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Červen
….aneb fotbalové léto
„ Zelená je tráva, fotbal to je hra
a kdo góly dává – jen ten vyhrává…“
Tak konečně máme léto. Zelená je tráva, a jak už jste sami zjistili, roste a roste, prostě
jako z vody. Sluníčko je poněkud hravější, protože si s námi neustále hraje na schovávanou. A
tak - už s poněkud vžitou pravidelností – navlékáme a svlékáme svetry, samozřejmě nosíme i
deštníky. To však většinou neprší. Když ho zapomeneme doma, můžeme si být jisti, že bude
lít jako z konve. Proto nám ve zprávách o počasí raději říkají, že budou občas přeháňky. A
ono to většinou někde spadne. Ale ,potom je to přímo pohroma. Hororové scény nám však
připomínají i každodenní návštěvy poněkud velkých rodin špačků. Příjemnější letní zprávy
jsou ty houbařské. Vážení, už rostou. Já bych dodala – k o n e č n ě . Protože v loňském roce
to nebyla vůbec žádná sláva.
A tak nám začala léto. Na koupání to zatím zrovna není, leda tak v nějakém tom
bazénu. Práce by byla, protože plevel roste poněkud rychleji než to, co jsme tam poctivě
vyseli nebo zasadili. A večer je už mnohem déle světlo. Jenomže se také zelenají fotbalová
hřiště a tak velká skupina populace, mezi něž se také s hrdostí počítám, raději sleduje ,co nám
přináší léto fotbalové. Zatím můžeme být spokojeni. Zatím bylo na co koukat. Já věřím, že
toho 4. července se budeme radovat. Pokud si tedy Brücknerovi chlapci poradí s fotbalovým
mužstvem Řeků. Určitě nás čeká pořádné horko. To zase budou nervy. Ale vážení čtenáři,
upřímně řečeno, pořád je to lepší než léto v politické scéně. I když zápasy politiků a
politických stran také trochu připomínají fotbalová utkání. Těch faulů a kopanců, to není na
žluté karty ale přímo na červené. A jestli pomůže výměna trenéra, to je ve hvězdách. Hráči
totiž musí táhnout za jeden provaz a to v mužstvu politiků asi nikdy nebude.
Když už jsme u toho fotbalu, i školní rok je takové jedno velké fotbalové utkání, které
většinou 30. června končí. Naši školáci už dnes, (30.6.) čekají jen na poslední písknutí, které
zakončí 2. poločas a tedy i celý zápas. Rozhodčí, tedy učitelé, museli občas udělit nějaké to
napomenutí ba i důtku v podobě žluté karty, červenou kartu dostal ten, kdo si musí třídu
zopakovat. Opakování je totiž matkou moudrosti. Někdy to byl zápas pohledný, někdy se na
to už nedalo koukat. Zápolení žáků probíhala nejen ve třídách ale opravdu i na školních
hřištích. Tedy i u nás. V pondělí se již po druhé utkala žákovská družstva naší školy a školy
v Pohoří. To jen, kdyby vás zajímalo místo původu neskutečného řevu, bubnování,
skandování a fandění.
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Dnes naposledy bude slyšet dětský křik a smích a pak na dva měsíce školní hřiště
utichne a sousedé budou mít zasloužený klid. Doufám, že až se po prázdninách děti vrátí,
najdou školní hřiště v pořádku. Není to pouhá fráze ale opravdová starost, protože v poslední
době máme na školním hřišti nezvané hosty, po nichž zůstávají stopy v podobě prázdných
lahví od piva, papírků a nedopalků od cigaret. Naše obavy jsou pochopitelné, protože nikdo
z vás by nechtěl po takových nezvaných hostech uklízet na vlastním pozemku. Ale dost.
Nebudeme si kazit léto. I když! Žalovat se nemá, ale hlásit se to musí.
Já si myslím, že léto teprve začíná a že se máme ještě na co těšit. Třeba na úspěch
našich fotbalistů na velkých hřištích, ale i na všechna drobná prázdninová sportovní klání.
S počasím nic neuděláme a s politikou asi také ne. Tak si říkejte, že na světě je přece krásně,
jako to říká můj tatínek. Dnes ráno jsem zaslechla upoutávku na večerní americkou komedii
„Velký táta. Cituji: “Mít dítě je skvělý, když má zavřený oči, nehýbá se a nemluví.“ Já si
myslím, že tahle věta nám hrozí asi až v závěru prázdnin, ale myšleno jen v dobrém, protože
mít děti je opravdu nádherný. Tak si s nimi prázdniny, dovolenou i každou volnou chvíli
pořádně užijte. Buďte v pohodě, počasí přijímejte takové jaké je, vždyť i v dešti a za bouřky
se dá mnohé zažít.Jen stačí mít plnou náruč nápadů. A pořád lepší, než se spálit. Vypněte
televizor (až skončí fotbal), noviny raději také nečtěte, ať se nerozčílíte. Užívejte pohody
v lese nebo u vody. Opatrujte svoje zdraví a nezapomeňte na dobrou náladu a humor. Ten
vždycky všechno spraví. Nesnažte se změnit to, co stejně nemůžete, tím sobě hodně
pomůžete.
Prostě, mějte se moc a moc fajn. Krásné léto vám přeje
Jana Matoulková

