Bohuslavický

ZPRAVODAJ
ŘÍJEN
Léto někam odletělo- nám se za ním běžet chtělo.
Třeba je mu také smutno.
Ale proto není nutno plakat, truchlit, naříkat.
I podzim můžeš míti rád.
Heuréka! – „Přišla jsem na to, už to mám!“ Vykřikl můj vnitřní hlas po té, co jsem
nedělní ráno sledovala pohádky z Edova kouzelného balíku. Tak trochu mě inspiroval příběh jednoho
nejslavnějších učenců starověku – Archiméda a s ním spojen pozůstatek školních vědomostí –
Archimédův zákon. Známé „Těleso ponořené do kapaliny ….“, jsem názorně uplatnila v praxi ihned při
vaření knedlíků k nedělnímu obědu. O ty knedlíky však zrovna nešlo a mé vnitřní zvolání „heuréka“
také nebylo zrovna spojené s žádným novým velkým objevem, který by obohatil lidské dění.
Jen mě v tu chvíli napadlo, že se přiblížil čas uzávěrky pro říjnový příspěvek a ještě větší cenu měl
nápad, o čem vlastně říjnový fejeton bude.
No a pohled na ještě nesklizená jablka můj nápad potvrdil. A to mě mimochodem žádné ani nemuselo
spadnout na hlavu. Taky proč? K zákonu gravitace už jablko pomohlo někomu jinému. I když pád
jablka na ustaranou hlavu vědce Isaaca Newtona určitě nebyl tím pádným momentem při tak důležitém
objevu. Mnoho z nás při podobným situacích tak maximálně objeví bouli na hlavě a nebo provokativně
nasazuje nějakou tu bezpečnou pokrývku hlavy. U žen výjimečně může dojít při pádu jablka na hlavu
k následnému objevu ne gravitace ale gravidity. Tedy – pokud se ocitnete v sadu pod jabloní za jiným
účelem než sklizni jablek. A nemyslete, že je to tak vzdálené od Newtonových zákonů a pojmů jako je
hmota, váha, síla, setrvačnost těles
v pohybu, zákon závislosti zrychlení na působící síle, nebo
podstatný objev – zákon akce a reakce. Při čemž při objevu gravidity mohou být reakce velmi různé.
Ale to jsme se dostali úplně někam jinam. No – vlastně až k podzimu a ke sklízení plodů naší
práce. (občas také někoho jiného -to raději řešit nebudeme.)
Léto nám sice odletělo, ale v posledních dnech vůbec nemusíme smutnit, protože se k nám
alespoň na pár dní vrátilo v podobě babího léta a tyto dny byly tou nejkrásnější podzimní výstavou. To,
co dokáže podzim, totiž nedokáže žádný malíř na světě a proto není nutné naříkat, ale zkusit mít podzim
rád.
Když už jsem u té výstavy. Ráda bych vás také na jednu pozvala, ale vezmu to trochu oklikou,
protože vám musím vysvětlit, co té naší , tedy školní výstavě předcházelo. Byl to Krtek a jeho modré
kalhotky. Ano, onen malý milý tvoreček, trochu skutečný, trochu pohádkový a nestárnoucí i když mu je
už 48 let. A tento kamarád se stal inspirací nejen pro družinovou hru ale i pro spoustu dalších činností u
nás ve škole – dokonce však i v Textilním muzeu v České Skalici, kam jsme s našimi žáčky 8. října
vypravili. Děti si zde po vzoru Krtečka všichni vyzkoušely, jak se zpracovává len, jak se spřádá vlákno,
tká plátno, zdobí tiskem a dokonce se mohly přesvědčit, že není úplně jednoduché šlapat na šicím stroji.
Součástí byla i prohlídka muzea s výkladem. Na závěr se zúčastnili soutěže, která byla u příležitosti Dnů
textilních řemesel pro děti připravena. A nyní již cituji z blahopřejného dopisu, který jsme v minulých
dnech obdrželi. „ …dovolte, abychom vám gratulovali k výhře v naší soutěži na Dnech textilních
řemesel. Z celkového počtu 449 vyplněných soutěžních kuponů bylo 18 správných odpovědí a z těch jsme
vylosovali 5 výherců.“ Jedním z oněch pěti výherců je i žákyně 2. třídy naší školy Kateřina Zítková,

