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ÚNOR
BÍLÝ – POLE SÍLÍ
…………najděte si na čtení alespoň chvíli.
„Někteří lidé čtou, aby přemýšleli, těch je málo.
Někteří čtou, aby psali,těch je víc,
Někteří čtou, aby mluvili a těch je nejvíc.“
Milí čtenáři, pokud právě v ruce držíte nové číslo našeho zpravodaje a dočetli jste až sem
– děkuji.
Pokud dojdete ve čtení až na poslední stránku, možná budete mít o čem přemýšlet, ale vůbec
vám nic nebrání, abyste také něco napsali. Třeba do tohoto zpravodaje. Budete-li o tom, co jste
četli mluvit, nejsem proti. Dialog není nikdy k zahození. Pokud však patříte k těm, kteří mluví
ještě dříve, tedy než si něco přečtou, nedozvíte se nic nového a může se stát, že při vaší rozpravě
a předávání vaší „mluvy“ se lehce změní v pomluvu. No, alespoň si povzbudíte krevní oběh. To
nemám ze sebe ale od literáta L. Smitha.
„Pomlouvání mladých lidí (a nejen jich), je nezbytná součást starších lidí (tedy
ostatních) a znamenitě povzbuzuje krevní oběh“
I když pravdou je, že se člověku znamenitě povzbudí krevní oběh i v případě, kdy k vám
ta „ upravená mluva“ třeba i v několika variantách dojde. A většinou daleko rychleji než místní
rozhlas. Někdy předběhne i skutek.
Já vím, trochu zvláštní úvod pro naše letošní první setkání. Je to však tak trochu
nešikovně zabalený skrytý úmysl. Víte, rok je dost dlouhý, dlouhý na to, abychom si pamatovali,
co jsme psali či četli před rokem. On je někdy dlouhý měsíc či dva. A já se přiznám, že jsem
nikdy nečetla před psaním nového příspěvku ty minulé natož loňské. Teď jsem to už napravila a
docela mě potěšilo, že např. vánoční číslo r. 2003 bylo úplně jiné než to z roku 2002. To bych to
opravdu měla jednoduché, kdybych to opsala, že ?
Omlouvám se, ale tento úvod byl nutný a tak trochu patřil do lednového čísla, ve kterém
můj příspěvek chyběl. Ještě jednou se omlouvám, a to těm, kterým chyběl opravdu. Tak trochu
zasáhly zdravotní problémy a asi i konstelace hvězd mi nebyla příznivě nakloněna, a tak jsem to
naše lednové setkání nezvládla.
Když jsem přemýšlela o tom dnešním příspěvku, napadla mě jedna z pohádek:
„Šmankote, babičko, čaruj.“ Ráda toto úsloví používám a od jednoho únorového dne už si
myslím, že jako novopečená babička malé Terezky, s klidným svědomím můžu třeba i čarovat.
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Jen jsem nepřišla ještě na to, jak si přičarovat víc volného času a to na svoji rodinu, děti, vnučku
ale i ty děti ve škole.
Víte, v poslední době se hodně přetřásají platy učitelů, školská zařízení a jejich bytí či
nebytí, tedy v některých případech zrušení apod. Ale to je součást politiky a tu nemám vůbec
chuť komentovat. Mě spíš víc zamrzí názory některých lidí, jak mají děti neustále prázdniny,
(tedy i učitelé), jak si děti ve školách hrají ( a učitelé mají volno), navštěvují kino, mají různá
představení a to podle všeho na úkor výuky. Už Komenský přece říkal „Škola hrou“. A já vůbec
nesouhlasím, že děti nemohou získat nové poznatky, vědomosti pro život prostřednictvím
různých školních akcí.
V úterý na naší škole proběhl masopust. Připomněli jsme si prostřednictvím této akce
jednu z lidových tradic, zvyků, naučili se básničky, připravili maškarní oblečení. Je na místě,
abych poděkovala všem rodičům, kteří dětem pomohli (hlavně z dramatického kroužku). Myslím
si, že děti se pobavily, a o to víc se budou v dalších dnech snažit při běžné výuce. A také
poznaly, že dělat zábavu pro ostatní není zrovna lehká věc.
Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho zajímavých akcí, které nebudou jen
zábavou a hrou, ale velkou zkušeností, jak úplně jiným způsobem získat další vědomosti.
V březnu nás čeká čtenářská soutěž, která bude probíhat ve spolupráci školní knihovny a bude
spojena s volbou „ÁMOSKY“ na naší škole. Jaro budeme vítat školní recitační soutěží a
samozřejmě již jarní výzdobou, která se propojí s velikonočními tradicemi.
