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ÚNOR – BŘEZEN
Pod sněhem ještě, než přijdou deště,
než přijde tání březnové,
když bílé šaty
jdou samé laty
a ještě není na nové –
sněženka hlásá jako loni,
že mráz už jaro nedohoní. (J. Urbánková)
A máme tady JARO ! A také další vydaní našeho zpravodaje. No však už bylo na čase. Myslím,
s tím jarem. A abych pravdu řekla, při tom množství sněhu jsem zrovna moc nevěřila, že přijde tak rychle
.No, hlavně aby tak rychle nepřišla i velká voda. Však na horách jí je do zásoby.
Nechci zlehčovat případnou hrozbu a následky prudkého tání, přesto mám radost.A ať si zima třeba
ještě i zahrozí, zase ji na čas odzvoní zvonečky sněženek a bledulí, sluneční paprsky se k zemi trochu více
přitulí a jen co trochu vysuší cestičky, hurá do přírody a na zahrádku …..a nebo vyšlehat nějakou kamarádku.
Ne nelekejte se, porucha není na vašem přijímači, to jsem jen přeladila z velké vody na hody, hody
doprovody. Letos si totiž ruku v ruce s prvními jarními dny pospíšily i VELIKONOCE.
Teda, já vám řeknu, utíká to. Nedávno Vánoce, teď už Velikonoce. To se i rok s rokem snad sejde dřív
člověk než s přáteli na skleničku dobrého vína. Což mě mimochodem připomíná, že mám černé svědomí,
protože na přátele by člověk neměl jenom myslet, občas poslat SMS, ale také je občas navštívit a
zavzpomínat.
Jo, vzpomínat, to by mně ještě šlo, protože si čím dál tím víc pamatuju, co bylo před dvaceti, třiceti lety, než
co bylo před týdnem, a ještě horší je to,když jedu nakupovat. Taky vás to droždí, žiletky nebo toaletní papír
přijde na tak veliký peníz? A ještě navíc to jako na potvoru neměli ? ? ? Taky. No, to jsem ráda.
Jo.Člověk přichází do let a začíná to bolet. Teď na jaře tuplem. Ale důvod k mračení by to neměl být.
A hlavně ne na ŠKAREDOU STŘEDU. To by nám to mohlo zůstat po celý rok. To si raději na tu
středu pozvěte kominíka – pro štěstí. A na ZELENÝ ČTVRTEK dejte trochu té zelené stravy, a
nezapomeňte na med.
O VELKÉM PÁTKU také nezapomeňte na několik ozdravných rituálů. Vstaňte před východem slunce,
abyste ochránili své zdraví, dojděte se umýt k potoku…Ne. Tak na to zapomeňte. Jestli chcete ochránit své
zdraví, raději směr koupelna. A potom taky moc nemluvte, nepracujte a konzumujte jednoduché postní
jídlo. A už vůbec nic z domácnosti nepůjčujte, to abyste zahnali čarodějnice. No a z toho všeho vyplývá
zejména pro mužské pokolení následují : manželce, která nepracuje,protože si vzala si dovolenou, jste půjčil
něco z domácnosti, tedy část výplaty. Tím jste však nezahnal čarodějnice a nebezpečí uhranutí trvá i dále, ne
však od manželky, ta totiž vyrazila s tchýní na
nákup, aby po tom půstu bylo co zakousnout. No a vy sice
nemusíte taky mluvit ale taky jíst, jak se zdá. A tak můžete klidně vyrazit za ukrytými poklady, které se otevírají ve
skalách a různých zříceninách, nebo jak se ta vaše oblíbená hospůdka jmenuje. Poznáte ji podle zvláštní vycházející
záře. To znamená, že mají otevřeno. Tím jsem naznačila, že po Velkém pátku, přijde n BÍLÁ SOBOTA, kdy Vám
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VELIKONOČNÍ NEDĚLI také sváteční rodinný oběd a hlavně nejdůležitější
lidový svátek VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, kdy nám to, milé dívky, maminky,
babičky, prostě chlapi vrátí i s úrokama. Ale vůbec ne ve zlém. To všechno jen
pro naše zdraví a krásu. Bude nás to stát méně než procedura v nějakém
kosmetickém ústavu a třeba zbude na dovolenou. Jen pochybuji, že to bude na
Velikonočních ostrovech.
Tak, máme tu konečně jaro, jsou tu Velikonoce ale také konec našeho
prvního jarního povídání. Přeju vám hezké Velikonoce, hodně sluníčka, málo
povodňové vody a hlavně alespoň špetku toho humoru a optimismu .

