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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BOHUSLAVICE

Ze zastupitelstva
Zápis ze schůze zastupitelstva obce,
konané dne 28. 1. 2008 v kanceláři starosty
Obecního úřadu v Bohuslavicích – 1. schůze
od počátku roku.
Přítomni: viz presenční listina
PROGRAM:
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého
zasedání
2. Odměny zastupitelů a místostarosty
3. Oprava střechy MŠ a ZŠ
4. Odbahnění rybníčka p. č. 328
5. Návrh rozpočtu na rok 2008
6. Podání žádosti na úroky z úvěru v
Programu obnovy venkova dotační titul 4
7. Žádost o finanční příspěvek – Orel jednota Bohuslavice
8. Ostatní náležitosti
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin,
přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno
10 členů z 11, tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné, určil ověřovatele zápisu:
pí. Přibylová M, a H. Krupičková,
návrhovou komisi: J. Hladíková, K. Čepelka.
Zapisovatelka: P. Hronovská.
Program dnešní schůze byl doplněn o bod
6. a 7. a schválen 10 hlasy přítomných, l se
zdržel p. Chmelík - pozdní příchod.
Usnesení z minulé schůze bylo řádně
vyvěšeno, nebyly k němu žádné
připomínky, tudíž je považováno za
schválené.
2. Odměny zastupitelů a místostarosty
Na základě předběžné kontroly z krajského úřadu na konci loňského roku bylo
zjištěno, že nesprávně vyplácíme odměny
zastupitelů obce – ty musí být vypláceny
pevnou měsíční platbou, nesmějí být vypláceny na základě docházky členů, jako to
bylo doposud. Dále jsme byli upozorněni, že
jsme neschválili odměnu místostarosty, která
musí být schválena zvlášť při každé změně.
Odměny budou navíc sraženy měsíčně o daň
a zdravotní pojištění.
Návrh člena měsíční odměny – 250 Kč.
Schváleno všemi 10 hlasy. (1 se zdržel p.
Hronovský).
Návrh měsíční odměny místostarosty od 1.
1. 2008 činí 6870 Kč. Schváleno 10 hlasy (1
se zdržel – p. Syrovátko).

3. Oprava střechy MŠ a ZŠ v Bohuslavicích
Na opravu střechy MŠ jsme dostaly 3 cenové nabídky:
Firma A-Z IZOL cena 574 294 Kč, LPW
Kovo cena 485 513 Kč a Václav Orság cena
390 082 Kč.
Firma p. Orsága předložila kalkulaci na
opravu střechy ZŠ 163 049 Kč. Tato firma
je navíc ochotna vybrat rybníček u ZEPA a v
případě, že dostane zakázku na opravy
střech, neúčtovala by nám při vybírání rybníčka dopravu bagru, ta většinou tvoří minimálně polovinu nákladů.
Zastupitelé schvalují provedení opravy a
tepelnou izolaci střechy na MŠ a ZŠ a ukládají posouzení nabídky firem na opravu
střech p. Chmelíkovi a p. Francovi.
Schváleno všemi 11 hlasy přítomných.
4. Odbahnění rybníčka p. č. 328
Odbahnění rybníčka p. č. 328 -schváleno
všemi 11 hlasy přítomných.
5. Návrh rozpočtu na rok 2008 –
vyvěšeno 29. 1. 2008
Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2008
– schválen všemi 11 hlasy přítomných.
6. Podání žádosti o dotaci na úroky z
úvěru v Programu obnovy venkova dotační
titul 4
ZO schvalují podání žádosti o dotace na
úroky z úvěru programu Obnovy venkova
dotační titul 4 všemi 11 hlasy přítomných.
7. Žádost o finanční příspěvek Orel jednota Bohuslavice
Zastupitelé odkládají rozhodnutí o
finančním příspěvku Jednotě Orel v
Bohuslavicích ve výši 150 tis. Kč a ukládají
starostovi, aby do příští schůze vyžádal od
Jednoty Orel předložení rozpočtu. Schváleno
všemi 11 hlasy přítomných.
8. Ostatní náležitosti
- přehled příjmů a výdajů Obce Bohuslavice
za posledních 10 let
- 5. 2. 2008 – Masopust – ZŠ pořádá průvod
- špatné vozovky v obci
- opět volně pobíhající psi po vesnici
ZO berou na vědomí