která obdržela od Textilního muzea TIBA drobné dárky a určitě i mnoho dalších upřímných gratulací od
učitelů, spolužáků a rodičů.
A tady je už i slíbená pozvánka na školní výstavu, kterou jsme nazvali OD POHÁDKY K
ŘEMESLU, a která se uskuteční ve čtvrtek 25.LISTOPADU v budově místní školy od 8.00 do 18.00
hodin. V tento den proběhne také Den otevřených dveří, to znamená, že můžete navštívit své děti,
vnoučata apod. i ve třídách v době vyučování. A samozřejmě si při tom prohlédnout školu. A že tento
den slaví svátek právě Kateřiny? Já myslím, že už není co dodat.
Ale je tu ještě jedna – již tradiční – pozvánka pro děti a rodiče.
V PONDĚLÍ 1. LISTOPADU SE KONÁ „BROUČKIÁDA“ – tradiční lampiónový průvod
broučků. Odchod broučků je v 18.00 hodin od základní školy. Návrat ke škole a společné rozloučení se
předpokládá asi kolem 19.00 hodiny. A protože se ocitneme přímo v „ dušičkovém čase“ můžeme my –
dospěláci - spolu se svými dětmi, vnoučaty, zároveň vzpomenou na naše blízké a uctít tak památku
mrtvých…..
Jenom bych chtěla připomenout rodičům, aby nepodceňovali to, že se změnou času se bude dříve
stmívat a ani na silnicích není příliš bezpečno .
……Květy položíme, svíčku zapálíme, v duchu rozjímáme, s úctou vzpomínáme…A když odcházíme, na
zdi obílené tento nápis čteme:
CO JSTE VY, BYLI JSME I MY. CO JSME MY, BUDETE I VY.
J. Matoulková

A co zahrádkáři…
V říjnu si všichni uvědomujeme, že podzim je tady. Počasí je proměnlivé, trochu se podobá dubnovému,
až nato, že v dubnu se otepluje, kdežto v říjnu se ochlazuje.
Začíná vhodná doba k výsadbě ovocných stromků. Půda je ještě dostatečně prohřátá a kořeny nových
stromků mohou do zimy ještě růst. Vysazujeme angrešt, rybíz, maliník, ostružiník. Je vhodná doba k přesazování
stromů a různých keřů. Je dobré je důkladně zalít. Pokud dáváme k stromku opěrný kůl, dáváme ho na jižní stranu,
aby chránil kmínek před časným jarním sluncem. Jsou-li stromky které koupíte již nějaký čas vyjmuty z půdy, je
třeba je namočit alespoň na půl dne do čisté vody. Máme-li už sklizeno ovoce, můžeme stromky přihnojit nějakým
hnojivem nebo dobrým kom,postem. Sklizní pozdních odrůd jabloní nemusíme pospíchat. Čím déle takové jablko
ne stromě je, tak mu to jen prospěje. Jablka jsou pak chutnější a déle vydrží. Vhodnou dobu sklizně poznáme tak,
že jde snadno oddělit od větvičky. Stopka se nemá lámat. Říjen je vlastně pro zahrádkáře měsíc žní.
Měsíční pranostika.
Když se přištrachá pan říjen, víno sbírej a len svíjej, by měly dost plátna žabky, a ty dobré k pití kapky.
Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden studený.
Třetího října bouře a louže, třicátého sníh a rampouchy.
Svatý Havel do zelí zajel.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
V říjnu mráz a větry, leden a únor teplý.
Čím dříve listí v říjnu opadává, tím úrodnější příští rok.
Když listí dlouho nepadá, tu dlouhá zima se přikrádá.
V roce, ve kterém je mnoho žaludů, má býti studená zima s množstvím sněhu.
Na svatého Havla musí posední jablko do pytle.
Jablku se také říká královna našich sadů. V kulturní a hospodářsky využitelné podobě usedla jabloň na
trůn někdy kolem 13.,století. Tak uvádí literatura.
Od té doby na ni žádný jiný ovocný druh nemá v našich tuzemských podmínkách. Druhý největší podíl na
produkci ovoce v České republice mají poněkud překvapivě jahody. Proč jsou jabloně v domácích sadech tak
úspěšné? Daří se jim na půdách hlubokých, středně těžkých, hlinitých až jílovitohlinitých. Optimální klimatické
podmínky pro jejich pěstování jsou v nadmořské výšce 200 až 35 metrů, s průměrnou roční teplotou něco nad 7,5
stupňů Celsia a úhrnem ročních srážek 500 až 800 milimetrů. Zahrádkáři, kteří mají zájem o jabloně mohou
vybírat v pestré škále odrůd. Mohu doporučit, aby u prodejců žádali odrůdy rezistentní. Pokud někomu chutná
jablko, které není rezistentní, může si takové koupit, ale muší počítat s tím, že ho bude muset více ošetřovat, aby
měl jablka pěkná. Dneska už prodejci vědí, které jablko je rezistentní, takže mohou poradit.