Jana Matoulková
A co zahrádkáři?
Únor je ve znamení Vodnáře. Říká se, že lidé narození jako vodnáři jsou
trpěliví, věrní, poctivé povahy a často mají velké krásné ideály, kterým věří do posledního
dechu.
Když jsem hledal, které osobnosti jsou ve znamení vodnáře, našel jsem tyto:
Charles Darwin, Charles Dickens, Abraham Lincoln, Clark Gable, Paul Newman, Donald
Reagan, Franclin Roosevelt. Když si tyto pány promítneme, co znamenali pro lidstvo,
protože měli ideály, kterým skutečně věřili do posledního dechu.
Připomeňme si některé pranostiky na únor:
Na Hromnice skřivan musí vrznout i kdyby měl zmrznout
Únor bílý pole sílí
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá a na svatou Dorotu někdy teče do botů
Svatý Valentýnek, jara tatínek
Svatý Matěj láme led, není-li ho, zrobí ho hned
V únoru prudký severáček, hojné úrody poslíček
Když únor vodu spustí v led mu ji březen zhustí
Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu
to spálí
Zatím nám paní ZIMA podala svou zmrzlou ruku, takže můžeme pozorovat, že
příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku. Tím se nám opozdí přípravné práce na
jaro. Přesto můžeme za teplejších dnů pomalu prořezávat stromy a keře. Okrasné keře,
které kvetou brzo na jaře, řežeme až po odkvětu.
Protože letos přece jen byla mírná zima, určitě se budeme muset potýkat
s různým škodlivým hmyzem. Běžnou součástí škodlivého hmyzu jsou různá háďátka.
Známe háďátko řepné, bramborové a když se přemnoží, dokáží nám úrodu znehodnotit.
Účinným pomocníkem při hubení, když nechceme použít chemii, je buď aksamitník
(afrikán), nebo měsíček. Měsíček vylučuje do půdy látku, jež
háďátka přitahuje a když se dostanou do kořenů, jsou jedem,
který je v kořenech měsíčku ničena. Někteří pěstitelé sázejí
aksamitník přímo do řádků pěstované zeleniny. Květy
aksamitníku můžete trhat do vázy, protože účinné látky proti
háďátku jsou v kořenech aksamitníku. Háďátka napadajíce jen
zeleninu, ale i škodí růžím a také jahodníku. K růžím je
vhodné přisázet nízké odrůdy aksamitníku. Pokud trpí růže padlím, vysazujeme česnek.
Máte-li na růžích mšice, sází se k rostlině levandule, která odpuzuje nejen mšice, ale i
mravence, kteří si je tam pěstují.
Běláska zelného a dřepčíky z košťálovin odpuzuje celer, proto pěstitelé střídají
mezi zeleniny sazenice celeru. Pokud máte dřepčíky přemnoženy, dá se sázet mezi
sazenice špenát, který působí tak, že dřepčici se vrhnou na špenát, který jim chutná více.
Háďátka na bramborách lze hubit také vysetým heřmánkem, který háďátko bramborové
hubí. Měsíček lze vysazovat k rajčatům. Stačí pár rostlin měsíčku a sazenice rajčat i plody
získáme zdravější.
Něco o švestkách. Dříve se pěstovaly v hojném počtu na venkově i v zámeckých
zahradách. Pamatuji se dobře, že za mého mládí v každé vesnici byla sušárna švestek,
někde i dvě až tři sušárny. Pamatuji dobře, že se v obchodech prodávaly z plných pytlů a

