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DUBEN
APRÍLOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Milí přátelé, 1. dubna je zvykem tropit si žerty z jiných – „vyvádět je aprílem“. Proč právě v tento v tento
den? Tak na to jsem si vzal na pomoc knížku z edice ALBATROS – Rok do kapsy.
A z ní tedy cituji.“ Existuje několik vysvětlení. Jedno z nich se vztahuje ke starému Římu. Nejen pohané, ale i
staří Římané pořádali v den jarní rovnodennosti 21. 3. bujaré slavnosti, které trvaly 10 dní a vyvrcholily právě „1.
apríla“ svátkem „Fortuna virilis“ (mužské štěstí).
Ženy se tehdy modlily k bohyni Venuši za štěstí svých mužů, lidé si vzájemně vyměňovali dárky a též si jeden z druhého
tropili žerty.
V severských zemích byl tento den zasvěcen vtipálkům, jiný vládl bůžek Loki.
V Anglii je dodnes 1. duben „Dnem bláznů“ nebo šprýmařů (April Fool´s
Day).
Tak – úvod máme za sebou a teď už je čas na to aprílové zpravodajství.
První zpráva – NsA (prosím, nezaměňovat s NASA) se bude vtahovat ještě ke
konci března, přesněji k datu 28. 3. 2008.
Kdybychom se vrátili do roku 1592, mohli bychom být svědky narození Jana
Ámose Komenského- učitele národů. Ale protože cestování v čase ještě
„nefunguje“ tak jak bychom si možná i někdy přáli, vraťme se jen o pár dní
zpět. V pátek 28. 3. 2008 jsme prožili v naší škole už čtvrtou NOC
S ANDERSENEM. (NsA)
Společně si tak 31 dětí připomnělo Mezinárodní den dětské knihy. Statistika
této noci není ještě k dispozici, protože se nocovalo na více než 640 místech
(knihovny, školy, nemocnice, školky, dětské domy apod.) a dětí spalo – nespalo
ca 20 000 a přesné počty ještě nejsou k dispozici.
Naše školní knihovna měla registrační místo 582. Těch 31 dětí, které společně četly, vyráběly z keramické hlíny, hrály,
hry, plnily různé úkoly, soutěžily na hastrmanském a bubáckém bále pana Lady, zpívaly, své vědomosti, úročily ve hře
Milionář, vyvolávaly ducha pana Komenského (vyvolaly jsme ducha ale úplně jiného) některé spaly, některé trochu,
některé vůbec, tak ty všechny si- alespoň doufám, užily prima noc.
Samozřejmě by to nešlo bez dospěláků. Proto bych chtěla poděkovat Míle Rydlové, Evě Kvirencové,Hance
Kvirencové, a také skorodospělačkám – Lucce, Šárce, Janě a Veronice.
„Holky“ díky. Uhlídat tolik Anderseňat, to by bez vaší pomoci fakt nešlo.
Komenský, Andersen a pan Lada. Tak tahle trojice pánů by určitě byla spokojena. Představa Komenského o tom, aby
ŠKOLA BYLA HROU, byla naplněna a ze všech těch vodníků, hastrmanů, rusalek, bubáků, strašidel, divoženek by měl
radost nejen pan Lada ale i pan Čapek, jehož vodnickou pohádkou jsme začínali naše společné čtení.
A panu Andersenovi můžeme vzkázat: „Pohádkový strom nám roste, s každou pohádkou je všechno prosté. Fantazie
dětí do všech koutů světa letí.“
A všem těm, kterým je pohádka blízká a po knížce se často stýská – těm posíláme obyčejnou radu –
čtěte,čtěte,čtěte.
Druhá zpráva – NASA (Národní úřad pro letectví a vesmír)
Prosím, teď nečekejte nic pozoruhodného. Jen mě tak napadlo, že ta naše prožitá noc, čtení a fantazie mají
přece něco společného s létáním a s nekonečným vesmírem. Možná, ten nádherný pocit, když se člověk naučí číst a
začne se prostřednictvím čtení dostávat do jiných světů a získávat informace- možná i to je to nekonečno.

