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Výpisy ze zasedání zastupi-

telstva obce 

č. 4/2012 

o průběhu zasedání obecního zastu-
pitelstva konaného dne: 12. 4. 2012 
v obecním hostinci v 18 hodin. 
Přítomni: 9 členů zastupitelstva 
Ověřovatelé zápisu:  
J.  Baše, I. Šimerda 
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová 

Bod č. 1: Zahájení 
Zasedání zastupitelstva obce Bole-
hošť bylo zahájeno v 18 hodin sta-
rostou obce Petrem Kubíčkem. Za 
zapisovatele byla jmenována Ing. 
Marcela Máslová a ověřovatele zápi-
su byli jmenováni J. Baše a I. Ši-
merda. Zastupitelstvo schvaluje pro-
gram zasedání zastupitelstva (viz 
příloha zápisu). 
Hlasování: pro 9 : proti 0 

Usnesení č. 1/4/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje za-
pisovatele, ověřovatele zápisu a 

program zasedání. 

Bod č. 2: Projednání a schválení 
rozpočtu obce na rok 2012 

S navrženým rozpočtem (podle jed-
notlivých paragrafů), který byl zve-
řejněn na úřední desce, ve dnech od 
16. 3. 2012 do 5. 4. 2012, seznámila 
zastupitele a přítomné občany p. Mi-
řijovská. Žádná připomínka nebyla 
vznesena, takže v nezměněné formě 

byl jednomyslně schválen (viz přílo-
ha zápisu).  
Hlasování: pro 9 : proti 0 

Usnesení č.2/4/2012 
Zastupitelstvo obce schválilo na-
vržený rozpočet obce pro rok 
2012 dle jednotlivých paragrafů 
(viz příloha zápisu). 
 

Se svým příspěvkem se přihlásil M. 
Netík jako zástupce a starosta hasi-

čů (příspěvek se netýká bodu č. 2, 
ale z důvodu, že se nemůže zdržet až 
do diskuze na konci programu, vy-
stupuje s příspěvkem nyní).  
     Vznesl připomínku k zápisu 
č.2/2012 ohledně jejich rozhodnutí 
nemít vlastní IČ, kdy tento zápis byl 
zveřejněn ve čtvrtletním zpravodaji. 
Starosta na tuto připomínku odpo-
věděl, že tato záležitost byla probírá-
na na zasedání v únoru a je tedy 
součástí zápisu. Zápisy jsou veřej-
nosti dostupné. Následně byla řeše-
na samotná záležitost jejich rozhod-
nutí, nemít jako SDH vlastní IČ, ve 
které se vyjadřoval M. Ježek a Z. Mi-
řijovská. Přítomným sdělili, že pokud 
je nebude nutit zákonná povinnost, 
nechtějí IČ z důvodů zvýšených ná-
kladů na administrativu. Starosta 
jim na to odpověděl, že na druhé 
straně stojí obec, která ze svého roz-
počtu hradí provoz SDH a je nadří-

zeným orgánem (krajským úřadem) 
upozorňována na budoucí nutnost 

mít s občanskými sdruženími na fi-
nanční příspěvky řádné smlouvy. 
Tato situace byla s SDH řešena už 
v minulých letech. Jako příklad 
uvedl spolupráci obce s místním 
mysliveckým sdružením. Pokud by 
SDH měla IČ, byla by sepsána 
smlouva o příspěvku, finance by by-
ly poskytnuty na účet SDH, který by 
si s nimi hospodařil dle svých potřeb 
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 a vlastního rozpočtu. Současná si-
tuace je taková, že SDH předjedná a 
následně dokládá jednotlivé faktury 
a účtenky, které jim jsou propláce-
ny. Do debaty se vložil M. Máslo, 
který poukázal na skutečnost, že 
pokud by SDH měla IČ, může oslovit 
místní podnikatele jako sponzory 
SDH, především na činnost dětí. Se 

sponzory lze uzavřít smlouvu o re-
klamě a získat tak peníze do svého 

napnutého rozpočtu. Tuto možnost 
v současné chvíli nemohou využít. 
Dále starosta uvedl jako příklad So-
kol Bolehošť, který IČ má a náklady 
na administrativu jsou minimální 
(zpracování a vedení pokladny, da-
ňové přiznání, evidence zpracovávají 
členové jednoty). Daně organizace 
neodvádí. 

Bod č. 3: Schválení přijetí dotace od 
KHK 
KHK schválil dotaci na úroky 
z úvěrů ve výši 50% skutečně zapla-
cených úroků v roce 2012, které bu-
dou činit 48 000,-Kč. 
Hlasování: pro 9 : proti 0 

Usnesení č. 3/4/2012 
Zastupitelstvo schválilo přijetí 
dotace od KHK na úroky z úvěrů 
ve výši 48 000,-Kč.  

Bod č. 4: Schválení dohody s p. M. 

V průběhu soudního jednání ze dne 
11. 4. 2012 s předchozím nájemcem 
obecního hostince ve věci neuhraze-
ných spotřebovaných energií byla 

navržena dohoda na splátkový ka-
lendář se třemi splátkami (květen, 
červen, červenec). Starosta předklá-
dá tuto dohodu zastupitelům ke 
schválení. 
Hlasování: pro 9 : proti 0 

Usnesení č. 4/4/2012 

Zastupitelé souhlasí s  podepsá-
ním dohody s p. M. ohledně 
splátkového kalendáře na úhra-
du vzniklého dluhu v souvislosti 
s pronájmem obecního hostince. 

Bod č. 5: Bezpečnost v obci 
Starosta seznámil zastupitele 
s bezpečnostní situací v obci. 
V poslední době narůstá kriminalita 

krádeže kovů, falešní podomní pro-

dejci a v neposlední řadě potíže 
s drogově závislými občany. 

Bod č. 6: Představení plánu činnosti 
na rok 2012 

 Výstavba infrastruktury na Sol-
nické, na kterou je možné získat 
dotaci.  

 Výstavba dětského hřiště 
v areálu školy – opět možnost 
získání dotace, obec by uhradila 
pouze 100tisíc Kč. (1. etapa: vý-
stavba herních prvků; 2. etapa: 
oplocení, parkovací plocha) 

 revitalizace veřejného prostran-

ství – okolo pomníku úprava ze-
leně, travnatá plocha, lavičky, 
parkovací plochu vedle OÚ, je 
možné získat dotaci 50%, celková 
částka dle vypracovaného projek-
tu je 750tisíc Kč. 

 Energetické úspory ZŠ – 73% do-

tace z celkových nákladů cca 4 
mil. Kč (okna, zateplení pláště a 
střechy, výměna topení - to je 
v současné chvíli v havarijním 
stavu 

Bod č. 7: Diskuze, ostatní 
Starosta zmínil nové webové stránky 
obce se spoustou novinek a vlastní 
doménou www.obecbolehost.cz. 
Součástí jsou i samostatné webové 
stránky místní ZŠ v odkazu, bude 
vložena interaktivní mapa, je založe-

http://www.obecbolehost.cz/
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 ný katalog firem, občané se mohou 

přihlásit k odběru novinek a aktuál-
ních informací na svůj e-mail. 
 
Příspěvek p. N. – vyčištění vodoteče 
ve Lhotě, ke kterému již sjednal jed-
nání s vodohospodáři na 13. 4. 2012 
od 8:30 hod. Starosta svou účast 
přislíbil také. 

 
Příspěvek M. J. – dotaz má na digi-

tální ústřednu, zda by šlo napojit na 
rozhlas sirénu a hlášení s konkrétní 
informací o případném požáru. 
V současné chvíli se siréna spouští 
dálkově z Rychnova n. Kn., 
v některých částech obce není sly-
šet, hasiči nemají možnost získat in-
formaci o tom, kde je konkrétní po-
žár. Starosta navrhl, ať  SDH usta-
noví svého zástupce, kterému bude 
poskytnutý dálkový přístup 
k místnímu rozhlasu, aby mohl pří-
padně sirénu s hlášením spustit. 
 
Příspěvek p. J. S. – dotaz na obecní 
rozhlas, zda by šlo určit konkrétní 
čas, kdy se bude hlásit, neboť mu 
uniká z rozhlasu mnoho zpráv. Sta-
rosta odpověděl, že se celý nový sys-
tém dolaďuje a čas hlášení se plánu-
je na 17 – 18 hod, kdy je většina ob-
čanů doma ze zaměstnání. Některé 
zprávy se však pouští podle kon-

krétní situace. Nelze vyhovět všem. 
Navrhl, že kdo má z občanů zájem, 

je tu asi ¾ roku možnost přihlásit se 
k odběru zpráv pomocí SMS hlášení. 
Jinak je možné nechat si zasílat in-
formace do e-mailu z webových 
stránek. 
 