A co zahrádkáři…
Červen nám vlastně rozděluje rok. Zahrádkář začíná na plno vidět výsledky své dosavadní práce.
Připomeňme si některé pranostiky související s měsícem červnem:
Červen jestli více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.
Červen dá jahody a kosí louky.
V červnu severák když duje, bouřky přitom opožďuje.
Když svatojánské mušky v červnu svítí, bude pěkně a můžeme do přírody jíti.
Jak se v červnu hrom ozývá, kalné léto bývá.
Pak-li červen studí, v srpnu deště budí.
Chladno v červnu, deště v srpnu.
Jestli červen mokrý bývá, obilí se nerodívá.
Červen mokrý a studený, žně bývají poškozeny.
Červen patří k nejkrásnějším měsícům v roce. Zemědělci i zahrádkáři vítají slunečné a teplé počasí,
jelikož práce v zahradách a na poli, nepotřebuje příliš deště. Konec června přináší sušší období (tzv. Pavlovská
sucha) a je spojen s přípravou žní.
Dosavadní počasí, které zatím panuje, nám nedává mnoho optimismu podle pranostik do dalšího léta.
Úroda klasického červnového ovoce jako třešně, višně, jahody je velká, ale vlivem počasí se značně
znehodnocuje. Pěstitelé, ale i zahrádkáři pro špatné počasí nemohou dobře sklidit tuto úrodu. Pokud se podaří
něco sklidit a dodat na trh, ceny jsou značně vysoké. Tím není odbyt.
Pokud se rozhodněte opatřit si sazenice maliníku a ostružin, většinou se zajímáme, jaké nároky mají na
stanoviště. I když se v literatuře obvykle uvádí, že maliník a ostružiník vyžaduje kypré, humusem dobře
zásobené půdy, ze zkušenosti víme, že jej můžeme pěstovat i na horších půdách. Nejlepších výsledků se
dosahuje na stanovišti s dostatkem slunečního svitu. Na zastíněných místech sice bujně rostou, ale méně plodí.
Plody bývají méně chutné, s nižším obsahem cukru. Nemají patřičné aroma. Jinak je potřeba běhen pěstování
odstraňovat plevele, který by vám porost zdevastoval. Pak už zbývá těšit se na bohatou úrodu. Nezapomeňte, že
sklizeň plodů je pro pěstitele jistě nejkrásnější prací či odměnou za celoroční ošetřování.
Trápí vás mandelinka? Pokud nechcete použít chemii, zkuste dobrou radu. Schovávejte si v zimě
sedlinu z uvařené kávy. Z jara jakmile brambory vyraší, posypte porost touto sedlinou. Po dešti musíte znova. Již
několik let praktikuji tento způsob boje proti mandelince a mám velmi dobré výsledky.
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Zahrádkáři si také stěžují, že mají provrtanou mrkev zvláště karotku. I tady lze si pomoci bez chemie.
Pokud pěstujete rajčata, vylamují se listy vyrůstající z boku na rajčatech. Nezahazujte je a dejte do nádoby,
zalijte vodou, nechejte asi tři dny stát a pak tento výluh nalijte přes husté síto do kropičky a polijte mrkev.
Zalévání opakujte. Vrtule mrkvová toto nesnáší.
V poslední době jsme na trhu zaplavování velkým výběrem odrůd jabloní. Některé odrůdy se ani
nehodí. Většinou jde o odrůdy ranné nebo polorané a tak zvané vánoční. Opomíjí se starší odrůdy jabloní.
Z těchto bych vybral WAGENEROVO.
Vyselektované bylo na konci 18. Století v USA. Odrůda se podílela na vyšlechtění odrůd Ontario,
Idared, Bláhovo. V ČR byla registrována v letech 1954. Strom roste středně silně až slabě. Tvoří malé řidší
koruny, větve málo rozvětvují a tvoří kratší plodný obrost. Vůči mrazu a houbových chorobám není tato odrůda
citlivá. Nevyhovují jí studené převlhčené půdy. Plod je středně velký až menší, ploše kulovitý, žebrovitý, dost
vyrovnaný. Slupka hladká, pevná a pružná. Základní barva zelená, částečně překrytá oranžově červeným líčkem
s proužky. Dužina je žlutobílá, šťavnatá a křehká, nejdříve sladce nakyslá, později výrazně sladká, málo
aromatická. Plody se sklízejí v říjnu, konzumně dozrávají v prosinci a lze je uskladnit do dubna. Ve velmi
dobrém sklepě i déle. Nástup plodnosti je raný, úrody jsou velké, u starších stromů se může vyskytnout střídavá
plodnost. Odrůda je dost nenáročná na půdně klimatické podmínky, lze ji pěstovat velmi intenzivně,.
Nedostatkem jsou menší plody jen přiměřených chuťových kvalit. Proč se o této odrůdě zvlášť zmiňuji? Toto
jablko dobře usměrňuje žaludeční šťávy. Pokud se necítíte dobře od žaludku, přesycení nebo nadýmání, toto
jablko vždy pomůže. Rádo rodí ve shlucích, takže je dobře, když se v červnu protrhá. Bývá větší a vybarvenější.
Hodí se do menších zahrádek, neboť je menšího vzrůstu. Lepší prospívá na zakrslé podnoži.
Trápí vás vyvážení žumpy nebo septiků? V ČR existuje firma, která dodává biopřípravky k rozkladu
organických látek v těchto zařízeních. Tento se jmenuje SUPERKONCENTRÁT. Zaváděcí dávka na 5-8 m3 je
50 g. Po 6 týdnech, snížená dávka 1/4 krabičky. Voda z takto ošetřované žumpy je vhodná na zalévání zahrádky.
Není potřeba vyvážet. Ještě jsem nezkoušel, ale objednám si. Cena 50g je 160 Kč + dobírka. Přípravek dodává
firma SUBIO, Potoční 542, 73532 Rychvald. Tato firma má i přípravky na urychlování kompostu a k rozkladu
fekálií v Suchých WC, biočističe odpadů a sifonů a dále velmi účinné přípravky proti plísním na stěnách, také
přípravek na rozklad tuků usazovaných v odpadech.
Nakonec něco z politiky. Absolvovali jsme volby do parlamentu EU. Jsou strany, které se radují a jsou i
tací, kteří pláčí. Já si myslím, že plakat by měli všichni. Ukázalo se, že lidé o EU moc nestojí. Podívejme se na to
podrobněji. Z celkového počtu 8.283.485 oprávněných voličů přišlo k volbám 2.346.010 voličů. Volební účast
28,32 %. Jaký mandát má ODS, kterou volilo 700.942 voličů, což je 8,46%. KSČM 5,7%, SNK 3,1%, KDÚČSL s 2,7%, ČSSD s 2,5% a Nezávislí 2,3%? Nebo všichni v pomyslné koalici, která je sice politicky
nesmyslná, ale alespoň by zastupovala čtvrtinu voličů. Koho vlastně pánové a dámy zvolení do EU parlamentu
vlastně zastupují nebo koho budou reprezentovat? Pokřik a slavomam není na místě. Kdyby mě volilo u
zahrádkářů jen třetina členů, odešel bych a to jsem jen zahrádkář. Takto to je tady v republice i na obcích a proto
ta blbá nálada, jak to označil bývalý prezident Havel.
Sepsal L. Mareš

