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DUBEN
… ještě tam budem
letos se to myslím naplnilo vrchovatě, i když v posledních dnech se zdá, že jaro je již
definitivně tady. Protože paní Jana Matoulková je nemocná, nezbývá mi, než abych pár slov na úvod
napsal sám.
Zpravodaj, který držíte v ruce je sice „dubnový“, ale za pár dní tu máme květen, jeden
z nejhezčích měsíců v roce, který přivítáme po filipojakubské noci a pálení čarodějnic. V květnu nás
čeká několik významných výročí a vstoupíme do Evropské unie. Květen je také měsíc lásky.
Jedním ze zvláštních dnů v roce, který najdete v kalendáři je i Den matek. Druhá květnová
neděle ale není ani státním svátkem, ani tzv. "významným dnem". Doba, ve které žijeme totiž
mateřství příliš nepřeje. Právě proto je možná užitečné jej připomenout.
Kde se tento svátek vůbec vzal? Asi vás překvapí, že Den matek vznikl v roce 1907, kdy si
Američanka Anny Jarvisová připomněla první výročí úmrtí své matky. Tato myšlenka zaujala i mnohé
jiné a v roce 1908 byl již poprvé 10. květen oficiálně slaven jako Den matek. Od roku 1913 se slavil
poprvé Evropě - konkrétně v Anglii. Znakem dne byl bílý karafiát. YMCA (Young Man`s Christian
Association) v Americe se snažila oslavu Dne matek rozšířit tím, že zavedla zvyk, aby každý psal
nebo telegrafoval v tento den přání své matce a řekl jí, že na ni vzpomíná.
K nám se tento svátek dostal v roce 1922 právě prostřednictvím takzvaných vojenských
domovů, jež u nás řídila americká YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí) - nejstarší a největší
mládežnická organizace na světě, která působí v České republice i dnes. Každý voják, jehož matka již
zemřela, tehdy obdržel bílou květinu a ten, jehož matka byla naživu, dostal květinu modrou. Tento
zvyk později přešel prostřednictvím středisek civilní YMCA i mezi širokou veřejnost a za 1. republiky
se těšil velké oblibě.
A tak je tu příležitost pro děti a otce dát jednou v roce své mámě či manželce třeba kytičku.
Myslím si, že by se na tento den nemělo zapomínat, vždyť všichni lidé na celém světě mají tu
svojí nejkrásnější, nejlepší, nejhodnější, no prostě nej MAMINKU. Proč jí tedy neobdarovat v tento
krásný jarem provoněný den voňavou kytičkou, sladkou hubičkou, milým slovem atd. Je spousta
dalších možností, jak jí dokázat, že právě ONA je našemu srdci nejmilejší, a že jí máme rádi. Každý z
nás určitě ví, čím právě té své mamince udělat radost. Jak jsem již psal před chvilkou, lze to udělat
kytičkou, hubičkou, milým slovíčkem, ale také třeba krásnou básničkou nebo přáníčkem.
Jsou ale i jiné možnosti. Jako například: pozváním na večeři popř. uvařením něčeho dobrého,
pomocí v domácnosti, milým dárečkem pro štěstí a určitě dalšími a dalšími způsoby, které Vás určitě
při pohledu na právě tu Vaši maminku napadnou.
Ať je Vám tedy teprve třeba jen pět nebo již víc, obdarujte v tento den tu svou maminku a
pokud již Vaše maminka není s Vámi, věnujte jí alespoň krátkou láskyplnou vzpomínku.
B.Kutina
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A co zahrádkáři …
Máme tady duben, měsíc, který přináší zahrádkářům nejvíce práce a starostí. Pletí a okopávání, první
sekání trávníků, sázení stromků, průklest, zkrátka zahrádkář si záda nenarovná. Pro zahrádkáře je o zpravidla
měsíc, který rozhoduje o tom, zda bude či nebude úroda dobrá. Pak na podzim teprve zahrádkář pozná, zda
pracoval na zahrádce dobře a kde udělal chybu. Zahrádkář je ve skutečnosti součást přírody a musí se neustále
starat o to, aby přírodě pomohl a co nejméně škodil.