A já můžu říct, že mám tak trochu společného nejen s NsA ale i s NASA, protože NASA vznikla v roce 1958, kdy jsem si
dovolila přijít na svět i já. NASA se zaměřila na výuku letů člověka do vesmíru. Já jsem se tedy v těch svých začátcích
raději držela hodně při zemi. Opravdu hodně. Protože ty moje první krůčky často končily pádem.
Ještě bych mohla přiblížit Program Mercury,(NASA), který měl za cíl zjistit, zda člověk může přežít ve vesmíru. Prvním
takovým pokusem byl 5. 5. 1961 balistický skok Alana Sheparda v kabině Mercury 3.
V ten den jsem já slavila 3. narozeniny. Nevím, jaký byl můj první skok a jestli se ten den uskutečnil, tak i když nebyl
vesmírný, byl úspěšný, protože tady na Zemi se mě zatím daří nejen přežívat ale dobře žít.
No – myslím, že tyto dvě zprávy by měla asi zakončit aprílová předpověď počasí a upozornění na mimořádné
jevy pro měsíc duben.
Počasí – bude aprílové, jak jinak. Trochu sluníčka, trochu deště a co ještě?
Možná se v dubnu ozve hrom, tak v tom případě chyťte kámen nebo strom! Potom budete po celý rok siláci.
Tedy přesně tato rada zní, že jakmile zaslechnete první zahřmění, zvedněte něco těžkého. No- je to aprílová rada a
proto pozor na záda.
A pozor – na sv. Jiří, to vylézá ze země kdejaká ta havěť.
No, a pokud celý duben prožijete v pohodě, nic nenechte náhodě a připravujte si nějaký ten „raketoplán“ na poslední
dubnovou – čarodějnou- noc.
A když už jsme u těch prvních kroků, skoků, letů a dobývání vesmíru. Mám tu radu poslední – jako šitou na míru
všem těm, kteří budou v dubnu vstupovat do stavu manželského. Prosím, byť je apríl, berte to vaše ANO opravdu
vážně. Aby ty vaše výpravy, objevy, společné cesty, první krůčky vašich dětí a celý váš společný život byly
nekonečným pohádkovým vesmírem.
Tak to by bylo. Vzala jsem to letem světem, něco patří vám dospělákům, něco dětem.
Mějte se hezky – jarně. A kdybyste se rozhodli o filipojakubské noci hledat nějaký ten poklad (pokud už ho dávno
nemáte nebo jste mu v průběhu měsíce řekli naprosto vážně své ANO), bezpodmínečně mějte u sebe květ z kapradí
nebo svěcenou křídu jako ochranu před zlými silami!
Bezpečný let a vždy šťastný návrat přeje
Jana Matoulková

CO JSTE HASIČI?
Na velikonoční neděli se po 17té hodině na naší hasičské zbrojnici rozezněla siréna. Při
zaslechnutí této sirény asi málokoho z nás napadlo, že se opět něco děje v naší obci. Bohužel
to však byla pravda. Jak již všichni víte, hra dětí se zapalovačem způsobila rozsáhlý požár
uskladněného sena v zastřešeném skladovacím prostoru v areálu ZEPA za Černými. Jako první
k požáru dorazila naše výjezdová jednotka, dále následovali dobrovolní hasiči z Nového Města
nad Metují, profesionální hasiči z Náchoda, z Jaroměře a také z Dobrušky. Voda k lokalizaci
požáru byla nejprve použita z cisteren, poté bylo vytvořeno vedení od hydrantu a také se
čerpala pomocí plovoucího čerpadla z nedalekého rybníku. Seno bylo dvěma nakladači postupně vyváženo mimo
skladovací prostor a poté se ještě dohašovalo. Z důvodu velkého množství sena tyto práce trvaly přes půlnoc. Až před
druhou hodinou ranní odjely nakladače a ostatní jednotky. Naše jednotka však zůstala i nadále a dohašovala vzniklá
ohniska. Činnost ukončila před druhou hodinou odpolední. I přes včasný zásah uvedených jednotek bylo zničeno cca
dvacet vagonů sena, poškozena byla také eternitová střecha. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 750 tisíc
korun. Důležité je, že při požáru nebyl nikdo zraněn. Z SDH Bohuslavice se zásahu zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka
ml., Karel Čepelka st., Libor Fejtek, Martin Hemelík, Josef Hemelík, Roman Kyral, Petr Novotný, Radek Rydlo a také
náš bývalý člen Josef Ramšák. O občerstvení všech zasahujících se postaraly Eva Černá a Jaroslava Hemelíková.
Videozáznamy a více fotografií můžete shlédnout na internetových stránkách: www.nova.cz, www.hasicinm.cz a
www.hzshk.cz.
Ve dnech 21. a 22. března se uskutečnil základní kurz vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů.
V předchozích letech se tento kurz pravidelně konal v hasičské zbrojnici v Meziměstí, tentokrát se účastníci tohoto
kurzu sjeli do areálu Klučanka v Dědově. Program tohoto kurzu byl rozdělen do šesti tematických okruhů: směrnice
činnosti s kolektivy mladých hasičů, dokumentace kolektivu MH, základy psychologie a pedagogiky, bezpečnost práce
s mládeží, směrnice celoroční činnosti kolektivů MH a ověření praktických znalostí z práce v kolektivu MH (požární
ochrana, orientace, uzlování, první pomoc, tábornictví, …). Všichni zúčastnění se seznámili se zadanými tématy a na
závěr kurzu absolvovali přezkoušení formou testu. Úspěšní absolventi ve věku 15 - 17 let získali osvědčení