Co jste hasiči…
Za pár dní nám skončí měsíc červen, ale já se ještě vrátím k měsíci květnu. V sobotu
29. května se konala hasičská soutěž ve Velké Jesenici, které se zúčastnilo družstvo mladších
žáků. Zde soupeřilo pouze se dvěma družstvy. Přestože tyto družstva patřila do kategorie
starších žáků, našim mladším žákům se podařilo zvítězit.
Výsledky:
1. Bohuslavice, ml.žáci čas 48,00 s
2. Vel.Jesenice, st.žáci čas 56,08 s
3. Rožnov, st.žáci
čas 58,02 s
I v měsíci červnu se naše družstva zúčastnila několika soutěží:
12.června v 9 hodin začala ve Žďárkách tzv. „Žďárecká špička“. Tato soutěž v požárním útoku má
specifická pravidla: probíhá pouze v kategorii žen, PÚ na 3 hadice B (jako v kategorii mužů), provádějí se dva
pokusy a výsledné časy se sčítají. Naše ženy zde předvedly výborný výkon. V obou pokusech, po právu zvítězily
a přivezly krásný pohár.
Ve stejný den, ale od 123 hodin začínala také soutěž v Nahořanech, která byla připravena pro všechny
kategorie. V žákovské kategorii bohužel přijela pouze naše družstva, takže soupeřila jen mezi sebou. Mladším
žákům se však podařilo nad staršími zvítězit. V kategorii žen se přihlásilo také pouze jedno družstvo, a to
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z Přibyslavi. Překvapením bylo následné přihlášení žen z Bohuslavice, které přijely přímo ze Žďárek. Naše ženy
předvedly opět vynikající výkon a nad družstvem z Přibyslavi dokázaly zvítězit. Zisk dvou 1. míst během
jednoho dne je vynikající úspěch. Družstvu mužů se už tak nedařilo a ze 6 zúčastněných obsadilo 4. místo.
O týden později, dne 19.6. náš sbor uspořádal na místní sokolské zahradě již 5. Ročník soutěže
v netradičním požárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice, který se konal v rámci oslav 125 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích. Při této příležitosti někteří členové SDH dostali různá
vyznamenání:
Medaile za mimořádné zásluhy
Václav Mervart
Odznak sv. Floriána
Karel Čepelka st. A Zdeněk
Fejtek
Medaile za zásluhy
Jana Herzigová
Medaile za příkladnou práci
Marie Hušková, Libor Fejtek,
Zdeněk Novák, Josef Hemelík a
Václav Škoda
Čestné uznání SDH
Václav Bíl, Jiří Černý, Karel
Čepelka ml., Radek Rydlo,
Bohumil Kutina, Václav Kyral a
Josef Vaňát
Medaile za věrnost
Milan Matoulek
Stužka za věrnost Zdeněk Fejtek,
Jaroslav Matoulek, Jan Macek, Josef Macek, Josef Novotný, Václav Novotný, Jiří Kvirenc, Jiřina Slánská,
Vojtěch Stolín, Václav Voborník a Rudolf Vobruba
Již zmíněné soutěže se zúčastnilo celkem 26 družstev ve čtyřech kategoriích: mladší a starší žáci, ženy a
muži. Za náš sbor startovala čtyři družstva, po jednom v každé kategorii:
Mladší žáci:
Klára Petříková, Petra Králíčková, Petr Čepelka, Jan Kašpar,
Martin Petr, Lukáš Timura a Petr Gavlák
Starší žáci:
Kristýna Petrová, Lucie Hladíková, Veronika Fejtková,
Zdeňka Králíčková, Aleš Kašpar, Aleš Petr a Tomáš Koukol
Ženy:
Monika Blažková, Jitka Čepelková, Jaroslava Hemelíková,
Petra Herzigová, Jana Herzigová, Marie Hušková a Marcela
Světlíková
Muži:
Václav Bíl, Karel Čepelka ml., Jiří Černý, Vladimír Herzig,
Jindřich Králíček, Miloš Lenfeld a Radek Rydlo.
Výsledková listina:
Mladší žáci:
1. Bohuslavice
2. Jílovice
3. Přibyslav
4. Nové Město n.M.
5. Stolín

