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PODZIM
Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok. Stejně letos, jako vloni, tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu. A nežli se nadějeme – zima bude tu.
Tak tuhle písničku si zpíváme s dětmi ve škole. A já jsem si uvědomila, že ten čas opravdu moc letí.
Čas prázdnin a dovolených je nenávratně pryč a na vzpomínky z prázdninových toulek už pomalu padá
prach zapomnění.
Podzim už zasedl na svůj trůn, ověnčený pestrou úrodou plodů. Na polích, v zahradách i na vinicích zavládl
čilý ruch. Sluníčko ještě honem dohání, co zameškalo v srpnu. Tu přisladí hrozny vína, jinde ještě stačí
pohladit cukrovou řepu, která čeká na svoji sklizeň, a poslední jablíčka čekají na nový odstín „zdravíčka“ na
tvářičky. Prý nejnovější hit pro letošní podzimní módu.
Právě se ocitáme na vrcholu každoročního největšího „stěhování“ darů přírody na nová stanoviště.
Ale, co bychom si však povídali. Příroda nás obdarovává, ale ono se to má s těmi dary asi tak, jako s tím
teplem. Řekni teplo, kolikrát chceš, teplo nebude, dokud oheň nerozděláš. A nebo s těmi koláči, kterých bez
práce není. To určitě znáte. Nic naplat. Staročeská přísloví ledacos nám napoví. A je v nich opravdu léty a
zkušenostmi vypozorovaná pravda. V příslovích je ukryta moudrost našich předků. Ale nejen v nich. A já
bych vás, milí čtenáři, ráda touto cestou pozvala na malé toulání časem.
Píše se rok 2005. Žijeme v moderní době, která do našich domácností přinesla pohodlí, mnohdy
luxus v podobě automatických praček, myček, videí, televizorů, počítačů a dalších podobných vymožeností
techniky. Ale také civilizační choroby, deprese, strach doslova z čehokoli (povodně, zemětřesení, teroristické
útoky, rakovina, ptačí chřipka, ztráta zaměstnání apod.) a stres. A možná právě ta druhá stránka moderní
doby nás postupně začíná vracet na venkov, k lidovým zvykům a tradicím. Znovu začínáme objevovat
kouzlo lidové kultury, starých uměleckých předmětů, připomínáme si zručnost a poctivost všech těch
truhlářů, kovářů, tesařů, hrnčířů a dalších řemeslníků. Obdivujeme um všech těch maléreček a všech žen,
které v jedné světnici vychovaly několik dětí, dovedly se otáčet na poli, zahradě i kolem plotny a ještě jejich
upracované ruce dokázaly vytvořit tolik krásných věcí.
Věřím, že většina z nás, kterým kouzlo starých časů i věcí učarovalo, se starými věcmi obklopujeme
ne ze snobství, ale z jakési romantické touhy vrátit alespoň trochu čas, protože všechny ty staré mají svoji
historii, svoji duši. Připomínají nám naše dávno již zesnulé předky, vracejí nás do dětství a člověk cítí, že
přece nemůže nic z těchto věcí odložit, vyhodit, aby nezpřetrhal pouto věčnosti a pokračování rodu. S láskou
tyto věci uchováváme a předáváme dál svým dětem a vnoučatům.
A k tomu všemu patří uchování nejen věcí hmotných ale i uchování lidových tradic a zvyků, které
odedávna stmelovaly i lidi v rodině, na vesnici, při práci i při zábavě. A o to nás moderní doba ochudila
nejvíce. Je to můj názor. Můžete se mnou souhlasit a taky nemusíte. Lidové zvyky totiž provázely člověka
od narození až po smrt.
Na začátku jsem vám slíbila, že vás pozvu na toulání časem. Ano, chtěla bych vás touto cestou
pozvat na výstavu.
Výstavu, která nese název PODZIM V LIDOVÉ TRADICI a která se bude konat v pátek 14. října
2005 v prostorách Základní školy v Bohuslavicích a bude spojena se Dnem otevřených dveří.
Od 8.00 hodin můžete navštívit naši školu, podívat se na vyučování a také si prohlédnout interiér školy, který
bude tak trochu přeměněn na vesnickou domácnost našich dědečků a babiček. Uvidíte i pravý kroj, který se
nosil u nás ve vsi, vybavení domácností. Vše bude doplněno dětskými obrázky a výrobky.
Škola bude otevřena až do 18.00 hodin. Najdete-li jen trochu času, přijďte se potěšit kouzlem starých
časů. Jak se říká „ Přijďte pobejt“. Rádi vás uvidíme.
Už předem chci poděkovat všem, kteří výstavu připravují, hlavně dětem, které při hodinách
výtvarné výchovy a pracovních činností,v zájmových kroužcích i v družině vytvořily mnoho pěkných věcí,
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děkuji rodičům, kteří se uvolili své rodinné poklady zapůjčit pro naši výstavu a jmenovitě pak děkuji paní
Evě Tatouškové, která nám většinu věcí zapůjčila ze svého obchodu a také přispěla svými zkušenostmi
z mnoha výstav, kterých se účastnila a nebo je připravovala, a některé vystavené věci i sama vytvořila. Její
obchůdek najdete v Novém Městě nad Metují, a pokud vás kouzlo starých časů také oslovuje, můžete ho
navštívit a něco si zakoupit. Obchod – Eva – šití a opravy, lidové kroje a dobové oblečení.
Na závěr bych chtěla ještě uvést, že tuto výstavu shlédnou i delegáti, kteří se zúčastní závěrečného
ceremoniálu na ukončení XVI. Ročníku Polsko-Českých dnů křesťanské kultury u nás v Bohuslavicích.
Tento slavnostní ceremoniál se uskuteční v pátek 21. 10. 2005. Součástí programu bude mimo jiné i
vystoupení dětí ze základní školy.
A ještě jedna pozvánka na závěr. V pondělí 31. 10. 2005 se uskuteční již tradiční BROUČKIÁDA.
Lampiónový průvod děti a rodičů bude odcházet v 18.00 hodin od místní základní školy, projde částí vesnice
a na závěr bude malé rozloučení před katolickým kostelem.
Přeji vám ještě alespoň trochu sluníčka a kousek toho babího léta a těším se na setkání na některé
z připravovaných akcí.
Jana Matoulková