Ještě něco o tom, kde se u nás vzalo ovocnářství. První významné uchované doklady o ovocnářství na
našem území pocházejí ze středověku. Ve 13. až 15.století se poměrně pestré množství odrůd jabloní a hrušní
začalo rozšiřovat ze zámeckých a klášterních zahrad do podzámčí k poddaným. První ovocné školky začaly
vznikat v 17.století. materiál z nich pak soužil pro další účelově tvarovanou výsadbu, jehož účelem byla hlavně
okrasa spojená s produkcí ovoce. Pravým otcem novodobého ovocnářství se u nás stalo 18.století. začaly se
zakládat ovocnické spolky, které byly nositelem osvěty. Od 19.století odborníci u nás hovoří již o existenci
intenzivního ovocnářství. Rozšiřovaly se specializované školy. Ovocnictví se začalo vyučovat i na základních
školách. Vytvářela se různá rozsáhlá pomologická díla, kde byly popsány vhodné odrůdy pro pěstování ovoce
v různých oblastech republiky. Dvacáté stolení, zejména po vzniku Československa přineslo cílený ovocnářský
výzkum. Druhá polovina minulého století upevnila koncentraci do vhodných oblastí. Tolik zhruba o historii
ovocnářství říká literatura.
Při těch pracovních zahrádkářských povinnostech na našich zahrádkách nám ten čas tak utíká, že ani někdy
nestačíme sledovat události kolem sebe. Ale přece jsem stačil zaznamenat doplňovací volby do senátu a začínající
kampaň pro volby do krajů. Protože jsem v letech, kdy se člověk více musí zajímat o své zdraví, tak mne zaujala
zpráva o tom, že někteří politici dávají návrhy, udělat z nemocnic obchodní společnosti. Znamenalo by to vlastně
privatizaci nemocnic. Vadí mě, že jsme ještě se nesrovnali se spatnými zkušenostmi z privatizací podniků a už se
třeseme na další. Vím, jak důležité podniky po privatizaci dopadly. Některé podniky nakonec musel zachraňovat
stát naléváním peněz, aby alespoň něco fungovalo. Víme také co miliard se muselo vynaložit do privatizovaných a
pitom zkrachovalých bank, aby střadatelé dostali alespoň něco z uložených vkladů. To jsou peníze, bez nich se
člověk nějak nakonec obejde. Přijít však o možnost kde získat zdraví, je hazard. Nemám nic proti soukromým
nemocnicím, ale když ji někdo chce, tak ať si ji vybuduje a budu mu jen fandit, když bude lepší, než ta státní.
Víme také, že dosavadní systém zdravotnictví není založen na dokonalosti, ale každému se dostane pomoci bez
toho, že by si musel hledat nějakého sponzora nebo být v milosti nějaké nadace. Víme také jak to
v privatizovaných podnicích bývá. Že se musí omezovat výroba, propouští se zaměstnanci a některé z provozů se
zastavují nadobro. Neproplácení mezd je také jeden z hitů. Proč by se tak nemohlo dít v nemocniční obchodní
společnosti, kde bude vládnout zákon trhu. Kde jsou záruky, že to tak nebude. Proto se myslím, že solidární
systém, který dne funguje, není všelék, ale nic lepšího zatím lidstvo nevymyslelo. Říká se, že stát je špatný
hospodář. Je však dobrý hospodář podnikatel, který dovede podnik ke krachu? Na tomto to není, vše záleží na tom,
kdo to vede jaký to je člověk, zda schopný nebo neschopný. To právě záleží na tom, jestli jdeme k volbám a volím
ty neschopné. Pokud k volbám nejdeme a necháme to náhodě, zbude nám blbá nálada. Samozřejmě, že se nejdou
chytráci, kteří vždy něco vymyslí, jak to ošidit. Ale nikdy jich není tolik, aby při dobré účasti měli navrch. Mluvím
i o úplatcích politiků v některých stranách. Já si myslím, že nejde o žádné uplácení, ale jen o to aby se veřejnost co
nejvíce otrávila a k těm volbám nešla. O reklamu se postarají sdělovací prostředky, protože to pro ně je vítaná
příležitost jak zaplnit zprávy rozhlasu a televize i stránky novin. A pro samotné aktéry potřebné zviditelnění.
Sepsal L. Mareš