Příspěvek M. J. - dotaz na stržení 
travnatého pásu u Silných a Henclo-
vých. Proč není upravena i část u 
hřiště. Starosta odpověděl, že úprava 

byla na podnět pí. S., ale pokud bu-
de třeba, časem se nechá upravit do 
roviny i zbývající část travnatého pá-
su, aby se dal snadněji sekat. 

Bod č. 12: Závěr 

Starosta poděkoval přítomným 

zastupitelům a zasedání v 19:15 hod. 

ukončil. 
 

Zápis č. 5/2012 

o průběhu zasedání obecního zastu-
pitelstva konaného dne: 24. 5. 2012 
na obecním úřadě v 18 hodin. 
 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva 
Omluveni: J. Baše, M. Máslo 
Ověřovatelé zápisu: B. Roll, M. Végsö 
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová 

Bod č. 1: Zahájení 
Zasedání zastupitelstva obce Bole-
hošť bylo zahájeno v 18 hodin sta-
rostou obce Petrem Kubíčkem. Za 
zapisovatele byla jmenována Ing. 
Marcela Máslová a ověřovatele zápi-
su byli jmenováni B. Roll a M. 
Végsö. Zastupitelstvo schvaluje pro-
gram zasedání zastupitelstva (viz 

příloha zápisu). 
Hlasování: pro 7 : proti 0 

Usnesení č. 1/5/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje za-
pisovatele, ověřovatele zápisu a 
program zasedání. 

Bod č. 2: Schválení závěrečného 
účtu a zprávy o přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2011 
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřed-
ní desku včetně elektronické 
v termínu od 30. 4. 2012 do 15. 5. 
2012. Zastupitelstvo projednalo zá-
věrečný účet, jehož součástí je závě-
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 rečné přezkoumání hospodaření ob-
ce za rok 2011.  
Hlasování: pro 7 : proti 0 

Usnesení č.2/5/2012 
Zastupitelstvo obce schválilo zá-
věrečný účet obce a celoroční 
hospodaření obce za rok 2011 
„bez výhrad“. 

Bod č. 3: Rozpočtová opatření 

Zastupitelům byla předložena úpra-

va příjmů v rozpočtu obce dle sku-
tečnosti č. 5001 (viz příloha zápisu). 
Hlasování: pro 7 : proti 0 

Usnesení č. 3/5/2012 
Zastupitelstvo schválilo rozpočto-
vé opatření č. 5001, které je sou-
částí tohoto zápisu.  

Bod č. 4: Hospodaření za období 1-
5/2012 
Starosta seznámil zastupitele s pře-
hledem hospodaření obce od počát-
ku roku a zpracovaným souhrnem 
sdílených daní v porovnání 
s minulým obdobím od r. 2005 (viz 
příloha). Dále informoval o situaci 
RUD (rozpočtové určení daní), které 
se týká všech měst a obcí v ČR. Zde 
dochází ke změnám. Obec doposud 
dostávala na obyvatele cca 7 tisíc Kč 
a po navrhovaných změnách by výše 
příjmů z daní měla být cca 9tisíc na 
obyvatele. Oproti tomu mohou být 

vyšší výdaje např. na dopravní ob-
služnost, školství, apod. 

Bod č. 5: Dotace na energetické 
úspory ve škole a změna vytápění 

Žádost o dotaci byla přijata, ale za-
tím je umístěna v tzv. náhradním 
koši (tzn. „pod čarou“). Nyní bude 
třeba do září vyřešit způsob vytápění 
ve škole. Dle výpočtu nákladů na vy-
tápění by např. plynové vytápění 
stálo ročně cca 132 tisíc Kč bez za-

teplení budovy a po výměně oken by 
úspora činila cca 16 tisíc. V součas-
nosti se protopí cca 88 tisíc bez ná-
kladů na obsluhu kotle.  Oproti pů-
vodnímu projektu (žádosti o dotaci) 
starosta navrhuje využít nově při-
pravovanou dotační výzvu vhodnou 
k plynofikaci školy. Stávající projekt 
bude upraven dle konkrétní situace.   

Hlasování: pro 7 : proti 0 

Usnesení č. 4/5/2012 

Zastupitelstvo souhlasí 
s podáním žádosti na dotaci k 
profinancování plynofikace školy 
a s úpravou stávajícího projektu 
na vytápění a zateplení budovy 
školy. 

Bod č. 6: Změny v nákladech na 
provoz 
Starosta seznámil zastupitele 
s aktuálními náklady na provoz ško-
ly (viz příloha). Dále byli zastupitelé 
informováni o nutnosti menších 
oprav ve školní jídelně, kde je nutno 
vyřešit výmalbu a v budoucnu bude 
třeba zakoupit i nový nábytek (jídel-
ní stoly a židle), které dosluhují. Sta-
rosta navrhl vzhledem k současné 
rozpočtové situaci zajistit alespoň 
výmalbu jídelny. 
Hlasování: pro 7 : proti 0  

Usnesení č. 5/5/2012 
Zastupitelé souhlasí s novou vý-

malbou školní jídelny. 
 
Dále byla projednána výše příspěvku 

rodičů dětí, kteří navštěvují mateř-
skou školu. Starosta navrhuje za-
chování stávající výše 300 
Kč/měsíčně za jedno dítě dle kalku-
lace nákladů. 
Hlasování: pro 7 : proti 0 

Usnesení č. 6/5/2012 
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 Zastupitelé souhlasí s výší pří-

spěvku 300 Kč/měsíčně na jedno 
dítě ve školním roce 2012/2013. 

Bod č. 7: Dětské hřiště 
Starosta informoval zastupitele o 
schválení dotace na dětské hřiště. 
Obec využije původní poptávkové 
řízení na herní prvky z počátku ro-
ku, případně zašle nové podklady 

(dle nabízeného materiálu a zpraco-

vání). V letošním roce bude hřiště 
vybudováno pouze pro potřeby ZŠ a 
MŠ. V další etapě v příštím roce bu-
de vybudováno nové oplocení a 
zpevněná parkovací plocha. 
 
Další schválenou dotací v letošním 
roce je příspěvek od DSO Poorlicko 
na herní prvky ve výši 50 tisíc Kč.  
Podle podmínek musí herní prvky 
být umístěny na pozemcích obce. 
Dle diskuze se jeví jako vhodná loka-
lita část Kouty. V místě před obec-
ním úřadem se počítá s úpravou 
podle již navrženého projektu. 

Bod č. 8: Webové stránky obce 
Starosta seznámil zastupitele 
s novými webovými stránkami prak-
tickou demonstrací na monitoru, jak 
stránky pracují, co je na stránkách 
dostupné a s novými funkcemi, kte-
ré stránky nabízejí. 

Bod č. 9:  Projekt „Vzdělaný zastupi-
tel“ 
Starosta seznámil zastupitele 
s možností e-learningového kurzu 

pro výkon funkce zastupitelů obce. 
Podle zájmu starosta rozešle infor-
mace jednotlivým zastupitelům. 

Bod č. 10: Záměr o pronájmu neby-
tových prostor v obecním hostinci 

Vzhledem ke stávající smlouvě na 
dobu určitou musel být zveřejněn 
nový záměr a bude uzavřena nová 
smlouva na dobu neurčitou. Ve 
smlouvě budou upřesněny podmín-
ky zajištění velkých akcí (plesy, dů-
chodci apod.). 

Bod č. 11: Nová smlouva na teleko-
munikační služby 

Starosta porovnal nabídku firmy Li-

ve Telecom se stávající smlouvou Te-
lefónica O2 a zajistil novou smlouvu 
na provozování pevné linky a faxu. 
Tím dojde k úspoře cca 50 % nákla-
dů. 

Bod č. 12: Nová smlouva na dodava-
tele elektrické energie 
V této věci byla provedena soutěž o 
dodávky el. energie přes DSO Poor-
licko a nová smlouva na dodávku el. 
energie přinese úsporu cca 21% 
oproti stávající smlouvě. Do soutěže 
se zapojila obec i škola. 

Bod č. 13: Výstavba Solnická 
Starosta seznámil zastupitele se 
schválenou dotací na výstavbu inže-
nýrských sítí na Solnické ve výši 600 
tisíc Kč. Nové sítě budou zahrnuty 
do majetku obce. Výběrové řízení na 
dodavatele bude zajišťovat firma Ir-
bos, která zpracovávala všechny 

podklady. Celý projekt výstavby bu-
de rozdělen pravděpodobně na více 
etap. 

