Bohuslavický

ZPRAVODAJ
PROSINEC
Vánoce jsou za dveřmi aneb už jste psali Ježíškovi?
Milí čtenáři, je tomu opravdu tak. Vánoce už přešlapují za dveřmi a pokud se malinko
ohlédnete zpět, určitě mi dáte za pravdu, že tam přešlapují už pěkně dlouho. Ale protože andílci jsou
letos asi mnohem hodnější a zatím ještě neroztrhli žádnou tu peřinu (tedy alespoň u nás), chodí
Vánoce pravděpodobně tím největším blátem. Alespoň to tak někdy vypadá u nás ve škole. Tak ne,
ty stopy nepatřily Vánocům, ale bezpečně mě dovedly k pachateli. Ještě se nenaučil čistit si boty.
Ale pevně věřím tomu, že doma by mu to neprošlo. Maminka totiž neví, kam dřív skočit. Ale, co si
budem povídat. Já jen vím, že u nás doma budou ty Vánoce přešlapovat za dveřmi asi ještě dlouho.
Ale, já zapomněla. Už jste psali Ježíškovi? Já ještě ne, ale nedávno jsem jen tam listovala v té
spoustě letáků, co se nám objevují ve schránce a zaujala mě tam jedna věc. Nevím jestli Ježíšek
poslouchal, ale asi budu muset napsat. Se mnou je to totiž složité. Musím mu vysvětlit, aby mi
nenadělil žádnou složitou techniku. Nikdy jsem s ní moc nekamarádila, ale poslední dobou z ní mám
přímo noční můry. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsem jako dítě byla pyšná, že umím pustit televizi a
pokusit se zakrýt hvězdičku na obrazovce. Když jsem poprvé absolvovala dopolední školení práce
s počítačem a druhý den jsem ještě s kolegyní měla něco napsat, obcházely mě mrákoty, protože těch
klapek bylo značně víc. Tedy, že bych tu bednu zrovna milovala i teď,to říct nemůžu. Nedávno jsem
nutně potřebovala dopsat závěrečnou práci ke zkouškám a odeslat ji (už pět minut po dvanácté) a
„sekla“ se mě tiskárna a nic. Komunikace ustrnula na monologu. Mluvila jsem jenom( jak jinak) já.
A hrozně ošklivě. Tehdy jsem prohlásila, že snad budu už do smrti raději péct perníky, protože
„trouba“ si na troubu zvykne. Ale občas s počítačem i vycházím. Já totiž hrozně tehdy spěchala,
protože jsem nutně potřebovala opustit školu dříve než naše paní školnice.Ta je oproti mě technický
typ. Jo doba se mění, lidi už ukradnou všechno. Ale , abych vám to vysvětlila. Od jisté doby kromě
toho, že proklínám všechny nenechavce, kterým není nic svaté (od té doby, co nám vykradli školu),
proklínám také sebe a hlavně toho, kdo kdysi dávno vymyslel kromě klíčů a mříží i bezpečnostní
zabezpečovací systém. Můžu vám říct, že už nemám hrůzu z toho, že zaspím nebo že zapomenu
klíče, ale z toho, jestli ráno nevzbudím celou vesnici a nebo večer….No, myslím tím, že špatně
zakóduji a spustím alarm a ještě k tomu přizvu hasiče a já nevím koho ještě.Ale raději ani nemyslet.
První den ráno, coby pokusný králík, jsem to zvládla. Ale děsilo mě, že budu muset také poslední
odcházet. Podařilo se mě to opravdu „skvěle“ Když začala houkat siréna, měla jsem pocit, že to je
můj konec. Proklínala jsem postupně všechny a všechno. Samozřejmě i sebe. Teď už mám pro jistou
nabitý mobil, v každé kapse jedny brýle, protože slepá patrona vidí víc, než já v té hrůze. A ze školy
se snažím odcházet alespoň se školnicí. Pro rodinu z toho plynou výhody. Už nikdy nebudu chodit
do školy po večerech, o víkendech ani o prázdninách. A to nechtějte slyšet, když se mi to jednou
zabezpečit večer povedlo. Na to bych málem zapomněla. To jsem stála dobu za dveřmi a nevěřila
svým uším a stále s hrůzou čekala na sirénu a na sbíhající se lidi. Když jsem zamykala branku za
dvora, pokoušel se o mě infarkt. Cestou domů jsem si říkala: „ ….dobrý, není to s tebou tak zlý, ale
možná, že lepší bude, když si půjdeš rovnou změřit tlak“. Byla jsem ale na sebe hrozně pyšná, ale
1

radost z tohoto úspěšného pokusu mě už dávno přešla a když slyším, třeba jen v televizi o
zabezpečovacím systému a o kódování, je mi zle. Jo. Co s člověkem udělá technika.