instruktora, starší 18-ti let získali osvědčení vedoucího. Z našeho sboru se tohoto kurzu úspěšně zúčastnili čtyři
členové. Edita Herzigová, Petr Gavlák a Lukáš Timura získali osvědčení instruktora a Veronika Fejtková získala
osvědčení vedoucího mladých hasičů.
V měsíci březnu se pro mladé hasiče žádná soutěž nekonala. Mladší a starší žáci včetně dorostu se
připravovali na následující měsíc, kdy se už soutěže rozběhnou naplno. Věnovali se také výtvarné soutěži „Požární
ochrana očima dětí“, kde v loňském roce zásluhou Lucie Hladíkové dosáhli velkého úspěchu. Pro informaci termíny
těchto soutěží:
5. dubna – Rožnovský pohár v ZPV – Rožnov
12. dubna – Pohár SDH Běloves v CTIF – Běloves
19. dubna – Šonovský pohár v ZPV – Šonov
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml.

Fotografie ze zásahu

O dva dny později…

Ze zastupitelstva
Zápis ze schůze zastupitelstva obce, konané dne 25. 3. 2008 ve 20.00 hodin v kanceláři starosty Obecního úřadu v Bohuslavicích
– 3. schůze od počátku roku.
Přítomni: viz prezenční listina, p. Chmelík a p. Hronovský se dostavili v průběhu schůze.
Program:
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení závěrečného účtu za rok 2007
3. Žádost církve evangelické o finanční příspěvek
4. Žádosti o změnu územního plánu
5. Ostatní záležitosti obce

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů z 11, tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné. Dále určil návrhovou komisi pí. Helena Krupičková a p. Petr Králíček a ověřovatele zápisu: pí. Alena Pultarová,
a p. Josef Syrovátko. Zapisovatelka: pí. Syrovátková.
Přečetl navržený program dnešní schůze: program schválen všemi 9 hlasy přítomných.
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dne 26. 2. 2008 a sejmut 12. 3. 2008. Nebyly žádné připomínky.
ZO schvaluje závěrečný účet obce všemi 10 hlasy přítomných (dostavil se p. Chmelík).
3. Žádost církve evangelické o finanční příspěvek
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Náchodě ve výši 25.000,- Kč na
dokončení rekonstrukce v evangelické škole v Bohuslavicích všemi 10 hlasy přítomných.
4. Žádosti o změnu územního plánu
Žádá p. Brych a p. Novák. Viz. přílohy.
ZO schvaluje všemi 11 hlasy přítomných (dostavil se p. Hronovský) doplnit návrh změny územního plánu č. 2 Obce Bohuslavice o
návrh na změnu užívání parcel č.: p. č. 221, p. č. 82/1, 963/1, 963/5 na užívání pro bytové účely.
5.