Bod č. 14: Zařazení místních komu-
nikací 

Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových zaslal obci nabíd-
ku na bezplatné převedení místních 
komunikací (části polních komuni-
kací v katastru obce – na pozemcích 
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 od Habeše směrem k lesu a podél 
lesa Mlaka. 
Hlasování: pro 7 : proti 0 

Usnesení č. 7/5/2012 
Zastupitelstvo obce souhlasí se 
zařazením uvedených komunika-
cí do seznamu místních komuni-
kací. Dále souhlasí s  bezplatným 
převedením uvedených komuni-

kací od úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. 

Bod č. 15: Běžná korespondence a 
ostatní 
Pan K. (chalupář v Lipinách) zaslal 
žádost o spoluúčast při zatrubení 
obecního příkopu u jejich stavební 
parcely z důvodu přístupu na poze-
mek. Vzhledem k možnostem obec-
ního rozpočtu bude po realizaci pou-
žitý materiál odkoupen až příští rok. 
Zatím si zatrubení zajistí vlastními 
náklady, po upřesnění podmínek, 
jakým způsobem bude stavba pro-
vedena. 
Hlasování: pro 7 : proti 0 

Usnesení č. 8/5/2012 
Zastupitelstvo obce souhlasí 
s odkupem materiálu na zatrube-
ní příkopu u parcely v Lipinách 
v roce 2013. 
 
Paní K. majitelka nemovitosti ve 
Lhotě žádá o odkup malé travnaté 

plochy před domem z důvodu udržo-
vání a zpevnění kačírkem nebo za-
travňovací dlažbou pro parkování 

vozidla. Zastupitelé navrhují vyhovět 
této žádosti, která bude zařazena 
k dalším žádostem pro následné za-
měření v letošním roce. 
Hlasování: pro 7 : proti 0 

Usnesení č. 9/5/2012 
Zastupitelstvo obce navrhu-
je prodej malé travnaté plochy u 

čp. 37. 

SK Sokol Lipiny podal žádost o pří-
spěvek na jednodenní relaxační zá-
jezd seniorek do lázní v Poděbra-
dech. Dále požádal o příspěvek na 
dětský den na 2. 6. 2012, který or-
ganizačně zajišťují. 
Hlasování: pro 7 : proti 0 

Usnesení č. 10/5/2012 
Zastupitelstvo obce souhlasí 

s příspěvkem 150 Kč/osobu na 
organizovaný výlet seniorek SK 

Sokol Lipiny a s příspěvkem 
2 000 Kč na věcné ceny na dětský 
den v Lipinách. 
 
Výbor končícího Českého červeného 
kříže v Bolehošti přednesl záměr vě-
novat dětem do školy zůstatek jejich 
pokladny zanikající organizace. Celý 
obnos 9 200 Kč bude věnován míst-
ní ZŠ. 
 
Společnost ODEKO – starosta se-
známil zastupitele se situací ve spo-
lečnosti. Odeko se nachází na roz-
cestí další existence. Mnohé náklady 
nyní není schopna sama ovlivnit 
(skládkovné, rekultivace skládky, 
rozvoj společnosti atd.). P. Šubrt na-
bídl svůj podíl ve firmě k prodeji, ale 
další podílníci zatím nemají zájem 
ho odkoupit. Další podrobnosti mů-
že případným zájemcům z řad za-
stupitelů poslat e-mailem. 

 
ZŠ – požádala o navýšení kapacity 

družiny na 30 míst. 
 
Obci byla podána ústní stížnost p. 
N., majitele obchodu potravin na 
znečišťování jeho pozemku v době 
konání akcí na hřišti – pořadatelé 
tuto záležitost budou muset řešit 
vlastními silami a na své náklady 
okolí hřiště uklízet. 
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 Dále byly řešeny podněty místních 

občanů ohledně spotřeby el. energie 
při pořádání akcí na hřišti. Doposud 
energie hradila obec. Nově je navr-
ženo platit za každou akci paušál 
200 Kč/den (připojení na el. síť). 
Hlasování: pro 5 : proti 0 : zdrželi se 
2 (Miřijovská, Roll) 

Usnesení č. 11/5/2012 

Zastupitelstvo obce souhlasí 
s paušálním poplatkem na ener-

gie (připojen k el. síti) na hřišti ve 
výši 200 Kč/den. 
 
U obecního hostince byly zabudová-
ny parkovací sloupky zamezující 
průjezdu vozidel a především vjezdu 
těžké techniky za hostinec. Tím bu-
de odlehčena chátrající kanalizace a 
žumpa. Osobní vozidla budou mít 
přístup podle potřeby, jelikož vjezd 
od zastávky autobusu je volný a dále 
jsou dva sloupky odemykací a lze je 
tedy sklápět. 
 
Půjčování party stanu do Ledec a 
naopak vleku z Ledců – dalším jed-
náním je pověřen P. Prause. 
 
V tomto týdnu bylo místní šetření 
starosty s obyvateli novostaveb na 
Habeši (viz. příloha) ve věci zatrube-
ní příkopu a zpevnění vjezdů u no-
vostaveb v roce 2009. Starosta zašle 

písemnou odpověď s žádostí o úhra-
du příspěvku a obyvatelé budou po-

zváni na příští zasedání. 
 
Pronájem bytu v obecním hostinci – 
v současné chvíli je situace taková, 
že stávající nájemce zmizel, byt není 
vyklizený, řádně předaný, není ani 
podána výpověď z nájmu a nebyly 
předány klíče, které jsou součástí 
systému. Náklady spojené 
s výměnou dveřních vložek (cca 

30 000 Kč) budou společně 
s náklady za spotřebované energie a 
doplatek nájmu vymáhány po ná-
jemci soudně. 
 
Starosta zmínil poznámku ve věci IČ 
místní SDH, která byla v minulosti 
již probírána. Shromáždil další pod-
klady, které budou předány zástup-

cům SDH k projednání. 

Bod č. 16. Diskuze 
V diskuzi se Z. Miřijovská zmínila 
v otázce snížení rychlosti kolem ško-
ly z obou směrů, kde byla původně 
značka upravující rychlost na 30 
km/hod. Starosta toto řeší na SÚS a 
dopravním inspektorátu společně 
s dalšími úpravami a dopravním 
značením po obci.   

Bod č. 17: Závěr 
Starosta poděkoval přítomným za-
stupitelům a zasedání ve 21:45 hod. 
ukončil. 
 
 

Informace občanům 

Činnost v obci  

 Tvorba nových internetových 

stránek obce 

 Průběžná oprava veřejného osvět-
lení 

 Uzavřena nová výhodnější 

smlouva na dodávky elektrické 
energie pro obec (objekt obecního 
úřadu, hostince, veřejného osvět-
lení, hasičské zbrojnice a školy) 

 Uzavřena nová výhodnější 

smlouva na telekomunikační 
služby 
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  Dokončení příprav pro stavební a 

územní povolení pro výstavbu RD 
Solnická. 

 Příprava podkladů pro výstavbu 

dětských hřišť. 

 Přípravy na společenskou akci 
Letní gulášové slavnosti 

 Průběžná údržba zeleně a veřej-
ného prostranství 

 Uskutečnil se první sběr objem-

ného komunálního odpadu, který 
využilo mnoho občanů!  

 Obec aktivovala sběr drobných 

elektrospotřebičů vč. baterií. 
Sběrná nádoba vč. pokynů 
s rozpisem vhodného odpadu je 
umístěna v budově obecního 
úřadu v přízemí, za vchodovými 
dveřmi. 

 Oprava a vyčištění kanalizace 

v úseku v ulici k nádraží. 

