ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

4/2011

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis
ze schůze zastupitelstva obce, konané dne 26.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty Obecního úřadu
v Bohuslavicích, což byla 4. schůze od počátku roku.
Přítomni: viz presenční listina.
Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové a ověřovací komise a zapisovatelky
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
4. Slib nového člena zastupitelstva
5. Informace a prezentace o stavbě prodejny potravin COOP
6. Schválení vítěze výběrového řízení na rekonstrukci evangelického kostela v rámci projektu „Putování
severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510.
7. Schválení stavebního dozoru na rekonstrukci evangelického kostela v rámci projektu „Putování
severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510.
8. Informace o rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě ve věci pí. Říhové
9. Schválení nových členů kulturní komise
10. Schválení nového člena kontrolní komise
11. Žádost TJ Sokol o dar 2500,- na akci „Pálení čarodějnic“
12. Žádost Svazu žen o dar 3000,- na akci „Pohádkový les“
13. Schválení úvěru od Komerční banky
14. Diskuse
15. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášení schopné (p. Kutina - omluven).
Starosta přečetl navržený program schůze, doplnil jej o další body a program byl schválen 9 hlasy přítomných.
2. Volba návrhové a ověřovací komise a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu:
p. Vlastimil Nývlt, pí. Jana Hladíková
Návrhová komise :
pí. Martina Přibylová, pí. Alena Pultarová
Zapisovatelka:
pí. Eva Čudová
Schváleno 9 hlasy přítomných.
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.
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4. Slib nového člena zastupitelstva
Dne 15.4.2011 rezignovala na svoji funkci ZO pí. Alena Školníková. Dne 16.4. byla oslovena náhradnice pí. Jana
Motyčková, ta však rovněž na postavení náhradníka do ZO rezignovala. Dne 16.4. byla oslovena další
náhradnice pí. Zdeňka Bitnarová, která nabízenou funkci přijala.
Dne 26.4.2011 složila slib před ZO.
5. Informace a prezentace o stavbě prodejny potravin COOP
ZO bylo informováno o stavbě prodejny potravin COOP.
ZO obce Bohuslavice bere na vědomí.
6. Schválení vítěze výběrového řízení na rekonstrukci evangelického kostela v rámci projektu
„Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510.
Vítězem výběrového řízení veřejné zakázky na rekonstrukci evangelického kostela v rámci projektu
„Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510.
se stala firma Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ 46504303 s nabídkou
realizovat stavbu za 5 578 551,45 Kč.
Schváleno 9 hlasy přítomných (pí. Hladíková se zdržela hlasování).
7. Schválení stavebního a technického dozoru na rekonstrukci evangelického kostela v rámci projektu
„Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510.
Návrh na stavební a technický dozor na rekonstrukci evangelického kostela v rámci projektu „Putování
severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510 - p. Jiří Čejchan,
Pivovarská 700, 552 03 Česká Skalice.
Schváleno 8 hlasy přítomných (pí. Hladíková a pí. Přibylová se zdržely hlasování).
8. Informace o rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě ve věci pí. Říhové
ZO bylo seznámeno s rozhodnutím soudu o stanovení opatrovníka pro pí. Říhovou. Opatrovníkem byla