čas:
26,0
28,4
29,1
29,7
30,3

starší žáci:
1. Jílovice
2. Bohuslavice
3. Nové Město n.M.
4. Jilovice B
5. Šonov
6. Přibyslav

čas
23,2
26,9
29,5
42,3
44,9
55,5

ženy:
1. Jílovice
2. Bohuslavice
3. Nové Město n.M.A
4. Nové Město n.M.B

čas:
46,4
53,0
57,0
63,9

muži:
1. Bohuslavice
2. Provodov
3. Nové Město n.M.
4. Jílovice

čas:
48,5
50,0
50,7
51,0
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5. Provodov
6. Slavětín

68,1
70,4

5. Provodov B
6. Slavětín
7. Černčice
8. Libřice
9. Vršovka

53,6
64,1
84,3
90,7
97,7

Jak je zřejmé z výsledků, nejúspěšnější byli domácí, kteří obsadili dvě první a dvě druhá místa. Nejvíce
se z úspěchu na domácí půdě v podobě 1. místa a zisku poháru radovali naši nejmenší. Ti se na tuto soutěž
pečlivě připravovali, aby před zraky svých rodičů a domácího publika předvedli co nejlepší výkon. Sami jste se
mohli přesvědčit, jak se jim to povedlo. Družstvo mužů chtělo odčinit neúspěch z minulé soutěže v Nahořanech
a po výborném výkonu obsadila také 1.místo a získalo pěkný pohár. Družstva starších žáků a žen skončila těsně
pod stupínkem nejvyšším a shodně obsadila 2. místa.
Ještě bych chtěl poděkovat všem sponzorům, jsou to:
Obecní úřad Bohuslavice, ZEPO Bohuslavice a.s., ASC-Josef Syrovátko, Bohuslavice, Stavitelství Martin Petr,
Bohuslavice, Kamenosochařské práce, Martin Hůlka, Bohuslavice, MVDr. Jiří Herzig, Bohuslavice, Stavitelské
práce, Štefan Kroka, Bohuslavice, Kovovýroba Josef Hronovský, Bohuslavice, Ivana Kyralová, Bohuslavice,
Autodoprava Roman a Josef Svatoňovi,
Bohuslavice, Leoš Tomáš a spol., autodílna Pohoří,
Marie Nosková, restaurace Orel, Bohuslavice,
Velkoobchod drogerie, Stanislav Janeček,
Bohuslavice, DEVA, Nové Město n.Met. a
Primátor Náchod.
Dále děkuji kolegům s SDH Vršovka,
členkám Svazu žen v Bohuslavicích, pracovníkům
obecního úřadu v Bohuslavicích, členům našeho
sboru a i všem ostatním, kteří se podíleli na
zdárném uspořádání této akce.
Závěrem bych vám všem jménem SDH
popřál hodně sluníčka, krásných dnů během letních
měsíců, hezkou dovolenou a dětem pěkné
prázdniny.
Karel čepelka ml.

Poslední zvonění
Prvním zvoněním,náležitě dlouhým, slavnostně vítáme na naší škole prvňáčky a věřte, že mne
vždycky opakovaně dojímá ta chvíle, kdy paní učitelka důstojně vede v zástupu své prvňáčky
„špalírem“ ostatních školáků stojících po obou stranách schodiště. Člověk si totiž uvědomí, že tady
opravdu začíná něco životně důležitého – totiž vzdělávání malého človíčka.
A pak jdou roky, školáček roste, přibývá na výšce a váze, ale občas také na drzosti. Zná-li míru, tak
se dají jeho pubertální výstřelky tolerovat, ale čím dál častěji se setkáváme s dětmi, které neznají
hranice slušnosti. Tak dojde žáček do pátého ročníku, kdy se s námi vždy na konci školního roku loučí
akcí „Poslední zvonění“. A aby toto loučení bylo veselé, zábavné a zajímavé, k tomu dětem vždy
pomáhá paní vychovatelka Jana Matoulková. To letošní poslední zvonění probíhalo ve znamení
televizních soutěží (Bludišťák a Pálí vám to) a na závěr nám páťáci zazpívali píseň na rozloučenou na
nápěv písničky Hlupáku, najdu tě (z jedné televizní pohádky.)
Zde je text písně, slova nesložil nikdo jiný, než paní Jana Matoulková, aliaz Gábina Osvaldová (ta
totiž také píše texty, já vždycky říkám, že Jana je stroj na rýmy - stačí do ní vložit slovo a už padají
rýmy):
Povinná školní docházka,
kdo ji má na svědomí?
Toť věru lehká otázka,
kdo nám na ni odpoví?