A tak milý Ježíšku, prosím tě, jen žádnou techniku, i když ten rotoped(já tomu říkám šlapací
kolo do obýváku a pro zdraví), co jsem si vyhlídla( já vím není zrovna laciný, ale ten bych zvládla.
Když se vybourám, alespoň mě v tom obýváku najdou. A srážku s chodci, co se poženou do
ledničky, tu ustojím.
Milí čtenáři, k Vánocům patří i Silvestr a trochu toho veselí, doufám, že jsem vás alespoň
trochu naladila. Přeju vám hezké prožití posledních dnů roku 2004, ve společnosti vám blízkých lidí,
samozřejmě také ve zdraví a bez všech možných pohrom. A možná i trochu bez těch všem
vymožeností současného světa. Takové STAROČESKÉ VÁNOCE bych já brala.
Tak a já ještě musím zjistit, jestli mě někdo nepředběhl a nevybral mě mé konto. S bankomatem totiž
zatím vycházím v pohodě. Jo, a Ježíšku, klidně mě přines nějakou tu knížku, ráda si ji přečtu, jen
když to nebude už žádná pedagogická literatura, a drž mě pěsti, ať mě ty závěrečný zkoušky
dopadnou. To víš třináctka není zrovna moje oblíbené číslo.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2OO5 a na shledanou
– třeba v pondělí 20. prosince v 18.00 hodin v tělocvičně Základní školy v Bohuslavicích na
Vánočním koncertu žáků školy.
Vždyť Vánoce, Vánoce přicházejí.
Jana Matoulková

A co zahrádkáři…
Ani jsme se nenadáli a máme tady měsíc prosinec tím rychleji, protože jsme přeskočili listopad.
Traduje se, že je to převážně měsíc k přípravě Vánoc, silvestrovského veselí a vstupu do příštího
nastupujícího roku, řečeno panem Karlem Čapkem, že zahradník sám přezimuje pod sklem ve vytopené
místnosti, zahrnut až po krček nikoliv mrvou, ani chvojkou, nýbrž zahradnickými ceníky prospekty, knihami
a brožurami, ve kterých se dočítá, že nejcennější a nepostradatelné kytky jsou ty, které ve své zahrádce dosud
nemá.
Říká se, že Vánoce v našich krajinách patří mezi nejkrásnější svátku v roce. Měly by být svátky plné
klidu a pohody. K štědrovečernímu stolu se schází celá rodina, rozdávají se dárky, všude voní jehličí a
vánoční cukroví, někde si zazpívají i vánoční koledy.
Snad každý se o Vánocích těší na Ježíška, který přináší všem lidem dobré vůle vánoční dárky. Tento
zvyk se do našich zemí dostal z Německa a to až v období německé reformace. Podoba Vánoc se v průběhu
doby měnila. V minulosti byly Vánoce spíše o vzájemné lásce a přátelství, než o dárcích. Kéž by jsme se do
této doby vrátili. Nezapomínali se ani na domácí zvířata, kterým se rovněž dostalo něco ze stolu.
Věřilo se, že na Štědrý den mluví zvířata o budoucnosti. Lidé také dodržovali vánoční tradice. Dnes je
to více o bohaté tabuli a drahých dárcích. Večeře se zahajovala motlitbou a vzpomínalo se na uplynulý rok. A
na zemřelé členy rodiny. I přesto je Štědrý večer plný tajemství a velkého očekávání zvláště u dětí , ale i toho
co nám přinese následující rok. Mezi klasické vánoční symboly patřil také zvuk vánočního zvonku. Jeho
zazvonění znamená, že Ježíšek přinesl dárky a děti se těší, že se může začít rozbalovat. Málokdo si však
pamatuje na to, že vánoční zvonky mají ochránit naše srdce před chamtivostí a připomenout nám, že existují i
cennější věci než zlato a peníze a to nesmrtelná lidská duše, láska a soucit.
Nejen vánocemi se zabavuje zahrádkář a pokud může, ze
zahrady odstraňuje staré a nemocné stromy.