Usnesení zastupitelstva obce
Bohuslavice ze dne 28. 1. 2008
1. ZO schvaluje:
-program dnešní schůze všemi 10 hlasy, 1
se zdržel (p. Chmelík)
-měsíční odměnu 250 Kč členům zastupitelstva 10 hlasy, 1 se zdržel (p. Hronovský)
od 1. 1. 2008
-měsíční odměnu 6870 Kč pro místostarostu 10 hlasy, 1 se zdržel (p.
Syrovátko) od 1. 1. 2008
-provedení opravy a tepelné izolace
střechy na MŠ a ZŠ a ukládá posouzení
nabídky firem na opravu střech p.
Chmelíkovi a p. Francovi 11 hlasy přítomných – příloha č. 1
-odbahnění rybníčka p. 328 11 hlasy
-návrh rozpočtu obce na rok 2008 podle
přílohy 11 hlasy – příloha č. 2
-podání žádosti o dotace na úroky z úvěru
programu Obnovy venkova dotační položka
č. 4 – příloha č. 3
2. ZO odkládá:
-rozhodnutí o finanční příspěvek Jednotě
Orel v Bohuslavicích a ukládá p. starostovi,
aby do příští schůze vyžádal od Jednoty Orel
předložení rozpočtu – schváleno 11 hlasy.
příloha č. 4
3. ZO bere na vědomí:
-přehled příjmů a výdajů Obce Bohuslavice za posledních 10 let
-5. 2. 2008 – Masopust – ZŠ pořádá
průvod
-špatné vozovky v obci
-opět volně pobíhající psi po vesnici

NABÍDKA
Na obecním úpředě jsou stále
na prodej stará okna ze
základní školy, která zbyla po
jejich výměně za plastová.
Je možné je použít na
pařeniště a pod. Obec je
prodává za 100 Kč.

L E D E N
zvláštní, když vezmu tradice a obyčeje našich předků- např.
Masopust a potom čtyřicetidenní období půstu před VelikonoJemine, domine, masopust pomine,
cemi – tak tomu nebylo jinak.
Jemine, domine, masopust pryč!
Masopustní úterý skončilo o půlnoci pochováním basy a
Popeleční
středou nastalo období půstu, které vlastně bylo,
Masopust přestane, růženec nastane,
kdybychom to přirovnali k dnešní době, obdobím jarní očisty
Jemine, domine, masopust je pryč!
těla.
Možná, že by nebylo od věci, trochu oprášit lidové
Tak - jemine- to jsem si řekla dnes ráno, když jsem se zvyky, tradice, obyčeje a zamyslet se nad životem našich předve čtyři hodiny vzbudila a
ků a nad smyslem života vůbec.
vzpomněla si na příspěvek.
A tak pod heslem „Co
Aby nám nezbyly v podvědomí jen
je v hlavě, ať na papíře je
to „vánoční čekání na dary“.
hravě“, se pokouším o
Tak, a i když Masopust je již za
nemožné. A znovu a opět
námi,
ráda bych vám popřála úspěšný
se pokouším stihnout to, co
rok v osobním životě, v práci, ale
už jsem dávno mohla mít
také to zdraví, kvůli kterému si někdy
hotové. A znovu a opět se
(byť i pozdě) dáváme předsevzetí
mi potvrzuje, jak ten čas
opravdu ze dne na den. Proto vám
letí.
přeji, aby takových razantních situací
Taky si to mysbylo co nejméně. Hospodářům přeji
líte? Tak to jsem ráda.
bohatou úrodu, stejně tak, jak se to
Člověk si ani nestačil
přálo kdysi. Jen už asi neovlivním to
udělat seznámek předostatní. Ale to už by bylo o současné
sevzetí pro tento rok a už
politice a tu bych raději nerozebírala.
máme měsíc leden za sebou. Ale ono to s těmi předsevzetími
Proto vám, raději přeji ještě ten humor a životní nadhled, který
nebude tak horké a navíc vůbec není zdravé to přehánět. O Sil- by měl patřit nejen k Masopustu ale špetka i do každého dne.
vestru poslední cigarety, kafíčko, popít, dobře se najíst a druhý Prý se říká, že něco zlé je vždy pro něco dobré. O pravdě tohoden toho všeho nechat. To člověku může opravdu vydržet jen
to rčení v poslední době moc přemýšlím, ale zdá se mi, že asi
na Nový rok- tedy 1. ledna, protože, ten kdo slavil trochu
výjimka potvrzuje pravidlo. Protože marně hledám, co je na
bujaře, ten snad ani nemá na nic chuť. A navíc mu to může spíš všech těch trampotách dobrého. Ale držet půst, dodržet trochu
ublížit.
té „jarní očisty těla“, to by asi neškodilo a něco dobrého by na
Teď jsem to trochu zlehčila, ale opravdu. Nějaká velká
tom bylo. Tak teď už mi ale nezbývá než nasadit zase tu
předsevzetí nemají cenu, a i když z nich máte v první chvíli
masku, a hupnout do života a to nejen o Masopustu.
nádherný pocit jako z ohňostroje o Silvestru, tak téměř všechA závěrem? Možná jedno zamyšlení pro tento měsíc. Prč si
ny bez dobré motivace a pevné vůle splasknou jak bubliny z
lidé nasazují masky i „masky“. Že by to bylo tou dobou? Kdo
bublifuku.
ví?
Ono totiž je dávno potvrzené a ověřené životními
Tak – ať se vám daří a brzy přijde předjaří a Jaro, na
zkušenostmi, že jen tak bezdůvodně nebudeme dělat to, co
které už moc čekáme.
nemusíme. Teprve, když přijde nějaká ta životní „facka“, přinJM
utí nás přehodnotit způsob života- třeba ze dne na den. Je