Co jste hasiči…
V sobotu 25. září se konal 9. ročník soutěže v požárním útoku
„Radechovský kopeček“ v Horní Radechové. Tato soutěž byla vypsáno pouze pro
kategorii dospělých. Zúčastnila se naše družstva mužů a žen, mládež tentokrát
zůstala doma. Naše ženy i bez „stabilní strojnice“ Marcely Světlíkové, kterou
bezchybně nahradila Jana Herzigová, obsadily z deseti
Výsledky družstev okrsku Nové Město nad
zúčastněných pěkné 2. Místo (čas 29,97s). Vítězství získalo
Metují:
jen těsně (čas 28,7s) domácí družstvo žen z H. Radechové.
Z novoměstského okrsku se ještě zúčastnily ženy
starší žáci:
z Vrchovin a s časem 35,35s obsadily 7. Místo. Družstvo
3. Nové Město A
čas
22,21 min
mužů s pomocí Marie Huškové předvedlo solidní výkon a
4. Nové Město B
22,42
ze sedmnácti zúčastněných obsadilo 7.místo. muži
10. Bohuslavice A
26,50
z Vršovky byli pouze o 2,23s horší a obsadili 8,místo.
11. Vrchoviny
27,30
O týden později se dočkala i naše mládež. V sobotu
19. Bohuslavice B
32,47
2.října se konal 4.ročník soutěže pětičlenných hlídek
20. Šonov
32,50
mladých hasičů v hasičských disciplinách v Hronově.
mladší žáci:
Těchto disciplín bylo devět: hod hadicí na cíl. Přenášení
1.
Nové Město A
čas
24,38 min
hadic v nosiči, spojování a rozpojování půlspojek, tajná
3. Bohuslavice
26,20
disciplína – správné užití hasicího přístroje, kyvadlová
6. Vrchoviny
27,35
doprava vody a stříkání ze džberovek, překonání překážky –
9. Přibyslav
31,52
nastavovacího žebříku, zhotovení vedení od hydrantového
11. Nové Město B
33,13
nástavce, překonání překážky CTIF – žebříkové stěny a
přenášení ručního hasicího přístroje. Této soutěže se zúčastnily tři naše hlídky, jedna mladších a dvě starších žáků.

hlídka mladších obsadila z osmnácti startujících výborné 3.místo. první hlídka starších doplněna mladším žákem
Tomášem Voborníkem obsadila ze dvaceti startujících 10.místo a druhá hlídka starších, doplněná mladší žákyní
Anetou Rydlovou obsadila 19.místo.
Téhož dne se také konala soutěž v požárním útoku v Českém Meziříčí. Této soutěže se zúčastnily pouze
naše ženy a obsadily 2.místo.
Výsledková listina:

1. Jílovice
2. Bohuslavice
3. Jasenná
4. Ledce

33,69s
35,62s
37,11s
47,70s

Ve dnech 9.a11.října náš sbor uspořádal v Orlovně v Bohuslavicích tradiční posvícení. V sobotu se
konala taneční zábava se skupinou HEKTOR, která se téměř vydařila dle našich představ. Za to v pondělí vzaly
naše představy za SVÉ. OD 10 HODIN BYLA NA PROGRAMU „Zlatá hodinka“. K tanci a poslechu vyhrávala
hudba KOKI, bohužel opět za velmi malé účasti. Večer, kdy od 18 hodin měla začít hrát skupina HEKTOR, byl
pro pořadatele šokující, protože pro velmi malý počet účastníků byla taneční zábava zrušena. O večerní zábavu
nebyl zájem vůbec a nyní je na místě otázka, jestli posvícení v pondělí má význam v dalších letech pořádat?
Dne 16.října se konala pohárová soutěž ZHV pro mladé hasiče v Mezilesí. Zde se opět zúčastnily tři naše
hlídky a soutěžily v těchto šesti disciplínách: střelba za vzduchovky, základy topografie, vázání uzlů, základy
první pomoci, použití hasicích přístrojů a přelézání vodorovného lana. Hlídka mladších žáků obsadila z 31
startujících 14.místo. první hlídka starších s mladším žákem Tomášem Voborníkem, který však z důvodu
nevolnosti ukončil své účinkování v soutěži na třetím stanovišti, obsadila ze 43 soutěžících 25. Místo. Druhá
hlídka obsadila 40.místo. pro informaci opět výsledky družstev okrsku Nové Město nad Metují:
mladší žáci:
6. Vrchoviny
čas:
7. Nové Město A
14. Bohuslavice
17. Přibyslav
24. Nové Město B
27. Šonov