Česko – polské dny křesťanské kultury
Už po šestnácté se v česko – polském příhraničí konají různé kulturní akce v rámci Česko – polských dnů
křesťanské kultury. Zahajovací ceremoniál této události letos probíhal v Pieszycích v Polsku. Je to obec se kterou
začínáme navazovat kontakty směřující k navázání partnerství. Protože na zahájení a ukončení Česko – polských dnů se
vždy podílejí právě partnerské obce, byla naše obec v letošním roce pověřena uspořádáním závěrečného ceremoniálu
Česko - polských dnů křesťanské kultury, na který je pozváno na 200 osobností z Polska i z naší republiky. Ceremoniál
se bude konat v pátek 21. října a bude mít tento program:
1400 – 1500
Příjezd pozvaných hostí – vystoupení českých a polských dětí před Základní školou
v Bohuslavicích a prohlídka výstavy ve škole s možností podání kávy a čaje.
1500 – 1600
Mše svatá v kostele sv. Mikuláše, kterou bude celebrovat Monsignore Josef Socha, generální
vikář – zástupce královéhradeckého biskupství.
1600 – 1700
Koncert duchovní hudby v kostele v Bohuslavicích
1700 – 1800
Odchod z kostela do restaurace, pohoštění a ukončení události
Přestože ceremoniál je určen především pro zvané hosty, mohou se mše svaté a koncertu, poté co hosté
zaujmou místa v kostele zúčastnit i občané obce.
B. Kutina

