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DUBEN
……JEŠTĚ TAM BUDEM.
Kde? No, to už si, milí čtenáři, přeberte sami. Pranostika říká, že za kamny.
Ale já bych to opravdu nechala na každém z vás.
Zatím jsme všichni….Ne, ne !Prosím, vás, jenom slušně. Já chtěla podotknout, že zatím jsme všichni stále ještě
v měsíci aprílovém – tedy v měsíci, který si z nás dělá, jak by řekla moje babička, dobrý den. Napadá mě však, proč se
říkalo dobrý den, když to, co se všude děje, mnohdy na dobrý den nevypadá. Natož na dobré zítřky. Asi si lidé ze sebe
dělali legraci trochu jiným způsobem, snad i bezpečnějším.
Stačí to sledovat už od dětí. Teď už vám nepřistane ve vlasech chroust…, nebo mucholapka …(milí bratránku,
teda šok to byl taky a s tím neexistujícím pavoukem jsem tehdy hnala až domů, aby mě mamka ubezpečila, že tam
žádný není). To byly legrácky. Teď? Teď můžete přijít leda s modřinou, kousancem a v tom nejhorším případě (ne,
čtete dobře), v tom nejhorším případě s pořádnou bolístkou na duši. Koňů už moc není, ale těch klapek na očích, které
mimo jiné, měly jiný význam pro koně, těch zůstalo dost. Fungují skvěle. Jsem tu jen já a nikdo jiný mě nezajímá. Proč
bych si s ním hrál, nebo snad mu pomáhal uklízet. Občas mám i problém vedle něho sedět. A to raději dnes vynechám
ublížení na zdraví, či dokonce tragickou smrt.
Ne, nebojte se, že by třeba v naší škole to bylo takhle tragické. To vůbec ne. A vidět je to, když naše škola jede
na nějaké představení do Nového Města – tedy např. do kina. Tam teprve vidíme, jak jsou naše děti bezvadné.Ale
všeobecně je chování dětí opravdu alarmující. Možná, že se to více týká starších dětí.Jo, to když já jsem chodila do
školy ….Ale, já vím, taky jsme byli rošťáci a někteří řeknete, že byla jiná doba. Ale cožpak slušnost, tolerance,
vzájemná pomoc, úcta a i potřeba kamarádství a přátelství patří jen do určité doby?
Ale abych nemluvila jen o dětech, musím zabrousit i do vlastních řad, tedy řad toho druhého pólu populace –
nás dospělých. Apríl na politické scéně. Kéž by to byl jen povedený žert.(Jeden povedený žertík jste mohli vidět i na
obrazovce, když se v titulcích objevilo, co nám řekne pan Gross 24.8.2005.) Jo.Jednou jsi dole jednou nahoře. A nebo
spíš – zase znovu někde nahoře. A nebo snad – každý chvilku tahá pilku ( a občas podřeže větev pod někým a nebo
pod sebou).Nic nového - u nás a ani ve světě. I když - teď mě napadla citace úplně jiná i když také od pánů Voskovce a
Wericha. „My už nejsme lidi/My jsme jen partaje/ Žádný z nás nevidí / kde ta chyba je –/ Nikdo neví kudy na to/ Jeden
volá: Zrušte zlato!/Ten ví, kolik tamten krade/ Staří volaj: Zkroťte mladé!/ Ten to řeší čistou rasou /Stát brečí nad
prázdnou kasou/ Kdo prej šetří, ten má za tři!/ Slovani jsou všichni bratři!/ Národ volá: Chceme práci! /Továrny se
nevyplácí/ V dolech se nefárá – A v takové situaci zazní fanfára:/ Že přišel spásonosný osel/ Už věříme oslovi/ Jen když
nás ten osel/ Hlučně osloví.. A přestože, je tato citace už nějakou desítku let stará, má cosi do sebe.
Ale vraťme se k té aprílové „legraci“. A tak ať se podíváte kam chcete, moc legrace nezažijete. Drncáme po
těch našich silnicích, platíme pokuty, když se objeví „Krištof“. A stejně tak jako naše děti „umírají“ při počítačových
hrách, všude jinde se umírá doopravdy.
A v případě, že nejedeme autem, stačí jet vlakem, autobusem (mnohdy ani nemusíte jet, stačí chvíli pobýt na té
či oné zastávce) nebo jen tak pěšky a „umíráme“ hrůzou, kdy sami sebe svou neukázněností zavalíme odpadky. Já vím,
taky jsem četla v novinách, že pokud půjdu sbírat odpadky a dělat pořádek, že na to mohu doplatit. Proto si myslím, že
bezpečnější bude, je vyhazovat, tam, kam se má. Potom se můžeme opravdu spokojeně dívat kolem sebe a ne stále
sledovat do čeho šlápnem, do čeho si sedneme a o co se zraníme.A kde jaké nebezpečí číhá při vycházkách a hrách naše
děti.
Ale dost. Je jaro, ještě nás čekají poslední aprílové dny a hlavně kouzelná přímo čarodějná „Filipojakubská
noc“. A po ní probuzení do prvního májového dne, který můžete prožít podle vlastní nálady.
A nezapomeňte, že máj je měsícem lásky, tedy milí rodičové, i třeba prvních lásek vašich dospívajících ratolestí. Že