0,55,11 hod.
0,56,58
1,05,42
1,13,28
1,21,11
1,31,09

starší žáci:
7. Nové Město A čas:
9. Vrchoviny
15. Nové Město B
25. Bohuslavice A
38. Šonov
40. Bohuslavice B
43 Krčín

0,50,43 hod.
0,50,53
0,55,11
1,00,38
1,15,33
1,16,54
1 26 02

Jak je zřejmé z výsledkových listin, umístění zejména starších žáků nejsou nikterak lichotivá. Napravit
tyto výsledky mohou naši mladí hasiči ještě při letošní poslední soutěži tzv. „Mikulášském klání“,. Které se bude
konat 11.prosince ve Rtyni v Podkrkonoší. Nesmíme však zapomenout i na úspěchy, kterých naši mladí hasiči
dosáhli během celé letošní sezóny. Pozadu nezůstala také soutěžní družstva dospělých, zejména družstvo žen, které
dosáhlo celkem šestkrát na stupeň nejvyšší. Ale o úspěšné letošní sezóně až zase příště…
Za SD Bohuslavice Karel Čepelka ml.

Ze zastupitelstva
Program schůze zastupitelstva obce, konané dne
25.10.2004
1. Diskuse s představiteli Novoměstska o
strategii rozvoje DSO Novoměstsko
2. Zahájení a kontrola z minulého zasedání
3. Zrušení vyhlášky č. 3/2004 vyhláškou č.
5/2004
4. Stanovení ceny stočného
5. Prodej parcely č. 461/1 a parc. č. 1391/3
6. Žádost o odkoupení obecního pozemku
7. Hospodaření obce k 30.9.
8. Obsazení bytu a garsonky v čp. 295
9. Vítání občánků - dar obce
10. Program obnovy vesnice
11. Žádost o finanční příspěvek – TJ Orel
12. Ostatní záležitosti obce
13. Usnesení

Starosta zahájil schůzi ve 20.00 hodin, přivítal přítomné,
zvláště Ing. Jiřího Tymela, starostu z Nového Města nad
Metují, konstatoval, že je přítomno 10 členů z 11, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta Nového Města a předseda dobrovolného svazku
obcí Novoměstsko seznámil členy ZO se strategií rozvoje
DSO Novoměstsko. V současnosti sdružuje tento svazek 27
obcí. Vytvoření koncepce rozvoje je nutné doložit
k žádostem o dotace jak od státu, tak z EU. Zatím svazek
obdržel 2 dotace, 1 na založení, druhou na zavedení
cyklobusů.
Zastupitelé stanovili priority rozvoje Bohuslavic: kanalizace,
komunikace a získání pozemků na výstavbu bytů a
pracovních příležitostí.