A co zahrádkáři?
To nám to uteklo, říká můj přítel Alexandr, když se po nějakém čase sejdeme. Máme září a to je pro
zahrádkáře už čas, kdy pozná, jak pracoval a jak se mu podařilo přemoci přírodu, neboť i na ona rozhoduje, jak budeme
úspěšní. Co nám říká pranostika?
Teplé září – dobře se ovoci a vínu daří
Září je májem podzimu
Ozvou-li se v září hromy, budou sněhu plné stromy
Po hojných deštích v září, osení se daří
Co srpen nedovařil, září nedosmaží
Teplé září značí, že se říjen mračí
Prší-li v září vesele se sedlák tváří
Když v září babí léto všude, pěkný podzim dlouho bude
Vypadá to tak, že teplé září bude, takže i dobré víno bude. Tak trochu o
víně.
Pili páni, pili kmáni, pili všichni. První zmínka o tomto dobrém
nápoji z bobulí révy je prý stará asi šest tisíc let někde na území Gruzie.
Z gruzínského slova „Grino“ se také odvíjí světové výrazy pro víno.
Našel jsem, že první vinobraní na našem území se údajně konalo ve třetím století, když na Moravě rovu
vysadili římští legionáři. Podle starých legend daroval v roce 892 moravský kníže Svatopluk českému knížeti
Bořivojovi sud dobrého vína, aby oslavil narození syna Spytihněva. Víno prý mimořádně zachutnalo jeho manželce
kněžně Ludmile, která pak zavedení vinohradnictví značně podporovala. Píše se, že na její vinici u Mělníka, první to
vinice v Čechách, se vinařskému umění učil i Ludmilin vnuk kníže Václav, později prohlášený za svatého. Byl prý
titulován jako nejvyšší purkmistr hor viničních.
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Víno z Burbudska k nám přivezl Karel IV. Bylo to Rulandské modré staročesky nazvané Raučí modré. Prý bylo velmi
trpké. V této době bylo snad ještě víno Bynšt, říkalo se mu Tramín bílý.
Za Rudolfa II. Nebylo víno jen panským nápojem, ale i robotníci si na žízeň na pole brali džbány vinného střiku, nebo
alespoň vodu s pár kapkami vinného octa. Česká republika se sice nachází na okraji evropské vinohradnické oblasti, ale
naši vinaři dali světu dva důležité vynálezy. Jednak koštýř a také burčák, který se jinak pije jen v části Rakouska.
Nejen vína nebo sýry mají profesionální ochutnavače, u jablek se u nás této role každoročně zhošťuje
Výzkumný a šlechtitelský ústav Holovousy ve spolupráci s profesní unií. Sleduje škálu více než padesáti odrůd a
novošlechtění. První místa v těchto zkouškách obsazují pravidelně odrůdy, které mají něco společné s Rubínem nebo
přímo Rubín. Proto Ovocnářská unie ČR ocenila jablko Rubín za odrůdu desetiletí, protože právě tato odrůda dosáhla
v posledním období velkého rozmachu. Výborně se na trhu uplatňují i mutace Rubínu jako Bohemia a Goldbohemia.
Stále pevnější místo získávají i některé nově vzniklé rezistentní odrůdy pocházející z Rubínu, jako Rubinoka či
Topaz. Ze zahraničních odrůd dosahuje velmi dobré umístění odrůda Jonagold, která se už ve velkém pěstuje v naší
republice. Protože všechny tyto odrůdy mám, mohu vřele doporučit.
Pokud jsme se dostali k jablkům, nebude na škodu se zmínit o vlivu závlahy na jejich úrodu. Úroda jablek
v přítomném roce závisí kromě jiného na dostatečném množství vody, zejména v kritických fázích. V našich oblastech
je často nepříznivé rozložení srážek. Spotřeba vody u jabloní podle doporučení se pohybuje 6000 až 7000 m3 na hektar.
To nemohou přirozené srážky pokrýt s výjimkou mimořádně vlhkých let. Mnozí zahrádkáři se domnívají, že nedostatek
půdní vláhy se vyřeší v následujícím roce. Je třeba se však uvědomit, že úrodu následujících roku je odrazem péče o
strom v roce daném. Nedostatečná závlaha se projeví snížením úrody v běžném roce, ale zároveň negativně ovlivní i
úrodu roku budoucího.
Množství kvalitních květních poupat, tedy základ budoucí úrody, se totiž zakládá v předcházejícím roce, a to
od poloviny července do poloviny srpna. A právě v těchto měsících bývá často srážek nedostatek. Správně zavlažované
jabloně se vyznačují celkově lepší kondicí a harmonickým vývinem stromu. Proto by mělo být prvořadým zájmem
každého pěstitele vytvořit každoročně vhodné podmínky.
Pokud se závlahy týče, je třeba zalévat hodně, ale ne často. Stromu prospěje více vody najednou nežli zalévat
často ale málo. Vodu pokud možno aplikovat na obvod koruny, protože právě tam má strom vlasové kořínky. Doufám,
že jste všichni pracovali dobře, a proto Vám přeji hodně radosti a užitku
Sepsal L. Mareš