Co jste hasiči?
To nám ten čas pěkně letí… Ani jsme se
nenadáli a první měsíc nového roku je skoro za
námi. Já se však vrátím ještě k roku minulému.
Připomeňme si činnost našeho sboru v již
zmíněném roce 2007.

Vždyť být druhá v republice něco znamená.
Lucka také úspěšně absolvovala (ještě také Aleš
Petr a Tomáš Kondek) základní kurz minima
vedoucích kolektivů mladých hasičů, kde všichni
tři získali osvědčení instruktora mladých hasičů.

Nejprve o našich mladých hasičích. Pravidelných schůzek se v loňském roce zúčastňovalo
celkem 28 mladých hasičů (12 mladších žáků, 7
starších žáků, 5 dorostenek a 4 dorostenci). Za
pěkného počasí nacvičovali požární útok a ostatní
technické disciplíny pod hasičskou zbrojnicí.
Když počasí nepřálo a také během zimních měsíců
využívali k získávání nejen teoretických znalostí
klubovnu hasičské zbrojnice a hlavně tělocvičnu
základní školy.

Mladší žáci se v loňském roce zúčastnili
celkem dvanácti soutěží. Čtyřikrát zvítězili

V tomto období se také věnovali grafické
soutěži „Požární ochrana očima dětí“, ve které náš
sbor zásluhou Lucky Hladíkové dosáhl vynikajícího úspěchu. Ta ve své kategorii zvítězila jak v
okresním, tak i v krajském kole a postoupila do
kola celorepublikového. Zde se umístila na velice
pěkném 2. místě. Ocenění za toto umístění si
osobně převzala na hasičských slavnostech v Litoměřicích. Určitě jí patří poděkování za
reprezentaci nejen našeho sboru, ale i naší obce.