 Úprava digitální ústředny veřej-

ného rozhlasu 

 

 

Statistika domů v obci 
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část Bolehošť 143 101 16 9 17 121 16

část Bolehošťská Lhota 63 41 12 5 5 47 9

část Lipiny 36 24 6 3 3 28 5

CELKEM 242 166 34 17 25 196 30

počet domů
z toho využití 

domů

  
 Ve statistikách lze mnohdy nalézt mnoho zajímavých informací, které lze 

různě porovnávat a kombinovat. Pro zajímavost vám zde uvádíme několik čísel 
o množství domů v obci a o jejich využití. Jednotlivé údaje se však mohou lišit 
s ohledem na aktuální stav ke dni vydání zpravodaje.  
Poznámky k tabulce: 

 celkem (čp. a eč.) – celkové množství evidovaných domů 

 obývaných – množství domů s přihlášeným trv. pobytem a trv. užívaný 

 chalupy užívané – domy bez trvalého pobytu avšak využívané 

 chalupy neužívané – domy bez trvalého pobytu a prakticky nevyužívané 

 ostatní – hospodářské, veřejné a jinak užívané objekty 

 domácností – odhad počtu domácností trvale hlášených obyvatel (v jed-

nom domě jich může být více)  

 nevyužité objekty – domy bez využívání k bydlení, rekreaci či podnikání 
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Tvrdost pitné vody  

 Další ze zajímavých údajů vztahujících se nejen k naší obci je tvrdost 
pitné vody. Pro informaci jsem zde uvedl několik obcí a měst v našem regionu. 
Údaje jsou převzaty z podkladů společnosti AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. K. 
Z všech sledovaných obcí je tvrdost pitné vody v naší obci největší, což jistě 
není dobré pro naše zdraví ani pro spotřebiče nebo domovní rozvody.  
 

vodovod 

Tvrdost vody 
(mmol/l) 

vodovod 

Tvrdost vody 
(mmol/l) 

od do od do 

Bolehošť 4,12 4,22 Přepychy 3,14 3,23 

Častolovice 2,51 2,59 Rychnov n. K. 3,45 3,76 

Dobruška 3,15 3,56 Solnice 2,97 3,04 

Kostelec n. O. 2,00 3,00 Týniště n. O. 1,26 3,58 

Lípa n. O. 1,70 1,82 Vamberk 2,71 2,83 

  

tvrdost 
vody 

velmi 
tvrdá 

tvrdá 
středně 
tvrdá 

měkká 
velmi 
měkká 

mmol/l >3.76 2,51–3,75 1,26–2,5 0,70–1,25 <0,5 

 

Nové webové stránky obce 

 V dnešní době se setkáváme stále více s požadavky na počítačovou gra-
motnost. Stále více domácností vlastní výpočetní techniku a obvykle i připojení 
k internetu. Bez těchto prvků by dnešní úřady nemohly fungovat ani jeden 

den. Všude kolem vidíme poznámky typu: „více informací najdete na webových 
stránkách“. Nejen z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro modernizaci webových 
stránek obce. Mnozí z občanů však doposud nevědí, k čemu jsou tyto stránky 
dobré a co zde mohou najít. Kromě nového vzhledu zde ve stručnosti předsta-
vím alespoň novinky a změny připravené na jaře tohoto roku. 
Novinky: 

 pro občana zanedbatelná, pro obec důležitá novinka je vlastní doména, na 

které jsou stránky umístěné. Nová adresa stránek je www.obecbolehost.cz 
(dříve www.poorlicko.cz/bolehost nebo dočasně www.bolehost.cz). 

 Další novinkou, kterou však občané nemohou poznat, je lepší práce se 

stránkami při jejich aktualizaci. 

 Zřejmá je nová služba AKTUALITY, která tu byla i dříve, ovšem mnohem 
méně přehledná a méně využívaná. Občané mají nyní možnost se zde při-

http://www.obecbolehost.cz/
http://www.poorlicko.cz/bolehost
http://www.bolehost.cz/
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 hlásit k odběru novinek, které jsou aktualizovány každý den. Všechny akce 
uvedené v AKTUALITÁCH jsou zároveň zaznamenány v KALENDÁŘI AKCÍ. 

 Zajímavou novinkou nejen pro turisty je INTERAKTIVNÍ MAPA obce 

s důležitými body a informacemi k zakresleným objektům či místům. 

 Doposud chybějící byl seznam místních podnikatelů, který je nyní uveden 

v KATALOGU FIREM. Uvedeny jsou zde místní firmy a živnostníci vč. kon-
taktů. Zájemci zde neuvedení mohou zaslat údaje pro zveřejnění na email 
obce a následně budou doplněny. 

 Z webových stránek je nyní také dostupná další služba SMS HLÁŠENÍ, kde 

se můžete přihlásit k zasílání důležitých zpráv formou SMS. Tato služba má 
za úkol předat důležitá hlášení z obecního rozhlasu i těm, kteří se např. 

vracejí ze zaměstnání ve večerních hodinách (služba není určena pro zasí-
lání každé relace uvedené v rozhlasu či na internetu). 

 Další zajímavý pomocník je vyhledávač firem a služeb z našeho regionu 

 Za zajímavost stojí i možnost vzhledu v LETNÍM a ZIMNÍM režimu. 

Změny: 

 Došlo k úpravě ÚŘEDNÍ DESKY, která je pro obec povinná, ale nyní i pře-

hledná (povinné zveřejňování dokumentů). 

 Obdobná je také funkce INFORMAČNÍ DESKY, kde jsou ukládány méně dů-

ležité dokumenty a informace (např. místní jízdní řády, seznam lékařských 
pohotovostí nebo sdělení jiných úřadů). 

 Nové zajímavosti o naší obci najdete ve složce NĚCO MÁLO O NÁS. 

 Doplněny jsou samozřejmě i fotogalerie z obce a společenských událostí. 

 Doporučit vám mohu také PRAKTICKÉ ODKAZY s důležitými kontakty, 

jízdními řády, turistickými informacemi či programem kina. 
 
 Jako zvláštní kapitolu bych uvedl nové stránky naší školy, které mají 
svou vlastní adresu (www.obecbolehost.cz/skola) a kde najdete spoustu zají-
mavých, ale i důležitých sdělení školy. Pro zajímavost zde najdete např. jídelní 
lístek na každý den, fotografie z výletů dětí, či informace o projektech školy. 
 V rámci těchto změn došlo i k vložení stránek Sboru dobrovolných hasi-
čů, kde mj. najdete novinky o malých hasičích a pořádaných akcích. 
 A když už se pracovalo na nových internetových stránkách naší obce, 

byly také doplněny (dle možností daného webu) alespoň základní informace na 
dalších místech v internetu (Facebook, Živé obce, Veřejná správa online, Měs-
ta, obce a vesnice v ČR, Wikipedie, DSO Vrchy, DS Orlické hory a Podorlicko). 
 

V naší obci se snažíme, aby byly ulice uklizené. Děku-

jeme všem občanům, kteří se starají o veřejná pro-

stranství před svými domy a tím pomáhají nejen udržet 

naši obec hezkou a čistou, ale také šetří peníze sobě i 

obci. Věřte, že uklizené prostředí a udržovanou trávu 

mnozí ocení. 

http://www.obecbolehost.cz/skola
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Statistika návštěvnosti webových stránek 

 
Měsíční statistika 

Datum 
Počet 

návštěvníků 
Zhlédnutých 

stránek 
Doručených zpráv 

květen 11 524 8703 15 

červen 11 467 7950 20 

červenec 11 627 11038 20 

srpen 11 713 11302 15 

září 11 968 12107 15 

říjen 11 746 11062 50 

listopad 11 587 7394 45 

prosinec 11 809 7507 17 

leden 12 603 9593 35 

únor 12 859 7514 33 

březen 12 1463 7031 47 

duben 12 1712 11917 153 

květen 12 2131 17881 204 

červen 12 2149 20472 128 

*… zkrácené období – do 24. června 

 
Roční statistika 

Datum 
Počet 

návštěvníků 
Zhlédnutých  

stránek 
Doručených  

zpráv 

2007 2585 9477 18 

2008 4327 17509 12 

2009 3830 25002 29 

2010 6558 99166 5 

2011 7941 113702 219 

2012* 8917 74408 600 

*… pouze období 1. leden – 24. červen 
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 Projekt „Dětská hřiště“

 Již dlouho se mluvilo o přání 
všech dětí, mít své první dětské hřiš-
tě v naší obci. Letos jsme proto opět 
žádali o dotační příspěvek a konečně 
také uspěli. V současné době se při-
pravují potřebné podklady a ještě 
tento rok by mělo nové hřiště potěšit 

děti v mateřské a základní škole. 
Hřiště bude umístěno na školní za-

hradě, viz nákres. Do celého projektu 
se zapojily i děti a žáci naší školy vč. 
zaměstnanců a rodičů. Nakreslená 
přání se následně stala i přílohou žá-
dosti o dotaci a podkladem pro výběr 
herních prvků. V následujícím roce 
obec plánuje II. etapu a to výstavbu 
nových plotů a zpevněných ploch, 
které umožní využívat nové hřiště i 
ostatním rodičům s dětmi. Náklady 
na I. etapu budou cca 335 tis. Kč, 

přičemž obdržená dotace bude cca 
235 tis. Kč. Pro zajímavost mohu 
sdělit, že z celkových podaných 1137 
žádostí, bylo schváleno 290, z tohoto 
počtu jsme se umístili 
v Královéhradeckém kraji mezi 11 
úspěšnými obcemi. 

