude konat 8. ročník tzv. Mikulášského klání v tělocvičně
základní školy ve Rtyni v Podkrkonoší. I v zimním období se naši mladí
hasiči budou dále scházet pravidelně každý pátek. Z organizačních důvodů
jsme byli nuceni časově rozdělit věkové kategorie následujícím způsobem:
mladší žáci se budou scházet od 16 do 18 hodin, starší žáci a dorost od 17 do
18 hodin. Pro získávání teoretických znalostí budeme využívat klubovnu hasičské zbrojnice, zacvičit si rozhýbat svá
těla zahrát si různé hry i při nepřízni počasí, budeme mít možnost v tělocvičně základní školy.
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

Ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva obce, konané dne 17. 10. 2005 ve 20.00 hodin v kanceláři starosty Obecního
úřadu v Bohuslavicích – 8. schůze od počátku roku.
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulé schůze
Program:
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, přivítal
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého
přítomné, konstatoval, že je přítomno 11 členů,
zasedání
tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Určil
2. Vyhláška o nakládání s vodami – vyjádření
návrhovou komisi: p. V. Voborník, pí. E. Čudová,
KÚ
3. Žádost evangelíků o finanční příspěvek
ověřovatele zápisu: pí. M.Archlebová, p. R. Rydlo,
4. Příspěvek obce na nájemné obchodu potravin
zapisovatelka: pí. Hronovská.
5. Nabídka prodeje parcel na Vačku obci
Bylo přečteno a schváleno usnesení z minulé
6. Odměny členů zastupitelstva
schůze. ( 10 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování – pí.
7. Jmenování členů školské rady
Čudová).
8. Pronájem (prodej) parc. č. 831
9. Veřejné rozhlasové vysílání jednání
Navržený program dnešní schůze byl přečten a
zastupitelstva
schválen všemi 11 hlasy.
10. Ostatní záležitosti obce (Česko polské dny)
11. Usnesení
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1. Vyhláška o nakládání s vodami – vyjádření KÚ
P. starosta informoval vyjádření KÚ o nakládání s vodami v obci. Předložen návrh zveřejnit vyhlášku jako
informaci zákona o podmínkách provozu kanalizace obce. Protinávrh – nezveřejňovat.
Pro zveřejnění 10 hlasů ZO, 1 hlas proti (p. Hronovský).
Pro nezveřejnění – 1 hlas pro (p. Hronovský), 10 hlasů proti.
2. Žádost evangelické církve o finanční příspěvek
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč evangelické církvi v Bohuslavicích. 11 hlasů pro.
4. Příspěvek obce na nájemné obchodu potravin
ZO zamítá příspěvek na nájemné obchodu potravin v obci 10 hlasy přítomných, 1 se zdržel hlasování – p.
Čudová.
5. Nabídka prodeje parcel na Vačku obci
V době, kdy byly projednávány projekty na protipovodňové poldry, žádali někteří majitelé pozemků na
Vačku obce o to, aby jejich pozemky odkoupila. Zastupitelstvo tenkrát tuto věc odložilo s tím, že se k tomu
vrátí později. Nyní opět přišly se žádostí o odkoupení pozemků pí. Vlasta Waldeková a Jiřina Hamplová.
Nabízejí pozemky o výměře 6092 m2 – v případě jeho odkoupení za průměrnou cenu, která v Bohuslavicích
činí 5,90 m2, by nákupní cena byla 35942,80.
Návrh p. Hronovského – nekupovat pozemky a
Usnesení ZO ze dne 17. 10. 2005
nabídnout jiný. Návrh p. Voborníka – zamítá a
1.
ZO schvaluje 10 hlasy přítomných usnesení z minulé schůze, 1 se
doporučuje nabídnout pozemky k prodeji ZD
zdržel hlasování – pí. Čudová
2.
ZO bere na vědomí vyjádření KÚ o nakládání s vodami v obci. Návrh
v Bohuslavicích – schváleno všemi 11 hlasy
zveřejnit vyhlášku jako informaci zákona o podmínkách provozu
přítomných.
kanalizace obce. Protinávrh – nezveřejňovat. Pro zveřejnění – 10
6. Odměny členů ZO
ZO schvalují odměny zastupitelů za II. a III.
čtvrtletí všemi 11 hlasy přítomných.
7. Jmenování členů školské rady
ZO navrhují a schvalují členy školské rady pí.
Čudovou a p. Rydla všemi 10 hlasy přítomných. (1
se zdržel hlasování).
1. Pronájem (prodej) parc. č. 831 – žádost
Členové zastupitelstva odkládají projednání
prodeje parcely č. 831 (364 m2) s tím, aby si měli
čas a možnost prověřit výše uvedenou parcelu.
Schváleno všemi 11 hlasy přítomných.
2.

hlasů, l hlas proti – p. Hronovský.
ZO schvaluje finanční příspěvek 25 tis. Kč všemi 11 hlasy
přítomných evangelické církvi v Bohuslavicích.
4.
ZO zamítá 10 hlasy přítomných příspěvek obce na nájem nové
prodejny potravin v Bohuslavicích. 1 se zdržel hlasování – pí.
Čudová.
5.
ZO nabídku prodeje parcel na Vačku zamítá všemi 11 hlasy
přítomných a doporučuje vlastníkům nabídnout pozemky k prodeji
ZD v Bohuslavicích.
6.
ZO schvaluje všemi 11 hlasy odměny členů za 2. a 3. čtvrtletí r. 2005.
7.
ZO jmenují a schvalují členy školské rady pí. Čudovou a p. Rydla 10
hlasy přítomných. 1 se zdržel hlasování – p. Rydlo.
8.
ZO odkládá všemi 11 hlasy přítomných prodej nebo pronájem parc. č.
831 (364 m2) na příští schůzi s tím, aby měli čas a možnost si prověřit
výše uvedenou parcelu.
9.
Návrh p. Hronovského na přímé rozhlasové vysílání jednání
zastupitelstev do domácností, členové neschválili 4mi hlasy (p.
Kutina, p. Syrovátko, pí. Čudová, pí. Archlebová), 2 pro vysílání – p.
Hronovský, p. Voborník, 5 se zdrželo hlasování.
10. ZO bere na vědomí:
pozvánka na Česko polské dny
oprava vývěsní skříňky před katolickým a evang. hřbitovem
čištění obecního rybníčku
návrh vybudovat parkoviště pro nákladní vozy na pozemcích
před kravínem (odkoupit pozemky)
častější odvoz kontejnerů s odpady
nabídka divadelního představení v Bohuslavicích
3.

Veřejné rozhlasové vysílání jednání členů
zastupitelstva
p. Hronovský podal návrh, aby každé jednání členů
zastupitelstva bylo veřejně vysíláno obecním
rozhlasem do domácností. Neschváleno 4 hlasy (p.
Kutina, p. Syrovátko, pí. Archlebová, pí. Čudová), 5 se zdrželo hlasování , 2 hlasy pro p. Hronovský, p.
Voborník.
9. Ostatní záležitosti obce
- pozvánka na Česko polské dny
- oprava vývěsní skříňky před katolickým a evangelickým hřbitovem (vlastník obec)
- čištění obecního rybníčku
- návrh vybudovat parkoviště pro nákladní vozy na pozemcích před kravínem (odkoupit pozemky)
- nabídka divadelního představení v Bohuslavicích
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