Na duben chystáme Velkou dopravní akci, jejíž jméno ještě nemohu prozradit. Ale
Kryštof to nebude. Své znalosti si prověří děti od 1. do 5. třídy nejen v dopravních značkách,
chování na silnici ale i ve zdravovědě.
V dubnu nás ještě čeká Čarodějnická škola a to 30. dubna. V současné době je ve fázi
příprav oslava Svátku matek, která se bude konat v polovině května a hned po ní bude následovat
Školní majáles. A jestli si myslíte, že když se jede na výlet, že je to další „školní ulejvárna“, tak
jste na omylu. Zhruba 50 dětí na výletě uhlídat, to není žádná legrace. A abychom se
přesvědčili, že si děti z výletu přivezly kromě prázdné peněženky, únavy i nějaké vědomosti,
následující den je pro ně připraven výletní vědomostní kviz. Ale ten se musí připravit po
příjezdu – na základě poznatků z výletu - aby druhý den mohl zdárně proběhnout. Červen bude
patřit dětem, sportovnímu zápolení rodinných týmů a také fotbalovému utkání školy naší a té
v Pohoří. Doufám, že i děti ze školní družiny opět uspějí na obvodní a okresní lehkoatletické
soutěži a přivezou opět nějakou tu medaili. Už teď tak trochu přemýšlím, kam se vypravíme za
pokladem skřítka Kapraďáka. Nebude to jen zábavné sportovní putování, ale zkouška vědomostí
o přírodě. Tradiční poslední zvonění a loučení s páťáky je zatím tajemstvím.
A to není výčet akcí úplný. A už vůbec si nemyslím, že je toto vše a úkor výuky a
skutečných vědomostí dětí. Možná tak na úkor volného času těch, kteří tyto akce připravují a
kteří se na nich podílejí, protože nám velmi často nejen v našem školském zařízení ale i
v ostatních (i předškolských) pomáhá i ostatní školský personál- uklizečky, kuchařky. Tím nás
učitele a vychovatele nechci omlouvat. Ale, že se cítíme mnohdy opravdu unaveni , to se vůbec
nestydím přiznat. Ale taky přiznávám, že kdybychom tu práci nedělali rádi, tak ji dělat asi
nebudeme.
Myslím, že je pro děti důležité, aby si zachovaly kus dětství a her hodně dlouho, a
nebojím se říci, že po celý svůj život. Do doby,až budou rodiči a prarodiči, protože jen tak
daleko snáze porozumí svým dětem a vnoučatům a jejich vztah bude mnohem hezčí.
A co na závěr? Nic na tom, že je již konec února. Nikdy není pozdě na přání štěstí,
zdraví, spokojenosti, radosti z maličkostí, které nám život přináší a také úrodného roku, jak by
přál sám Masopust. Popeleční středou nastává období půstu. Asi nám neuškodí trochu „očistit“
tělo od škodlivin a zimních „přebytků“. Nezapomeňte však, že půst se v žádném případě
nevztahuje na lidské vztahy.
Na jarní setkání se těší
Jana Matoulková
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A co zahrádkáři…
Než jsme se naděli, máme únor.
Horoskop VODNÁŘ

– anděl vylévající na svět amforu plnou etérické tekutiny, naznačuje velkorysost, univerzální
bratrství, demokracii, pokrok a rovnoprávnost.
Zrozenci znamení Vodnáře jsou silní, nezávislí, disciplinovaní, slušní, angažovaní, se schopností
samostatně myslet. Disponují logikou. Analyzují lidské chování. Mají vyvinutý smysl pro spravedlnost,
slušnost a svědomí. Kladou si na sebe i na druhé vysoké nároky. Často však nedokáží žít podle zásad
které hlásají, zvláště v soukromém životě. Objevuje se u nich tendence reformovat všechno a všechny.
Chybí jim přizpůsobivost. K jejich přednostem patří upřímnost, tolerance a obětavost. Dávají lidstvu
naději, protože jejich víra v člověka je hluboká, opravdová a vrozená.
Měsíční pranostika.
V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med.
Únor chodí ostře krutý, táže se sedláku, mají-li dobré boty.
Únor bílý, pole sílí.
Únorová voda pro pole škoda.
Teplý únor, studené jaro a teplé léto.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Práce v únoru na zahradě.