 Tento rok připravil svou žádost 
o příspěvek na dětská hřiště také 

Dobrovolný spolek obcí Poorlicko. I 
tento projekt byl úspěšný a pro naše 
děti tak vznikne ještě jedno menší 
dětské hřiště v části obce Kouty. Zde 
se připravuje investice ve výši cca 50 
tis. na herní prvky + cca 10 tis. na 
další příslušenství. 
 Nyní nezbývá než věřit, že 
schválené dotační příspěvky budou 
poskytnuty včas a výstavba bude 
moci začít co nejdříve. 
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 Projekt „Stavební parcely SOLNICKÁ“ 

 Zde byly dokončeny práce na projektových dokumentacích a nyní čeká-
me na již poslední stavební povolení. Zároveň byly zahájeny přípravy podkladů 
pro výběrové řízení. Půjde-li vše podle předpokladu, stavební práce budou za-
hájeny na podzim tohoto roku. Počátkem června byl na webových stránkách 
zveřejněn nákres rozmístění parcel pro zájemce, kteří již nyní mohou své žá-
dosti pro konkrétní stavební parcelu předkládat na obecním úřadu.  
 I zde byla obec úspěšná s žádostí o dotaci na výstavbu infrastruktury. 

Požadovaná výše dotace byla schválena ve výši 600 tis. Kč. Cena parcel zatím 
není dána, neboť se čeká na závěr výběrového řízení, po němž bude známá fi-

nální cena celého projektu. Snahou obce je, aby pořizovací náklady byly co 
nejnižší a tím i cena pozemků.  

 
 

Projekt „Energetické úspory ve škole „ 

 Již uplynulo 18 měsíců od zpracování projektu na Energetické úspory ve 
škole a od podání žádosti o dotaci ve výši 3 013 tis. Kč. Součástí tohoto projek-
tu je mj. uvažováno s výměnou technologie vytápění (tepelné čerpadlo tzv. vo-
da/voda). Stávající kotel již je na hranici své životnosti a nelze s ním počítat do 
dalších let. V květnu tohoto roku byla ministerstvem zveřejněna informace o 
schválených projektech pro dotaci, které budou pokryty plánovaným balíčkem 
peněz. Náš projekt se bohužel dostal do tzv. zásobníku, což znamená, že na tu-
to skupinu žádostí prozatím nezbyly finanční prostředky. Třetí skupina projek-
tů byla přímo zamítnuta (nemluvím o projektech, které byly vyřazeny již 

v průběhu). Krátce před uzávěrkou tohoto zpravodaje však přeci jen došlo 
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 k posunu. Finanční prostředky určené pro 28. výzvu Operačního programu 

životního prostředí, prioritní osu 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, byly 
doplněny a náš projekt byl schválen. Mezi tím se zastupitelé dohodli, že 
v případě neobdržení dotace dojde alespoň k výměně technologie v kotelně, aby 
bylo zajištěno bezproblémové vytápění. Dílčí stavba (pouze výměna kotle) by 
však znamenala porušení dotačních pravidel a dotace na tento projekt by již 
nebyla přiznána. Vzhledem k nižšímu hodnocení projektu z důvodu nové ko-
telny by vznikl problém získat dotační prostředky i v následujících letech. A 
jelikož nic není jednoduché, musíme nyní počkat na následné kroky ohledně 

registrace dotace, příprav výběrových řízení atd.   
 V současné době proto hledáme i několik dalších variant a řešení, jak 

zajistit vytápění na další topnou sezónu, neboť tento rok se již pravděpodobně 
nepodaří celý projekt realizovat.  
 Zde je vhodné zmínit, že bez získané dotace by nás čekala nejen investi-
ce z vlastních zdrojů do nového vytápění, ale za několik let také do nových 
oken, částečného zateplování atd. Z tohoto důvodu zatím vyčkáváme a doufá-
me, že celý projekt bude moci být zahájen tak, jak byl připraven, tedy v celko-
vé výši investice 4 233 ti. Kč.  
 

Úspěch či neúspěch? 

 V předchozích článcích byly zmíněny připravované projekty, jejichž pří-
pravě jsme se intenzivně věnovali několik měsíců. V tuto chvíli jsme velmi rádi, 
že tato práce nepřišla vniveč a považujeme získání dotačních prostředků za 
velký úspěch. Díky již uvedeným projektům tak mj. získáme příspěvek na úro-
ky z úvěrů, dvě dětská hřiště, snížení nákladů na výstavbu stavebních parcel a 
výstavbu nové kotelny ve škole, vč. zateplení celé budovy. Ke schváleným dota-
cím ve výši téměř 4 mil. Kč na uvedené projekty musí obec vynaložit z rozpočtu 
další nemalé výdaje, přičemž významná část je zařazena do rozpočtu pro tento 
rok. Zbývající část si obec pravděpodobně zajistí pomocí bankovních úvěrů.  
 V současné době by nás tedy měly čekat „potěšující“ práce nad výběrem 
dětských herních prvků, výběrovými řízeními na stavební dodávky, kontrolou 
stavebních prací atd.  
 Můžeme si ale položit otázku: „Sdílí podobné nadšení i sami občané“? 

Zatímco je na jedné straně snaha nejen uspořit nemalé výdaje na chodu obce a 
získat pro obec tak důležité finanční prostředky, stojí na druhé straně povaha 

několika občanů, kteří svými výmysly ztrpčují práci i radost ostatním. Opako-
vaně pak slýcháváme zcela překroucené a lživé informace, které jistě neposlou-
ží dobrým vztahům a klidu na mnohem důležitější činnost. V obci se pak šíří 
fámy, pomluvy, urážky a další nesmysly, které se jak jinak nezakládají na 
pravdě a poškozují tak jméno nejen naší obce, jejich zastupitelů, dobrovolných 
spolků apod. Jednou z těchto posledních nepravdivých zpráv, která se šíří 
„vzduchem“ a nikdo se k ní samozřejmě nehlásí, je např.: „zastupitelé chtějí 
zrušit hasiče“. Mnohé „zaručené zprávy“ ani nelze v rámci slušnosti na tomto 
místě publikovat. S klidným svědomím mohu potvrdit, že takováto informace a 
mnoho dalších, je 100% nepravdivá. Je politování hodné, že někoho těší tako-
véto zprávy připravovat a šířit. Pokud má kdokoliv z občanů zájem, může si 
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 přijít podobně „zaručené zprávy“ ověřit, nahlédnout např. do zápisů ze zasedá-
ní zastupitelů nebo se zúčastnit zasedání osobně jako host. 
 Je opravdu hloupé a smutné, že místo práce nad přípravou dalšího roz-
voje naší obce a společenského života občanů, řeší někteří lidé otázky typu: 
„zda je zpoplatněno připojení k el. síti na hřišti a zda tím není diskriminována  
určitá skupina lidí“, „zda ten či onen navštěvuje akce více v Bolehošti nebo 
v Lipinách“, „zda není některý spolek více podporován či zvýhodňován“ a po-
dobně.  
 Bylo by na čase neřešit podobné malichernosti a věnovat takto ztracený 

čas společné činnosti v obci. Kromě zmíněných projektů nás čeká v blízké době 
několik společenských akcí: Letní gulášové slavnosti, Závody ve spřežení, vo-

lejbalové turnaje a další. Zabývejme se raději přípravami na další akce a ne-
ztrácejme čas a energii malichernostmi a hloupostmi. 
 