Nařeže rouby peckovin pro jarní očkování a roubování.
Připraví si jámy na jarní výsadbu stromů a keřů.
Stratifikuje semena peckovin.
V bezmrazých dnech můžeme odvětrat sklem.
Ošetřujeme fóliovník a skleník.
Ve dnech bez mrazu dokončíme rytí.
Vyvážíme pařeniště.
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Vůně jehličí k Vánocům neodmyslitelně patří. O to příjemnější nám je vůně, která pochází ze
stromečku, který si sami vypěstujeme. Buď si ho zakoupíme a pěstujeme v nádobě, nebo vypěstujeme ze
semínka na zahradě a potom přesadíme do nádoby. Nehledě na to, že nám odpadá každoroční nákup řezaného
vánočního stromku, který ještě ke všemu nebývá laciný. Takto si pěstuji vánoční stromky pro celou rodinu.
Vtip spočívá v tom, že si jehličnan v květináči přemístíme na svátky dovnitř a ozdobíme jako vánoční
stromeček. Aby nám však vlivem tepelného šoku nezahynul, musíme ho přesouvat postupně. Nejméně dva
týdny před Vánocemi ho zalijeme a uložíme do světlé nevytápěné místnosti. Alespoň týden ho necháme
přivykat vyšší teplotě, pak ho přeneseme asi také na týden do chodby, kde se také netopí. Během této doby
vydatně zaléváme. Nakonec ho přemístíme do pokoje. Po Vánocích ho znovu přivykáme, nejdříve chodba,
pak garáž a nakonec ven. Ne však na místo kde svítí slunce. Nejlépe na stinné místo a pokud nemrzne tak
zalít.
Vánoční svátky jsou jako pravidlo tloustnutí. Slyšíváme rčení, to jsem přes svátky přibral tolik či tolik
na váze. Naši předkové měli někdy dobrá rčení na tloustnutí. Proti tloustnutí nevynalezla věda až dosud žádný
zvláštní neškodný lék. Léky, které byly navrhovány a proti tloustnutí používány, působily často ke zkažení
žaludku. Kdo nemůže místi, nebo nemá na jídlo ani pomyšlení, ten nemůže ztloustnout, ten musí zhubnout,
ale to už je nemoc. Komu je tělesná tloušťka při úplném zdraví obtížnou, ten zajisté poděkuje za radu jak
ztratit několik kilogramů na váze.
Avšak zhubnout lze i podle prastarých prostonárodních a ne škodlivých pravidel. První je, že
prázdný pytel nestojí. To znamená pro tučňáky, aby se zdržovali jídla a pití, aby byli v menších dávkách živi.
Druhé pravidlo jest, aby ten, kdo chce zhubnouti, nepil žádné pivo ani víno, nýbrž čistou vodu. Voda
čistí krev. Také mnoho buchet a knedlíků a moučných pokrmů není třeba. Zato zeleniny a kousek masa
netučného je možné snísti. Ani chleba nebrati příliš a používat hojnění luskovin. Jestli se při tom ještě mírně
pohybujeme a tělesnou práci konáme, pak předkové ubezpečují každého, že neztloustne.
Takže mějme na vědomí, že po přejídání se můžeme ocitnout i v některé nemocnici a léčba
nemocných orgánů z přejídání je zdlouhavá a bolestivá. Píše se sice, že nemocnice jsou zadlužené a
v zoufalém stavu a kraje se brání je převzít. Já si myslím, že to o tom zoufalém stavu není. Pohyboval jsem se
v důsledku své nemoci v různých těchto zdravotních zařízeních a to dostatečně dlouho, abych se přesvědčil,
že za poslední léta se změnilo hodně, než když jsem tam jezdil před několika léty za nemocnými rodiči a
přáteli. Interiér i přístroje a jednání lékařů bych ohodnotil + 100%. Drahé přístroje a zařízení o kterých se před
15 lety pacientům i lékařům ani nesnilo.
Samozřejmě to něco stálo. Víme také, že hodně si připlatili občané, vždyť i naše organizace poslala
na zakoupení tomografu nemocnicí Náchod 1000 Kč a navíc naši členové zasílali po částkách samostatně.