v tomto měsíci mají svůj den i všechny maminky.A už Hippokrates řekl:Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění. A i
příroda je přece umělecké dílo. A proto také ještě dodal: Příroda je lékařem nemoci a Život je krátký, umění trvalé. Tak
kéž by to bylo i pravda.A aby to umění kolem nás zůstalo i pro další generace.
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NOC S ANDERSENEM ANEB ZE ŠKOLNÍHO ZÁKULISÍ
Tak a teď o dětech – ale trochu z jiné stránky.V pátek 1. dubna 2005 se uskutečnila již pátá společná mezinárodní Noc
s Andersenem v mnoha místech Čech ,Moravy, Slezska, Slovenska, Polska i Rakouska. Akci na podporu dětského čtenářství
připravil Klub dětských knihoven SKIP a sdružení BMI.
Noc s Andersenem proběhla letos již popáté a v naší škole podruhé. Tato spontánní akce vznikla na podporu dětského
čtenářství, k propagaci soustavné četby a hlasitého předčítání, a díky nápaditým knihovnicím, knihovníkům a pedagogům se rozletěla
do celého světa. Připomíná svátek knihy, který slaví kulturní veřejnost celého světa 2. dubna na počest narození dánského pohádkáře
a spisovatele Hanse Christiana Andersena. A v letošním roce to byla obzvlášť sláva, protože by se slavný pohádkář dožil 200 let.
I naše děti , které navštěvují pravidelně školní knihovnu, se na tyto oslavy chystaly už předem. Vyráběly „narozeninová
přání“, chystaly vybavení na nocování ve škole, knihy a oblíbené plyšáky. V pátek před 18.00 hodinou to všechno začalo. Heslem
této noci bylo: „Hlavně neusnout“.To jsem nevyhlásila já, ale skoro to tak dopadlo. A pak už jsme četli, malovali, dívali se na
pohádky, hráli divadlo, trochu karnevalovali a hráli noční vybíjenou a hlavně vyvolávali ducha pana Andersena. Věřte nebo nevěřte,
ale přišel. Já, která jsem si to s ním domluvila, jsem se lekla nejvíce, protože jsem na tohle smluvené setkání zapomněla. Veselo bylo
také v počítačové učebně, které vládnul počítačový expert – tedy můj syn. Když se mu podařilo napravit, co jsem já pokazila,
konečně jsme se napojili na ostatní spací místa a pak už se vesele chatovalo – tedy dopisovalo s kamarády. Dokonce i ze Slovenska a
Polska. Když jsem dorazila k počítači v převleku za ošklivé káčátko, měl naopak zase šok můj syn.
Když kolem páté ráno nastal trochu klid, pročítala jsem spolu s budoucí vychovatelkou Hankou zprávy z ostatních spacích míst.
Pozdrav nám zaslal i velvyslanec království dánského v České republice.
Po téměř probdělé noci, někteří totiž ne a ne usnout. Možná, že se už těšili na velký narozeninový dort, který jsem jim přece jen o půl
noci ukázala.
Ráno ti, co měli největší výdrž, začali usínat téměř za provozu. Na chodbě pod
školním zvonkem, na koberci …A jak jsem se pak doslechla – poctivě i doma. Po snídani nás
čekala ještě pohádka, nácvik oslavné písničky a básně. Před devátou hodinou – už v sobotu 2.
dubna se začali scházet rodiče pro své ratolesti a proběhlo slavnostní zasazení Andersenova
pohádkovníku na školní zahradě – symbolicky - před okny obecní knihovny. A pak už hurá na
krájení dortu a domů.
Všechno máme zdokumentováno , natočeno a uloženo ve vzpomínkách.
Také jsme vybrali odeslali 650 Kč na konto Nadačního fondu Klíček na podporu výstavby
prvního českého dětského hospicu v Malejovicích. (V loňském roce se vybralo přímo od
účastníků Noci s Andersenem 24.137 Kč.
A co říci závěrem. Děti byly moc prima, myslím, že jsme si to užili a jsem ráda, že
jsem spolu se dvěma pomocníky těch 24 „nočních skřítků“ zvládla.
Děkuji panu starostovi a Obecnímu úřadu za pomoc a za pohádkový stromek, za příspěvek od
Jednoty Orla a babičce za pomoc s pečením dortu.A hlavně dětem, za to, že nezapomínají na
knihy, na pohádky a že byly prima parta.
A když už jsem u těch díků. Pozdě, ale přece, děkuji paní Noskové za dárky, které
jsme dostaly do školní družiny z akce dětský karneval, který připravila pro děti už v loňském roce a který proběhl i v letošním roce.
Ještě jednou dík, Ježíšek přišel do družiny dvakrát.
Touto cestou chci poděkovat také všem, kteří nemají už děti školou povinné a nosí starý papír do sběru do naší školy. Každý balíček
je korunka navíc – třeba na školní výlet a proto dík i za tuto formu sponzorského daru.
Pokud tedy máte ještě nějaký starý papír doma, můžete jej donést do školy do školy do konce měsíce května, aby mohl být sběr
v červnu odvezen.