Když se oteplí, stříkejme broskve proti kadeřavosti. Hnojení trávníků močůvkou nebo zkvašeným
drůbežím trusem. Můžeme překopat kompost i rozvozit lze, pokud není zmrzlo.
V únoru je zahrádkáři i zemědělci vítán spíše chladný průběh počasí se souvislou sněhovou
pokrývkou. Teplý a vlhký proměnlivý charakter počasí může způsobit vyzimování ozimů a zhoršit jejich
výživu. Deštivé počasí prodlužuje zimu a opožďuje příchod jara, což komplikuje jarní práce v březnu a
dubnu. Uprostřed února se někdy oteplí – t.zv. Juliánská obleva. Konec února by měl přinést jarní tání a
pozvolný přechod k jarnímu počasí. (Matějská obleva).
Proč zahrádkaříme.
Často se setkávám s různými lidmi a při debatách dochází i k otázkám proč zahrádkaříme, proč to
je zrovna mojí oblibou, zrovna tak třeba i chov drobného domácího zvířectva a proč to dělají i jiní. Proč
nás to baví, nebo jaký to má vlastně účel. Odpovídám asi takto. Když jsem chodil do zaměstnání, byla to
pro mne důležitá věc odpoutat se od problémů, které kolem zaměstnání mám a má jistě každý
zaměstnaný. Přišel jsem na to, že přijít domů ze zaměstnání, lehnout na gauč a přemýšlet, jak mě v práci
něco, nebo někdo naštval, nebo jasem tam měl i jiný problém. To nezaplaší ani puštěná televize, nebo
rádio, protože tam můžete ne na zrovna vhodný program a vaše mrzutost se ještě zvýší. To je nejlépe se
odreagovat nějakou oblíbenou činností. Takovou si musí najít každý, kdo se chce od problémů
odreagovat. Nemusí to být jenom zahrádkaření nebo pěstování králíků. Je potřeba zvážit svoje možnosti a
k čemu má člověk nejblíže. Tady na venkově to je pochopitelně zahrada nebo nějaké zvířectvo.
Jako zahrádkář, když skončíte v zaměstnání, musíte jít zalít své rostlinky, okopat, něco zasázet
nebo zasít. A už jsou vaše problémy pryč. Vaše rostlinky a zahrádka vás zaujme natolik, že zapomenete,
že vás někdo naštval.
Jako důchodce potřebujete pohyb, už proto, aby vaše svalstvo a klouby nezakrněly a netrpěly.
Ráno je potřeba vstát, vždyť musíte zalít nebo jít do králíkárny, chtějí vaše králíci také snídat. Máte pěkný
pocit, že vás někdo potřebuje. Můžete se něco vypěstovat a vylepšit tak svoji kuchyň. Na zbohatnutí to
není. Ale ten tělocvik, který u toho máte a musíte i přemýšlet co a jak správně udělat, pomáhá udržovat
mozek ve stálé pohotovosti. I když za vás seče sekačka, tak to zase musíte shrabat, těch pohybů a ohybů a
kroků po zahradě. Kdybyste chodili někde od fitcentra, musíte za to platit a ještě se vám stane, že tam
budete se svou fyzičkou pro legraci. Zkuste to, jistě mi dáte za pravdu.
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Ani zahrádkáři se nedívají na svět přes plot své zahrádky a jako občané se musí zajímat o
dění kolem sebe. Tento rok by se dal nazvat rokem volebním. Máme před sebou troje volby. Pro
vstup do EU jsem již volili. Jak známo asi přes 50% volících občanů bylo pro vstup. Hodně
občanů nyní naříká nad různými opatřeními¨, která jsou potřeba udělat pro vstup. Každá novinka
něco stojí, obzvláště, když vstupujeme do bohatšího klubu. To přece museli vědět všichni, kteří
volili ANO. Ti kteří k volbám nešli, tak těm to bylo jedno, tak proč naříkají. Jestli tam jít
nechtěli, tak to vlastně nikomu nařekli, že jsou proti. Je to každého právo nejít k volbám, ale také
o ničem nerozhoduje. Největší radost z toho mají ti, kteří zrovna nejsou tak oblíbeni, ale protože
k volbám přijdou většinou ti, kteří jsou pro, dostanou tak mandát, který by jinak nedostali. Když
se nám něco nelíbí, je dobré k volbám jít, neboť jen tak můžeme něco ovlivnit. Nebo k volbám
nechoďme a jednoduše trpme a nestěžujme sil.