určena Obec Bohuslavice, která bude nápomocná jmenované paní ve věcech hospodaření s financemi a
dalšími nezbytnými záležitostmi.
ZO bere na vědomí.
9. Schválení nových členů kulturní komise
Na funkci předsedy kulturní komise rezignovala pí. Alena Školníková a na funkci člena kulturní komise
rezignovala pí. Helena Krupičková.
Na předsedu kulturní komise byla navržena pí. Alena Pultarová a návrh byl schválen 9 hlasy přítomných.
Na členy kulturní komise byli navrženi p. Pavel Novotný a pí. Eva Čudová, návrh byl schválen 10 hlasy
přítomných.
10. Schválení nového člena kontrolní komise
Na funkci člena kontrolní komise rezignovala pí. Alena Školníková.
Na člena kontrolní komise byl navržen p. Radek Kvirenc a návrh byl schválen 9 hlasy přítomných.
11. Žádost TJ Sokol o dar 2500,- Kč na akci „Pálení čarodějnic“
Žádost TJ Sokol o dar 2500,- Kč na akci „Pálení čarodějnic“ byl schválen všemi 10 hlasy přítomných.
12. Žádost Svazu žen o dar 3000,- Kč na akci „Pohádkový les“
Žádost Svazu žen o dar 3000,- Kč na akci „Pohádkový les“ byl schválen všemi 10 hlasy přítomných.
13.Schválení úvěru od Komerční banky
Schválení úvěru od Komerční banky bylo odloženo na příští zasedání ZO, do kdy bude připravena úvěrová
smlouva (připraví starosta).
Schváleno zastupitelstvem všemi 10 hlasy přítomných.
14. Diskuse
ZO bylo seznámeno se zahájením správního řízení ze strany České inspekce životního prostředí Oblastního
inspektorátu Hradec Králové ohledně nepovolené likvidace odpadů v roce 2010.
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ZO bylo seznámeno s havarijním stavem rozvodu vody v mateřské škole a nutností rozvod rekonstruovat,
případně vybudovat rozvod nově či toto spojit s vybudováním nového rozvodu pro topení.
ZO bylo seznámeno se situací ohledně soudní žaloby ve věci zrušení pracovního poměru paní Kutinové,
jakožto dělníka zajišťujícího obsluhu a údržbu čističky odpadních vod v Bohuslavicích.
12. Usnesení
ZO schvaluje:
1. Program schůze
2. Ověřovatele zápisu p. Vlastimila Nývlta, pí. Janu Hladíkovou, návrhovou komisi pí. Martinu Přibylovou,
pí. Alenu Pultarovou a zapisovatelku pí. Čudovou
3. Vítěze výběrového řízení na rekonstrukci evangelického kostela v rámci projektu „Putování
severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510. Firmu
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ 46504303 s nabídkou
realizovat stavbu za 5 578 551,45 Kč
4. Stavební dozor na rekonstrukci evangelického kostela v rámci projektu „Putování severovýchodními
Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ číslo PL.3.22/2.2.00/09.01510 - p. Jiřího Čejchana, Pivovarská
700, 552 03 Česká Skalice
5. Předsedu kulturní komise pí. Pultarovou a členy kulturní komise p. Novotného a pí. Čudovou
6. Člena kontrolní komise p. Radka Kvirence
7. Dar TJ Sokolu 2500,- Kč na akci „Pálení čarodějnic“
8. Dar Svazu žen 3000,- Kč na akci „Pohádkový les“
9. Odložení schválení úvěru od Komerční banky na příští zasedání ZO
Bere na vědomí
1. Slib nového člena zastupitelstva
2. Informace a prezentace o stavbě prodejny potravin COOP
3. Rozhodnutí soudu o stanovení opatrovníka pro pí. Říhovou. Opatrovníkem byla určena Obec
Bohuslavice
Ukládá starostovi
1. Připravit úvěrovou smlouvu s Komerční Bankou do příštího zasedání ZO. Termín: do následujícího
zasedání.
10. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 20.40 hodin.
Zapsala:
26.4.2011 pí. Eva Čudová
Ověřovatele zápisu:
p.Vlastimil Nývlt, pí. Jana Hladíková
Návrhovou komisi:
pí. Martina Přibylová, pí. Alena Pultarová

Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice
zve všechny členy a občany obce

na výlet do Botanické zahrady v Liberci a na prohlídku Pivovaru Svijany.
Odjezd je v sobotu 14.5.2011 v 6:30 hodin od pohostinství U Ježků.
Příspěvek na autobus pro člena a rodinného příslušníka je 200,-Kč, ostatní 250,-Kč na osobu.
Přihlášky přijímá do 7.5.2011 p. Stanislav Janeček (tel.: 775 218 045).
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CO JSTE HASIČI?
Kurz vedoucích a instruktorů
Ve dnech 1. a 2. dubna se na Rezku u Nového Města nad Metují konal kurz pro instruktory a vedoucí
kolektivů mladých hasičů. Zde se všichni zúčastnění seznámili s různými tématy ohledně práce s mladými hasiči
(směrnice pro práci s kolektivem MH, bezpečnost práce s kolektivem MH, pedagogika a psychologie, celoroční
činnost kolektivu MH a hasičské minimum vedoucího MH). Na závěr kurzu proběhlo přezkoušení formou testu.
Úspěšní absolventi získali osvědčení příslušné kvalifikace, někteří z nich si prodloužili platnost tohoto osvědčení.
Kurzu se celkem zúčastnilo třicet sedm zájemců o práci s mládeží. Z našeho sboru tento kurz úspěšně
absolvovaly: Edita Herzigová - získala kvalifikaci II. stupně, Jana Herzigová a Marie Hušková - získaly kvalifikaci
III. stupně.
Závod hasičské všestrannosti v Rožnově
V sobotu 9. dubna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Rožnově X. ročník Závodu hasičské všestrannosti
o Rožnovský pohár. Tento závod byl vypsán pro mladé hasiče. Pětičlenné hlídky absolvovaly na sedmi
stanovištích tyto disciplíny: střelbu ze vzduchovky, určování topografických značek, přelézání lana, vázání uzlů,
orientaci na mapě, zdravovědu a určování technických prostředků a přenosných hasících přístrojů. Náš sbor měl
zastoupení v kategorii mladších žáků. Hlídka ve složení: Michal Čepelka, Jan Lelek, Aleš Rydlo, Karolína
Sochorová a Nikola Stonjeková absolvovala trať dlouhou cca 2 km v čase 25,11 min. Při plnění disciplín
na stanovištích nasbírala celkem šestnáct trestných bodů. Devět při střelbě ze vzduchovky, jeden při přelézání
vodorovného lana a šest při vázání uzlů (dva chybně uvázané uzle = šest trestných bodů). Každý trestný bod se
rovná jedné trestné minutě a tak výsledný čas naší hlídky byl 41,11 min. Tento čas stačil v konkurenci dvaceti
hlídek na 8. místo. Nebýt dvou chyb při vázání uzlů, naše hlídka by se umístila na bronzovém stupínku.
Toto umístění získala ale hlídka z Nahořan „A“, dále se z našeho okrsku umístily hlídky takto: 12. místo Nové
Město „A“, 17. místo Nahořany „B“ a 18. místo Nové Město „B“.
Současně zde probíhal závod jednotlivců v překážkovém běhu na 70 metrů. Závodníci museli nejprve
překonat žebříkovou stěnu, vzít proudnici, poté překonat kladinu, pak museli podlézt laťku a překonat
lehkoatletickou překážku. Dále následovalo spojení dvou hadic C, jedné připojení na rozdělovač, druhé na
proudnici a běh do cíle. V kategorii mladších žáků, kde startovalo celkem 32 závodníků, jsme měli dvojí
zastoupení. Michal Čepelka dosáhl času 39,28 s a po loňském bronzovém umístění (čas 41,18 s) obsadil letos
5. místo. Aleš Rydlo se tohoto závodu zúčastnil poprvé a s časem 50,13 s a obsadil 12. místo. S tímto umístěním
může být spokojen, protože za sebou nechal spoustu starších závodníků.
Požár v Bohuslavicích
Ve středu 20. dubna v 15,44 hodin se na hasičské zbrojnici rozezněla siréna. Náš sbor byl vyzván k lokalizaci
požáru suché trávy nedaleko naší obce, konkrétně u slavětínského mostu. Za šest minut po vyhlášení vyjela
výjezdová jednotka tímto směrem. Během dvaceti minut se jí podařilo tento požár lokalizovat. Na místo požáru
dorazila také JSDH Nové Město nad Metují, nebylo však třeba jejího zásahu. Požár vznikl z dosud nezjištěných
příčin, škoda nebyla vyčíslena. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Martin Hemelík,
Aleš Petr, Daniel Smola a Tomáš Stonjek.
Opět troška humoru na závěr
Paní učitelka vyvolá Pepíčka a říká:
„Pepíčku, vyjmenuj nám živly.“
„Voda, oheň, vzduch, pivo...“
„Ale Pepíčku, proč pivo?“
„Vždycky, když si táta vezme láhev piva, tak
mu mamka říká, že je ve svém živlu.“