Co jste hasiči?
I během prázdni se naše soutěžní družstva zúčastnila několika soutěží a také oslav 120 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě u Nahořan.
První soutěž se konala 9. července o Pohár starosty obce Černčice. Náš sbor reprezentovala
čtyři soutěžní družstva. Mladší žáci a starší žáci soupeřili pouze s družstvy žáků z Vrchovin a oběma
se podařilo s velkým náskokem zvítězit.
Mladší:
Starší
1. Bohuslavice
čas 39,57 s
J. Bohuslavice
čas 37,21 s
2. Vrchoviny
čas 60,32 s
2. Vrchoviny
čas 83,5 s
Dospělí soutěžili nejen v požárním útoku, ale ještě ve dvou dalších disciplinách, při kterých každé družstvo
reprezentoval jeden zástupce (1. pití nápoje na čas brčkem – ženy limonádu, muži pivo, 2. běh s hadicí a proudnicí a
následné rozvinutí a
připojení hadice na
Výsledková listina – výsledný čas
rozdělovač – též na čas).
se rovná součtu časů ze všech tří
Naše ženy porazily
disciplin:
soupeřky z Vrchovin,
Ženy:
Nahořan i Nového Města n.
1. Bohuslavice 63,76 s
M. a p zásluze zvítězily a
2. Vrchoviny
71,27
obhájily tím tak loňské
3. Nahořany
83,08
prvenství. Naopak mužům
4. Nové Město n. M.
97.78
se loňské vítězství
Muži:
zopakovat nepodařilo a
1. Výrava
61,10 s
z deseti družstev skončilo
2. Jilovice
67,05
na pátém místě.
3. Nahořany
67,22
O týden později 16. července, jak již bylo zmíněno, se konaly
4. Nové Město n. M.
68,12
oslavy 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě u
5. Bohuslavice
69,55
Nahořan. Zde byle předvedeny ukázky staré techniky a také zásah
6. Slavětín
71,64 s
hasičů z Nového Města n. M. s nejmodernější technikou na hořící
7. Černčice A
78,39
automobil. Naši žáci předvedli ukázku požárního útoku s historickým
8. Vršovka
88,97
strojem PS 8 vyrobeným v roce 1956. Z našeho sboru se dále oslav
9. Krčín
D
zúčastnili: Václav Bíl, Karel Čepelka st., Karel Čepelka ml., Libor
10. Černčice B
D
Fejtek, Jindřich Králíček, Miloš Lenfeld a Radek Rydlo.
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Tentýž den ve 2130 hodin začínala noční soutěž o Pohár SDH Bílý Újezd. Zde startovala i naše družstva mužů a
žen. Muži měli smolný večer, nebo už vlastně noc a z důvodu spadlého sacího koše do kádě byli diskvalifikováni. Ani
ženám štěstí nepřálo a na tři nejlepší družstva také nestačily. Ze čtyř zúčastněných družstev obsadili čtvrté místo.
V sobotu 27. srpna se konal 11. ročník soutěže v požárním
útoku o Jasenský pohár. Zde náš sbor reprezentovala všechna čtyři
družstva. Mladší žáci po chybném připojení hadice B na stroj obsadili
z osmi družstev sedmé místo. Starším žákům uniklo těsně medailové
umístění a z osmi družstev skončilo na čtvrtém místě. Družstvu žen se
nepodařilo obhájit loňské vítězství a z pěti zúčastněných družstev
obsadilo třetí místo. Družstvo mužů (Václav Bíl, Karel Čepelka, Jindřich