Občanská poradna.
Řešíte problémy běžného
života? Vedete právní spor a
hledáte pomoc? Ocitli jste se
v obtížné sociální situaci?
Nevíte si rady s formuláři a
žádostmi?
NAVŠTIVTE OBČANSKOU
PORADNU V NÁCHODĚ!
Nespěcháme. Nežádáme osobní
údaje. Hájíme pouze zájmy
našich klientů. Služby
poskytujeme bezplatně.
Kde nás najdete?
Hálkova ul. 432, Náchod
(10 minut chůze od náměstí)
Hodiny pro veřejnost:
Po
10.00 – 16.00 h
Út
10.00 – 14.00 (na
objednávku)
Čt
10.00 – 16.00 h
Poslední klient 30 minut před
koncem úředních hodin!
Telefon: 491 421 723
e-mail: opnachod@ops.cz
Klient může poradnu navštívit
osobně nebo se na ni obrátit i
telefonicky nebo e-mailem.
Nejčastější jsou dotazy
z oblasti majetkových vztahů
(dědictví, spoluvlastnictví,
společné jmění manželů),
z oblasti pracovně právní,
z oblasti bydlení, sociálních
dávek a péče o rodinu. Poradna
dokáže poradit i v oblasti
ochrany spotřebitele a
v základních právních
záležitostech (podání žaloby,
stížnosti, sepsání odvolání).