Již J.A.KOMENSKÝ napsal: „K práci čeho je třeba? Míti vždy cíl jistý, jediný a pevný.“
Přečtěme si HOROSKOP, který je ve znamení BERANA. Beran je znamení zrodu nového života.
Dynamik, energičnost, odvaha, upřímnost a rozhodnost jsou klíčové vlastnosti tohoto znamení. Potřeba cíle dává
sílu překonávat útrapy života. Ve všech životních oblastech jsou berani přímí a často působí dojmeme, že se
rozhodli jít hlavou proti zdi.
Duben je náladový a proměnlivý. Pokud byl březen příznivý pro začátek jarních prací a je zaseto, je
žádoucí, aby duben přinesl vláhu. Napadl-li v dubnu sníh, dlouho se neudrží. Pokud přijdou noční mrazy, je to
lepší něž opožděně v květnu. Přidám ještě několik pranostik:
Mokrý duben – hojnost ovoce
Jaro má sedmero druhů počasí, v dubnu však žádné neschází.
Aprílové počasí má daleko do krásy.
Duben laškuje, sedlák za pluhem hromuje.
Časný hrom, pozdní hlad.
Je-li duben bouřlivý, shnije kopa a mandel zplesniví.
Dubnový hrom probouzí stromový květ.
Někteří zahrádkáři mají odpor k používání chemie k ochraně rostlin. Je potřeba předeslat, že někdy se
těmto postřikům nevyhneme, zvláště když je škůdce přemnožen. Někteří zahrádkáři používají některé prostředky
bez chemie. Některé uvedu.
BAKTERIÁLNÍ CHOROBY.
Postřik výluhem z kostivalu lékařského – 200 gramů na 10 l vody.
Postřik výluhem z česneku – 150 g rozmačkaného česneku a 100 g mazlavého mýdla do 10 l vody.
BĚLÁSCI.
Odpuzuje kopr vonný, pelyněk černobýl, šalvěj lékařská, máta peprná. Nebo postřik výluhem lopuchu většího –
3 kg listů na 10 l vody vyluhovat 3 dny.
SLIMÁCI, HLEMÝŽDI.
Odpuzují česnek, cibule, bez černý, listy dubu, šalvěj lékařská, výsev hořčice v místech častého výskytu, klíčící
semene hořčice ničí vajíčka slimáků. Jako návnada, pšeničné otruby smíchané s rozstrouhaným klihem.
STRUPOVÁNÍ JAQBLONÍ A HRUŠNÍ.
Postřik výluhem z přesličky rolní, pažitka vysazená v blízkosti kmene.
SVILUŠKY, ROZTOČI, VLNOVNÍCI.
Odpuzuje měsíček lékařský, postřik výluhem z cibule nebo česneku, postřik výluhem z přesličky rolní 150 g na
10 l vody.
POCHMURNATKA MRKVOVÁ.
Postřik výluhem natí z rajčat, opakovat.
Pokračování návodů na postřiky bez chemie v příštím zpravodaji.