Králíček, Radek Rydlo s pomocí Jany Herzigová, Petry Herzigová a
Marie Huškové) dosáhlo po několikaletých nezdarech pěkného úspěchu
v podobě druhého místa ze čtrnácti startujících. Za toto umístění patří
hlavně dík našim ženám, bez kterých bychom tohoto umístění nedosáhli.
O týden později, 3. září se konala další soutěž. Třetí ročník
soutěže v požárním útoku o Pohár starosty obce Jílovice. Zde náš sbor reprezentovala opět všechna čtyři družstva.
Mladším žákům opět nepřálo štěstí a tentokrát po chybě strojníka (u nejmladší kategorie obsluhuje stroj dospělá osoba)
obsadilo „díky“ domácím pořadatelům z pěti startujících páté místo.
Chybu v podobě rozpojení hadic C předvedlo i domácí družstvo a
výsledkem byl nejhorší čas ze všech družstev. „Domácí pořadatele“ se
nechtěli spokojit s posledním místem svého družstva a pro údajnou
poruchu pravého terče i přes údiv ostatních i naše protesty nechali
pokus opakovat. Druhý pokus se domácím vydařil a k radosti
domácích pořadatelů dosáhli nejlepšího času a zvítězili. Našemu
družstvu, které odjíždělo domů s pocitem křivdy, tak připadlo
poslední páté místo. Bohužel i takto se někdy vyhrává…
Starší žáci nepředvedli tentokrát také optimální výkon a
z deseti startujících obsadili sedmé místo. V kategorii dospělých
zklamaní pořadatelé z malého počtu přihlášených družstev (tři ženské
a pět mužských) rozhodli, že požární útok bude proveden ve dvou pokusech a započítávat se bude ten lepší. Při prvním
pokusu domácích žen z Jílovice, které chybovaly na rozdělovači, opět záhadně přestal fungovat pravý terč. Je zajímavé,
že opět jen u domácích a opět když udělaly chybu. Po našich protestech
domácí ženy opět opakovaly. V napjaté atmosféře však „nervově
nevydržely“ a tentokrát s chybou při sání dosáhly nelichotivého času 48,75
s., naše ženy následně dosáhly času lepšího (41,23 s) a o vítězství se mělo
rozhodnout při druhých pokusech. Domácí svůj pokus opět nezvládly (čas
50,83 s), naše ženy si naopak čas vylepšily (36,64 s) a po zásluze zvítězily
a obhájily tak loňské vítězství. Tím tak oplatily prvenství svým jílovickým
soupeřkám, které zvítězily při naší soutěži v Bohuslavicích. Družstvo mužů
opět v kombinované sestavě se ženami dosáhlo též medailového umístění
v podobě třetího místa.
Dále bych chtěl připomenout, že schůzky mladých hasičů se po
prázdninách konají opět pravidelně každý pátek od 16 hodin. Sraz je vždy
u hasičské zbrojnice. Vy, kteří máte zájem se stát mladými hasiči, máte možnost kdykoliv v pátek přijít mezi nás, nebo
zavolat na tel. Č. 604 539 648 – Petra Herzigová a 737 158 617 – Karel Čepelka ml., kde Vám budou podány
informace, případně zodpovězeny Vaše dotazy. Přihlášky je možno též vyzvednout v Základní škole v Bohuslavicích u
paní ředitelky Jany Hladíkové, které tímto děkuji za spolupráci.
Na shledanou se těší Karel Čepelka ml.

Ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva obce, konané dne 5. 9. 2005 ve 20.00 hodin v kanceláři starosty Obecního úřadu v Bohuslavicích – 7.
schůze od počátku roku.
Program:
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Vyhláška o nakládání s vodami
3. Zřízení školské rady
4. Hospodaření obce k 30. 6. 2005
5. Stanovisko obce k zalesnění pozemků tzv. „letiště“
6. Nabídka prodeje parcel obci pro stavbu RD
7. Informace o novém jízdním řádu ČD
8. Oprava veřejného osvětlení na parcelách
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9. Prodej pozemku č. 546/2
10. Ostatní záležitosti obce (Novoměstská setkání – Dny kulturního dědictví)
11. Usnesení
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulé schůze
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů z 11, tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné. Určil návrhovou komisi: p. Josef Syrovátko, pí. Jana Hladíková, ověřovatele zápisu: ing. Helena Zámečníková, p.
Václav Voborník, zapisovatelka: pí. Hronovská.
Bylo přečteno a schváleno usnesení z minulé schůze. (8 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování – p. Voborník, p. Hemelík).
Navržený program dnešní schůze byl přečten a schválen všemi 10 hlasy.
2. Vyhláška o nakládání s vodami
Vyhláška o nakládání s vodami se odkládá na příští schůzi zastupitelstva s tím, aby byly prošetřeny veškeré podmínky vyhlášky na
krajském úřadě. Schváleno 8 hlasy pro, 2 se zdrželi hlasování – p. Kutina, p. Syrovátko.
3. Zřízení školské rady
Členům zastupitelstva byla předložena zřizovací listina školské rady a volební řád. Schváleno všemi 10 hlasy přítomných.
4. Hospodaření obce k 30. 6. 2005
Bylo předložení hospodaření obce Bohuslavice k 30. 6. 2005, schváleno 7 hlasy. 3 se zdrželi hlasování – pí. Zámečníková, p.
Voborník, p. Hronovský.
5. Stanovisko obce k zalesnění pozemků tzv. „letiště“
Paní Věra Netolická vlastní pozemky tzv. „letiště“ až k lesu Tuří a chce pozemky zalesnit. K tomu potřebuje pro stavební úřad
v Novém Městě nad Metují stanovisko zastupitelstva. Pozemky nejsou podle územního plánu určeny k žádné výstavbě. ZO souhlasí
9 hlasy, 1 proti – p. Voborník.
6. Nabídka prodeje parcel obci pro stavbu RD
Paní Věra Netolická dále nabízí k prodeji pozemky za „dřevotvarem“ parc. č. 1407/1 a 1407/4 o celkové výměře 6487 m2 jako
stavební parcely. Zastupitelé berou na vědomí odkoupení parcel a zahájí jednání o podmínkách k prodeji. Schváleno všemi 10 hlasy.
7. Informace o novém jízdním řádu ČD
Zastupitelé berou na vědomí informace o novém jízdním řádu ČD.
8. Oprava veřejného osvětlení na parcelách
Podle vyjádření elektrikářů je potřeba oprava sloupů
veřejného osvětlení na parcelách a výměna svítidel za
jiná, se čtvrtinovou spotřebou. Předpokládaná cena
opravy asi 15.000 Kč. Schváleno všemi 10 hlasy
přítomných.
9. Prodej pozemku č. 546/2
Byl předložen návrh p. Hemelíka, zrušit prodej výše
uvedeného pozemku. Pro zrušení – 2 hlasy – p.
Hemelík, p. Rydlo, hlasování se zdrželi – 2 hlasy – p.
Hladíková, p. Králíček, ostatní členové zastupitelstva
byli proti zrušení prodeje parc. č. 546/2.
Dále ZO schvaluje 7 hlasy pro, prodat parc. č. 546/2 za
podmínek, že v případě prodeje pozemku má Obec
Bohuslavice předkupní právo do doby kolaudace
stavby. 3 se zdrželi hlasování (p. Králíček, p. Hemelík,
p. Rydlo).
10. Ostatní náležitosti obce
- Novoměstská setkání – dny kulturního dědictví
oprava odpadů v čp. 295
přerušení dešťového okapu v čp. 295
vybudování přechodů pro chodce v obci