Karel Čepelka, ml.
mladší žáci v Rožnově
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VÝZNAMNÉ DNY A UDÁLOSTI
Květnové události:
1.5.

8.5.
10.5.1627
16.5.1868
6.5.1889
27.5.1942
5.5.1945
5.5.1949
29.5.1953

Státní svátek - Svátek práce
Československá televize zahájila své vysílání (r.1953)
v Praze na Letné byl odhalen pomník sovětského diktátora J. V. Stalina (r.1955)
Státní svátek - Den vítězství (r.1945)
vydáno Obnovené zřízení zemské pro Čechy (nová ústava)
byl položen základní kámen k budově Národního divadla v Praze
během Světové výstavy v Paříži byla slavnostně otevřena Eiffelova věž
Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na R.Heydricha (operace měla krycí název Anthropoid)
Květnové povstání českého lidu v Praze
založena Rada Evropy
Sir Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay dosáhli jako první lidé vrcholu Mount Everestu

Květnová úmrtí:
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) - renesanční malíř, sochař, přírodovědec, architekt, vynálezce, konstruktér…
Mikuláš Koperník (1473 - 1543) - polský astronom, matematik, právník; tvůrce heliocentrické teorie
Gustave Flaubert (1821 - 1880) - francouzský spisovatel, autor realistického románu Paní Bovaryová
František Palacký (1798 - 1876) - historik, spisovatel a národní obrozenec; jeho podobizna je na tisícikoruně
Bedřich Smetana (1824 - 1884) - český hudební skladatel, autor cyklu Má vlast a oper Prodaná nevěsta či Libuše
Victor Hugo (1802 - 1885) - francouzský prozaik a básník, autor románů Bídníci či Chrám Matky Boží v Paříži
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) - slovenský politik a generál, 1.československý ministr války
Egon Hostovský (1908 - 1973) - český spisovatel,rodák z Hronova, emigroval do USA; dílo: Dům bez pána, Žhář..
Bob Marley (1945 - 1981) - jamajský kytarista a zpěvák reggae, který tento styl proslavil téměř po celém světě
Petr Muk (1965 - 2010) - český zpěvák, zpíval se skupinou Oceán a Shalom, často účinkoval v muzikálech