Pokud nějaký dluh někde je, tak tady je zase špičkové zařízení, takže se nejedná o projedené peníze. To by si
měli krajští hejtmani uvědomit a být rádi, že takto zařízené nemocnice převzali. Nikdo jim také nebrání, že si
vybavují úřadovny a budovy a tak si mnohdy berou úvěry. Pokud by převzali nemocnice ¨nevybavené, museli
by je dovybavovat a také se třeba zadlužit a starosti k tomu. To je třeba takto zvážit. Jí si ale myslím, že v této
citlivé věci když jde o zdraví člověka se dobře hledá klacek na politického soupeře.
Přeji všem čtenářům, aby se nepřejedli o svátcích a nemuseli vyhledat tyto zařízení. Přeji všem
příjemné prožití těchto svátků a hodně zdraví a úrody na zahrádkách v Novém roce.
Sepsal L. Mareš.

Co jste hasiči…
V sobotu
11.prosince se ve Rtyni
v Podkrkonoší konal
7.ročník
„Mikulášského hasičského
klání“ pro
mladé hasiče. Soutěžilo se ve třech disciplinách: vázání uzlů
(lodní, tesařský, zkracovačka, úvaz na proudnici a plochá
spojka), rozvinutí hadice na cíl (shození kuželky) a znalosti
grafických značek. Mladší žáci obsadili z osmnácti
startujících 11.místo. starší žáci obsadili z dvaceti tří
startujících také 11.místo.
Naše mládež se v letošním roce zúčastnila celkem
čtrnácti soutěží. V požárních útocích dosahovala velmi
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pěkných umístění, zejména mladší žáci, kterým se podařilo pětkrát
zvítězit (v Bohuslavicích, ve Velké Jesenici, v Zahořanech,
v Přibyslavi a ve Slavětíně), dvakrát skončili druzí a jednou třetí.
Starší žáci získali dvakrát druhé místo a čtyřikrát skončili třetí.
V branných závodech a závodech hasičské všestrannosti se střídala
umístění pěkná i s umístěními horšími. Připomenout bych chtěl
výborné umístění mladších žáků při soutěži v Nízké Srbské, kde
získali pěkné 2.místo z dvaceti startujících a v Hronově, kde obsadili
3.místo z osmnácti startujících.
Ještě za zmínku stojí průběžné umístění našich mladších a
starších žáků v Poháru OORM a v hodnocení aktivity kolektivů MH
ve školním roce 2004-2005 v okrese Náchod, kde bylo celkem hodnoceno 24 kolektivů v každé kategorii.
Pohár OORM: – mladší – 4.místo, starší – 9.místo
Hodnocení aktivity: - mladší – 6.místo, starší – 9.místo
Družstvo mužů se letos zúčastnilo dvanácti soutěží a
družstvo žen soutěží čtrnácti. Muži dosáhli nejlepších umístění při
soutěži v Bohuslavicích
a v Černicích, kde se
jim podařilo zvítězit.
Při okrskové soutěži ve
Vrchovinách obsadili
3.místo. dále obsadili
dvě čtvrtá a jedno páté
místo. I při soutěžích s vysokým počtem startujících dosahovali
velmi dobrých výsledků, nejhůře skončili vždy na osmém místě.
Družstvo žen dosáhlo ještě lepších výsledků. Ze čtrnácti soutěží
šestkrát Zvítězilo (Žďárky, Zahořany, Černice, Jasenná, Slavětín a
Jílovice) třikrát bylo druhé, třikrát třetí a pouze dvakrát skončilo na
4.místě.
Jak vyplývá z výsledků, letošní soutěžní sezóna byla velice úspěšná. Celkem třináct 1. míst ve všech
kategoriích je toho důkazem. Všem zmíněným soutěžícím bych chtěl poděkovat za reprezentaci našeho sboru
a popřát hodně úspěchů do sezóny příští.