Mladší žáci
(Nahořany, Vršovka, Černčice a Hronov) dvakrát
byli druzí (Bohuslavice a Jaroměř) a jednou třetí
(Stolín). Úspěchem je také 4. místo z 26 družstev

při ZHV v Šonově, 4.
místo z 21 zúčastněných
při pohárové soutěži v
Nízké Srbské a i 5. místo z
28 družstev na hasičském
trojboji v Hynčicích. Za
zmínku stojí hlavně úspěch
při soutěži v Hronově v
podobě obhájení vítězství z roku 2006 a opětovného zisku putovního poháru za 1. místo. V
Poháru OORM obsadili ze 42 družstev 9. místo a
v hodnocení aktivity 11. místo. Neúčast na jedné
ze započítávaných soutěží je odsunula z
medailového umístění. Na těchto úspěšných
výsledcích se nejvíce podíleli: Michal Čepelka a
Klára Petříková – účast na 11 soutěžích, Aneta
Rydlová – účast 10x, Petr Čepelka – účast 9x (od
září přestoupil do kategorie st. žáků) a Kateřina
Zítková – účast 8x.
Starší žáci se v loňském roce potýkali s malým
počtem členů. Z tohoto důvodu se zúčastnili
pouze pěti soutěží. Jednou zvítězili (Vršovka), jednou byli druzí (Černčice) a jednou třetí (Stolín). V
Poháru OORM obsadili 29. místo a v hodnocení
aktivity 24. místo. Zde se projevila velká neúčast
pokračování na straně 3

pokračování ze strany 2

na započítávaných soutěžích. Všech pěti soutěží se
zúčastnili: Petr Čepelka, Tomáš Hladík a Lukáš
Timura. Čtyř soutěží se zúčastnil Tomáš
Voborník.
Nyní ke kategorii dorostu. Jako každoročně, tak
i v loňském roce se v této kategorii pořádalo
velmi málo soutěží (účast pouze na čtyřech –
úspěšná umístění: 1x 1. místo, 1x 4. a 1x 5.
místo). Proto se náš dorost také zúčastňoval
soutěží v požárním útoku v kategorii mužů
(někdy s pomocí dospělých). Účastnil se celkem
osmi soutěží, kde dosahoval střídavých výsledků
(Val – 4. místo z 9 družstev, Bohuslavice 8/14,
Vršovka 12/20, Černčice 7/7, Přibyslav 11/13,
Jasenná 14/17, Stolín 8/8, Nové Město n. M.
14/16).

Herzigová, Lucie Hladíková, Tomáš Kondek,
Zdeňka Králíčková, Aleš Petr, Kristýna Petrová a
Jan Podsedník.
Ženy: Jitka Čepelková, Veronika Fejtková,
Edita Herzigová, Anna Herzigová, Jana
Herzigová, Jana Hušková, Marie Hušková,
Jaroslava Hemelíková a Věra Netolická.
Muži: Václav Bíl, Karel Čepelka, Jiří Černý,
Libor Fejtek, Vladimír Herzig, Jindřich Králíček,
Tomáš Kondek, Miloš Lenfeld, Lukáš Timura a
Radek Rydlo.

Naše družstvo žen se loni zúčastnilo pěti
soutěží. Jedenkrát se mu podařilo zvítězit
(Bohuslavice), dvakrát skončilo na 3. místě
(Vrchoviny a Žďárky) a jednou na 5. místě
(Jestřebí). Při domácí soutěži startovalo ještě
družstvo „B“, které obsadilo 3. místo. Některé
členky také vypomáhaly dorosteneckému družstvu
v kategorii mužů.
Družstvo mužů startovalo loni pouze na
okrskové soutěži ve Vrchovinách, kde obsadilo z
dvanácti zúčastněných 5. místo a také se zúčastnilo domácí soutěže v Bohuslavicích, kde obsadilo
ze čtrnácti družstev 6. místo. Jak již bylo zmíněno,
někteří členové tohoto družstva startovali také na
několika soutěžích společně s dorostenci a
dorostenkami.
Členové soutěžních družstev v roce 2007:
Mladší žáci: Michal Čepelka, Petr Čepelka,
Adam Čuda, Barbora Doležalová, Lucie
Gavláková, Jaromír Hladík, Marián Novotný,
Klára Petříková, Lukáš Práza, Aneta Rydlová a
Kateřina Zítková.
Starší žáci: Petr Čepelka, Petr Gavlák, Tomáš
Hladík, Jana Hušková, Vít Kovalčík, Lukáš Timura, Radek Tláskal a Tomáš Voborník.
Dorost: Veronika Fejtková, Petr Gavlák, Edita