Víme, že příští měsíc vstupujeme definitivně do EU. Co to znamená pro nás zahrádkáře a nejen pro nás,
ale i pro ostatní občany. Změní se na mnoha místech našeho života zajetá pravidla. Jakoby někteří nevěděli, že se
bude častěji platit vyšší daň z přidané hodnoty a že některé výrobky spadnou do vyšší ceny a to i pro nás
zahrádkáře. Vládní úředníci jsou často obviňováni, že nedojednali dobře v Bruselu to či ono. Mnozí si zase
slibují, co peněz přijde z EU na naše různé akce, jen je prý včas připravit. Zakládají se i různá sdružení, aby byli
prý připraveni tyto částky přijmout a rozdělit. Obávám se, že tomu tak hned nebude, neboť i země EU se
současně potýkají s nedostatkem peněz. Problémů je mnoho a některé polykají miliardy jako o závod. Irák,
Palestina, Kosovo, Afghánistán i různá bezpečnostní opatření, která nejsou přece zadarmo. I naše republika
zostřuje bezpečnostní opatření a musí přispívat i na projekty EU.jsme přece spojenci. Někteří politici
populisticky radí, aby se daně snižovaly. Bylo by to velmi pěkné, ale spočítejme si kde vzít prostředky na
rozpočet našeho státu, když už teď je rozpočet schodkový i přes vysoký výběr daní. Budeme asi více pracovat
pokud práce bude. Toto všechno mělo být promyšleno dříve, teď už se s tím budeme muset vyrovnat. Možná, že
pravdu měl LUDWIG VAV BEETHOVEN když napsal:
„Lidé jsou blázni, vyzbrojují se do válek a chtějí se mstít a trestat. Přátelství a láska zaručují daleko mocnější a
větší úspěch než nejskvělejší vítězství!“
sepsal L. Mareš
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Co jste hasiči …
Po tříměsíční přestávce se opět ke slovu hlásí také hasiči. Zejména díky
hasičům mladým.ti se už nemohli dočkat, až pojedou na nějakou soutěž. A
protože se první letošní soutěže nemohli pro nemoc některých členů zúčastnit a
nepočítáme-li Okrskový turnaj ve stolním tenise konaný 21. února v Přibyslavi
(družstvo ve složení Kristýna Petrová, Martin Petr, Tomáš Kondek, Jan Kašpar a
Aleš Kašpar se mezi staršími žáky umístilo na 4. místě mezi jednotlivci obsadil
Tomáš Kondek 5. místo), vyjeli letos poprvé za soutěží do nedalekého Šonova.
Zde se 10.dubna konal IX.ročník Závodu hasičské všestrannosti.
Mladší žáci na trati dlouhé 2 kilometry museli absolvovat šest disciplin:
1. střelba ze vzduchovky
2. základy topografie (určování topografických značek, zorientování mapy pomocí buzoly)
3. vázání uzlů (tesařský, lodní smyčka, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici)
4. základy první pomoci (obvázání
zraněného kolena, znehybnění
poraněné horní končetiny)
5. požární ochrana (určení grafických
značek technických prostředků PO,
určení vhodného a nevhodného
hasebního prostředku dle hořící
látky)
6. překonání překážky po vodorovném
laně.
Mladší žáci (Klára Petříková, Aneta
Rydlová, Petr Čepelka, Martin Petr a
Lukáš Timura) obsadili s časem 29:23 min. a 22 trestnými minutami ze 33 zúčastněných pěkné 12.místo. (Pro
informaci: 1.místo Bukovice – čas 23:49 + 8 trestných minut, 33.místo Jaroměř B – čas 37:35 + 44 trestných
minut).
Družstvo starších žáků (Kristýna Petrová, Lucie Hladíková, Petr Gavlák, Tomáš Kondek a Aleš Kašpar)
absolvovalo stejné discipliny a na trati o 1 km delší s časem 26:31 min. a 15 trestných minutami obsadilo ze 40
zúčastněných 15. Místo. (1.místo Přibyslav – čas 22:01 + 5 trestných minut, 40.místo Dolní Radechová – čas
37:42 + 55 trestných minut)
Výsledky družstev okrsku Nové Město n.M.:
Mladší žáci:
4.místo
Nové Město A čas
26:38 min + 14 trestných minut
7.místo
Přibyslav
čas
29:40 min + 12 trestných minut
12.místo
Bohuslavice
čas
29:23 min + 22 trestných minut
17.místo
Nové Město B čas
32:10 min + 24 trestných minut
18.místo
Vrchoviny
čas
28:29 min + 28 trestných minut
32.místo
Šonov
čas
34:56 min + 37 trestných minut
Starší žáci:
1.místo
15.místo
18.místo
24.místo
26.místo
35.místo
39.místo

Přibyslav
Bohuslavice
Vršovka
Nové Město
Vrchoviny
Šonov
Krčín

čas
čas
čas
čas
čas
čas
čas

22:01 min + 5 trestných minut
26:31 min + 15 trestných minut
26:34 min + 17 trestných minut
26:43 min + 23 trestných minut
27:47 min + 23 trestných minut
31:04 min + 33 trestných minut
30:11 min + 47 trestných minut

tento závod probíhal i v kategorii dorostu. Jelikož máme pouze tři dorostence (Miloš Lenfeld, Jindřich
Králíček a Tomáš Petr) a posledně jmenovaný se nemohl tohoto závodu zúčastnit, naši dva zástupci vytvořili
pětičlennou hlídku se svými kolegy z ostatních sborů (po jednom z Vršovky, Rokytníka a Hronova). V této
kategorii soutěžila pouze dvě družstva a „našesmíšené“ družstvo s náskokem dvaceti minut zvítězilo.