Jistý švýcarský spisovatel nedávno napsal“ „Lidé chodí k volbám málo a ještě méně se ptají. Je
pravdou, že někteří si neseženou informace a dají na některé pavlačové řeči. Proto je dobré se o věci
zajímat nebo jinak by nám to mohlo ovlivnit náš život negativně.
Přečtěme si co řekli velcí vzdělaní mužové:







Nezáleží jen na tom, co lidé konají, nýbrž na tom jak to konají. MILL
Na dobrém pořádku a dobrých návycích všechno záleží. J. A. KOMENSKÝ
Lidé jsou blázni, vyzbrojují-li se do válek a chtějí-li se mstít a trestat; přátelství a láska zaručují
daleko mocnější a větší úspěch než nejskvělejší vítězství. LUDWIG VAN BEETHOVEN
Míti krásnou myšlenku, to není nic zvláštního, ale pěkně myšlenku provést a něco velkého z ní
udělat, to je právě to největší umění. A. DVOŘÁK
Nejzatracenější den našeho života je ten, kdy jsem se nezasmáli. CHAMFORT
Špetka činnosti vydá za fůru myšlení. Mudrovat to je přepych slabochů, držet se stranou neřest
líných. BROMFIELD

Sepsal L. Mareš

Ze zastupitelstva
Program schůze obecního zastupitelstva v Bohuslavicích dne 20.2.2004:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
Zvýšení ceny dárkových balíčků
Ukončení nájemní smlouvy firmy MSB
Udělení výjimky pro ZŠ Bohuslavice
Vstup do mikroregionu Novoměstsko
Rozpočet obce na rok 2004
Žádost o odprodej parcely č. 163
Ostatní záležitosti obce
Usnesení

K bodu 2 - Zvýšení ceny dárkových balíčků
Dosud se dávají balíčky k životním jubileím v hodnotě 200,- Kč, starosta navrhl 400,- Kč, p.
Králíček 500,- Kč.
ZO schvaluje hodnotu dárkových balíčků 500,- Kč – 7 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování ( p. Hronovský,
Voborník a pí. Zámečníková).
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K bodu 3 - Ukončení nájemní smlouvy firmy MSB
Starosta informoval, že firma Makler Service Bohemia ukončila činnost v Bohuslavicích dne
31.1.2004. Občané mohou nadále využívat jejich služeb v pobočce v Náchodě. ZO bere tuto informaci na
vědomí.
K bodu 4 - Udělení výjimky pro ZŠ Bohuslavice
Podle nového pokynu ministryně školství je nejnižší počet žáků na 1 třídu v Základní škole
v Bohuslavicích 17 žáků. To znamená, že minimální počet žáků při 3 třídách je 51.Pokud chce obec školu
zachovat, musí podat žádost o výjimku a zavázat se, že bude škole hradit rozdíl výdajů mezi normativem
a skutečnou potřebou školy. V letošním roce ( 2004 – 2005) bude ve škole pouze 50 žáků. V případě
udělení výjimky bude obec hradit škole asi 25.000,- Kč. ZO schvaluje podání žádosti o udělení výjimky
a závazek obce hradit rozdíl výdajů mezi normativem určenými výdaji na skutečný počet žáků a
skutečnou potřebou Základní škole Bohuslavice všemi 10 hlasy přítomných.
K bodu 5 - Vstup do mikroregionu Novoměstsko
Dne 20.10.2003 rozhodlo zastupitelstvo obce zahájit jednání o vstupu do mikroregionu
Novoměstsko. Toto jednání bylo dovršeno na ustavující schůzi mikroregionu dne 17.2. 2004. Protože
nám chybělo patřičné usnesení ZO, nemohla obec vstoupit do mikroregionu na ustavující schůzi. Obce,
které do tohoto regionu již vstoupily, schválily naše přijetí, pokud dodáme patřičné usnesení.
Potřebné usnesení bylo schváleno všemi 10 hlasy přítomných.
K bodu 6 - Rozpočet obce na rok 2004
ZO po různých připomínkách a uváženích schválilo rozpočet obce na rok 2004 všemi 10 hlasy
přítomných.
Celkové příjmy: 7. 388.490,- Kč
Celkové výdaje činí: 8.139.700,- Kč
K bodu 7 - Žádost o odprodej parcely č. 163
O odprodej žádá firma ASC Bohuslavice a.s.