Starší žáci
Všem jmenovaným bych chtěl poděkovat za
reprezentování nejen našeho sboru, ale i obce a
popřát hodně úspěchů do sezony následující.
Je samozřejmé, že předmětem činnosti sboru
nejsou jenom soutěže. Hlavním cílem je, aby naše
výjezdová jednotka byla vždy připravena k výjezdu. Loni byl sbor vyzván dvakrát k lokalizaci
požáru (v Šonově a v Bohuslavicích), dále se někteří členové zúčastnili námětového cvičení na
Přibyslavi, (zde se prováděla dálková doprava
vody ve vzdálenosti 1100 m při převýšení 140 m),
prověrek techniky ve Vršovce, požárního dozoru
při pálení čarodějnic na místní sokolské zahradě a
také absolvovali různá školení. Dále se někteří
členové sboru zúčastnili oslav 130 let od založení
SDH v Jasenné a 125 let od založení SDH ve
Slavětíně. Sbor uspořádal také dvě kulturní akce.

V únoru se konal „Hasičský maškarní bál“ se
skupinou RELAX, v říjnu bylo uspořádáno
tradiční posvícení, kde k tanci a poslechu hrála
skupina ERRORI. V prosinci se konala výroční
valná hromada za účasti 34 členů a pěti hostů.
Všichni přítomní nejprve minutou ticha uctili
památku zesnulého pana Františka Škalouda, poté
zhlédli vystoupení mladých hasičů, následně se
mohli ve zprávách funkcionářů sboru seznámit s
činností sboru v uplynulém roce. Seznámeni byli
také s plánovanými akcemi na rok 2008 (23.
února – Hasičský ples - hudba Styl, 21. června –
soutěž v netradičním požárním útoku o Pohár
starosty obce Bohuslavice pro muže a ženy, 22.
června – soutěž v požárním útoku o Pohár
starosty obce Bohuslavice pro mladší a starší žáky
započítávaná do Poháru starosty OSH Náchod, 11.
října – posvícení - hudba Errori). Pro členy bych
chtěl ještě připomenout termíny členských schůzí
v roce 2008: 14. března, 13. června, 12. září a
VVH 12. prosince.
K 1. 1. 2008 náš sbor čítá celkem 105 členů,
80 dospělých (66 mužů a 14 žen) a 25 mladých
hasičů (17 chlapců a 8 dívek). Nejmladším členem
je Dominik Netolický (25. května oslaví 7.
narozeniny), nejstarším je pan Václav Mervart,
který 1. listopadu oslavil své 94. narozeniny.
Jménem všech členů SDH bych mu chtěl popřát
pevné zdraví do dalších let.
Ještě bych chtěl poděkovat všem členům, kteří
se v loňském roce aktivně podíleli na činnosti
našeho sboru. Poděkování patří také Obecnímu
úřadu, Základní škole a i všem ostatním, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na spolupráci.
Závěrem bych Vám chtěl popřát hodně zdraví a
štěstí do roku 2008 a zároveň Vás pozvat na
Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 23.
února 2008 od 20 hodin v nekuřáckém sále Orelny v Bohuslavicích. K tanci a poslechu bude hrát
skupina STYL. Připraveno je pro Vás předtančení
TK HOP Dobruška, dále bohatá tombola a občerstvení.
Nashledanou se těší Karel Čepelka ml.