Kdyby nás dneska viděla
Marie Terezie,
pochvalou by nešetřila,
To je však fantazie.
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Říká se, kam čert nemůže,
tam vždycky ženskou strčí,
my jsme páťáci jak růže,
v květech i růže trčí.

My jsme ta třída páťáků,
co se dnes s vámi loučí.
Pro někoho škola začíná,
pro nás však tady končí.

REF: MY JSME TI PÁŤÁCI,
CHCEM DĚLAT LEGRACI ,
DNES SE VŠAK LOUČÍME,
PŮJDEME DÁL.

I KDYŽ JSME TRÁPILI,
MOC JSME SE SNAŽILI,
TAK UŽ NÁM ODPOSŤTE,
PUSŤTE NÁS DÁL.

Milí páťáci, hodně štěstí v nových školách!!
Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy

Rybářské závody v Bohuslavicích
V sobotu 19. června se na
rybníku Tláskal uskutečnily rybářské
závody. Soutěžilo 30 rybářů převážně
z Hradecka, Pardubicka a z jižní
Moravy. Místní soutěžící byli jen tři.
Po celou dobu závodu počasí přálo
soutěžícím i pořadatelům, kteří měli
připraveno bohaté občerstvení. Bylo se
na co dívat, ryby „braly“, délka
největšího úlovku (kapra) byla 64 cm.
Podle vyhlášených pravidel ale zvítězil
ten, jehož součet délek nalovených ryb
za soutěžní čas byl největší. Vítěz takto
nachytal neuvěřitelných téměř 19 m. Na
závěr vydařeného závodu se na jeden večer
otevřela hospoda u Ježků, tančilo se za
zvuků country hudby, přičemž se také stihlo
fandit našim fotbalistům.Další rybářské
závody se pro velký zájem soutěžících
uskuteční pravděpodobně ještě letos v září.
(Další údaje o závodech a také fotografie
můžete vidět na: http://www.50.cz )
S pozdravem PETRŮV ZDAR!
Jana a Vojta Hladíkovi

Sbírka hraček pro děti ze Socotry
V březnu t.r. uspořádala naše škola sbírku hraček pro sokotránské děti. Jak jsme se k tomuto
projektu dostali?
Dcera naší paní vedoucí pošty, Hana Habrová, je vysokoškolskou studentkou a letos na jaře se
opakovaně zúčastnila akce „Vysazování zeleně“ na ostrově Socotra. Protože chtěla udělat radost
tamním chudým dětem, dostala nápad uspořádat sbírku hraček. Slovo dalo slovo a paní Habrová
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z pošty mne požádala o vyhlášení sbírky na naší škole. Po zhlédnutí několika fotografií sokotránských
dětí i tamní chudé krajiny donášeli naši školáci s nadšením své již vyřazené hračky, samozřejmě se
svolením rodičů. A tak hračky dětí z Bohuslavic putovaly letecky s výpravou českých studentů do
Jemenu.
Myslím, že právě podobné činy budou čím dál více potřeba v dnešním rozděleném světě plném
kontrastů, kdy na jedné straně je až neskutečný blahobyt, ale na druhé straně naopak velká chudoba.
Naše děti tak mohly zažít pocit solidarity a soucitu s potřebnými lidmi, který se jim v životě jistě bude
hodit.
Na závěr cituji z e-mailu Hany Habrové, ve kterém je několik údajů o zmíněném ostrově:
Dobrý den přeji,
předně bych vám chtěla moc poděkovat za sbírku hraček, kterou jste uspořádali pro sokotránské děti.
Hračky jsme téměř všechny rozdali, jen některé bylo třeba vyprat, což se nestihlo před odjezdem, takže
alespoň máme něco i na zářijovou cestu.
Mamka mě též žádala o pár vět o Sokotře:
Sokotra je zhruba 3600 km2 velký ostrov, leží v Indickém oceánu a od 15. století je součástí Jemenu.
Jemen podle HDP patří mezi nejchudší státy na světě a Sokotra je jednou z nejchudších oblastí
Jemenu. Žije zde asi 60-80 tisíc lidí, místní obyvatelé obývají ostrov zhruba3000 let. Domorodá
populace (tzv. "bedu") se živí pouze pastevectvím a v minulosti i těžbou dračí krve a šťávy z Aloe. Na
pobřeží žijí také černoši, kteří jsou pravděpodobně potomky uprchlých otroků bývalého jemenského
sultána, ti se živí rybolovem. Třetí skupinou obyvatel jsou přistěhovalci z Jemenu a Ománu a živí se
obchodem. Většina lidí na Sokotře je velmi chudá, dospělí jsou negramotní a dost lidí zde nikdy
nevidělo peníze. Avšak díky proslulé arabské solidaritě s bližními nejsou tu lidé, kteří by trpěli hlady,
děti jsou dobře živené, i když jejich strava je poměrně jednotvárná. Hlavní obživu tvoří rýže se
syrovátkou, asi jednou týdně jedí maso z koz nebo ovcí. Každá rodina má asi 7-12 dětí, kterých je
všude plno. I když vlastně nic nemají, ani boty, žádné hračky... jsou to děti velmi šťastné, nic je
nestresuje, život tu plyne v klidu, nemají vlastně žádné starosti. Mají spoustu sourozenců, bratranců a
sestřenic a tyto "tlupy" dětí si spolu krásně hrají. Škola je zde bezplatná, ale nepovinná. Když jsem
poprvé na Sokotru přijela, přivezla jsem pár hraček, které jsem rozdala dětem a velice mě překvapilo,
že se o tu jednu jedinou hračku dokáží spravedlivě podělit. Nejprve ji dostal nejmladší člen "tlupy",
poté, co si s ní pohrál, předal ji dalšímu... dostalo se i na děvčátka. Letos se díky vaší sbírce dostalo
na všechny vesnice, kde jsme byli a spoustě dětí jsme udělali velkou radost. I když musím přiznat, že
některé děti hračky odmítly. Asi se jich bály nebo jim byl milejší klacek s otrhaným igelitovým sáčkem,
se kterým si hrály doposud... Ještě jednou děkuji vám a především vašim dětem, že byly ochotné se o
svoje hračky podělit s někým, koho nikdy neviděly. Pokud byste chtěli víc fotek nebo ještě nějaké
informace, cokoliv vás bude zajímat, ráda odpovím.(e-mail: annita@centrum.cz)
S přáním krásného dne
Hana Habrová
Fotografie ze Socotry si budete moci prohlédnout od 1. září v základní škole.
Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy

Co naděláš?
V květnovém čísle Bohuslavického zpravodaje jsem uvedl svůj pohled na činnost našeho obecního
úřadu. Článek byl otištěn se šesti překlepy a jednou zásadní chybou. Podle údajů z Presskanu
nejdražší jímka s příslušenstvím nestála 174285 Kč ale 714285 Kč
Pan starosta Kutina podrobil mé připomínky tvrdé kritice a poradil mi abych se objevil na zasedání
zastupitelstva a poznal všechny problémy, které musí řešit. Na zasedání jsem se objevil 17.5. a poznal, jak to tam
chodí. Mluvil jen pan starosta a ostatní mlčeli. Malou připomínku měl jen pan Hronovský. Připadal jsem si, že
sedím o dvacet let dříve na zasedání MNV, kde měl slovo a pravdu jen ten předsedající. Ostatní mlčeli, případně
jednotně zvedli pravice.
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Z celého dlouhého a nepodstatného povídání mě zaujala jen zmínka pana starosty, že obecní úřad
požádal Krajský výbor, aby jim sdělil, na základě které vyhlášky se určuje obyvatelům u nás placení stočného.
Z kraje došla odpověď, že taková vyhláška neexistuje.
Pan starosta tuto zprávu zahrál do autu nesrozumitelným zápisem pro paní sekretářku. Je tam doslova:
“ZO odkládá všemi 11 hlasy zrušení vyhlášky č. 3/2004 do příští schůze.“ Rozumíte tomu? Já ne!
Kladl jsem si otázku: Nedělá si náš obecní úřad zákony jen pro sebe? Jak je možné, že v okolních
obcích, které mají stejně nedokonalou kanalizaci jako my, stočné neplatí? Kdo to u nás prosadil a proč? A nyní,
protože mu VAK odmítl dále posílat výpisy spotřeby vody obyvatelů, pan starosta rozhodl, že každý občan bude
platit paušál bez ohledu na spotřebu.
A není to jen stočné. Obecní úřad u nás rozhodl, aby se za odvoz odpadků platilo paušálně 250 Kč za
osobu. Někteří obyvatelé odevzdávají přitom čtyři popelnice odpad netřídí, mnozí popelnici nemají (dávají popel
na zahradu), ale platit musí. Že prý tak ubyde černých skládek. Opak je pravdou, černé skládky bují dál – viz
Dolce.
Okolní vesnice i Nové Město se s odpadem přehlásily od firmy Rund k firmě Mária Peterson. Je prý to
výhodnější. Můj syn tam platí ročně za čtrnáctidenní odvoz popelnice 540 Kč. U nás by platil 1250 Kč. A přitom
se tam každý majitel domku může rozhodnout, chce-li popelnice odvážet za týden, za 14 dnů nebo za měsíc a
podle toho platí. V Bohuslavicích jsme to dostali příkazem bez možnosti výběru a odvolání.
A ještě jednu perličku s popelnicí: Ta stará nám dosloužila, museli jsme koupi novou. Soused Hladík mi
poradil, ať ji koupím na obci, že za dal loni 700 Kč. Šel jsem pro ni. Zaměstnanec mi ji vydal, stálo už 800,- a
poradil mi ať ji přijdu zaplatit zítra, dnes že už tu paní pokladní není. Když jsem další den přišel, nestála už 800
Kč, ale zaplatil jsem 950,- Kč. Že prý Rund zdražil. (Buď zdražil Rund nebo obecní úřad.) V každém případě je
to pro mne záhadou, protože firma M. Peterson v Křovicích počítá ještě dnes tyto popelnice po 750 Kč.
A snad bych se měl ještě zmínit o místním bezdrátovém rozhlasu. Obecní úřad rozhodl, že zruší místní
pouliční rozhlas a že si každý může koupit svůj přijímač. Tehdy jsem se z televize dověděl, že takový přístroj
přijde asi na 400 Kč. Obecní úřad však dal přístroje obyvatelům na splátky po 250 Kč za rok. Dnes už jsme
zaplatili 1250 Kč. Když jsem se na to zeptal paní pokladní Syrovátkové, tvrdila mi, že tolik stály. Přesvědčila by
mě, kdyby mně k tomu ukázala pokladní doklad.
A teď docházím k otázce, kam plynou zvýšené poplatky, když se to v obci nějak zvlášť neprojevuje?
Neexistuje snad kromě černých děr ve vesmíru také jedna na obecním úřadu v Bohuslavicích?
A teď ještě k připomínka pana starosty:
Nestraším s tlakovou kanalizací a cenou jímek, uvedl jsem jen fakta. Pokud jste si, pane Kutino,
vyzvedl informační listy od firmy Presskan, a to jste měl, došel byste ke stejným závěrům. Stačí jen vydělit
celkový náklad počtem jímek.
A pokud někdo straší, pane Kutina, pak jste to Vy. Vy tvrdíte, že v budoucnu nebude dovoleno pouště dešťovou
vodu do spádové kanalizace, že by se muselo položit další potrubí pro dešťovou vodu. Toto snad platí jen Pohoří
/důvody tam jsou zcela jiné). Všude jinde spádová kanalizace odvádí i dešťovou vodu – dokonce to kanalizaci
prospívá, promývá ji.
Nezmiňujete se však, že u tlakové kanalizace se musí položit další potrubní pro dešťovou vodu. Tam je
to jednoznačné!
A nakonec se, pane starosto, odvoláváte na odborníky z VAKu, kteří spádovou kanalizaci zamítají a
radíte mi, abych předložil návrh vypracovaný odborníkem. Domnívám se, že než jste poslali zaměstnance
Presskanu za obyvateli, měli jste mít už takový projekt v ruce. Já jsem Vám však poskytl orientační radu
odborníka,, že jeden běžný metr spádové kanalizace vyjde kompletně asi na 1500 Kč (při průměru rour 40 cm,
který by u nás bohatě stačil). Z toho byste mohli vycházet a také z toho, že v naší obci je větší část kanalizace
zcela funkční a že by se jednalo jen o její připojení k hlavní kanalizační větvi.
A nakonec, pane Kutino, bych rád věděl, kde jste sehnal slovo „bezohledný podnikatel“, zvlášť ve spojitosti
s velkoobchodníkem panem Vernerem. Je to snad proto, že nám obyvatelům chtěl vyjít vstříct a vy jste ho
s panem místostarostou odmítli?
Omlouvám se, že jsem dal na papír vše, co mě v obci tíží, ale musel jsem se toho zbavit. Mému
zdravotnímu stavu to neprospívá a proto tím končím.
30.5.2004 M.Richtr