Pečovatelská služba.
Protože jsou v obci určitě lidé,
kteří potřebují pomoc ostatních
ať už s nákupem, úklidem,
donáškou oběda, či s pomocí
při dalších různých činnostech,
byli bychom rádi, kdyby o
svém zájmu využívat služby
pečovatele informovali obecní
úřad. Pokud by zájem ze strany
občanů byl dostatečný, byla by
pečovatelská služba v obci
zřízena.
Je samozřejmé, že za
poskytované služby budou
stanoveny poplatky, tak jak je
to běžné v jiných obcích i
v domech s pečovatelskou
službou.
Máte-li tedy o některé z těchto
služeb zájem ohlaste to prosím
na Obecní úřadě
v Bohuslavicích a uveďte i
částku, kterou byste byli
ochotni a schopni platit.
B.Kutina
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hospodyně kupovaly velké
Také povidel bylo velké množství ve velkých sudech.
Málokdo ví, že v našich zemích zavedl pěstování slív Karel IV. Proto odtud název
„Karle“. Když se vydařil rok, daly švestky až 200 kilogramů ovoce z jednoho stromu.
Byly to také dřeviny velmi otužilé. Výrazný úbytek těchto stromů nastal až v minulém
století, zejména 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 napadeném stromě nedozrají plody. Ten se pak musí zlikvidovat, aby se nákaza
nešířila. Dnes není lokalita, kde by šárka nepůsobila. Byl změněn sortiment odrůd a
pěstují se pološvestky. I ty však mohou být napadeny. Pološvestky mají větší plody, ale
menší obsah cukru. Naše republika není v tomto ovoci soběstačná a musí se několik tisíc
tun dovážet.
Umíte připravovat léčivé byliny?
Často čteme, když si připravujeme lahodný čaj, především s léčivými účinky
různé názvy.
NÁLEV připravuje se tak, že se byliny spaří horkou vodou a nechají se až 20 minut
vyluhovat.
ODVAR vaří se přibližně 10 minut, není-li předepsáno jinak.
MACERÁT je způsob přípravy louhováním byliny tzv. macerováním po dobu osmi
hodin ve studené vodě. Poté se voda přihřeje nebo přivede až k bodu varu, podle druhu
byliny.
SIRUP se připraví tak, že do sklenice vkládáme vrstvu vždy upěchované byliny, kterou
volně zasypáváme vrstvou cukru. Tak pokračujeme až po hrdlo sklenice. Obsah
dostatečně stačíme a přidáme cukr. Sklenici přikryjeme. Druhý a třetí den vždy sklenici
doplníme bylinami a cukrem. Pevně ovážeme celofánem, utěsníme gumičkou. Přes láhev
navlékneme igelitový sáček. Takto připravenou sklenici uložíme na stinném místě do
otvoru v zemi. Vše dobře zasypeme zeminou, aby nic nevyčnívalo. Po šesti týdnech
sklenice vyjmeme a její obsah vymačkáme přes pláténko, přecedíme, krátce povaříme a
plníme do lahví. Pevně uzavřeme a dáme na tmavé a chladné místo. Výsledkem je zdravý
bylinný sirup. Při výrobě se používají zásadně listy a okvětí, například jitrocele, meduňky
a podbělu.
BYLINNÁ VÍNA vyrábějí se tak, že se do bílého vína naloží pokrájené listy a stonky
byliny. Po osmi dnech se víno scedí a slije.
Přeje hodně zdraví Ladislav Mareš
Březen za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Málem se toto rčení vyplnilo. Březen
se nám ke konci sice otepluje a na duben si musíme ještě počkat. Doufám, že k nám bude
příroda milostivá. Připomínat našim zahrádkářům co mají v tomto období dělat, by bylo
nošením dříví do lesa. Protože v měsíci březnu začínají přípravy na velikonoční svátky,
věnujme se tomuto krásnému údobí. Říká se v jedné říkance:
Velikonoční čas přišel,
budiž z toho každý vesel,
pochválen buď Pán
Koledníci dodávali: přisel jsem já na pomlázku k vám. Velikonoční čas provázelo v čase
dřívějším mnoho různých zvyků. Mezi nejrozšířenější bylo zdobení a malování vajíček.
Dneska to mají hospodyňky jednodušší, protože je dostatek jak vajíček, tak různé
technické pomůcky na výrobu kraslic. I chovatelé drůbeže, kteří produkují vajíčka jsou na
tom lépe. Připomeňme si jaké rady měli chovatelé drůbeže možná více než před sto lety.
Připomínalo se, že při nesení vajec pod kvočnu může chovatel ovlivnit i pohlaví příštích
kuřátek. Záleží prý na tom, zda předmět, ve kterém násadová vejce ke kvočně přinášíte, je
rodu ženského či mužského. Koš, hrnec, džbán, chyba samí kohoutci. Ošatka, nůše, samé
slepičky. Věřilo se, že i tvar vajíčka rozhoduje. Slepičky z kulatějších vajíček, kohoutci ze
špičatých.. dalším faktorem, který prý významně ovlivňuje pohlaví je den. Nasadíte-li
vejce pod kvočnu v úterý nebo v sobotu, věřilo se, že se
vylíhnou slepičky. Pokud se domníváte, že teď je na kvočně
jak líhnutí dopadne, tak pozor, protože když dostanete chuť
na vařené vajíčka, nebo i jinak upravená, líhnutí se
nepodaří. Proto před vyklubáním žádná chuť na smažená
vajíčka.
Pokročme dále. Kuřátka už jsou na světě. Jistě jste
si při nasazování počínali správně. Nezapomeňte z nich teď

Daň z nemovitostí.
Občané kteří budou
odevzdávat dílčí
přiznání k dani
z nemovitostí podle
nové úpravy zákona
s tímto přiznáním
nemusí jezdit sdo
Náchoda. Daňové
přiznání mohou
odevzdat na obecním
úřadě v Bohuslavicích a
to ve čtvrtek dne 7.
dubna od 8 do 12
hodin. Tento den zde
budou přítomni
pracovníci Finančního
úřadu Náchod, kteří
přiznání zkontrolují a
přeberou.