ZO odkládá projednání záměru prodat parcelu č. 163 k.ú. Bohuslavice nad Metují do té doby, než k této
věci bude více podrobnějších informací. – 9 hlasů pro, 1 se zdržel ( Syrovátko)
Usnesení ZO ze dne 23.2.2004
1. ZO schvaluje všemi 10 hlasy přítomných: program dnešní schůze a usnesení z minulé schůze
2.ZO bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy s firmou MSB
3. ZO schvaluje hodnotu dárkových balíčků 500,- Kč – 7 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování ( p. Hronovský,
Voborník a pí. Zámečníková).
4. ZO schvaluje podání žádosti o udělení výjimky Základní škole Bohuslavice. Všemi 10 hlasy
přítomných.
ZO schvaluje závazek obce hradit rozdíl výdajů mezi normativem určenými výdaji na skutečný počet
žáků a skutečnou potřebou Základní školy Bohuslavice, okres Náchod. Všemi 10 hlasy přítomných.
5. ZO schvaluje vstup obce Bohuslavice do Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“
zakladatelskou smlouvu Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“
stanovy Dobrovolného svazku obcí „ Region Novoměstsko“
ZO zmocňuje starostu obce k podpisu Smlouvy o vytvoření Dobrovolného svazku obcí
„ Region Novoměstsko“
ZO pověřuje starostu obce zastupováním obce v Dobrovolném svazku obcí „Region Novoměstsko“
Bylo schváleno všemi 10 hlasy přítomných.
6. ZO schvaluje rozpočet obce s předloženými změnami dle bodu 6 tohoto zápisu všemi 10 hlasy
přítomných
7. ZO odkládá projednání záměru prodat parcelu č. 163 k.ú. Bohuslavice nad Metují do té doby, než
k této věci bude více podrobnějších informací. – 9 hlasů pro, 1 se zdržel ( Syrovátko)
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Ze zápisníku starosty
Internet
Připomínám, že v knihovně je již v provozu připojení k Internetu. Zájem je zatím především od
mládeže. Bude-li mít někdo zájem pro využití této služby mimo otevírací dobu knihovny, lze se domluvit
na termínu s knihovnicí paní Archlebovou.
Kanalizace
V minulých dnech dostali občané dopis od projektanta, týkající se tlakové kanalizace. Protože
jsem na tuto záležitost měl mnoho dotazů na to, kdy se to bude realizovat a podobně, uvádím pro Vaši
informaci:
Jedná se zatím o vypracování projektu pro územní řízení. Cena provedení tlakové kanalizace pro
celou obec v nejdražší variantě by se pohybovala okolo 28 miliónů Kč, takže její realizace připadá
v úvahu až tehdy, kdy se podaří získat peníze na její financování. Projekt necháváme vypracovat proto, že
je vyžadován již v jednáních z žádostech o dotace a abychom v případě získání peněz byli připraveni.
Celou akci by financovala obec, občané by se na ni finančně nepodíleli, na nich by po dokončení
stavby zůstala péče o čerpací šachty umístěné u jejich domků. Právě proto aby do projektu mohl
projektant zakreslit umístění těchto čerpacích šachet u jednotlivých nemovitostí, budou jeho zástupci
navštěvovat všechny občany a po dohodě s nimi vyberou nejvhodnější místo pro návrh jejich umístění.
B.Kutina

Mateřská škola v Bohuslavicích
oznamuje že od počátku března probíhá v Mateřské škole zápis na školní rok 2004
– 2005. Přihlášky jsou k dispozici v MŠ po dobu provozu, tj. od 630 do 1600 hodin u
ředitelky nebo u učitelek. Zápis bude ukončen 10. května 2004.
Upozorňujeme, že do konce března by občané měli vyrovnat své závazky vůči
obecnímu úřadu,. Jsou to především poplatky ze psů, za rozhlas, stočné a poplatek
za likvidaci odpadů.
V tomto roce by si měli všichni, kteří tak ještě neučinili, vyměnit občanské
průkazy za nový typ, který bude platit i v Evropské unii – nenechávejte to na
poslední chvíli, vyhnete se frontám.
Výměna občanského průkazu se provádí zdarma, potřebujete jednu fotografii a
starý občanský průkaz.
Rovněž k výměně pasu by mělo dojít nejpozději půl roku před skončením jeho
platnosti – do některých států Vás s pasem, kterému končí platnost za méně než 6
měsíců nepustí.
Navíc se bude za pas od dubna platit 400 Kč místo dosavadních 200 Kč.
Měsíčník, vydává Obecní úřad Bohuslavice, odp. red. Bohumil Kutina, reg. Číslo MK ČR 14461
Vyšlo dne 1. 3. 2004 v počtu 200 výtisků - zdarma
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