Jana Matoušková

A co zahrádkáři?
V jedné březnové pranostice se říká, březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. Na štěstí pro nás zahrádkáře, duben
se na počasí zatím povedl a pokud se nějaká nepřízeň počasí objevuje, zahrádkář je člověk vytrvalý a otužilý a práce na zahrádce
nepočká.
Duben známý vrtkavostí, patronem nestálosti, jemuž věřit není radno, krásně, déšť i sníh a chladno. V rozmaru ale milém,
rád posílá aprílem, což i dámy dělaj rády, někdy též i slavné vlády.
K dubnu se váží různé pranostiky.
Dubnové počasí, jako ženská móda
Když trn rozkvétá, záhy žito zametá
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senu přístup radný
Ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se mrazu strom
Duben má dáti stromu půl listu
Na sv. Vojtěcha má se vrána schovat do žita
V dubnu se dají dělat už všechny práce na zahrádce. Kdo dělá chemizaci stromů ochrannými prostředky, je vhodné dělat
před rozkvětem. Kvetou meruňky a broskve. Je možné je chránit před mrazíky. Dříve pěstitelé zakuřovali zahrady tím, že zapalovali
různý materiál, který hořel pomalu a teplý dým odpuzoval mráz. Dnes by jsme asi neuspěli. Dostali by jsme se do konfliktu nejen se
sousedy, ale i s úřady. Dobrá ochrana je tak, že pod kvetoucí strom umístíme nádoby s vodou, která se odpařuje a tím chrání květy
před mrazem. Je to šetrné k tomu životnímu prostředí.
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Když jsme se dostali k tomu životnímu prostředí, připomeňme si, že první duben býval tradičně vyhlašován jako Den
ptactva. Nevím jak je to teď, ale my zahrádkáři by jsme se měli připomenout naše malé opeřence, kteří nám na zahradách dělají
mnoho užitečného.
Rád bych připomněl sýkory. Zvlášť sýkora koňadra, která je nejhojnější. Na jaře a začátkem léta vyvádějí tyto opeřenci svá
mláďata. Místo pro hnízdo si vyhledávají v dutinách stromů, kterých je čím dál méně. Proto
najdete hnízdo i ve schránce na dopisy, nebo ve studničním ručním čerpadle. Bylo by dobré
vyvěsit v zahradách budky. Dospělá sýkora koňadra spotřebuje sama denně až 140 housenek.
Rostoucí mláďata ji však sovou žravostí několikrát předčí. Zjistilo se, že poslední den před
opuštěním hnízda spolykalo 10 mláďat 900 soust. Odborníci říkají, že rodiče krmí mláďata asi 19
dní. Můžeme si udělat obrázek o kolik škůdců nás tito opeřenci připraví. Proto si trochu naší
pozornosti zaslouží.
Říká se, duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví. Zatím jsme se kýženého deště
v dubnu nedočkali, doufám, že nám to příroda napraví. Dešťová voda byla vždy považována za
nejlepší zálivkovou vodu a je jí stále. Je měkká, protože neobsahuje vápník. Je slabě kyselá.
K přednostem dešťové vody patří také vysoký obsah kyslíku, asi desetkrát více, než ve vodě
studniční. Dešťová voda se hodí i na jiné účely, jako mytí aut a jiné. Dešťovou vodu zachytáváme
asi po 10 minutách deště, až se spláchnou nečistoty ze střechy. Jako záchytné plochy dešťové vody
jsou nehodné střechy kryté nějakým dehtovým materiálem. Z dehtu se trvale uvolňují škodlivé látky, které nebudeme po zahrádce
rozšiřovat. Dešťová voda neobsahuje na rozdíl od studniční vody železo, proto nezůstávají při jejím používání třeba ke splachování
WC žádné skvrny na míse. Zachytávání dešťové vody není přežitek, ale rozumná věc z hlediska pěstitelského tak i ekonomického.
Tak jsem se dostal přes dešťovou vodu k připravované kanalizaci. Nebudu popisovat za tlaková je nesprávná a gravitační
správná a ani nebudu komentovat názor pana starosty nebo pana Richtera. Je to jejich názor nebudu ho vyvracet. Je mě jenom trochu