Ještě ke kanalizaci
Při diskuzi o plánované
stavbě kanalizace byla
mimo jiné
argumentováno i tím, že
obec v minulosti
schválila příspěvky na
malé domácí čističky.
Pokud by tyto čističky
instalovali všichni
majitelé domů přišlo by
to prý obec jen asi na
deset miliónů korun. To
je pravda a toto řešení
jsem při jeho schvalování
plně podporoval., šlo by
o akci dlouhodobou, jejíž
realizace by trvala léta.
Plánovaná výstavba
tlakové kanalizace by
vyřešila odvod
odpadních vod od všech
občanů obce najednou a
její náklady by byly pro
obec rovněž ve výši asi
deset miliónů korun.
Navíc to má tu výhodu,
že je jednodušší případná
změna parametrů
vypouštěné vody na
jedné centrální čistírně,
nežli na 350 čističkách
lokálních. To, že ke
zpřísnění požadavků na
čištěné vody dojde
avizuje evropská unie již
dnes.
bk
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veškeré vaječné skořápky zakopat pod strom, aby drůbež dobře prospívala.
Ale potom je potřeba vylíhlým kuřátkům po usušení ustříhat z hlavičky a ocásku
chmýří. Pak ustřihnete kousek vlasů všem členům domácnosti, k tomu přidáte posvěcené
kadidlo, mateřídoušku a touto směsí danou na žhavé uhlí kuřátka podkouříte.
Z uvedeného vyplývá, že než doslova vypipláme z vejce mladou drůbež, tak
alespoň závěrem jednu radu, aby vaše slepičky nesly hodně velkých vajec, máme dát z jara
do žrádla maltu opadanou z kostelní zdi, jenom zdůrazňuji opadanou, abyste nevzali ztečí
svatostánek třeba nově ohozený.
Neměli to lehké naši předkové. Dneska se může hospodyně koupit slepičky z jara
v každém obchodě, takže i vajíčka na velikonoce jsou dostupnější. Nezbývá mi než Vám
čtenářům popřát příjemné prožití svátků velikonočních.
Český svaz zahrádkářů v Bohuslavicích pořádal 18. března výroční členskou
schůzi, která se konala v společenské místnosti hasičského domu. Vole se nový výbor.
Členové, kteří se v tomto roce dožívají význačných jubileí, dostali malou pozornost. Na
závěr se uskutečnila přednáška přítele a našeho člena pana Matejska o pěstování třešní a
višní.
Pan Matejsek zodpověděl dotazy přítomných členů na pěstování třešní a višní.
Jeden dotaz nám ušle, proto uvádím, že koho trápí na višních MONILIOSA to je zahnívání
plodů, používá se přípravek ROUVRAL, stříká se v období, kdy višně začínají kvést.
Přípravek používáme podle uvedeného návodu na obalu.
Dále byla panem Matějském vysvětlena technika roubování. Pan Matejsek nám
věnoval i rouby výborné třešně odrůdy Kaštánka. Pokud by měl někdo zájem o tyto rouby,
mohu ještě přenechat. Touto cestou děkuji všem funkcionářům ČSZ, kteří se podíleli svou
činností na zdárném průběhu schůze. Děkuji manželům Hemelíkovým za obsluhu při
občerstvení, jakož i hasičům za půjčení společenské místnosti,
Sepsal Ladislav Mareš

Ze zastupitelstva
Program schůze zastupitelstva dne 21.2.2004
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Žádost p. K. Novotného o postavení plotu - smlouva
3. Rozpočet 2005 – návrh, připomínky
4. Odměny zastupitelů za IV.Q 2004
5. Ostatní záležitosti obce
6. Usnesení, závěr
1.

2.
3.

4.
5.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání - Starosta zahájil schůzi ve 20.00
hodin, přivítal přítomné, určil návrhovou komisi : pí. Hladíková, p. Syrovátko, dále
určil ověřovatele zápisu: p. Králíček a p. Rydlo, zapisovatelka – pí. Syrovátková.
Přečetl program dnešní schůze – schválen všemi 11 hlasy přítomných. Dále bylo
přečteno usnesení – rovněž schváleno všemi 11 hlasy přítomných.
Žádost p. K. Novotného o postavení plotu - Předložena smlouva a nákres k žádosti,
která byla projednávána již na minulé schůzi zastupitelstva.ZO schvaluje všemi 11
hlasy přítomných.
Rozpočet 2005 – návrh, připomínky – byl projednán návrh rozpočtu na rok 2005 tak,
jak je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. ZO bere na vědomí a zastupitelé si
připraví případné návrhy a připomínky na příští schůzi, kdy by měl být rozpočet
schválen.
Odměny zastupitelů za IV.Q 2004 - Schváleno všemi 11 hlasy přítomných.
Ostatní záležitosti obce - Starosta informoval, že do obce bude možná jezdit cyklobus;
někteří obyvatelé navrhují, aby obec odkoupila hostinec na Ostrém a vybudovala v něm
kanceláře, poštu, knihovnu, malý obchod apod.; pí. Čudová tlumočila připomínky
nejmenovaného občana, který je nespokojen s úředními dny na OÚ, zveřejňováním
usnesení a pozvánek do schůzí zastupitelstva na internetu , seznámením občanů se
záměrem budování tlakové kanalizace; dále pí Čudová připomněla nevhodné parkování
automobilu pod hasičskou zbrojnicí a na place; p. Vojtěch Hladík žádá pravidelné
rozbory vod vypouštěných z čističek a poukázal na zúžení vodoteče na pozemku u p.
Slabého a na ostrůvku u pozemku u p. Drahoráda, dále upozornil na to, že v potoce na
dolejším konci před pozemkem u čp. 151 je naplavená vrstva podkatří; ZO bere tyto
připomínky na vědomí