Zrušení vyhlášky č. 3/2004 vyhláškou č. 5/2004
Zrušeno všemi 10 hlasy přítomných.
Stanovení ceny stočného
Celková cena stočného bude stanovena průměrnou spotřebou na nezbytnou hygienu na 1 občany ve výši
20 m3 za rok.
Jednotlivé sazby: ČOV obce
9 Kč / m3
Schváleno všemi 10 hlasy přítomných.
bez ČOV
6 Kč / m3
Bude nutné, aby obec uzavřela s každým občanem
vlastní ČOV
3 Kč / m3
smlouvu o odvádění odpadních vod a o platbě
stočného, dále musí požádat odbor životního prostředí v Novém městě nad Metují o povolení vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a Krajský úřad o povolení k provozování kanalizace.
Prodej parcely č. 461/1 a parc. č. 1391/3
Jelikož po zveřejnění záměru nejsou jiní zájemci, ZO schvaluje odprodej parcely č. 461/1 panu Ing.
Jakubskému a prodej parcely č. 1391/3 panu Jiřímu Šitinovi, čp. 42
Žádost o odkoupení obecního pozemku
ZO schvaluje záměr prodat část pozemku, která vznikne po oddělení dle geometrického plánu na žádost p.
Radka Kvirence.
Obsazení bytu a garsonky v čp. 295
Pořadí doporučila komise určená v minulé schůzi. Na přidělení bytu první pořadí manželé Smitkovi,
druhé pořadí Lenka Nováková. Garsoniéra – nabídnout nejprve Lence Novákové – pokud nebude mít o garsoniéru
zájem – první pořadí pan Tölg.
ZO schvaluje přidělení bytu dle pořadí doporučeného komisí.
Vítání občánků – dar obce
V současné době dostávají rodiče dětí pouze malou květinu a malé fotoalbum. ZO odkládá rozhodnutí o daru
obce malým občánkům do příští schůze.
Program obnovy vesnice
ZO schválilo navržený program akcí obnovy vesnice doplněný o nákup pozemků na výstavbu bytů,
vyčištění rybníčku u Lorenců a zateplení budovy ZŠ a MŠ.
Žádost o finanční příspěvek – TJ Orel
TJ Orel žádá o finanční příspěvek na výměnu stávajících oken a vchodových dveří v orlovně. Rozpočet činí
189.690,- Kč bez DPH. Starosta navrhuje čerpání v letošním roce ve výši 60.000,- Kč, na což bude provedeno
rozpočtové opatření, zbytek bude zahrnut do rozpočtu příštího roku.ZO schvaluje s tím, že bude předložen výběr
dodavatele.
Ostatní záležitosti obce
Starosta informoval, že se obec připojí k akci Zvony z Rovereta. Dne 28.10.2004 ve 21 hodin bude 200
úderů zvonů jak v naší obci, tak i v okolních na památku obětí 1. světové války.
Usnesení ZO dne 25.10.2004
1.
2.

ZO schvaluje všemi 10 hlasy program dnešní schůze a usnesení z minulé schůze.
ZO bere na vědomí vystoupení starosty z Nového Města nad Metují Ing. Jiřího Tymela a strategii rozvoje
DSO Novoměstsko.
3. ZO ruší vyhlášku č. 3/2004 vyhláškou č. 5/2004
4. ZO schvaluje všemi 10 hlasy přítomných sazby stočného: dle spotřeby na 1 občana ve výši 20 m3 za rok
a podle objektu: s vlastní ČOV - 3 Kč / m3, bez ČOV 6 Kč /m3 a s ČOV ve vlastnictví obce 9 Kč /m3.
5. ZO schvaluje 7 hlasy pro, 3 se zdrželi / pí. Hladíková, p. Rydlo a p. Králíček) prodej parcely č. 461/1
panu Ing. Jakubskému čp. 71
A ZO schvaluje 7 hlasy pro, 3 se zdrželi / pí. Hladíková, p. Rydlo a p. Králíček) prodej parcely č. 1391/3
panu Jiřímu Šitinovi, čp. 42
6. ZO schvaluje všemi 10 hlasy záměr prodat část pozemku, která vznikne po oddělení dle geometrického
plánu dle žádosti p. Radka Kvirence
7. ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2004
8. ZO schvaluje všemi 10 hlasy přidělení bytu a garsonky v čp, 295 dle pořadí stanoveného komisí – viz.
příloha
9. ZO odkládá rozhodnutí o daru obce malým občánkům do příští schůze
10. ZO schvaluje všemi 10 hlasy přítomných navržený Program obnovy vesnice viz. příloha

11. ZO schvaluje všemi 10 hlasy zálohu 60.000,- Kč TJ Orel na výměnu oken v Orelně
12. ZO bere na vědomí 200 úderů zvonů dne 28.10.2004 ve 21.00 hodin na památku obětí 1. světové války.