A co zahrádkáři?
Minul čas vánoční jako voda, stačili jsme pořádně oslavit Silvestra a
máme Nový rok a s tím přišel i leden. Připomeňme si některé lidové pranostiky, moudrosti a zvyky:
Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh.
Novoroční noc tichá a jasná, bude úroda krásná.
Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu
Když je voda v koleji, šetřete v žlabu krmení
Svátkem Tří králů končí podle tradice doba vánoční a
začíná masopust. Pořádaly se bály, hrála se dovadla, odbývaly se domácí zabíjačky a po chalupách se dralo peří.
Veselili se bohatí i chudí, mistři i tovaryši. Dnes máme jiné
starosti, třeba, kde vyměnit vánoční dárek, který se nám
nehodí nebo kolik zaplatit u lékaře, ke kterému musíte jako
naschvál s rozdováděným žlučníkem po těch vánočních
dobrotách.
Ani leden není pro zahrádkáře dobou nečinnosti. Když už se konečně
dostal ze svátečního opojení, přemýšlí, co by se nechalo dělat na zahradě.
Nejdříve přikrmujeme užitečné ptactvo, které mimo jiné plní v zahradě
funkci regulátora hmyzích škůdců. Při příznivém počasí odstraňujeme
starou borku, mechy a lišejníky na stromech. V teplejších dnech odebíráme rouby. Na zmrzlé dřevo roubů nesaháme v žádném případě holou
rukou. Pokud příliš není umrzlo, šlo by ještě vyhloubit jámu na vysázení
stromků i keřů. Mám dojem, že se nyní více kácí, nežli sází. Staré stromy
se kácí a nové málo sází. Většinou se to odůvodňuje, že strom je
nebezpečný anebo kácíme ořech, protože dělá nepořádek, musíme hrabat
listí nebo musíme skácet třešni, protože stíní bazénu a třešně jsou stejně

červivé. Všechno jde dobře ošetřit, stačí ořešák prořezat, špatné větve
odstranit. Chce to jen trochu práce a mít větší úctu ke stromům, zvláště k
těm starým, protože nám léta poskytovaly úrodu, stín a
zlepšovaly životní prostředí.
Zjistil jsem, že naši předkové žili v daleko
přátelštějším svazku s přírodou, než žijeme my. Tato
úcta ke stromům byla u našich předků tak hluboce
zakořeněná, že zacházeli se stromy jako se svými příteli a
známými, zvláště těmi ovocnými. Zvláště o vánočních
svátcích, kdy zvláště o Štědrém večeru chodili do sadu a
zvali je k večeři jako hosty. Jinde zase házeli pod stromy
ořechy, jablka jako štědrovečerní dárky.
U stromů lidé hledali také vyléčení z různých chorob a
neduhů. Zvláště u takových, které stály nad studánkami a
potůčků a jejich větve se houpaly v jejich křišťálové
vodě. Pěkný byl obyčej, kdy otec po narození dítěte
zasadil strom. Vím, že v dnešní době bude asi těžko
dělat ty věci, ale měly bychom si alespoň dobře rozmyslet, zda ten starý
strom je nutno porazit anebo raději ošetřit. Když budeme ošetřovat ty
staré, nezapomínejme nasázet nové. Ptáme se mnohdy co vysazovat. Tak
na zahradě můžeme hlavně vysazovat stromky ovocné a okrasné keře.
Nejlépe sázet to co ubývá. Snad nejvíce ubylo švestek. Švestky jsou ovocem mírného pásma a u nás byly kdysi nejrozšířenějším druhem ovoce.
Pěstovaly se všude na venkově, v alejích a zámeckých zahradách. Málokdo ví, že v našich zemích zavedl pěstování slív Karel IV. Dodnes se jim
po něm říká karlátky, u nás karlata. Toto ovoce zpracované a konzervované na mnoho způsobů se stalo stravou lidovou. Pamatuji z dob mého
mládí, že ještě po vesnicích bývalo sušáren švestek a z vyprávění starších
pokračovánína straně 4

pokračování ze strany 3

lidí vím, že švestka byla součást stravy. Významné bývalo zejména vaření švestkových
povidel, kterého se účastnila pomalu celá vesnice. Dělala se chutné švestková omáčka k
uzenému masu a stále oblíbené jsou švestkové
knedlíky nebo povidlové buchty. Když se
vydařil rok daly švestky až 200 kg ovoce z jednoho stromu. Byly to dřeviny velmi otužilé a
jejich dřevo se používalo k mnoha účelům.
Výrazný úbytek těchto stromů nastal v minulém století, zvláště v jeho druhé polovině.
Tehdy se k nám rozšířila z Balkánu virová
choroba švestek šárka. Naše domácí švestka do
té doby nejvíce pěstovaná a nejchutnější odrůda
ze skupiny pravých švestek je na toto onemocnění velmi citlivá. Nemoc způsobí, že na stromě
nedozrají plody. Tento strom je pak nutno
zlikvidovat, aby se nákaza nešířila. Neutěšená
situace způsobila, že pěstitelé byli nuceni
změnit sortiment odrůd pravých švestek na
pološvestky. Také ony mohou být napadeny, ale
na jejich dozrávání nemá nemoc vliv.
Pološvestky mají větší plody, ale menší obsah
cukru. Dnes už školky dodávají sadbu, která je
k šárce tolerantní, takže výsadby se tohoto
ovoce není třeba tak obávat. Sortiment těchto
druhů tohoto ovoce je dosti velký, takže je
velký výběr.
Sepsal L. Mareš