divné, že třeba v Praze, kde se budují některá sídliště se buduje gravitační kanalizace, budují se komunikace, plyn, el. Přípojky.
Občan není nijak nucen stavět si různé jímky, prostě se připojí. Jistě to je zabudováno do celkové platby toho pozemku. Má však
výhodu, na klozetu zatáhne za provázek a výsledek jeho snažení proletí kanalizací jednoduše bez hlídání, jestli šrotovník v jímce
funguje nebo ne. Jsme však horší občané než ti tam třeba v Praze, když si na to připlatíme.
Jak zjišťuji, jde tady o to zda se něco ušetří nebo neušetří. Pokud vím byl tady projekt na gravitační kanalizaci. Vždyť se už
chystal pozemek na vybudování čističky. To přece nebylo zadarmo. Tady v naší ulici za sokolskou zahradou se vybudovala moderní
kanalizace, pokud vím hodnota 3 milióny. Podle oznámení okresu měli být vybudovány i přípojky, na ty nedošlo. Důvody neznáme.
To oznámení musí být také na obci. Kanalizace nefunguje proto, že se dál nepokračovalo a museli jsme podepsat, že tam nebudeme
nic pouštět. Takže když budeme počítat a počítat dojdeme k částce, že jsme mnoho neušetřili. Bude jistě námitka, že i přípojku na
gravitační kanalizaci by si musel občan nějak připlatit. I to je pravda, ale dělal by ji až by chtěl a hlavně na to měl. Lehce se napíše,
že 10000 Kč to může být, ale také může být i více. Kdo pracuje a vydělává třeba 15 až 20000 měsíčně, ten může kapse ulevit. Ale
obec by měla vědět, že jsou lidé, kteří nevydělají ani těch 10000, o důchodcích vůbec nemluvě. Toto by mělo zastupitele zajímat. Je
to ale jejich rozhodnutí a případné následky si budou muset vychutnat i když byli vedeni zájmem o občana. V jedné větě v článku o
kanalizaci se praví. Také by se jim o stát, že nebudou zahrnuti do stavby, která bude kryta dotací a náklady na připojení si budou
muset také hradit ze svých prostředků. Nerad používám silná slova ale určitý prostředek k přesvědčení občana to je.
Já sám za určitých podmínek k tomu přistoupím, možná že budu také vyřazen. Proto už v předstihu používám přípravek
SUPERKONCENTRÁT. Žumpu není potřeba vyvážet. Zabraňuje zápachu, bakterie obnoví přírodní proces rozkladu a vodou
můžete klidně zalévat.
Sepsal L. Mareš.
Poznámka:
V článku o kanalizaci se praví že „občanům, kteří dosud neodevzdali smlouvy o vstupu na pozemky při stavbě kanalizace,“ aby tak
učinili co nejdříve – jenom těmto občanům by se mohlo stát, že nebudou zahrnuti do stavby nebude to ale vinou obce, nýbrž vinou
jejich nedbalosti, kvůli které smlouvy neodevzdali i přesto, že některým tyto smlouvy byly doručeny i několikrát. Protože obec nikoho
nenutí, aby se k této stavbě připojil, nebudou do stavby zahrnuti ani ti občané, kteří se na kanalizaci nechtějí připojit. Považuji ale za
svou povinnost je upozornit na to, že budou spadat pod kontrolu odboru životního prostředí v Novém Městě nad Metují. Pracovníci
tohoto odboru mne informovali o tom, že u těchto občanů budou provádět pravidelné kontroly toho jak často odvážejí své odpadní
vody na čističku i to zda odvážené množství odpovídá jejich spotřebě. Někdo zase může říci, že je to dobrý argument k přesvědčení
lidí, zrovna tak ale vím, jak by mi bylo vyčítáno, že jsem na to předem neupozornil.
O příspěvku občanů se tam píše že nebude vyšší než 10000 Kč a je to myšleno na jeden objekt k bydlení a nepočítá se že by
to mělo být více, spíše méně.
Zajímavá je také informace o tom, že 350 m kanalizace v ulici za sokolskou zahradou stálo asi 3 miliony (to je 8570 Kč za
metr). Přitom to bylo děláno v době kdy ještě nebyly ceny tak vysoké jako dnes. Každý si může spočítat kolik by stálo 15 km takové
kanalizace po celé obci kde by navíc musela být pod silnicí, kterou by pak bylo nutno obnovit, což jsou další náklady.
B. Kutina