ČLENOVÉ DRUŽSTEV HASIČŮ PŘI SOUTĚŽÍCH V ROCE 2004
Mladší žáci:
Dušan Blažek, Michal a Petr Čepelkovi,. Lucie Gavláková, Dominik Golebiewicz, Martin Jeník, Jan Kašpar,
Petra Králíčková, Veronika Macková, Martin Petr, Klára Petříková, Aneta Rydlová, Tomáš Voborník a
Kateřina Zítková
Starší žáci:
Veronika Fejtková, Petr Havlík, Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Jana Hušková, Jan Hušek, Aleš Kašpar,
Tomáš Kondek, Zdeňka Králíčková, Aleš Petr, Kristýna Petrová a Lukáš Timura
Ženy:
Monika Blažková, Jitka Čepelková, Veronika a Hana Fejtková, Jaroslava Hemelíková, Jana Herzigová, Petra
Herzigová, Marie Hušková a Marcela Světlíková
Muži:
Václav Bíl, Karel Čepelka ml., Jiří Černý, Libor Fejtek, Vladimír Herzig, Tomáš Kaniščev, Jindřich Králíček,
Miloš Lenfeld, Josef Ramšák a Radek Rydlo
K 1.prosinci 2004 čítá náš sbor celkem 110 členů, 80 dospělých )12 žen, 68 mužů) a 30 mladých
hasičů (11 děvčat a 19 chlapců). Nejmladším členem je Michal Čepelka (5 let) a nejstarším je pan Václav
Mervart, který 1.listopadu 2004 oslavil své 91 narozeniny.
10. prosince 2004 se konala výroční valná hromada našeho sboru. Této valné hromady se zúčastnilo
pouze 33 členů, přestože hlavním bodem byly volby výboru a revizní komise. Byli zvoleni tito členové:
Bouček Jan ml., Čepelka Karel st., Čepelka Karel ml., Černá Eva, Černý Jiří, Fejtek Libor, Hemelík Josef,
Kříž Martin, Novák Zdeněk, Rydlo Radek, Světlíková Marcela. Závěrem bych chtěl popřát nejen členům
SDH, ale i všem občanům radostné prožití vánočních svátků, hlavně dětem hodně dárků pod stromečkem,
všechno nejlepší a hodně zdraví do nového roku.
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POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES.
SDH Bohuslavice pořádá tradiční hasičský ples, který se bude konat 15. ledna 2005 v Orelně
v Bohuslavicích.
Začátek je naplánován na 20 hodinu, k tanci a poslechu bude hrát již tradičně skupina
HEKTOR. Připravena bude bohatá tombola.
Srdečně jsou všichni zváni.
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

Ze zastupitelstva
Schůze zastupitelstva obce, se konala dne 6.12.2004 ve 20.00 hodin v kanceláři starosty Obecního úřadu
v Bohuslavicích a měla tento program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
Rozpočtová opatření a schválení pravidel rozpočtového provizoria
Vítání občánků – dar obce
Hospic Anežky české – žádost o finanční příspěvek
Prodej parcely č. 516/2
Žádost pana K. Novotného o postavení plotu
Smlouva o nájmu hrobového místa
Zadání projektu – tlaková kanalizace
Ostatní záležitosti obce
Usnesení
1. Zahájení
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 10 členů z 11, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Přečetl navržený program – schválen všemi 10 hlasy přítomných.
Určil ověřovatele zápisu: pí. Čudová, pí. Hladíková, dále určil návrhovou komisi: pí. Archlebová, p.
Rydlo.Zapisovatelka: Hronovská.
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Přečteno a schváleno všemi 10 hlasy přítomných. Bod 9 přeložen do dnešní schůze.
3. Rozpočtová opatření a schválení pravidel rozpočtového provizoria
ZO schvalují všemi 10 hlasy rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2005 a přesuny
příjmů a výdajů v rozpočtu v r. 2004.
4. Vítání občánků – dar obce
Byly předloženy dva návrhy:

a) dar obce: vítání občánků 3000 Kč +při nástupu do ZŠ +1000 Kč při nástupu do MŠ 1000 Kč
6 hlasů pro, 3 proti ( pí. Archlebová, pí. Čudová, p. Syrovátko, ) 1 se zdržel hlasování (p.Kutina)
b) dar obce: vítání občánků
5000 Kč
4 hlasy pro, 6 hlasů proti (p.Hladíková, p. Rydlo, p. Zámečníková, p.Králíček, p. Hronovský, p.
Voborník )
Schválen návrh a).
5. Hospic Anežky české – žádost o finanční příspěvek
ZO schvalují všemi 10 hlasy finanční příspěvek ve výši 5000 Kč pro Hospic Anežky české pro rok 2005.
6. Prodej parcely č. 516/2
ZO schvalují všemi 10 hlasy prodej parc.č. 516/2 p. Radku Kvirencovi.
7. Žádost p. K. Novotného o postavení plotu
Byla přečten dopis p. Novotného s žádostí o postavení plotu z části na obecním pozemku. ZO schvalují
všemi 10 hlasy stanovisko k žádosti p. Novotného o výstavbu plotu za podmínek, že bude sepsána smlouva o
udržování pozemku a odstranění plotu, umožněn vstup na tento pozemek v případě potřeby. Smlouva bude
předložena ZO ke schválení.