Ze zastupitelstva
Program schůze zastupitelstva obce, konané dne 21.6.
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Žádost o příspěvek – Fond ohrožených
3. Žádost o příspěvek – Diakonie Broumov
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zrušení vyhlášky č. 3/2004 vyhláškou č. 5/2004
Stanovení ceny stočného
Přeshraniční spolupráce
Provozní řád hřiště na sokolské zahradě
Ostatní záležitosti obce
Usnesení

1. Žádost o příspěvek – Fond ohrožených dětí – Diakonie Broumov

Uvedené organizace požádaly o finanční příspěvek – ZO neschvaluje všemi 7 hlasy přispět, jeden se zdržel
hlasování (p.Hronovský).

2. Zrušení vyhlášky č. 3/2004 vyhláškou č. 5/2004

Vyhlášku o stočném nám doporučil zrušit Krajský úřad, není zapotřebí mít vyhlášku, stačí zveřejnit cenu
stočného na vývěsce, ve Zpravodaji, vyhlášení rozhlasem apod. ZO odkládá zrušení vyhlášky a stanovení ceny
stočného na další schůzi. – znovu prověřit možnost vybírat stočné na základě vyhlášky . Schváleno všemi 8 hlasy
přítomných.

3. Přeshraniční spolupráce

p.starosta byl pozván do Piezsyce na otevření výstavy k 160.výročí povstání slezských tkalců. ZO rozhodli na
oplátku pozvat starostu z Piezsyce do Bohuslavic 11.července na Halínský pohár. Schváleno všemi 8 hlasy
přítomných.

4. Provozní řád hřiště na sokolské zahradě
ZO berou na vědomí provozní řád hřiště na sokolské zahradě v Bohuslavicích.
6. Ostatní záležitosti obce
- žádost z čp. 19 o vyčištění studny
- p.Rydlo – SDH poděkoval OÚ Bohuslavice za pomoc při akci 125.výročí založení SDH v Bohuslavicích
konané dne 19.6.2004
- pí. Eva Čudová (kontrolní komise) po prověření činnosti komise na Městském úřadě v Novém Městě n. M
.zjistila náplň, kterou má provádět kontr.komise a žádá členy zastupitelstva v Bohuslavicích o stanovení tématu
kontroly.

Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva dne 21.6.2004
1. ZO schvaluje všemi 8 hlasy přítomných program dnešní schůze
2. ZO schvaluje 8 hlasy přítomných usnesení z minulé schůze – k bodu 8) prozatím se prodá
parc.č. 1391/3.
3. ZO neschvaluje všemi 7 hlasy přítomných přispět organizacím (Fond ohrozených dětí,
Diakonie Broumov), jeden se zdržel hlasování (p.Hronovský)
4. ZO odkládá zrušení vyhlášky a stanovení ceny stočného na další schůzi – schváleno všemi
8 hlasy přítomných.
5. ZO schválili pozvat starostu z Piezsyce do Bohuslavic 11.července na Halínský pohár
všemi 8 hlasy.
6. ZO berou na vědomí provozní řád hřiště na sokolské zahradě v Bohuslavicích
7. ZO bere na vědomí:
- žádost z čp. 19 v Bohuslavicích na vyčištění studny,
- poděkování R. Rydla (SDH) OÚ Bohuslavice - za pomoc při
organizování akce125.výroční založení SDH v Bohuslavicích
konané dne 19.6.2004 na sokolské zahradě
- žádost pí. Čudové o stanovení témat kontrol kontrolní komise.
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Ze zápisníku starosty
Povolení k odběru vody
Dne 24.7. (sobota) bude opět proveden sběr nebezpečných odpadů. Svoz proběhne na
obvyklých místech - u ZEPO, u hasičské zbrojnice a u Marjánky - připravte si tedy na odevzdání
plechovky od barev, starou elektroniku, chladničky, léky, baterie, zářivky a další nebezpečný odpad.
Platit stočné
Upozorňuji občany, kteří ještě nezaplatili stočné, že tak mohou učinit na obecním úřadě každý
den
Dobrá práce Mateřské školy.
Obdržel jsem zprávu od Speciálního pedagogického centra, spec. školy pro žáky s vadami řeči
ve které je vyjádřeno poděkování Mateřské škole v Bohuslavicích za dobrou práci pedagogů v oblasti
logopedie, myslím že toto ocenění si zaslouží být zveřejněno a k tomuto poděkování se také připojit.
K příspěvku pana Richtra.

Æ
Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Pochybuji, zda má vůbec smysl na to reagovat. Přesto jen stručně:
Obecní úřad nic z toho co pan Richtr uvádí, nerozhodl, pokud někdo o něčem rozhodl, tak to bylo
zastupitelstvo obce.
Z popisu zasedání zastupitelstva mám dojem, že jsem tam asi vůbec nebyl, protože to co je
v příspěvku uváděno o jednání o stočném je vymyšleno. Pokud se týká paušálu za spotřebu vody,
občané Bohuslavice nebudou platit za paušál, ten totiž činí 35 m3 za rok, ale jenom za 20 m3, což
je 57 % minimální hygienické spotřeby, tvrdí-li někdo, že nespotřebuje ani polovinu
hygienického minima, pak jej lituji.
Odpady – 250 Kč které občané platí nejsou za odvoz popelnic, ale za sběr tříděného odpadu (viz.
Obecní vyhláška č. 7/2001), černé skládky zmizely, pokud se někde něco objeví, vozí nám to sem
většinou právě občané z obcí, kde se platí za množství odpadů, aby ušetřili. Popelnice prodáváme
za to za co je koupíme v Kovomatu, občané ušetří za cestu, kdo si chce popelnici koupit jinde může.
Rozhlasové přijímače obec rovněž prodala občanům za nákupní cenu, v současné době stojí tyto
přijímače již 1547 Kč, bude li nám je pan Richtr dodávat za 400 Kč rádi je od něho budeme
kupovat.
Kanalizace – to že splašková kanalizace musí být oddělena od kanalizace dešťové platí již dnes,
takže nejde o strašení, ale o skutečnost, jedním z pochopitelných důvodů je nesmyslnost čištění
dešťových vod v čističce. Podle nového zákona nesmí odtékat do kanalizace ani voda ze septiků a
žump. Dělit celkové náklady na kanalizaci počtem jímek je stejně nesmyslné jako dělit celkové
náklady na vybudování vodovodu počtem vodoměrů a tak vypočítat cenu jednoho vodoměru.
Projektů na kanalizaci je na obci několik, ze všech vychází tlaková nejlevněji a ve všech je
počítáno s oddělením splaškové a dešťové kanalizace.
Slovo „bezohledný podnikatel“ jsem sehnal v diskusním příspěvku pana Richtra na minulém
zasedání zastupitelstva a použil jsem je jako nadsázku ve své odpovědi, protože takovéto
známkování podnikatelů neuznávám a vůbec si nemyslím, že jsou bezohlední. Je pravda, že ten,
kdo na minulé schůzi nebyl, toto nemusel pochopit – tímto to tedy uvádím na pravou míru. Pan
Verner za mnou nikdy nebyl a proto jsme ho nemohli s panem místostarostou odmítnout.
Poplatky v obci nikde nemizí, částka vybraná za odpady zdaleka nestačí na pokryti nákladů, které
má obec s jejich odstraňováním, zrovna tak vybrané stočné nepokryje opravy, udržování a
budování nové kanalizace a ani peníze vybrané za rozhlas, nestačí na nákup nových přijímačů.
B.Kutina
Měsíčník, vydává Obecní úřad Bohuslavice, odp. red. Bohumil Kutina, reg. Číslo MK ČR 14461

Vyšlo dne 25. 6. 2004 v počtu 200 výtisků - zdarma
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