Změna vlakového jízdního řádu  

 Počínaje dnem 10. 6. 2012 vstoupil v platnost no-
vý jízdní řád ČD. Na trati Týniště n. O. – Náchod došlo ke 
změně ve spoji č. 5152 a 5155. První z nich je spoj 
s odjezdem v 19:40h z Týniště n. O., který nyní bude 
omezen pouze na pátek a neděli (+ výjimky). Druhý ze 
spojů s odjezdem ve 20:41 h z Náchoda bude omezen pouze na pátek. Tato si-
tuace samozřejmě může komplikovat dopravu především některým občanům, 
kteří dojíždí do zaměstnání směr Hradec Králové nebo Rychnov n. K., 
s pracovní dobou do 18 h. V současné době neexistuje adekvátní náhradní 
spoj. Z HK lze nyní cestovat autobusem přes Opočno nebo vyčkat na další spoj 
s odjezdem z HK ve 21:04 h. Z RK lze využít spoj s odjezdem ve 20:02 h.  
 Na žádost některých občanů proběhlo jednání se společností OREDO 
(organizátor regionální dopravy) a nyní se řeší náhradní možnosti.  
 Omezení dopravních spojů v našem kraji je dáno především úsporami 
nákladů v této oblasti. Královéhradecký kraj chce především zajistit dopravní 
obslužnost v době největší poptávky. Z tohoto důvodu se změny dotkly 32 že-
lezničních méně vytížených spojů (0,5% z celkového rozsahu).  
 Kompletní seznam změn v Khk je uveden na webových stránkách obce. 

připravil Petr Kubíček 

 

 

Divadelní jaro 

 
 
 
Letošní ročník Bolehošťského diva-
delního jara byl zahájen nedělním 
představením 1. dubna. V odpolední 
čas k nám dorazil pro některé občany 

již známý divadelní spolek NA TAHU 
z Červeného Kostelce. Tentokrát se 
zde představil s veselou rodinnou 
pohádkou Jak se léčí strašidla aneb 
krákorání na Krákorce, která se ne-
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 jen těm nejmenším divákům velmi 

líbila. 
 Další představení odehrál pro 
nás dosud neznámý divadelní spolek 
DIVIŠ ze Žamberku. Soubor přijel se 
svou novou hořkou retro komedií Ko-
ťata se topívají, která pojednává o vě-
cech a vztazích, ve kterých jsme žili a 
které už jsou, sice nedávnou, ale pře-

ce jen minulostí. Nebo snad ne? Au-
torkou hry je Božen Fixová, herečka 

pražských divadel a menších televiz-
ních rolí. Z těch nejznámějších to 
jsou Návštěvníci, Chobotnice z II. pa-
tra nebo Pan Tau. Režie Miloslav Bě-
lohlávek. 
 Všichni diváci se velmi dobře 
bavili humornými scénkami a her-
cům patřilo poděkování za hezké 
představení. 

 
připravil Petr Kubíček 
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Putování za divadlem 

 Na jaře byl pro 
občany připraven nový 
kulturní program „Puto-
vání za divadlem“. 
V rámci této akce jsme 
naplánovali zájezd do 
Hudebního divadla Kar-

lín na představení „Včera 
Tě zabiju“.  

Návštěva divadla byla 
připravena 
s předprodejem vstupe-
nek i autobusovou do-
pravou. Jelikož divadlo 
slavilo výročí 130 let od 
otevření, obdrželi jsme i 
výborné ceny vstupného, 
čehož využilo 20 lidí.  
 Představení se 
všem opravdu velmi líbi-
lo. Komedie pojednávala 
o souboji tří žen se šíle-
ným vrahem za pomoci 
stroje času. Ve hře měly 
zásadní roli mnohé dve-
ře, z nichž jen jediné 
fungovaly jako vstupní 
brána pro vstup do mi-
nulosti. Jak již název 
napovídá, byly zde situ-
ace, kde bylo zapotřebí 
zabránit vraždě, kdy již 

včera mohlo být pozdě. 
V hlavních rolích se 

představili známí herci: 
Nela Boudová – prosti-
tutka, Ilona Svobodová – 
druhá žena obchodníka 
Reece, Jana Bernášková 
– první žena obchodníka 
Reece, Miroslav Vladyka 
– obchodník, Filip Blažek 
– jeho obchodní partner, 
Martin Sobotka – hotelový detektiv. 
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PRÁZDNINOVÁ LOGOPEDIE A ŠKOLIČKA 

 individuální přístup, pravidelnost a maximální péče 

 navození i docvičení problémových hlásek 
 nácvik správného držení tužky a dalších dovedností 

usnadňujících dětem vstup do 1. tř. 
 

Více na http://mgr-martina-kovarova.webnode.cz 

Tel: 606 547 098 

e-mail: martina.kova@centrum.cz 

 
 
 
 
 

 

SVÁ JUBILEA OSLAVILI: 

86 let Jiří Fišer 

84 let Josef Voltr 

83 let Marie Jirsáková 

82 let Zdenka Vondráčková 

75 let  Vítězslav Novák 

75 let Jaroslav Rathouský 

70 let Jana Sarvašová 

70 let Oldřich Veselka 

 
Srdečně blahopřejeme  

a do dalších let přejeme železné zdraví  
a hodně rodinné pohody! 

Z NAŠICH ŘAD ODEŠEL: 

84 let  Václav Bartoš 

78 let  Růžena Letovská  

 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou 

soustrast! 

S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od kterých 
máme souhlas se zveřejněním nebo obdrželi blahopřání od obce 

 (veřejný rozhlas, zpravodaj apod.) 

http://mgr-martina-kovarova.webnode.cz/
mailto:martina.kova@centrum.cz
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 Rozpis služeb stomatologické 

lékařské služby první pomoci 

okresu Rychnov nad Kněžnou 

pro 3. čtvrtletí 2012 

ordinační hodiny: ........................... sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod. 

datum jméno lékaře adresa ordinace telefon

01. 07. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 781

05. 07. MUDr. Pokorná Jaroslav a Poliklinika Ry chnov  nad Kněžnou 494 515 697

06. 07. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry  448, Opočno 494 667 628

07. 07. MUDr. Přiby lov á Marta Komenského 209, Častolov ice 494 322 706

08. 07. MUDr. Hlav sov á Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958

14. 07. MUDr Seidlov á Zdenka Skuhrov  nad Bělou 17 494 598 205

15. 07. MUDr. Skřičkov á Zdena Poliklinika Ry chnov  nad Kněžnou 494 515 695

21. 07. MUDr. Stejskalov á Věra ZS Kout 566, Borohrádek 494 381 263

22. 07. MUDr. Sudov á Simona Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 031

28. 07. MUDr. Valešov á Pav la Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 667 123

29. 07. MUDr. Šmídov á Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

04. 08. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Ry chnov  nad Kněžnou 494 515 693

05. 08. MUDr. Šťastná Ludislav a ZS Roky tnice v  Orlický ch horách 494 595 292 

11. 08. MUDr. Tancurinov á Jana nám. Dr. Lutzow a 345, Vamberk 736 419 151

12. 08. MUDr. Tomanov á Libuše Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 542 102

18. 08. MUDr. Tůmov á Věra J. Pitry  344, Opočno 494 667 154

19. 08. MUDr. Sv ětlík Filip Ty ršov a 515, Opočno 494 667 553

25. 08. MUDr. Vav řičkov á Hana Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 782

26. 08. MUDr. Podolská  Jana Poliklinika Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 783

01. 09. MUDr. Vy čítalov á Marie dr. Lützov a 244, Vamberk 494 541 757

02. 09. MUDr. Zdeňka Jiří Kv asinská 129, Solnice 494 596 732

08. 09. MDDr. Andělov á Jana J. Pitry  448, Opočno 494 667 123

09. 09. Bahník Dent s.r.o. Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152

15. 09. MUDr. Benešov á Růžena Ty ršov a 464, Dobruška 494 622 040

16. 09. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Tý niště nad Orlicí 494 371 088

22. 09. MUDr. Čapkov á Marie Komenského 366, Doudleby  nad Orlicí 494 383 417

23.09. MUDr. Domáňov á Iv a Poliklinika Ry chnov  nad Kněžnou 494 515 694

28. 09. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Ry chnov  nad Kněžnou 494 531 955

29. 09. MUDr. Hav lov á Marie U Stadionu 1166, Ry chnov  nad Kněžnou 494 539 225

30. 09. MUDr. Hlav sov á Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958

06. 10. MUDr. Kašparov á Dagmar Voříškov a 169, Vamberk 602 514 715

07. 10. MUDr. Ježkov á Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511  
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Poplatky za odpady 

Jistě jste již slyšeli v televizi, v rozhlase nebo četli v novinách, že po-
slanci schválili novelu zákona o místních poplatcích, která mj. zvyšuje stávající 
max. hranici z 500 Kč na 1000 Kč za likvidaci odpadů. Tímto však není dáno, 
že všechny obce a města budou ihned měnit své vyhlášky a poplatek zvyšovat. 
A to i přesto, že vybrané poplatky od občanů se na celkových nákladech za li-
kvidaci odpadů podílí většinou jen z 60-80%. Tyto náklady jsou zatíženy pře-
devším platbami za uložení odpadu. Nemalé peníze také stojí pohonné hmoty 

nebo likvidace černých skládek. 
V naší obci se zatím snažíme udržet náklady za odpady např. přesněj-

šími pravidly pro výběr těchto poplatků. Ty občany, kteří se i přesto snaží této 
povinnosti vyhnout, čekají nemalé potíže. Pro tento rok jsme dále nabídli mož-
nost likvidace odpadů i podnikatelům, což se setkalo s úspěchem. Novinkou 
byl také sběr objemného odpadu, který plánujeme do konce roku zopakovat.  