Marlene Dietrich (27.12.1901 – 6.5.1992)
Německo-americká herečka a zpěvačka narozená v německém Berlíně.
Jako malá byla adoptována, proto pocházela z dobré stavovské rodiny,
kde měla starší sestru a přísnou matku. Během studia se zaměřila
především na jazyky, což využila v pozdějším životě – nějaký čas
dělala tlumočnici z němčiny do angličtiny. Kvůli zranění nemohla
pokračovat ve hře na housle, proto začala studovat hereckou školu
Maxe Reinhardta, kde se brzy stala slavnou, hrála i několik představení
za noc. V té době se také provdala za asistenta režie Rudiho Siebera,
se kterým měla dceru a žila s ním až do jeho smrti (i když spíš jen
formálně, protože měla mnoho mimomanželských vztahů).
Na počátku 30.let se stala mezinárodně uznávanou a byla také jednou
z prvních německých hereček, které pracovaly v Hollywoodu. R.1929
začala spolupracovat s režisérem Josephem von Sternbergem, což na
několik příštích let bylo duo, které vytvořilo nejlepší filmy ve svých kariérách. Práci odstartovali filmem Modrý
anděl (1.německý zvukový film), který byl velice úspěšný. Mezi další filmy patří např. Maroko, Šanghajský
expres či Plavovlasá Venuše. V této době se stala oficiální rivalkou další slavné herečky – Grety Garbo. R.1933
emigrovala do USA, kde o 6 let později získala občanství. Adolf Hitler chtěl, aby se vrátila do Německa, ale ona
to odmítla a byla proto považována za zrádkyni. Během války vstoupila s ještě dalšími umělci do Armády USA a
pomáhala jak jen to šlo. Pracovala v kantýnách, hrála představení pro vojáky, tančila s nimi. Ke konci války
s nimi projezdila Evropu a Afriku.
Zatímco jiné ženy nosily šaty, ona ráda provokovala, oblékala si kalhoty nebo rovnou celý pánský oblek.
Na vzhledu ji ale velice záleželo – dokládá to např. už jen fakt, že když natáčela, vždy muselo být v místnosti
umístěné zrcadlo, aby mohla neustále kontrolovat svůj vzhled…
Michaela Voborníková
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OREL BOHUSLAVICE
Zprávy z oddílu stolního tenisu Orel Bohuslavice za měsíc březen 2011
Výsledky mužstva A v regionálním přeboru RPI:
Po výsledku v 19.kole (prohra v Jásenné 13:5) družstvo ve třech zbývajících zápasech ztratilo jen body za remízu
s druhým týmem soutěže Žďárky A.
20.kolo
- po velmi dobrém výkonu celého týmu jsme na domácích stolech porazili silný tým z Č. Kostelce A 12:6
- vyhrané body: Jakl 3,5 b., Kubant 3,5 b., Petera 2,5 b., Tojnar J. st. 2,5 b.
21.kolo
- v tomto kole jsme zavítali na stoly do Jaroměře a opět jako v minulém kole, po výborném výkonu celého týmu
(hlavně Petra Jakla), jsme vyhráli 13 : 5 nad Jaroměř C
- vyhrané body : Jakl 4,5 b. (maximum), Petera 3,5 b., Kubant 3,5 b., Tojnar J. st. 1,5 b.
22.kolo
- v posledním kole soutěže jsme hostili druhý tým tabulky Ždárky A
- ve vyrovnaném utkání jsme remizovali 9 : 9
- vyhrané body : Jakl 3 b., Petera 2,5 b., Kubant 2 b., Tojnar J. st. 1,5 b.
Toto kolo uzavřelo celou soutěž a je možné konstatovat, že pro náš tým úspěšnou !!!
V celkovém pořadí jsme obsadili 5.místo z 12 účastníků.
Umístění našich hráčů v celé soutěži:
Jakl Petr v žebříčku krásné 8.místo 73,81 % vyhraných zápasů
Petera Milan 22.-23.místo 55,68 % vyhraných zápasů
Kubant Miroslav 22.-23.místo 55,68 % vyhraných zápasů
Tojnar Jiří st. 28.místo 48,86 % vyhraných zápasů

Výsledky mužstva B v regionálním přeboru RPII:
20.kolo
- na domácích stolech vysoká prohra s třetím celkem tabulky Radechová A 14 : 4
- vyhrané body : Svoboda 3 b., Krupička 1 b.
21.kolo
- opět na domácích stolech jasná prohra s vedoucím celkem tabulky Česká Skalice B 18 : 0
22.kolo
- k utkání do Náchoda jsme odjížděli s 2 náhradníky a bohužel jsme v oslabené sestavě podlehli družstvu
Náchod C 15 : 3
- vyhrané body : Tojnar J. 3 b.
V těchto posledních třech kolech jsme nastoupili s celky z čela tabulky, takže výsledky se daly očekávat.
Ale hlavní cíl, který si B tým předsevzal před začátkem sezony, se splnil!! Mužstvo se zachránilo a v soutěži
obsadilo 9. místo z 12 účastníků. Nejlépe se umístil Vít Svoboda na nádherném 6.místě s 78,75 % vyhraných
zápasů. Jako druhý nejlepší se umístil Láďa Krupička na 29. místě s 48,43 % vyhraných zápasů.
Pro příští rok bude potřeba kvalitně doplnit kádr tak,aby se letošní problémy neopakovaly.
Myslím si, že letošní sezona dopadla výborně a že oddíl stolního tenisu Orel Bohuslavice svou činností dobře
reprezentoval jak samotný Orel, tak i obec Bohuslavice v regionu.
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Regionální přebor II. třídy
Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