ZPRAVODAJ
Pokud se stane,
že někdo nedostanete zpravodaj
do své poštovní schránky
a chtěli byste jej,
obraťte se na obecní úřad,
kde jej dostanete.

Inzerce
Půjčka pro každého!!!!
bankovní,nebankovní,zaměstnancům,mam
inkám na MD,důchodcům i školá-kům(vždy
doklad o výděl-ku,přídavky či důchodový
výměr) Nenahlíží se do registru.!!!
BEZ POPLATKŮ!!!
774 954 401, email:pujcky1@centrum.cz
Hledáte práci?
Chcete změnit zaměstnání? Využijte
celostátní program pracovního zařazení.
Volejte kdykoliv 555 111 566.
Servis PC
Opravy počítačů, jejich rozšíření o nové
součásti, instalace programů, odvirování,
optimalizace systému apod.
tel.: 603 491 532, 491 475 325

Trochu nostlatgie?
slevy, tak třeba i za necelé dva tisíce.

Jó, za bolševika to se nám žilo…!?
Mléko za necelé dvě koruny, máslo za
deset, hovězí za 24 korun, pivo za korunu
čtyřicet, kino za šest. Jó, to byly časy! Také si
to občas řeknete, když v obchodě prakticky
“za nic” necháte pětistovku a taška ani není
plná? Ale bylo opravdu kdysi, “za bolševika”,
tak levně, jak se nám to dnes jeví?
Pohled na ceny z roku 1970 je až nostalgicky úsměvný: kilo chleba za 2,60, mouka

3,20, kilo eidamu 19, litr bílého vína za 17…
To se to tenkrát žilo, říkáte si možná. Jenže!
Průměrný měsíční plat byl tehdy pouhých
1915 korun hrubého, zatímco letos už
průměrná mzda v Česku přeskočila hranici 21
tisíc. A tak jsme vzali kalkulačku a počítali.
Postup byl vcelku jednoduchý. Průměrný plat
byl v roce 2007 asi jedenáctkrát vyšší než
před třocetosedmi lety. Stejným číslem jsme
proto vynásobili tehdejší ceny. A? Tak to je
šok! Kilo kávy v roce 1970 stálo 180 korun,
což po přepočtení k dnešnímu průměrnému
platu odpovídá 2040 korunám! Ve skutečnosti
je to ale pouhých 67,50! Takže tehdejší ceny
by dnes vypadaly v obchodech takto: Chléb
29,50 Kč (skutečná cena je 15,60), mouka 36
Kč (skutečná 9), eidam 215 Kč (skutečná
109), litr bílého vína 193 Kč (skutečná
61,50). Ještě stále si myslíte, jak bylo
tenkrát úžasně levně? A to nemluvíme o
tom neuvěřitelně “širokém” výběru…
Možná už si to ani nepamatujete, mladší
to nezažili: Jogurtů nebylo padesát druhů
- dva byl tehdy úspěch. Kvalitní maso
bylo nedostatkové zboží, taková šunka
také nebyla úplně každý den. A banány,
dámské vložky nebo toaletní papír se
daly sehnat jen “pod pultem”.”Ale pivo
bylo - a určitě bylo i levnější!” namítnete
možná. Jenže čísla mluví jasně: tehdy
stálo lahvové pivo 1,40, dnes by tedy
vyšlo na 16 korun. V obchodech ho přitom v průměru pořídíte o polovinu levněji. Ani
rum nebyl nikterak levný. V roce 1975 jste
flašku koupili za 65 korun, což odpovídá 477
Kč. Za tuhle sumu už dnes pořídíte hodně,
ale hodně kvalitní whisky. Drahý oblek, levnější košile. Vydejme se ale z Jednot do
obchodů s textilem. Jak dopadlo srovnání
tady? Dámský zimní vlněný plášť stál před
lety 440 korun. To je po přepočtu na dnešní
poměry 4986 Kč. Ve skutečnosti je cena o
400 korun nižší. Košile s dlouhým rukávem
vyšla na 40 korun, což by nyní činilo 453 Kč.
Tady poprvé by byla cena nižší. V obchodě
totiž košili pořídíte v průměru za 512Kč. Zato
punčochy stály 18 korun, což je po přepočtu
203 Kč. Jenže v obchodě je pořídíte o více
než 170 korun levněji. I tehdejší cena pánského obleku 1060 korun se po přepočtu
nejeví tak skvěle - vychází na 12 011 Kč. V
reálu jej koupíte za 5080 korun - a když jsou