Tento rok jsme se také více zaměřujeme na kontrolu obsahu popelnic. 
Někteří občané totiž stále nepochopili princip třídění odpadu a ve směsném 
komunálním odpadu tak končí plastové, skleněné, kovové či papírové obaly a 
výrobky, které patří do speciálních nádob. Dále tu je zneužívání tohoto systé-
mu ukládáním bioodpadů. V popelnicích tak mnohdy nalézáme plevel ze za-
hrádek, shnilé ovoce, listí, trávu či seno. Smutné u tohoto nešvaru je, že toto 
dělají zpravidla občané vlastnící zahradu a odpad mohou snadno zkomposto-
vat na svém pozemku. Občas se také najde v popelnicích stavební suť. 
V případě vážného porušení třídění odpadu máme dohodu se svozovou firmou, 
takovéto nádoby, případně neoznačené pytle, ponechat majitelům bez likvida-
ce. Sečteno a podtrženo, při lepším třídění by mohla být úspora v hmotnosti 
svezeného směsného odpadu cca 20-40%. Navíc za vytříděný odpad obec obdr-
ží další finanční prostředky. 

Další snaha o lepší třídění odpadu je doplnění sběrných nádob na sta-
novištích.  Během letních prázdnin dojde na vybraných stanovištích (B. Lhota 
u zbrojnice, B. Lhota u Šimerdů, Bolehošť před školou, Bolehošť u rybníku 
Baba, Bolehošť v Koutech, Lipiny na návsi) k umístění bílých nádob na čiré 
sklo. Dále bude doplněna modrá nádoba na papír v B. Lhotě u zbrojnice. Na-
konec budou také doplněny nádoby na kov. Tyto úpravy znamenají, že kromě 

stanoviště u bytovek budou ostatní místa vybavena pro všechny doposud vybí-
rané tříděné odpady. 

Tímto chceme pochválit většinu našich občanů za velmi dobré a 

především stále se zlepšující třídění odpadů! DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!!! 

Šetříte tak nejen peníze své, obecní, ale především naši matičku zem. 

Na závěr uvádím aktuální stav uhrazených poplatků za odpady na rok 
2012. V současné době má zaplaceno 97% občanů a majitelů rekreačních ob-
jektů. Navíc se letos připojili do systému i mnozí „podnikatelé a živnostníci“, 
kteří tímto přispěli cca 18 tis. Kč. Jelikož splatnost poplatku byla již před nece-
lými třemi měsíci, v současné době bude s dlužníky zahájeno správní řízení 
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 pro vymáhání daňových nedoplatků vč. navýšení dle zákona. V případě neu-
hrazení ve správním řízení bude následně zahájeno exekuční řízení. 

 

Přehled aktuálních statistik třídění odpadu v celé ČR 

Počet kontejnerů na tříděný odpad 213 946 ks 

Průměrná vzdálenost ke sběrným nádobám 106 m 

Počet obyvatel, kteří mohou třídit odpad 10 457 137 (98%) 

Množství vytříděného odpadu 621 273 tun 

Počet občanů, kteří třídí odpad 7 142 858 (2/3) 

 
 

Jsem mistr svého kola 

 
 
 
Ve 4. ročníku základní školy probíhal 
od poloviny března do začátku květ-
na 
kurz dopravní výchovy v rozsahu 16-
ti vyučovacích hodin. Zúčastnili se 
ho všichni žáci – slovy tři. 

V kurzu se nejprve seznámili 
se základními pojmy jako vozovka, 

přechod pro chodce, kde si hrát, kam 
na kolečkových bruslích, co je plná a 
přerušovaná dělicí čára. Poté se výu-
ka zaměřila na dopravní značky. 
Přestože je děti vídají kolem sebe, 
stále nic jim neříkají. Nevědí, na co je 
značka upozorňuje, natož 
aby se podle ní řídily. 
Procvičovali jsme je růz-

nými formami, např. při 
vycházce obcí, hráli jsme 
hry na rychlou orientaci, 
jejich rozpoznávání apod. 

Dalším těžkým 
tématem byly křižovatky. 
Zpočátku jsme řešili jed-
noduché, pak ty, které 
máme v obci a nakonec 
jsme se zaměřili i na ty 
složitější. Nezapomněli 
jsme ani na křižovatky se 
semafory nebo řízené po-

licistou. 
K dopravní výuce patřila také 

teoretická témata jako osvojení si dů-
ležitých telefonních čísel (150, 155, 
158), kdy je používat, jak se chovat 
v dopravních prostředcích, co dělat, 
když jsme účastníky dopravní neho-
dy. 

Každé téma bylo ukončeno 
testem, kde děti sbíraly body za 

správné odpovědi. 
Abychom se mohli stát mis-

try svého kola, museli jsme to své 
poznat – jeho nosné části, zkontrolo-
vat povinné vybavení, provést běžnou 
jarní údržbu, kontrolu brzd. 
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 Protože žáci 4. roč. většinou 

dosáhnou věku 10-ti let, mohou už 
samostatně, s přilbou na hlavě, jezdit 
po silnici. I k tomu probíhala nejprve 
teoretická příprava – kde a jak jezdit, 
jak předjíždět, kde zastavit apod. 

A pak už přišla část, na kte-
rou se děti nejvíc těšily – jízdy zruč-
nosti. Jezdily po travnatém povrchu, 

vyzkoušely, jak se kolo chová 
v písku, že je umění jezdit rychle, ale 

ještě náročnější je jet co nejpomaleji. 
Zkoušely si přejet prkno široké 20 
cm, zabrzdit na něm, jezdit slalom, 
překonat houpačku. I tyto disciplíny 
byly bodované. 

Celý dopravní kurz byl ukon-
čen dvouhodinovým výletem na ko-
lách za doprovodu dvou učitelek. 
Trasa byla záměrně vybraná po málo 
frekventovaných silnicích s různým 

stupněm zátěže – Bolehošť – Ledce – 
Klášter n. D., Vysoký Újezd, Městec – 
Očelice - a zpět po Spraších ke škole. 
Po celou cestu si naši malí cyklisté 
procvičovali nejen dopravní značky, 
ale také styl jízdy. Kvůli lepší viditel-
nosti měli na sobě ze školy zapůjčené 
dopravní vesty a každý svou přilbu. 
Patnáctikilometrovou trasu všichni 

zvládli. Tímto děkuji pí. uč. Mgr. 
Školníkové za ochotu jet ve svém 

volném čase s námi a pomoci 
s pedagogickým doprovodem. 

Za absolvování kurzu získali 
účastníci dva diplomy – jeden za cel-
kový součet bodů, které nasbírali bě-
hem kurzu, druhý za jízdu zručnosti. 
Odznak BESIPu a pexeso s dopravní 
tématikou jim může celé období také 
připomínat. 

Hana Dubnová, uč. dopravní výchovy 

 

Některé děti byly 

 poprvé v kostele
Díky dlouho-

dobé dobré spolupráci 
se ZŠ Přepychy jsme 
využili nabídky p. ře-
ditele Mgr. J. Ma-
cháčka a s našimi žá-
ky jsme se vypravili 
do přepyšského koste-
la na varhanní kon-

cert, protože v naší obci tuto možnost 
nemáme. 

V jeho důstojném prostředí 
jsme se seznámili s největším hudeb-
ním nástrojem – a tím jsou varhany. 
Poslechli jsme si několik skladeb za-
hraných na tento královský hudební 

http://www.google.cz/imgres?q=varhany&start=221&um=1&hl=cs&sa=N&rls=com.microsoft:cs&biw=1680&bih=891&addh=36&tbm=isch&tbnid=XWdAGQ6wEUwDgM:&imgrefurl=http://www.poute.eu/lobendava/view.php?cisloclanku=2011050007&docid=j67yjpxYXza_TM&imgurl=http://www.poute.eu/lobendava/storage/201105131531_Kopie - varhany.jpg&w=555&h=417&ei=Jt97T4LGB9SIhQe-19yhDA&zoom=1&iact=hc&vpx=202&vpy=555&dur=2422&hovh=195&hovw=259&tx=103&ty=111&sig=114688205132928268930&page=7&tbnh=167&tbnw=226&ndsp=38&ved=1t:429,r:30,s:221,i:
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 nástroj. Některé skladby byly od známých hudebních skladatelů, jiné pan var-
haník zaimprovizoval právě jen pro nás. Také jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vých informací o hře na varhany. Přímo na kůru nám ukázal, kde je tzv. var-
hanní skříň s píšťalami, varhanní stůl s pedály, manuály a rejstříky.  