Ostatní záležitosti obce
- ČSSD žádá přidělení nástěnky do Orlovny – ZO bere na vědomí
- Starosta oznámil zastupitelům, že na internetu se objevila informace o přidělení dotace na výstavbu tlakové
kanalizace ve výši téměř 36 milionů Kč Obci Bohuslavice
- Starosta informoval, že dne 1. 4. 2008 bude v Parlamentu ČR předán znak a prapor obce
- Starosta přečetl vyjádření Ing. Bauerové k předběžné telefonické dohodě zastupitelů v září 2007, která byla
schválena dodatečně v řádné schůzi zastupitelstva
Všechny tyto informace bere ZO na vědomí.

Usnesení ZO dne 25.3.2008
ZO schvaluje:
1. Program dnešní schůze všemi 9 hlasy přítomných
2. Závěrečný účet obce za rok 2007 všemi 10 hlasy přítomných
3. Poskytnutí finančního příspěvku Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Náchodě ve výši 25.000,- Kč na dokončení
rekonstrukce v evangelické škole v Bohuslavicích – všemi 10 hlasy přítomných
4. Doplnit návrh změny územního plánu č. 2 Obce Bohuslavice o návrh na změnu užívání parcel č. : p.č. 221, p.č. 82/1, 963/1.
963/5, na užívání pro bytové účely – všemi 11 hlasy přítomných
ZO bere na vědomí:
- přidělení nástěnky u Orlovny ČSSD
- přidělení dotace téměř 36 milionů Kč na výstavbu tlakové kanalizace
- pozvánku do Parlamentu ČR k předání znaku a praporu obce dne 1.4.2008
- vyjádření Ing. Bauerové k předběžné telefonické dohodě zastupitelů v září 2007, schválené dodatečně v řádném zasedání

DĚTSKÝ KARNEVAL
se bude konat v Orlovně v neděli dne 13. dubna od 14 hodin
Sloupek starosty
Vážení spoluobčané!
V závěru loňského a počátkem letošního roku byla dokončena rekonstrukce starých chodníků v centru obce. Stávající
dlažba s dlaždic byla vyměněna za zámkovou. Rovněž díry na silnici na „malé straně“ byly vyspraveny. Je to ale skutečně jen
nouzové řešení, nejlépe by bylo položit na ně nový povrch. Snad to dopadne po vybudování kanalizace, případně při její výstavbě.
Po několikaletém usilování se nám konečně podařilo získat dotaci 35,6 milionů korun od ministerstva zemědělství
z programu rozvoje venkova na výstavbu čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace. To znamená, že se již pracuje na vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele této stavby. Po uplynutí všech lhůt, které takové řízení vyžaduje, bude stavba zahájena. To bude
asi počátkem července tohoto roku. Začne se stavbou čistírny odpadních vod na louce za vesnicí směrem na Pohoří a to vpravo od
silnice za korytem Bohuslavického potoka. Po uvedení čistírny do provozu, se bude pokračovat stavbou kanalizace a jednotlivé
domky budou postupně na kanalizaci připojovány. Docela dobře si umím představit, že u areálu čistírny bychom mohli vybudovat
také sběrný dvůr na třídění odpadu, který jak se v poslední době ukazuje, se pomalu stává nutností.
Stát, když nám dává nějaké peníze, také automaticky předpokládá, že i občané se na stavbě budou také finančně
spolupodílet. O výši příspěvku jednotlivých domácností ještě zastupitelstvo nerozhodovalo, předpokládám, že by to mohlo být
5000 Kč za připojení každé nemovitosti.
Chápu, že mnoho lidí má již okolo svých domků skoro parkové úpravy a že toto pěkné prostředí bude stavbou narušeno.
Jednou by však stejně k výstavbě kanalizace stejně došlo a čím déle by to bylo, tím více lidí by již mělo prostředí okolo svých
domků upravené a tím více lidí by to postihlo. Kanalizace je v podstatě ten poslední z velkých zásahů do infrastruktury vesnice a
po jejím vybudování již bude potřeba vesnici jenom zkrášlovat a to i přesto že na to zpočátku nebudeme mít mnoho peněz,
protože budeme splácet dluhy na kanalizaci. Obec si totiž i přes spoluúčast občanů bude muset vzít úvěr na dofinancování stavby
ve výši asi do 15 mil. Kč.
V tomto roce dojde také k opravě silnice č. 304. To je silnice, která vede od Slavětína směrem na Pohoří a Opočno.
Oprava bude financována z Evropské unie a při opravě této silnice bude vyměněn i most přes řeku mezi Bohuslavicemi a
Pohořím. Po dobu jeho výměny za širší bude vpravo od stávajícího mostu postaven provizorní most. Minulý týden jsem se však
dozvěděl, že silnice se bude opravovat jenom mimo hranice vesnic a měst. Silničáři to zdůvodňují tím, že pokud staví mimo
území obce, stačí stavbu provést pouze na ohlášení. V případě, že by opravovali silnici i v obcích muselo by to být na stavební
povolení, což by prý trvalo velmi dlouho a bylo by to drahé.
Myslím, že ti co bydlí podél Bohuslavického potoka, si nemohli nevšimnout toho, jak fungují poldry. V situacích ve
kterých v předešlých letech docházelo k tomu, že hladina vody v potoce se zvedala, byla v současnosti hladina potoka v podstatě
stále stejná a zvedala se pouze hladina vody zadržená v poldrech.
V loňském roce byly rovněž umístěny další dvě autobusové zastávky a v nejbližší době bude dokončena i ta poslední,
která bude dole u Škaloudů. V příštích dnech budou také nainstalována dvě nová dopravní zrcadla. Jedno bude na hlavní
křižovatce na Ostrém a to pro směr od Pohoří k Novému Městu nad Metují. Druhé zrcadlo bude při výjezdu vozidel od prodejny
ZEPO a bude ukazovat vozidla přijíždějící od Nového Města nad Metují. Tam bude také v letošním roce vyznačen nový přechod
pro chodce.
Rád bych také poděkoval místnímu sboru dobrovolných hasičů v čele s jejich velitelem Jiřím Černým za pomoc při
zmírňování následků požáru seníku v Bohuslavicích. Občané
v okolí byli po mnoho dní obtěžováni kouřem z dohořívajícího
sena, nemohli v domech větrat, nemohli venku sušit prádlo a
zápach byl docela nepříjemný. Za spolupráce zaměstnanců
ZEPA, kteří dohořívající hromadu rozhrnovali, prolévali ji
hasiči vodou a tak to dělali vždy, když se hromada znovu
rozhořela. Sice to na dlouho nepomohlo, ale vždycky se
podařilo hoření a kouř zmírnit. Nakonec pracovníci ZEPO
odvezli dohořívající zbytky k Halínu.