Podrobnější informace o výsledcích jsme bohužel neobdrželi.
Jak je zřejmé z výsledkových listin mladších a starších žáků, oproti loňskému roku se mladší žáci
polepšili o 5 minut a starší dokonce o mást 8. Snažili se tak zúročit znalosti, které pod vedením svých instruktorů
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získávali během pravidelných schůzek v zimních měsících. Samozřejmě se už těší na další soutěž, která se bude
konat 2.května v Nízké Srbské. Součástí této soutěže bude i nejatraktivnější disciplina – požární útok.
Následovat budou i soutěže další. 15.května v Bohdašíně u Červeného Kostelce o Bohdašínský pohár, 26.května
v Josefově Okresní soutěž „Plamen“ a 19. Června se mladí hasiči představí v domácím prostředí při soutěži o
Pohár starosty Obce Bohuslavice. Pro muže a ženy je připravena první letošní soutěž a to okrsková, která se
bude konat 14.května již tradičně ve Vrchovinách.
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

Ze zastupitelstva
Program schůze zastupitelstva obce, konané dne 19.4. 2004 ve 20.00 hodin:
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Žádost o příspěvek – TJ Sokol Bohuslavice
3. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí
4. Svoz nebezpečných odpadů
5. Žádost o odprodej pozemku p.č. 697/4
6. Nabídka na výrobu filmu o obci
7. Seznámení ZO s vyjádřením ZEPO Bohuslavice
8. Odměny ZO
9. Ostatní náležitosti obce
10. Usnesení
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, konstatoval, že je přítomno 8 členů obecního zastupitelstva, tudíž
je zastupitelstvo usnášeníschopné. Určil ověřovatele zápisu – pí. Hladíková, pí. Archlebová a dále určil
návrhovou komisi – p. Syrovátko, p. Králíček. Zapisovatelka – pí. Hronovská.
Přečetl navržený program – schválen všemi 8 hlasy přítomných. Dále bylo přečteno usnesení z minulé
schůze – schváleno 8 hlasy přítomných.
Žádost o příspěvek – TJ Sokol Bohuslavice
TJ Sokol Bohuslavice žádá o finanční příspěvek na pálení čarodějnic. Návrh příspěvek 2000 Kč pro TJ
Sokol Bohuslavice byl schválen všemi 8 hlasy přítomných.
3. Hospodaření obce za I. čtvrtletí 2004
Bylo předloženo hospodaření obce za I. čtvrtletí, schváleno všemi 8 hlasy přítomných.
4. Svoz nebezpečných odpadů.
ZO schvaluje 3 navržená stanoviště (1. stanoviště u ZEPA, 2. stanoviště u hasičské zbrojnice, 3.
stanoviště u Marjánky) a ukládá p. starostovi projednat uskutečnit svoz v Bohuslavicích do jednoho
měsíce. 8 hlasů pro.
Prodej pozemku p. č. 697/4
ZO schvalují všemi 8 hlasy přítomných prodat p. Rejdajovi p. č. 697/4 v Bohuslavicích za 35 Kč/m2.