Zápisník starosty
Stočné
Podle nového zákona o vodovodech a kanalizacích se mění některé podmínky pro provozování
těchto sítí. Stočné už nadále nebudeme vybírat na základě obecní vyhlášky ale podle tohoto zákona.
Praktické provedení bude bohužel poněkud složitější, než dosud, v podstatě se ale nezmění výše ani
způsob vybírání stočného, obec však bude muset s každým majitelem nemovitosti uzavřít smlouvu o
odvádění odpadních vod a placení stočného.
Myslím, že se občanům nevyplatí kalkulovat s tím, že smlouvu s obcí neuzavřou, potom
bychom přikročili k předání kanalizace do správy VAKu Náchod. Současná cena stočného u této firmy
činí 16,80 za m3 a to by bylo velmi citelné zdražení této služby pro občany.
V souvislosti s tím upozorňují občany kteří odebírají vodu na zalévání z potoka nebo z rybníka
na to že podle nového zákona jsou povinni požádat odbor životní prostředí v Novém Městě nad Metují,
kde na to mají formuláře o povolení k tomuto odběru vody, za toto povolení se nic neplatí –
v budoucnosti to však bude kontrolováno a ti kteří povolení nebudou mít budou pokutováni.
Zdraví se nedá koupit, ale má svou cenu!
Začalo to úplně nevinně. Jeden poslanec ČSSD nechal rozdat ve sněmovně svůj návrh, kterým vpašoval do
zákona o omezení hluku (!) paragraf, jenž má krajům zakázat převod nemocnic na akciové společnosti. Nemá cenu
se zde zabývat ústavností či neústavností takovéhoto bezprecedentního prolomení práv vlastníka, pokusme se
zamyslet nad věcnou podstatou problému.
Socialistická vláda předala na počátku loňského roku krajům zadlužené nemocnice, povětšinou v zoufalém
stavu. Kraje musejí tuto situaci řešit a socialisté jim jen házejí klacky pod nohy. Takový postoj komplikuje řešení a
prodlužuje období, kdy ředitel nemocnice nemá žádnou nebo jen minimální odpovědnost za výsledek své práce,
což je pro něj jistě dobré, ale pro systém, kraj a pacienty je to katastrofa.
Sociální demokraté s oblibou prezentují převod nemocnic na akciové společnosti jako privatizaci, a záměrně
tak matou veřejnost. To jsou dvě naprosto odlišné záležitosti. Při privatizaci přechází majetek na jiného vlastníka,
například ze státu či kraje na soukromníka, zatímco přechod příspěvkové organizace na akciovou společnost
znamená pouze změnu právní formy podniku, vlastník zůstává stále stejný. Transformace nemocnic z
příspěvkových organizace na akciové společnosti má celou řadu předností. Akciová společnost je ustálenou právní
formou s jasně definovanými parametry, orgány a zodpovědností. Každá nemocnice by tak získala přehledné a
standardní řídící orgány s jasnou, z obchodního zákoníku vyplývající odpovědností. Musela by vést standardní
účetnictví s povinností vnitřní kontroly a externího auditu. Navíc se zde otevírá prostor pro odměňování podle
skutečného výkonu.
Podle socialistů je privatizace a zisk ve zdravotnictví nemorální. Paní ministryně zdravotnictví prohlásila, že
se nemůže smířit s tím, že "bude někdo ležet v obchodní společnosti, kde se vlastně bude obchodovat s jeho
zdravím a jeho životem". Nelze se nezeptat, jak se smiřuje s návštěvou u svého obvodního lékaře či zubaře. Ti
zcela nepochybně poskytují kvalitní zdravotní péči a fungují jako soukromé subjekty. Zisku dnes dosahují téměř
všechny subjekty zúčastněné ve zdravotnictví - farmaceutické firmy, výrobci zdravotních pomůcek, lékárníci,
soukromí lékaři (všeobecní i specialisté) stejně jako soukromé nemocnice. Zisk je pro ně hybnou silou, která je
nutí k co nejlepším službám pacientům. Opravdu je něco špatného na tom, když nemocnice dobře pečuje o své
pacienty-klienty, dobře hospodaří, vytváří zisk a ten zpět investuje například do obnovy přístrojového vybavení
nebo zlepšování prostředí?
Co bude dalším krokem, když socialisté stále hlasitěji křičí, že nechtějí trh, konkurenci, zisk ve zdravotnictví?
Dočkáme se toho, že například do návrhu zákona o evidenci psů vpašují paragraf o znárodnění privátních
ambulancí obvodních lékařů? Nebo se v zákoně o registrovaném partnerství objeví vyvlastnění lékáren? Pak už by
mohly být na řadě obchody s potravinami a výstřel z nějaké velké lodě.
B. Kutina
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