Luxusní televize
Kdo má židli, ten bydlí, říkalo se. A tak se
podívejme, kolik stálo vybavení domácnosti.
Kuchyni jste tenkrát pořídili za 2474 Kč (a ani
jste neměli žádnou práci s výběrem…) Po
přepočtu je to 28 033. Skutečná průměrná
cena v obchodech ale je 16 456.Tříplotnový
sporák stál 2880 korun, což je dnešních 32
633 Kč. V obchodě přitom v současnosti za
kombinovaný čtyřplotýnkový spotřebič vydáte
jen něco málo přes deset tisíc. Velmi
podobné je to s chladničkou. Tehdy
stála 2400 korun a měla objem 60 litrů.
To je po přepočítání 27 194 Kč. Pořádnou chladničku o objemu 220 litrů teď
ale koupíte už za devět tisíc. Ještě zajímavější výsledek dostaneme u televize.
Tehdy vyšla černobílá na 3800 korun,
tedy dnešních 43 057 Kč. Dnes velkou
barevnou televizi koupíte v průměru za
8312 Kč. Mimochodem, barevnou televizi jste si v roce 1985 mohli pořídit za
15 200 korun. Po přepočtu k současným platům by její cena činila skoro 90
tisíc! Poněkud těžké je porovnávat nájemné,
informace jsou neúplné. V roce 1985 jste ale
za bydlení ve 2+kk platili 358 korun, což je po
přepočtu 2100 Kč. V roce 2003 ale činil
nájem za obecní byt 3+kk ve skutečnosti
1818 (bez poplatků).
Předražená auta
Z domova nyní vyrazme do autosalónu.
Tedy vlastně do Mototechny. Zapomeňte na
dnešní velké prostorné showroomy plné skla,
nejrůznější modely, akční nabídky - a
okamžité dodání. Na auta se tehdy v pořadnících čekalo týdny, měsíce a někdy i roky. A
mnohdy jste ještě museli šéfovi Mototechny
něco šoupnout “bokem”. Ale nekupte to, když
“embéčko”, tedy Škoda 1000 MB, stálo jen 45

600! Jenže po přepočtu se vám poněkud protáčejí panenky. Cena totiž vychází na neuvěřitelných 516 688 Kč! Za to dnes v pohodě
koupíte Mercedes typu A! Nebo dvě
průměrně vybavené Fabie s nejslabším
motorem. A můžete s nimi okamžitě odjet.
Mimochodem, benzín v roce 1965 stál 2,40
(speciál), což je po přepočtu 27,19. V roce
2003 přitom průměrná cena naturalu činila
24,13 (pravda, dnes je to okolo 30 korun).
Takže ani ten benzin nebyl tenkrát levnější.
Nemluvě o tom, že tehdejší auta zpravidla
měla mnohem větší “žízeň”. A když na výlet,
tak do hotelu. Dvoulůžkový pokoj bez koupelny stál v hotelu “B” 38 korun, tedy “dnešních”
431 Kč. Nyní za stejné peníze pořídíte pokoj
s kompletním sociálním zařízením. Ještě
stále máte pocit, že tehdy bylo tak levně?
Zdroj: Český statistický úřad