Základní škola
Úspěšný týden pro naši školu
Jistě zažíváte i v osobním životě různě úspěšná období, kdy na taková obzvláště vydařená ještě dlouho vzpomínáte. A tak tomu
bylo i v naší škole v týdnu od 18. 4. do 23. 4. 2005.
Začněme pondělím 18. 4., kdy se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Z naší páté třídy se hlásili na osmileté gymnázium do
Náchoda dva žáci: Radim Kvirenc a Tomáš Voborník (jména uvádím s jejich svolením). Stojí za to připomenout, že toto gymnázium
má většinou pověst toho prestižnějšího v okolí. Oba byli přijati, protože si vedli nadmíru úspěšně. Posuďte sami: ze 108 dětí,
vykonávajících přijímací zkoušku, skončil Radim se 110 body na 2.-3. místě a Tomáš s 83,5 body na 14. místě. Přijímalo se prvních
60 uchazečů. I touto cestou oba chlapce znovu chválím, protože je to zároveň vizitka školy. Chlapci tak obstáli ve velké konkurenci
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městských škol, které jsou mnohdy v médiích i mezi rodičovskou veřejností tak vyzdvihovány oproti vesnickým malotřídkám.
Znovu bych touto cestou chtěla apelovat na všechny rodiče bohuslavických dětí, aby s důvěrou svěřovali své děti naší škole, protože
kromě ohromné výhody školy v místě bydliště, jsou dosažené výsledky důkazem, že i při práci ve spojených odděleních jsou děti
dobře připravovány.
Další úspěšný den byla středa. Dvě děvčata ze 2. ročníku (Julie Minaříková a Klára Petříková) a jeden chlapec ze 4. ročníku (Jan
Prouza) se zúčastnili pěvecké soutěže „Jaroměřský slavík“. I když se neumístili na prvních třech místech, úspěchem bylo i čestné
uznání a ceníme hlavně odvahu předvést se před odbornou porotou v úplně cizím prostředí. Děkuji paní Janě Matoulkové za vzornou
přípravu dětí při hudební výchově.
V samém závěru týdne zápolili členové tanečního kroužku pod vedením paní učitelky Miroslavy Rydlové na taneční soutěži „Raz,
dva, tři“ v Novém Městě nad Metují. Se skladbou „Letím ke hvězdám“ se umístili na 2. místě a se skladbou „Možná přijde
Vinnetou“ na 3. místě.
Gratuluji všem a paní učitelce děkuji za pečlivou přípravu. Obě soutěžní skladby budou uvedeny na besídce ke Dni matek, kterou
připomíná paní Jana Matoulková na jiném místě tohoto vydání.
Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy

POZVÁNÍ NA OSLAVU DNE MATEK
Základní škola v Bohuslavicích připravuje již tradiční besídku ke Dni matek.
Srdečně proto zveme všechny maminky, babičky, tetičky a ostatní veřejnost ve
ČTVRTEK 12.KVĚTNA OD 15.30 HOD. DO TĚLOCVIČNY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BOHUSLAVICÍCH
Jana Matoulková