Nabídka na výrobu filmu o obci
ZO odmítají nabídku na výrobu filmu o Bohuslavicích všemi 8 hlasy.
Seznámení ZO s vyjádřením ZEPO Bohuslavice a.s. k výstavbě poldrů
ZO bere na vědomí vyjádření ZEPA Bohuslavice a.s. k výstavbě poldrů.
Odměny ZO
ZO schvalují všemi 8 hlasy přítomných odměny.
Ostatní záležitosti obce
Pí. Hladíková upozorňuje, že přes obec Bohuslavice jezdí auta příliš rychle a že by zde mohla být
někdy i policejní hlídka (na žádost obce).
Usnesení ZO z 19. 4. 2004

1.
2.
3.
4.

ZO schvaluje všemi 8 hlasy program dnešní schůze i usnesení z minulého zasedání
ZO schvaluje všemi 8 hlasy přítomných příspěvek 2000 Kč pro TJ Sokol Bohuslavice na akci „pálení
čarodějnic“.
ZO schvaluje hospodaření Obce Bohuslavice za I. čtvrtletí 2004 všemi 8 hlasy přítomných.
ZO schvaluje všemi 8 hlasy přítomných 3 navržená stanoviště pro svoz nebezpečného odpadu a ukládá p.
starostovi projednat změnu termínu do jednoho měsíce.
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5.
6.
7.
8.
9.

ZO schvaluje prodat p. Rejdajovi parc.č. 697/4 v Bohuslavicích za 35 Kč/m2 všemi 8 hlasy přítomných.
ZO odmítá nabídku na výrobu filmu o Obci Bohuslavice všemi 8 hlasy přítomných.
ZO bere na vědomí vyjádření ZEPA a.s. Bohuslavice k výstavbě poldrů.
ZO schvaluje všemi 8 hlasy přítomných odměny zastupitelů.
ZO bere na vědomí :Informaci pí. Hladíkové, že přes naši obec jezdí auta příliš rychle a že by zde mohla být
někdy i policejní hlídka (na žádost obce).

Ze zápisníku starosty
OBCHOD A VENKOV
Již dávnou historií jsou doby, kdy platil zákon ČNR č. 127/1981 Sb. o vnitřním obchodě, který byl
zrušen zákonem č. 070/1991 Sb. o živnostenských úřadech. Již dávnou historií jsou doby kdy místní
národní výbor vykonával státní správu na úseku vnitřního obchodu, Staral se o plynulé zásobování
obyvatelstva, určoval provozní dobu prodejny, dával souhlas k umístění, rozmístění a zahájení činnosti
prodejen a vyjadřoval se k návrhům na ustanovení a odvolání vedoucího prodejny, vykonával státní
obchodní dozor, vyjadřoval se k rozvozním plánům zboží, zkrátka řečeno pletl se clo věcí, kterým
vesměs nerozuměl a do kterých by mu v normální společnosti nic nebylo. Platnost tohoto zákona,
který byl postupem doby několikrát novelizován, skončila dne 1. 1. 1992.
Za dob budování vyspělé socialistické společnosti byl maloobchod, pokud jde o potraviny,
rozdělen tak, že státní obchod reprezentovaný Pramenem sídlil ve městech a na venkově fungoval
obchod družstevní reprezentovaný spotřebními družstvy Jednota. Jednoty byly za socialismu v rámci
nepřehledného systému plánování a přerozdělování značně dotovány. Dotace existovaly zejména na
pojízdné prodejny. Na vesnicích občas někdo přišel na nápad vybudovat nákupní středisko a záhy se
začalo pomalu a rozvážně zedničit. V akci „Z“ se vystavěl dům, který by za normálních okolností
nikdo nestavěl a nákupní středisko, často s optimistickým názvem v uvozovkách, se převedlo
hospodářskou smlouvou na Jednotu, která v daném kraji přispívala k rozvoji socialistických
společenských vztahů. Převody státního majetku byly zásadně úplatné, Jednota si tedy musela vzít
úvěr.