Vítání občánků
15. března proběhlo první letošní vítání nových občánků. Mezi
občany obce jsme přivítali Zuzanku Mackovou, Kristýnu
Höffingerovou a Honzíka Nováka. Přejme jim do života
všechno nejlepší a aby jejich život byl lepší a bohatší než ten
náš.
B. Kutina

CZECHPOINT
Obec Bohuslavice s účinností od 1. 1 2008 vydává tyto výstupy z informačního systému
Výpisy z katastru nemovitostí
Výpisy z rejstříku trestů
Výpisy z obchodního rejstříku
Výpisy z živnostenského rejstříku

1 stránka100 Kč, další započatá 50 Kč
fixní částka 50 Kč
1 stránka 100 Kč, další započatá 50 Kč
1 stránka 100 Kč, další započatá 50 Kč

Vše je možné vyřídit v kanceláři obecního úřadu denně od 8 do 13 hodin, v pondělí do 17 hodin.

INZERCE

Půjčka pro každého!!!!
-bankovní,nebankovní,zaměstnancům,maminkám na MD,důchodcům i školákům(vždy doklad o výdělku,přídavky či důchodový výměr)Nenahlíží
se do registru.!!!BEZ POPLATKŮ!!!
774 954 401,email:pujcky1@centrum.cz

Jiří Werner
-úvěrový poradce stavební spořitelny Modrá pyramida.Hypoúvěry,stavebka,penzijní připojištení,poradenství zdarma.
-774 954 401,email:jiri.werner@mpss.cz,kancelář Náchod

Hledáte práci?
Chcete změnit zaměstnání? Využijte celostátní program pracovního zařazení. Volejte kdykoliv 555 111 566.

Geodetické práce,
vytyčování vlastnických hranic a geometrické plány
Ing.Jaroslav Šimon
tel.:732 156 429
email:simon@lesprojektvc.cz
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