Sběr odpadů
Vzhledem k novelizaci zákona o odpadech a
s tím souvisejícími změnami v oblasti nakládání
s vyřazeným elektronickým odpadem dochází k tak
zvanému zpětnému odběru vyřazených elektronických
zařízení. To znamená, že kompletní elektronické
výrobky a zařízení budou zahrnuty do zpětného odběru
a obec jejich další zpracování nebude hradit.
Nekompletní a poškozené výrobky budou likvidovány
jako odpad (nebezpečný) za smluvní ceny.

Usnesení ZO ze dne 5. 9. 2005
1.

ZO schvaluje všemi 8 hlasy přítomných usnesení z minulé schůze, 2
se zdrželi hlasování (p. Voborník, p. Hemelík) a program dnešní
schůze všemi 10 hlasy.
2. ZO schvaluje 8 hlasy pro – odložení vyhlášky o nakládání s vodami
s tím, aby byly prošetřeny veškeré podmínky vyhlášky na krajském
úřadě. 2 se zdrželi hlasování – p. Kutina, p. Syrovátko.
3. ZO schvalují všemi 10 hlasy přítomných zřizovací listinu školské
rady a volební řád.
4. ZO schvalují 7 hlasy pro hospodaření obce Bohuslavice k 30. 6. 2005
– 3 se zdrželi hlasování pí. Zámečníková, p. Voborník, p. Hronovský.
5. ZO souhlasí 9 hlasy se stanoviskem, zalesnit pozemky tzv, „letiště“
až k lesu Tuří, (vlastník p. Věra Netolická), 1 hlas proti – p. Voborník
6. Zastupitelé berou na vědomí nabídku prodeje parc. č. 1407/1 a 1407/4
o celkové výměře 6487 m2 jako stavební parcely a zahájení jednání o
podmínkách k odkoupení. Schváleno všemi 10 hlasy přítomných.
7. ZO berou na vědomí informace o novém jízdním řádu ČD.
8. ZO schvalují všemi 10 hlasy opravu veřejného osvětlení na parcelách
v hodnotě cca 15 tis. Kč.
9. Návrh p. Hemelíka – zrušit prodej pozemku č. 546/2 – pro 2 hlasy, p.
Hemelík, p. Rydlo, hlasování se zdrželi 2 – pí. Hladíková, p.
Králíček, ostatní členové zastupitelstva byli proti zrušení prodeje
parc. č. 546/2.
ZO schvaluje 7 hlasy prodej pozemku č. 546/2 za podmínek, že
v případě prodeje pozemku má Obec Bohuslavice předkupní právo do
doby kolaudace stavby. 3 se zdrželi hlasování – p. Králíček, p.
Hemelík, p. Rydlo.
10. ZO bere na vědomí: Novoměstská setkání – dny kulturního dědictví
Oprava odpadů v čp. 295
Přerušení dešťového okapu v čp. 295
Vybudování přechodů pro chodce v obci
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Za výrobky (elektronická zařízení), které jsou kompletní, se považují zařízení bez chybějících součástí, sejmutých krytů,
chybějících vypínačů, šňůr apod. bylo by proto dobré, aby si občané tyto kompletní výrobky skladovali odděleně od ostatního
nebezpečného odpadu, případně je odevzdávali na obecní úřad již v průběhu roku mezi jednotlivými svozy nebezpečného odpadu.