8. Smlouva o nájmu hrobového místa
5

Byla předložena a schválena smlouva o nájmu hrobového místa s návrhem p. Hronovského s doplněním
k hlavě III. – Povinnosti nájemce …. doplněn bod 3) V případě výkopu hrobu sousedního, strpí nájemce
postavení výkopové bedny pro uložení zeminy na hrob dle této smlouvy. Schválení všemi 10 hlasy.
9. Zadání projektu tlakové kanalizace
ZO odložili zadání projektu tlakové kanalizace na rok 2005.Schváleno všemi 10 hlasy.
Usnesení ZO ze dne 6.12. 2004
1. ZO schvalují všemi 10 hlasy program dnešní schůze a usnesení ze schůze minulé.
2. ZO schvalují všemi 10 hlasy rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2005 a
přesuny příjmů a výdajů v rozpočtu v r. 2004.
3. ZO schvalují 6 hlasy dar obce při vítání občánků 3000 Kč, při nástupu do ZŠ 1000 Kč a při nástupu do
MŠ v Bohuslavicích 1000 Kč. 3 hlasy proti ( pí.Archlebová, pí. Čudová, p. Syrovátko) l se zdržel
hlasování p. Kutina
4. ZO schvalují finanční příspěvek Hospicu Anežky české všemi 10 hlasy ve výši 5000 Kč na rok 2005.
5. ZO schvalují všemi 10 hlasy prodej parc.č. 516/2 p. Radku Kvirencovi.
6. ZO schvalují všemi 10 hlasy stanovisko k žádosti p. Květoslava Novotného o výstavbu plotu na obecním
pozemku za podmínek, že bude sepsána smlouva o udržování pozemku a odstranění plotu , umožnění
vstupu na tento pozemek v případě potřeby. Smlouva bude předložena ZO ke schválení
7. ZO schvalují všemi 10 hlasy přítomných smlouvu o nájmu hrobového místa s doplnění k hlavě III. –
Povinnosti nájemce, bude doplněn bod 3)…v případě výkopu hrobu sousedního, strpí nájemce postavení
výkopové bedny pro uložení zeminy na hrob dle této smlouvy.
8. ZO odkládají zadání projektu tlakové kanalizace pro Obec Bohuslavice na příští rok. Schváleno všemi 10
hlasy.

Zápisník starosty
Odvoz odpadů.
Koncem letošního roku dojde k tomu, že svoz komunálního odpadu bude na přelomu roku proveden dva
týdny za sebou a to z toho důvodu, že je prováděn každý lichý týden a koncem roku následují dva liché týdny
po sobě – poslední 53. týden a 1, týden nového roku. Firma RUND ve většině obcí (především v těch které
používají svozové známky) svoz v 53. týdnu vynechává a občané si na uskladnění odpadů musí koupit pytle,
aby překlenuli delší přestávku mezi svozy. Protože se domnívám, že po Vánocích bude všude zvýšené
množství odpadu a třítýdenní přestávka mezi odvozem odpadků by byla příliš dlouhá, dohodl jsem s Firmou
RUND, že nám odpady odveze i v 53. týdnu.
Placení místních poplatků.
Vzhledem k tomu, že v době mezi vánočními svátky a koncem roku budou pracovnice obecního úřadu
zahrnuty především pracemi na uzávěrkových operacích a inventurách, žádáme občany, aby placení různých
místních poplatků nechali až na leden příštího roku.

A protože se již blíží období
s krásnou sváteční atmosférou, vůní
jehličí, cukroví a světly svíček,
dovolte, abych Vám popřál krásné
hvězdami a jiskřivým sněhem
protkané Vánoce plné splněných snů,
pohody a mnoha dárků. Vězte, že tím
nejkrásnějším dárkem k Vánocům
není nic co se třpytí zlatem …je to
úsměv láska, pohlazení, vlídné slovo.
Nad takový dar žádný jiný není.
Krásné Vánoce a hodně štěstí
v Novém roce.
B.Kutina
Měsíčník, vydává Obecní úřad Bohuslavice, odp. red. Bohumil Kutina, reg. číslo MK ČR 14461

Vyšlo dne 15.12 2004 v počtu 200 výtisků – zdarma
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