Č.Skalice B

22

21

0

1

0

1024:411

312:84

105

2

Broumov B

22

20

1

1

0

1018:426

317:79

102

3

Machov A

22

16

1

5

0

938:545

272:124

82

4

Radechová A

22

14

1

7

0

865:588

252:144

72

5

Č.Skalice D

22

14

0

8

0

818:675

222:174

70

6

Č.Skalice C

22

10

0

12

0

652:806

165:229

50

7

Meziměstí B

22

8

2

12

0

723:769

190:206

44

8

Lipí B

22

7

4

11

0

674:797

170:224

43

9

Bohuslavice B

22

5

3

14

0

614:866

149:247

31

10

Náchod C

22

5

0

16

1

420:975

98:298

24

11

V.Srbská A

22

4

0

16

2

546:932

125:271

18

12

Jesenice A

22

1

2

19

0

473:975

102:294

9

vu

vs

vz

vb

Mirek Kubant

Z KULTURNÍ KOMISE
V naší obci nedávno vznikla Kulturní komise, která se bude starat o rozvoj kultury v Bohuslavicích a zajišťovat
různé společenské akce. Komise se skládá z 8 členů, kteří se sešli na schůzi.
Schůze se konala ve čtvrtek 21.4.2011 a začala v 19 hodin. Přítomni byli: starosta Jiří Tojnar, Alena Pultarová,
Vlastimil Nývlt, Eva Čudová, Karel Čepelka, Jiří Černý, Pavel Novotný a Martin Čiháček.
Na programu bylo pořádání akce, která se bude konat koncem letošního června. Tímto bychom vás na ni chtěli
předběžně pozvat.

Dne 25.6.2011 se uskuteční setkání tří spřátelených obcí (Bohuslavice,
Nová Paka a polské Pěšice), které nese název

,,Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“
Předpokládaný začátek akce je ve 13:00 hodin a měla by být doprovázena
hudbou, kulturním programem a po celé odpoledne budou k dispozici prodejní
stánky.
Zajištěno bude bohaté občerstvení a v závěru večerní zábava.
Bližší informace budou uvedeny později.

Martin Čiháček

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Ve dnech 6. -

9.května 2011 proběhne sběr velkoobjemového odpadu:
Nábytek, podlahové krytiny, matrace…
(nebezpečný odpad a větve NE !!!)