Po převratu a po zahájení malé privatizace transformační zákon Jednotám zakázal disponovat
s majetkem mimo obvyklé hospodaření, takže pomníky socialismu nebylo možné prodat za slušnou
cenu začínajícím podnikatelům, kteří měli velké oči a kteří si v té době mohli půjčit jakoukoliv sumu
od bank, které měli oči ještě daleko větší. V této situaci Jednotám zůstaly pomníky socialismu na
venkově, nesplacené úvěry na úhradu kupní ceny za ně a ještě oči pro pláč. K tomu pak několik
neúživných prodejniček mimo střediskové obce. Šlo tedy o majetek, který již nešlo výhodně případně
vůbec prodat a ve kterém se z ekonomických důvodů nedalo úspěšně podnikat. Přesto všechno se však
družstevní obchod udržel a s menšími i většími potížemi se snaží prosazovat a bojovat s konkurencí.
Z ekonomických důvodů přešel družstevní obchod k určité specializaci. Venkovská pohostinství byla
v drtivé většině vrácena v restituci původním majitelům a družstva tedy pohostinství prakticky
neprovozují. Postupně se omezily prodejny stavebnin a průmyslového zboží a na venkově zůstaly
v nákupních střediscích v podstatě jen prodejny potravin, kterých se i v současnosti snaží zbavit,
prodat však dnes nákupní středisko je prakticky nemožné.
Pokud jde o ekonomiku fungování venkovské prodejny, je třeba vycházet z kupní síly
obyvatel vesnice. Ta závisí jednak na počtu obyvatel v obci, na jejich příjmech, procentu
nezaměstnanosti, pracovních příležitostech v obci samé apod. občané, kteří denně dojíždějí do práce si
nakoupí při čekání na autobus ve městě a do vesnické prodejny si jdou jen pro to co zapomněli. Když
se totiž vrátí večer domů, nemohou počítat s tím, že bude na vesnici ke koupi čerstvé mléko, rohlíky a
chleba. Tyto komodity nelze na venkovské prodejně objednávat do zásoby, neboť jejich
neprodání znamená nutné ztráty pro podnikatele, ať je jím družstvo nebo drobný živnostník.
Sortiment je třeba mít velice zúžený s ohledem na výše uvedené a nutně v takovéto prodejně není
široký výběr.
Dalším limitujícím faktorem je ta skutečnost, že dodavatelé často odmítají malé venkovské
prodejny zásobovat. Nikdo totiž nepojede několik kilometrů s jednou bedýnkou mléka či rohlíků nebo
několika bochníky chleba. Zboží pro malé prodejny je skládáno na trase a obchodníček si pak musí
pro toto zboží dojíždět. Že tak vzrůstají náklady je jasné. Tyto náklady je třeba promítnout do ceny.
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Z tohoto i mnoha jiných důvodů je logické, že zboží na venkovské prodejně je proti město o dost
dražší a není to kvůli tom, že by byl pan podnikatel zloděj. Lidé, kteří nemají co na práci a jsou
schopní pohybu, si velice rychle spočítají, že je pro ně výhodnější zajet autobusem na nákup do města
kde je ke všemu ještě podstatně větší výběr.
Obrátka zboží na malé vesnické prodejně vychází opět prachbídně. Existuje totiž nepřímá
úměra: čím je menší obrat, tím větší (delší) obrátka – doba za kterou se otočí zboží. S tím souvisejí i
záruční lhůty, doba použitelnosti apod. na malých venkovských prodejnách nebývá moc čerstvý
sortiment.
Také produktivita práce vychází velice nízká, je to dáno malým počtem zákazníků, nízkou
koupěschopností obyvatel apod. má-li být zachována určitá solidní prodejní doba, je nutno počítat
s pracovní dobou 8,5 hodiny denně, nemocemi a dovolenými a tedy již nikoliv jednou osobou na
prodejně. Při jedné prodavačce může být prodejně často zavřená, zvláště pak má-li paní malé děcko,
které často marodí. Zavírání prodejny pak přinese ten „efekt“, že si obyvatelstvo nakoupí jinde, aby se
mu nestalo, že při návratu z práce narazí na uzavřenou prodejničku s nápisem „Pro nemoc zaqvřeno“.