Co jste hasiči?
Letos poprvé se ke slovu hlásí také hasiči. Přestože máme již měsíc duben, já se nejprve
vrátím k soutěžím, které naši mladí hasiči absolvovali v lednu a březnu.
22. ledna se konala soutěž v hasičském trojboji v Jetřichově u Broumova. Jak je zřejmé
z názvu, skládala se ze tří disciplin.
Mladší žáci
– uzlová štafeta, spojování a rozpojování půlspojek a určování
topografických značek a značek technických prostředků PO
Starší žáci a dorost – místo značek byl zařazen test z oblastí PO
Družstvo mladších žáků z důvodů nemocí a lyžařských kurzů reprezentovali opravdu Ti
nejmladší. S minimálními zkušenostmi, ale za to s velikým nadšením odjíždělo družstvo v tomto
složení: Michal Čepelka, Lucie Gavláková, Veronika Macková, Klára Petříková a Kateřina
Zítková. Všichni se zúčastnili takovéto soutěže vůbec poprvé. Výsledné 21. místo z dvaceti čtyř zúčastněných může být pro někoho
zklamáním. Pro naše družstvo s věkovým průměrem 6,8 let (kat. ml. žáků = 6-11 let) však toto umístění až tak velkým neúspěchem
není. Někteří starší členové jiných družstev si počínali při plnění disciplin ještě hůře. Družstvo starších žáků – Lucie Hladíková, Jana
Hušková, Jan Hušek, Petr Havlík a Tomáš Kondek obsadilo z dvaceti šesti zúčastněných 11. místo. Podle svých představ se nevedlo
ani družstvu dorostenců. Jindřich Králíček, Miloš Lenfeld a Tomáš Petr s pomocí dvou starších žáků Aleše Petra a Lukáše Timury
obsadilo díky chybám v testu z osmi zúčastněných 8. místo.
Další soutěž, který se konala 5. března v Přibyslavi se netýkala hasičského umění a ani vědomostí. Pro mladé hasiče se zde
konal turnaj ve stolním tenise. Náš sbor reprezentovali pouze žáci starší a vedli si úspěšně. Ve složení Kristýna Petrová, Aleš Petr,
Tomáš Kondek, Jan Hušek a Aleš Kašpar obsadili z pěti zúčastněných kolektivů pěkné 2. místo. V kategorii jednotlivců z jedenácti
zúčastněných na bronzový stupínek vystoupil Aleš Petr, Tomáš Kondek získal medaili bramborovou.
A nyní k soutěži, která se konala minulý týden a to v sobotu 16. dubna v Šonově. Zdejší pořadatelé uspořádali již 10.
ročník. Závodu hasičské všestrannosti. Mladší žáci absolvovali na trati dlouhé 2 kilometry těchto šest disciplin: střelba ze
vzduchovky, vázání uzlů (tesařský, plochá spojka, lodní smyčka, zkracovačka a úvaz na proudnici), překonání překážky po
vodorovném laně, základy topografie (zorientování mapy pomocí buzoly a znalost topografických značek), znalosti z požární
ochrany (určení správného hasicího prostředku dle hořící látky a grafických značek technických prostředků PO) a základy první
pomoci (znehybnění poraněné horní končetiny a obvázání zraněného kolena).
Znáte i Vy správné použití hasicích prostředků?

Hořlavé látky
benzin, nafta, olej
elektrická zařízení pod
proudem
knihy, archivy
sypké látky, volně
ložené hobliny
jemná mechanika,
video, počítače