Kontejnery budou přistaveny na stanovištích tříděného odpadu
U ZEPO, a. s. a na Marijánce.
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SLOVO ZÁVĚREM
Marjánko, Marjánko, stavějí ti máje,
otevři okénko, podívej se na ně.
Mládenci stavějí, muzikanti hrají,
však já jim zaplatím, ať se nestarají…
Jaro je v plném proudu, příroda se během dvou posledních týdnů převlékla do svátečních šatů, Velikonoce,
byť byly v letošním roce dosti pozdě, jsou už za námi a opět je tu jeden z nejkrásnějších měsíců v roce.
Měsíc lásky, měsíc patřící všem zamilovaným - těm, co na lásku teprve čekají, i těm, co na lásku možná už
jen vzpomínají. Měsíc plný kouzel. A co mu předchází? No přece každoroční filipojakubská noc - noc neméně
čarovná - pálení čarodějnic. Je dobře, že procesy s domnělými čarodějnicemi a upalování nevinných žen i mužů
patří do opravdu dávné historie. I když víra v existenci čarodějnic přetrvávala velmi dlouho a kdo ví, zda v ně
občas nevěříme doposud. Tedy alespoň v ty, které už patří do dnešní moderní doby .
Nová doba přináší nové tradice, ale pálení ohňů poslední dubnovou noc, v každém koutě naší země, to
zůstává. Nyní k této tradici patří neodmyslitelně dobrá nálada, přehlídka nejrůznějších čarodějnických kostýmů
i „dopravních prostředků“.
S příchodem prvního májového dne mnohé ohně už dohořívají a „naše čarodějnice“ se kouzelnou mocí
přeměňují z „ošklivých ženštin“ na křehké bytosti, které toužebně očekávají až bude pozdní večer, první máj,
večerní máj - lásky čas, aby pod kvetoucí ratolestí byly obdarovány „oživujícím“ polibkem. Samozřejmě
zaručeně kouzelným, neboť jedině ten zaručí, že „vydrží“ svěží do příštího roku.
A není také jakési „kouzlo“, když se některé děvče probudí v první májové ráno a pod okny vyroste
ověnčená máj? Teď mě napadá, že kouzlo není asi to pravé slovo. Vzpomínám si, že o jedné filipojakubské noci
jsme se s „kolegyněmi čarodějnického řemesla“ pokoušely o toto kouzlo postavení máje v naší obci. A musím
podotknout (i po těch dosti letech, ovšem v čarodějnickém věku téměř zanedbatelných), že to bylo velmi
náročné kouzlení. Ale ráda na to vzpomínám.
Stavění máje od pradávna patřilo mužům. Tedy ta nejnáročnější práce. Ta kreativní výzdoba už byla na
děvčatech. Tento zvyk je možná pozůstatkem prastarých jarních slavností, kdy strom představoval strážného
ducha obce. Dříve se stavěla máj v každé obci či městě, před radnicemi, okny zámků i před domy vrchnosti. Ale
ověnčený strom není jen symbolem jara, je i symbolem lásky. Kromě hlavního stromu (krále) v obci, se stavějí
i menší májky. Stejné, upravené a ozdobené „vyrůstají“ pod okny děvčat. Neodmyslitelnou součástí jsou pak
i taneční zábavy, které pořádá místní mládež. Někde se pořádají taneční zábavy i v den kácení máje, ale někde
tomu předcházejí i soutěže v lezení na vrcholek máje – k ozdobenému věnci.
A stejně tak, jako si nedovedeme představit měsíc máj bez Karla Hynka Máchy a jeho Máje, tak si
nedokážeme představit tento měsíc lásky bez dne, který je věnován našim maminkám. Den matek se slaví
druhou květnovou neděli a má také svoji historii, jejíž kořeny sahají až do starověkého Řecka a později do
Anglie, kde se slavila Mateřská neděle.
Připomeňme i jedno jméno – Annu Reevers Jarvisovou, která bojovala za práva žen. Zapomenout bychom
neměli ani na Alici Masarykovou, která se v roce 1923 o tento významný den zasloužila. Ale upřímně, jedná-li se
o maminku, byl by jeden den v roce málo. Kdo si plně uvědomuje, co pro něho maminka v životě znamenala a
znamená, ten určitě přichází s kytičkou a se slovy díků mnohem častěji. Nebo by alespoň měl.
Tak to bylo jen pár kvítků z kouzelného stromu, pár kvítků z kouzelného měsíce, který nás čeká.
Ráda bych vás, milí čtenáři, touto cestou pozvala na již tradiční oslavu svátku všech maminek do naší
Základní školy v Bohuslavicích. I když letos poprvé tak trochu netradičně jinak.
Máme u nás ve škole všichni radost, že vás přichází na naše školní kulturní setkání tolik. Proto jsme se
rozhodli uspořádat dvě vystoupení, nebo chcete-li představení, ke Dni matek. To proto, abyste si mohli vybrat
dobu, která vám vyhovuje a aby bylo v té naší tělocvičně, přeměněné na kulturní stánek, trochu dýchatelněji.
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Co nejsrdečněji vás všechny zveme na oslavu Dne maminek.
Ve čtvrtek 19. května 2011 - v 9.30 hodin dopoledne a v 15. 30 hodin odpoledne.
V programu, který jsme nazvali VŠUDE DOBŘE – DOMA NEJLÉPE, vás provedeme krásným měsícem
plným kouzel, lásky, maminek i dětí, abychom vás přesvědčili, že doma je prostě doma. A že, i když nás
vítr zavěje do různých koutů světa, stojí za to se domů vracet.