Přilákání zákazníků po znovuotevření i malé vesnické prodejny je velice obtížné a při častém a
překvapivém uzavírání prodejny se „kšeft zabíjí“ úplně. Přitom je třeba si uvědomit, že jeden
zaměstnanec s minimální mzdou stojí zaměstnavatele přibližně 10000 Kč měsíčně a na to aby
prodejna uživila dva zaměstnance musí při 10% marži utržit alespoň 200000 Kč měsíčně. Mimoto je
také nutné platit režii prodejny (el. proud, topení, atd.)
Postupně se začíná prosazovat způsob nakupování, který je běžný na západ od našich hranic a
to ten, že si rodina autem zajede do supermarketu a tam si nakoupí zboží na dva, tři týdny dopředu a
do krámu u svého domu si pak chodí jen pro drobnosti či čerstvé rohlíky a chleba.
Zákon o potravinách a jeho prováděcí předpisy i předpisy Evropské Unie přinesly takové
požadavky, že nákladově mohou vesnickou prodejnu zruinovat velice rychle. Příkladmo lze jmenovat
osoušeč rukou, bezdotykové baterie, jednorázové ručníky, oddělení jednotlivých druhů potravin od
sebe (např. sýry nemohou být v jedné vitríně či lednici s masem, oddělena musí být i drůbež, uzenina a
další), předpisy o balení pečiva, registrační pokladny a další a další. Má-li se do prodejny všechno
podle požadavků pořídit, prodejna prakticky končí. Nepořídí-li se vše může provoz přes pokutu
ukončit potravinářská inspekce.
Vážení občané, nedivte se že na malé obce se obchodníci s potravinami nehrnou, že se
prodejny v obcích uzavírají a to bez náhrady. Není to špatným managementem, ale tím, že se prodejny
nevyplatí. Dotovat je již není z čeho. Nedivte se že se některým z vás stalo, že vozíte z města podle
objednávky potraviny lidem, kteří nejsou schopni si tam pro živobytí dojet. Nedivte se, že
„perspektivní podnikatel“ záhy zkrachoval a poměrně často kolem prodejny obcházejí tetovaní
„zmocněnci“ velitelů.
Obec již od 1.1.1992 nevykonává státní správu na úseku obchodu. Podle listiny základních
práv a svobod nemůže obec zasahovat do podnikání obecně závaznými vyhláškami či jinými
příkazy či zákazy. Omezit podnikání lze jen zákonem. Obec tedy nemůže rozhodovat o tom, zda
kde a s jakou provozní dobou prodejna bude, kdo v ní bude apod.
Na druhou stranu však obec nebude bránit nikomu, kdo by si chtěl třeba ve svém rodinném
domku prodejnu otevřít a v obci může být prodejen několik. Je ale zřejmé, že si občané dobře
uvědomují, že v tomto podnikání by spíše než o zisku, mluvili jen o ztrátách a proto je zájem o tuto
formu podnikání nulový. Některé obce šly i tak daleko, že půjčovaly podnikatelům do začátku peníze
na zboží či na zařízení, u naprosté většiny se však tyto půjčky staly sponzorováním podnikatelů a
obcím se nevrátily
Závěrem lze říci, že svobodný trh do malých obcí spěchat nebude, seriózní podnikatelé v nich
budou mít chleba tvrdý a na neseriózní podnikatele obce páky mají jen přes příslušné státní orgány,
pokud je nevzaly pod střechu vlastního stavení. Zajištění zásobování obyvatel venkova bude věčným
problémem a musíme se smířit s tím, že ceny ve venkovských prodejnách nikdy nebudou tak nízké
jako ve městech a rovněž jejich sortiment nebude příliš široký. Nelze jinak než si přát aby všechny
změny, které budou v příštích letech v obchodě přicházet byly jen změny k lepšímu.
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