Myslivecké sdružení Bohuslavice
Výsledková listina 42. ročníku Halínského poháru konaného 10. 7. 2005
Do soutěže o putovní Halínský pohár, který se konal již jako 42. ročník, se přihlásilo 72 střelců. Střílelo se
"LOVECKÉ KOLO" 2x20 asfaltových terčů. Závod byl zahájen již před 08,00 hodinou, střelci nastupovali do rund, jak
přijížděli na Králičkův kopec. Slavnostní zahájení s představením sponzorů provedl myslivecký hospodář v 09:00
hodin. Střelci byli rozděleni do 12 rund.
Počasí nám vyšlo, až na mírné přeháňky v odpoledních hodinách, ty však průběh závodu nijak neovlivnily, ani
vítězův absolutní nástřel. Tím jsme se po několika létech obešli bez rozstřelu o vítěze. Technika pracovala též bez
závad, a tudíž nedošlo k zbytečným prostojům. Občerstvení bylo ke spokojenosti všech přítomných na Králičkově kopci
na vysoké kvalitativní úrovni. (Prostě jako i v předcházejících létech.)
Novinkou, díky sportovnímu střeleckému klubu, který nainstaloval a zprovozuschopnil nové střeliště TRAP, bylo
zajištění vloženého závodu. Na ten se přihlásilo 34 střelců, kteří nastříleli 93 položek po 25 asfaltových terčích.
Střeleckou disciplínu TRAP organizačně i administrativně zabezpečili členové SSK. Za to jim patří náš dík.
Celkem se na zabezpečení konání 42. ročníku HP podílelo přímo10 členů MS a SSK, rodinní příslušníci a ostatní
pomocníci nejsou do uvedeného počtu započítáni.
Postihl nás i úbytek sponzorů, vůči dřívějším létům, v roce 2003 bylo jich 20, v roce 2004 jich bylo dokonce 25, ale
letos pouze 17. To se samozřejmě projevilo i na cenách. Celkem bylo vydáno na 42. ročník HP 33 cen a na vložený
závod 23 cen. Všechny nakoupené i přijaté ceny od sponzorů byly vydány a závod byl v16,45 vyhlášením výsledků
ukončen.
Sponzoři 42. ročníku HP: Obecní úřad Bohuslavice n. Met., ZEPO a.s. Bohuslavice, ASC Bohuslavice, Kovoobrábění
Jindra Bohuslavice, Nákup a prodej zboží Kyralová, Cukrovar Č. Meziříčí, Železářství Nejmanová N. Město n. Met.,
Jatky Kvasnička Dobruška, Instalatérství Cvejn N. Město n. Met., Instalatérství Černík N. Město n. Met., ALNUS
zpracování dřeva pila Králova Lhota, Pohostinství U Ježků Šťastná Karolína Bohuslavice, Sport,les,lov Moravcová
Solnice, BONO KSK s.r.o. Č. Skalice, Macek Jan Bohuslavice, neznámý-nepřeje si být uveden, Elektro Novotný Praha.
Výsledky 42. ročníku Halínského poháru konaného dne 10. 7. 2005 :
1. Hauk
2. Loučka
3. Šunda
4. Bezdíček
5. Klement
6. Průcha
7. Herzán
8. Vostřel
9. Ždímal
10. Kohout
11.Mrkvička

40
39
38
38
38
37
37
37
37
37
37

12. Jarý
13. Krupka
14. Dvořák J.
15. Menclík
16. Matějka ml.
17.Fibikar
18.Vaněk
19. Matějka st.
20. Musil
21. Drahoš
22.Valenda

36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35

23. Nevole
24. Divíšek
25.Hardubej
26. Petrásek
27. Martínek
28. Plšek
29. Pražák
30. Horký
31. Vrzal
32. Deyl
33. Pilař

35
35
34
34
34
34
34
34
34
33
33

Výsledky vloženého závodu TRAP:
1. Herzán
2. Pražák P.
3. Musil
4. Plšek
5. Divíšek M.
6. Krupka
7. Pražák Fr.
8. Brusnický
9. Mocek
10. Menclík
11. Včelák
12. Maršálka
13. Ždímal

48
47
45
45
45
45
44
43
43
43
43
43
42

14. Pražák J.
15. Račák
16. Matějka ml.
17. Divíšek
18. Vostřel
19. Šunda
20. Matějka st.
21. Petrásek
22. Vojta
23. Dvořák J.

42
41
41
40
40
39
37
37
37
36

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU PODZIM
V LIDOVÉ TRADICI
výstava se koná v pátek 14. října 2005
v Základní škole Bohuslavice
od 8.00 do 18.00 hodin

Součástí výstavy je
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v místní škole.
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