Dopolední představení bude totožné s odpoledním a budeme rádi, když využijí tuto možnost maminky,
které jsou doma s malými dětmi, babičky, dědečci, nebo ti, kteří mají odpolední zaměstnání. Věříme, že se nám
tímto způsobem podaří lépe využít kapacitu naší tělocvičny a své představení budou moci všichni shlédnout bez
problémů.
S prosbou se obracím i na maminky našich žáků. Někdy se stává, že děti mají zrovna v dopoledních
hodinách, v den, kdy máme besídku, buď lékařskou prohlídku či jiný důvod nepřítomnosti ve škole a věřte, že
každá vaše ratolest nám v programu chybí. A nejen to. Vaše děti, i když to tak někdy nedávají najevo, se těší a
bývají zklamány, že se nemohou zúčastnit a ještě víc je trápí, když nemohou tu svoji maminku či rodinného
příslušníka najít. A právě proto je tu nyní dopolední vystoupení navíc. Prosím, omlouvám se a tak trochu se
i přimlouvám.
Ale samozřejmě, že rádi uvítáme všechny občany, kteří se rádi přijdou pobavit, zavzpomínat, poslechnout
hezké písničky, připomenout si staré tradice, podívat se na tu skoro nejmladší generaci naší obce, místa, kde
říkáme - VŠUDE DOBŘE DOMA NEJLÉPE.
A abychom udělali něco nejen pro maminky, ale i pro matku PŘÍRODU, budou naši žáci Základní školy
v Bohuslavicích opět provádět sběr starého papíru po obci.

V pátek 20. května 2011 v dopoledních hodinách.
Pokud máte nějaký papír do sběru, prosím, mějte ho připravený v tento den, pevně svázaný do balíčků
(přiměřené váhy pro dětskou manipulaci a následné nakládání), uložený v krabicích nebo případně i
tříděný (noviny a časopisy).
Pokud máte velké balíky (kartony apod.) nebo opravdu velké množství papíru, je možné se dohodnout na
dovozu přímo do školy a to na tel. čísle 491 475 115.
Děkujeme za společnou ochranu přírody, vždyť sběrem 50 kg starého papíru zachráníme jeden strom.
Finanční obnos za starý papír použijeme jako vždy částečně jako příspěvek na školní výlet a na knihy –
odměny dětem. I za to předem děkujeme.
I to je jedno z májových magických kouzel. Starý papír, který kdysi „vyrostl“ někde v lese, se i díky vám
„promění“ třeba v novou knihu a třeba o přírodě.

Přemýšlím, jak zakončit to naše májové povídání. Snad, aby se ten máj vydařil, aby byl naplněn láskou, aby
byl plný sluníčka na obloze i v duši. A abychom neuschli, a teď nemyslím jen na ten prvomájový polibek, ale i na
ten májový deštíček, který přinese úrodu, ale třeba i kouzelnou duhu, na jejímž konci prý je ukrytý poklad
(hrnec plný zlaťáků?).
Určitě by se hodil. Ale možná, že je to klíč, který otevírá pokladnici lidových zvyků a obyčejů, které vycházejí
z tradic, reagují na současnou dobu, dokáží lidi pobavit, potěšit a v současných rozbouřených vodách
i sblížit - semknout dohromady.
A to je asi to největší kouzlo.
J. Matoulková

www stránky obce: www.bohuslavice.com
Měsíčník, odp. red. Ilona Voborníková, Michaela Voborníková (misa.vob@seznam.cz), vyšlo v počtu 350 výtisků
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