Cyklobus
Na minulém
zastupitelstvu jsem
informoval o tom, že
cyklobus vyjíždějící
z Nového města nad
Metují do Orlických hor
bude možná vyjíždět
z Bohuslavic. Na
jednáních, která o tom
probíhají však došlo ke
změně a místo toho bude
nová trasa z Jaroměře
přes Českou Skalici a
Nové Město. Takže start
v Bohuslavicích možná
až v příštím roce.
bk

Místní poplatky
Upozorňujeme
občany, že do konce
března by měly být
zaplaceny poplatky
za odvoz odpadů,
stočné, poplatky ze
psů a za rozhlas
Obřady na OÚ

V sobotu 16. června
budou v obřadní síni
obecního úřadu přivítáni
noví nemlanší občánci
obce Jakub Veselovský,
Petr Gois a Alena
Hůlková.
Potom proběhne
slavnostní připomenutí
zlatých a stříbrných
svateb.
Zlaté svatby letos slaví:
manželé Polzerovi
manželé Novákovi
manželé Šitinovi (č.69)
stříbrné svatby
manželé Hemelíkovi
Blahopřejeme!
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Usnesení ZO ze dne 21.2.2005
1. ZO všemi 11 hlasy přítomných schvaluje program dnešní schůze a usnesení z minulé schůze.
2. ZO všemi 11 hlasy přítomných schvaluje sepsání předložené smlouvy o postavení plotu s p. Květoslavem
Novotným
3. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu
4. ZO schvaluje všemi 11 hlasy přítomných odměny členů ZO a komisí za IV.Q.2004
5. ZO bere na vědomí připomínky zapsané v bodě 5 tohoto zápisu