vhodné RHP
pěna, prášek

nevhodné RHP
voda, lopata, tlumice

sněhový RHP, prášek
prášek
voda, písek, škvára, hlína,
pěna

voda, lopata, tlumice, pěna
sněhový RHP, lopata tlumice

sněhový RHP

sněhový RHP, lopata
voda, písek, škvára, hlína,
pěna, lopata
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Naši mladší žáci – Klára Petříková, Aneta Rydlová, Simona Kvirencovi, Veronika Macková a Petr Čepelka obsadili ze 31
zúčastněných družstev 15. místo.
Družstvo starších žáků – Lucie Hladíková, Jana Hušková a Tomáš Kondek s vypůjčeným kolegou z jiného sboru
absolvovalo stejné discipliny a trati dlouhé 3 kilometry, obsadilo ze 30 zúčastněných pěkné 9. místo. V kategorii dorostenců
startovalo pouze jedno družstvo. Naši dorostenci Jindřich Králíček a Miloš Lenfeld vytvořili pětičlennou hlídku ještě se třemi kolegy
z ostatních sborů pod hlavičkou SDH Bohuslavice a tím tak obhájili loňské prvenství a přivezli si putovní pohár již podruhé za sebou.
Naši mladí hasiči se již těší na soutěž další, která se bude konat tuto sobotu 23. dubna v Náchodě – Bělovsi o Běloveský
pohár v disciplinách CTIF. Dále budou následovat tyto soutěže:
8. května – Bohdašínský pohár v Bohdašíně u Č.Kostelce
28. května – soutěž v PÚ ve Velké Jesenici
11. června – soutěž v PÚ v Zahořanech
Při poslední soutěži před prázdninami se naši mladí hasiči představí před domácím publikem 18. června se bude konat již 6.
ročník soutěže o pohár starosty obce Bohuslavice.
Ať jsi chlapec nebo děvče, měl nebo měla by jsi zájem se těchto (i dalších) soutěží zúčastnit a stát se mladým hasičem, nestyď
se a přijď mezi nás. Scházíme se pravidelně každý pátek v 16 hodin v hasičské zbrojnici
Soutěže mladých hasičů se již rozběhly, muži a ženy na první soutěž teprve čekají. Ta se
bude konat v pátek 13. května ve Vrchovinách. Budou zde soutěžit sbory okrsku Nového Města nad
Metují.
První jarní sraz členů a členek soutěžních družstev je připraven na středu 27. dubna od 17
hodin.
A na závěr se ještě zmíním o brigádě, která se konala 15. a 16. dubna. Jednalo se o
vymalování a úklid klubovny v hasičské zbrojnici. Tato brigáda byla mimo jiné také vyhlášena
obecném rozhlasem. Výborem SDH byli také požádáni o pomoc i členové ostatních organizací, které
tuto klubovnu také využívají. Přestože náš sbor čítá 80 dospělých členů, této brigády se zúčastnili
pouze (jak se již bohužel stává tradicí, když se jedná o nějakou práci) členové a členky soutěžních
družstev. Hlavně našim ženám patří velký dík za tuto vykonanou práci. Poděkování také patří dvěma
členům Mysliveckého sdružení v Bohuslavicích p. Jaromíru Novotnému apod. Miloši Kňourkovi ml.,
kteří se brigády také zúčastnili a pomohli nám již se zmíněnými pracemi.
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

Ze zastupitelstva
Program schůze zastupitelstva obce, konané dne 18.4.2005 ve 20.00 hodin
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Závěrečný účet 2004
3. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí
4. Žádost o odkoupení pozemku
5. Žádost TJ Orel Bohuslavice o zvýšení příspěvku na okna
6. Odměny zastupitelů za 1. čtvrtletí 2005
7. Prodej kuchyňské linky
8. Stanovisko ke změně územního plánu
9. Žádost Konfederace politických vězňů o finanční příspěvek
10. Ostatní záležitosti obce
11. Usnesení
2.Závěrečný účet 2004
Zastupitelům byl předložen závěrečný účet r. 2004 k přezkoumání a odkládá na příští
schůzi aby si jej zastupitelé mohli prostudovat.
3. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí (viz příloha)
ZO schvaluje hospodaření obce Bohuslavice za 1. čtvrtletí všemi 10 hlasy přítomných.
4.Žádost o odkoupení pozemku
ZO byl předložen dopis SDH v Bohuslavicích, kteří nesouhlasí, aby byl pozemek pod
hasičskou zbrojnicí prodán p. Kvirencovi, protože v těchto místech cvičí dětí i dospělí
stříkání na cíl. Zastupitelé odložili rozhodnutí o prodeji pozemku na příští schůzi a uložili
stavební komisi prověřit všechny skutečnosti spolu s členy hasičského sboru
v Bohuslavicích v době, kdy zde budou hasiči cvičit.
5. Žádost TJ Orel o zvýšení finanční příspěvku na okna
Byla předložena žádost TJ Orel Bohuslavice o zvýšení příspěvku na okna. (viz příloha). ZO
schvaluje zvýšení finančního příspěvku o 53 tis. Kč všemi 10 hlasy přítomných.
7.Prodej kuchyňské linky
ZO schvaluje prodej kuchyňské linky z azylového domu čp. 295 za 500 Kč. Schváleno
všemi 10 hlasy přítomných.
8.Stanovisko ke změně územního plánu
ZO souhlasí všemi 10 hlasy se změnou územního plánu ve prospěch p. Zeunera, který
plánuje stavbu rodinného domku a malé provozovny u železniční tratě za Stolínovými
všemi 10 hlasy přítomných.

TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA
Z REGISTRU VOZIDEL
Z důvodů množících se
dotazů na trvalé vyřazení vozidla
z registru vozidel sdělujeme, že od 1.
května 2004 nastala povinnost předložit
doklad o ekologické likvidaci vozidla.
Tento doklad musí být vydaný
tuzemským nebo zahraničním subjektem
pověřeným sběrem a likvidací vozidel i
autogramů (§ 13 odst. 5 zákona č.
56/2001 Sb.) V případě tuzemského
subjektu se jedná o právnickou nebo
fyzickou osobu oprávněnou k podnikání,
které byl krajským úřadem vydán
souhlas k provozování zařízení ke sběru
nebo zpracování vybraných autogramů
podle § 1 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.
Vozidlo tedy nelze trvale vyřadit na
základě čestného prohlášení nebo na
základě potvrzení o odevzdání
autogramu do sběrných surovin.
K trvalému vyřazení vozidla
občan předkládá: vyplněný tiskopis
(„žádost o vyřazení vozidla“), doklad o
ekologické likvidaci vozidla, technický
průkaz („velký“), ORV („malý technický
průkaz“) a registrační značky (SPZ).
Trvalé vyřazení se provádí na registru
vozidel z d a r m a .
Bližší informace k trvalému vyřazení
vozidla na tel. 491 419 672, 491 419 673
a 491 419 674.
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9.Žádost Konfederace politických vězňů o finanční příspěvek
Byla předložena žádost (viz příloha). ZO schvalují finanční příspěvek ve výši Kč 1000,- Konfederaci politických vězňů všemi 10
hlasy přítomných.
10.Diskuse
p. Hronovský upozornil na odpadky povalující se v příkopech před vesnicí
p. Kvirenc V. sdělil, že dlaždicové podpěry břehů ve struze pod mostkem na malé straně , se rozjely, a že je třeba nárokovat
reklamaci provedených prací.
ZO berou na vědomí.
Usnesení ZO ze dne 18.4. 2005
1. ZO schvalují všemi 10 hlasy přítomných program dnešní schůze a usnesení z minulé schůze.
2. ZO berou na vědomí předložený závěrečný účet r. 2004 a odkládají jeho schválení na příští schůzi všemi 10 hlasy přítomných.
3. ZO schvaluje hospodaření obce za 1. čtvrtletí všemi 10 hlasy přítomných
4. ZO odkládá prodej pozemku (žádost p. Kvirence) na příští schůzi a ukládá stavební komisi spolu se členy hasičského sboru
v Bohuslavicích znovu prověřit území pozemku k prodeji. Schváleno všemi 10 hlasy.
5. ZO schvalují zvýšení finančního příspěvku od obce TJ Orlu Bohuslavice o 53tis. Kč na okna. Všemi 10 hlasy.
6. ZO schvalují všemi 10 hlasy přítomných odměny ZO za 1. čtvrtletí 2005.
7. ZO schvalují prodej kuchyňské linky z azylového domu za 500 Kč všemi 10 hlasy přítomných.
8. ZO souhlasí se změnou územního plánu ve prospěch pana Zeunera všemi 10 hlasy přítomných.
9. ZO schvalují finanční příspěvek Kč 1000,- Konfederaci politických vězňů všemi 10 hlasy.
10. Diskuse – ZO bere na vědomí:
upozornění p. Hronovského o povalujících se odpadcích po vesnici
sdělení p. Kvirence o rozbití dlaždicových podpěr na březích ve struze pod mostkem na malé straně

Na závěr několik snímků z vítání nových občánků, které proběhlo 16. dubna v obřadní síni obecného úřadu. Přivítali
jsme Viktorii, Jakoubka Veselovkého a Alenku Hůlkovou. Při této příležitosti bych rád jménem obce popřál všechno
nejlepší všem matkám ke Dni matek, který v květnu oslaví.

Měsíčník, vydává Obecní úřad Bohuslavice, odp. red. Bohumil Kutina, tel.: 602 275 860, e-mail:
podatelna@bohuslavice.com, kutina@mensa.cz, www.bohuslavice.com
reg. číslo MK ČR 14461, vyšlo dne 22. 4. 2005 v počtu 200 výtisků - zdarma
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