Kanalizace a čistírna odpadních vod.
Jak již většinou všichni víte, rozhodli jsme se pro vyřešení odvodu splaškových odpadních vod z obce pro
stavbu kanalizace s čistírnou odpadních vod. S ohledem na výši nákladů na pořízení a na obtížné podmínky pro její
realizaci v naší obci jsme se rozhodli pro
Systém tlakového odkanalizování splaškových vod,
který se využívá v nejvyspělejších zemích, jeho pořizovací náklady jsou o cca 50% nižší, než náklady na gravitační
kanalizaci:
Podstatou tohoto systému je výstavba čerpadlových šachet, do nichž jsou svedeny splaškové vody z jedné až
pěti nemovitostí. Ze šachty jsou prostřednictvím objemového čerpadla vybaveného drtičem nečistot dopravovány
splašky tlakovým potrubím relativně malého průměru na čistírnu odpadních vod, nebo do již vybudované gravitační
kanalizace.
Jako čerpadlovou šachtu lze využít stávající akumulační jímky u nemovitostí.
Tlakové potrubí je uloženo v zapískovaném podloží v hloubce 0,9 až 1,2m s využitím zelených pásů a chodníků. Při
křížení vozovek se používá technologie protlaků nebo provrtání pod komunikací s chráničkou.
Čerpadlo pracuje na volumetrickém (objemovém) principu, dopravované množství 42 l/min je konstantní.
Parametry systému (například PRESSKAN) zabezpečují samočištění potrubí tak, že případné ucpání kterékoliv jeho
části je vyloučeno. Provoz je ovládán automaticky.
Celý systém bude patřit obci, což bude také předmětem výběrového řízení, ve kterém budeme požadovat, aby
dodavatel dodal celý funkční systém a to tak aby se na něj vztahovala dotace. Od dodavatele také budeme požadovat
záruku na výši provozních nákladů, tak aby obec vybírala co nejnižší stočné..
Předpokládané náklady celé stavby včetně ČOV jsou 45 milionů + 19% DPH,
tj. 53,55 milionů Kč, takže spoluúčast obce by při dotaci ve výši 85% činila přibližně 8
milionů a při dotaci ve výši 80% by činila asi 10,6 milionů
Kč. Výstavba by měla být ukončena asi v r. 2010
Případná dotace však není poskytována na
jednotlivé přípojky občanů k čerpadlovým šachtám. Své
připojení na kanalizaci by měli občané financovat ze svého,
bude spočívat v provedení elektropřípojky pro čerpadlo a
z vyvedení odpadů do šachty včetně technické
dokumentace. To lze řešit buď tak, že si to všechno budou
občané realizovat sami anebo se na akci budou finančně
spolupodílet a veškeré přípojky budou provedeny současně
se stavbou kanalizace. Ani v případě, že dotace bude činit
pouze 80% nákladů by tento příspěvek neměl překročit
částku 10000 Kč na jeden objekt. V případě gravitační
kanalizace by náklady občanů byly mnohem vyšší, museli
by si navíc nechat zpracovat projekt na přípojku připojovat
se až do hlavního řádu a ne pouze do šachty na jejich pozemku.
Tento příspěvek by měl částečně být kompenzován minimálním stočným
v prvním roce provozu a v dalších letech by stočné nemělo překročit 15 Kč
2. Umístění jímky
m3.
Lidé se někdy ptají, co bude s těmi, kteří se na kanalizaci
nepřipojí. Ti budou muset své odpadní vody nechat odvážet na ČOV a to každé tři měsíce za cenu stočného, v případě,
že interval odvážení bude delší než tři měsíce bude to za cenu zvýšenou (větší stupeň hniloby), případně i na jinou
výkonnější ČOV.
K tomu bych chtěl ještě připomenout občanům, kteří dosud neodevzdali smlouvy o vstupu na pozemky při
stavbě kanalizace, aby tak učinili co nejdříve (V těchto smlouvách je na str.2 vynecháno místo kam mohou dopsat své
podmínky, za kterých smlouvu podepisuji.). Také by se jim mohlo stát, že nebudou zahrnuti do stavby, která bude kryta
dotací a náklady na připojeni si budou muset také hradit ze svých prostředků.
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Někdo také říká – proč máme něco takového budovat, když to zatím funguje. Je pravda, že zatím obce do 2000
obyvatel nemají povinnost odpadní vody čistit, to ale platí do roku 2010 a potom se podmínky budou měnit a to jak ve
zvýšených požadavcích na stupeň čištění, tak i
velikosti obcí, které budou muset čistit. Je lépe
být na to připraven v předstihu, než to potom
dohánět na poslední chvíli a čekat, že to
v budoucnu bude levnější to je myslím iluze. O
tom jak to zatím v obci funguje by mohli svoje
vyprávět ti co bydlí v okolí Bohuslavického
potoka ten zápach z našich odpadů jim jistě
žádnou radost hlavně v letních měsících nedělá.
Všude, kde k čištění odpadních vod přikročili se
jim příroda odvděčila zvýšením čistoty spodních
vod čistoty vodních toků a v celkovém zlepšení
přírodního prostředí v jejich okolí, což určitě také není k zahození. B.Kutina
Zde přetiskujeme další příspěvek pana Richtera:

Obecní úřad přeje všem občanům příjemné prožití velikonočních
svátků, krásné jarní slunečné počasí a koledníkům bohatou
pomlázku!
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 24. 3. 2005 v počtu 200 výtisků - zdarma
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