Program, který trval téměř hodinu, nás velmi zaujal.  

Mgr. J. Hejčová, učitelka 

Záslužná činnost 

Každoročně si ve škole připomínáme Den Země. Ačkoliv tento den při-

padá na 22. dubna, my jsme ho letos „oslavili prací“ až o několik dní později, 
kdy počasí už bylo ustálené a mohli jsme jít s dětmi ven. Cílem našeho letoš-

ního putování po naší obci bylo: Poznávám přírodu a pomáhám jí. 
Děti za doprovodu učitelek obešly část vesnice. Při vycházce si nejen 

všímaly přírody, rostlin, živočichů, ale také případné nečistoty a odpadků. Ty 
měly za úkol sesbírat a tak přispět svou prací k ochraně životního prostředí 
nás všech. 

 

Indiáni 

Na školní zahradě se za jed-
noho hezkého dopoledne objevili Indi-
áni. Nebyli sice opravdoví, ale jako 
Indiáni vypadali a mnoho toho o nich 
věděli. Celou hodinu nám barvitě líčili 
o jejich způsobu života a o indiánské 
kultuře. Už víme, jak se staví vigvam, 
čím lovili zvěř, jaké nádoby a nástroje 
používali. Sami jsme si vyzkoušeli 
střelbu na terč, rozdělávání ohně a 
jiné věci, které potřebovali ke svému 
životu. Naše školáky zajímalo, kam 
chodily děti do školy? Nikam, zněla 
odpověď, všemu je učili rodiče. Do 10-
ti let je vychovávala převážně mamin-

ka, a potom si výchovu chlapců pře-
vzal tatínek, který je učil bojovému 

umění. Dívky se dál věnovaly udržo-
vání rodinného ohně. I na další zvídavé otázky uměli studenti vysoké školy, 
kteří se zajímají o kulturu severoamerických Indiánů, hbitě odpovědět. 

 

Knihovna 

Každý rok zavítáme se školními dětmi do naší místní knihovny. Paní 
Šimerdová nám ji vždy velice ochotně zpřístupní mimo otevřené úřední hodiny.  
K dětem pohovoří o potřebě číst, ukáže zajímavé tituly, naláká na ty nejnovější 
a nabídne jim možnost jejich výpůjček. Děti pak z takové exkurze odchází na-
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 těšené. S sebou si odnášejí  přihlášky a slibují, že určitě budou číst a pravi-

delně do knihovny docházet. 
Letos nám p. Šimerdová nabídla i něco nového. Domluvili jsme se, že 

se od příštího školního roku budeme v knihovně scházet častěji, protože nám 
z knížek bude předčítat. Doufáme, že by se mohly do četby postupně zapojit i 
děti.  

Výborný nápad, na který se moc těšíme! 
 

Nejen prací živ je člověk 

Toto známé české pořekadlo si uvědomujeme i my, učitelky ve škole. A 

proto občas rády zařadíme 
dětem, do jejich pracovního 
týdne, zpestření a zábavu. 
Z nabídky kulturních před-
stavení si však pečlivě vybí-
ráme, abychom prostřídaly 
během školního roku nejen 
různé žánry, ale také, aby se 
program dětem líbil. Tako-
vým vydařeným bylo např. 
vystoupení kouzelníka. Není 
třeba psát více, fotografie 
jsou toho svědkem.  

Čáry, máry, fuk… 

 

Veselé zoubky 

Ač si to většina z nás neuvědomuje, zubní kaz zůstává i ve třetím tisí-
ciletí nejrozšířenější infekčním onemocněním. Školy dnes již nezajišťují preven-
tivní zubní prohlídky, 
jak to bývalo zvykem 
v dřívějších dobách. O to 
důležitější je péče ze 

strany rodičů.  

A protože si uvě-
domujeme, že právě ve 
věku od 6 let si děti vy-
tváří návyky, které si ne-
sou do svého budoucího 
života, zapojili jsme naše 
děti 1. třídy do preven-
tivního programu Veselé 
zoubky. Zábavnou a 
hravou formou jsme jim 
vysvětlili, proč je nutné 
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 si zoubky čistit po každém jídle a pravidelně dvakrát ročně navštívit zubaře. 
Zároveň jsme jim přiblížili, jak vypadá ústní dutina i samotný zoubek a jak 
vzniká zubní kaz. 

 Po úspěšném ukončení kurzu každý prvňáček dostal preventivní balí-
ček zaměřený na péči o dětský chrup. Taštička obsahovala tyto předměty: 
zubní kartáček, zubní pastu, žvýkačky bez cukru, ústní vodu indikující zbyt-
kový zubní kaz, informační brožuru pro rodiče, díky které si budou moci spolu 
se svými dětmi zásady prevence zopakovat. 

Společnými silami můžeme pro děti udělat mnohem více než jeden bez 

druhého. Ukažme dětem správnou cestu ke zdravým zoubkům! 
 

Počasí nám nepřálo 

Tolik jsme se těšili 
na společné setkání rodi-
čů s dětmi, ale silný déšť 
nám mnoho společných 
chvil nedopřál. 

Už od dubna se 
děti ve družině s paní uč. 
Školníkovou připravovaly 
na zahradní párty. Vy-
mýšlely zábavu, sestavo-
valy menu, připravovaly 
odměny a dárky pro své 
maminky, protože to mělo 
být setkání zároveň spo-
jené s gratulací ke Dni matek. 

Onoho dne 22. května panovala ve škole od rána napjatá nálada, plná 
očekávání. Děti byly netrpělivé a skutečně se nemohly dočkat, až padne 16. 
hodina. Celé odpoledne dolaďovaly maličkosti, když se přihnala kolem druhé 
hodiny krátká bouřka. Všechno, co nesmělo zmoknout, muselo zpátky dovnitř 

do školy. A zase znovu ven. 
A totéž se dělo krát-

ce i po zahájení v 16 hod. 
Sotva začaly probíhat první 

soutěže mezi dětmi a rodiči, 
z oblohy začaly padat první 
krůpěje, které sílily natolik, 
že nás ze zahrady vyhnaly 
dovnitř. Ale vtěsnat kolem 
stovky lidiček do naší tělo-
cvičny bylo náročné. 

I přesto se děti 
předvedly jako hostitelé. 
Všem nabídly vlastnoručně 
vyrobené chlebíčky, bábov-



  Strana - 32 - 
Vydání 3/2012 

 

Bolehošťský ZPRAVODAJ 
 ky, drobné slané i sladké pečivo. My dospělí jsme se postarali o horké nápoje. 

Víc už jsme udělat nemohli. 
A tak se naplnilo jedno známé přísloví „Větru ani dešti neporučíš“. Ale 

my se nevzdáme. Příští rok se sejdeme znovu a to by v tom byl čert, aby se 
nám to nevyvedlo! 

Zároveň 
tímto všem děku-
jeme za hojnou 
účast. 

 

Náš školní výlet 

Cílem le-
tošního školního 
výletu byl nedaleký 
barokní zámek a 
jemu blízký hrad 
v Potštejně. 

Hned 
v prvních minutách 
zámecké prohlídky 

děti žasly nad tím, na jaký zámek při-
jely. Vtipnou a originální formou na-
hlédly do života místní šlechty 
z poloviny 18. století. Zámeckými 

komnatami nás provedla hraběnka 
Anna Marie Harbuval Chamaré 

„osobně“ a po celou dobu se o nás 
starala poslušná služebná Maryška. 
Společně jsme si zatancovali barokní 
tanec v mramorovém sále, zazpívali si 
v hudebním salónku a dohromady 
museli přelstít chamtivého hraběte, 
který návštěvu z jiného století roz-
hodně nečekal. Všechny tři postavy 
znaly dokonale každičký koutek zám-
ku. Prohlédli jsme si celé první patro 
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 zámku, které je nově opravené. Jeho jídelnu, dámskou ložnici, velký mramoro-
vý sál a další komnaty. Součástí expozice je původní rodový mobiliář. 

Na dobrodružné stezce zrekonstruovaným zámeckým parkem a růžo-
vou zahradou jsme potom plnili řadu úkolů, které naše děti ohromně bavily. 
Dostali jsme plánek s klíčem a tím jsme otevírali jednotlivé trasy našeho obje-
vování. 

Pohádkově je nově vybudovaná herna pro děti, kde jsme nahlédli do ří-
še všelijakých pohádek a pohádkových bytostí. Poznali jsme jich všech deset a 
tak nás čekala odměna v podobě záhadného pokladu hraběte Chamaré! 

Po celou dobu programu jsme ve chvilkách oddechu měli možnost sva-
čit a posedět si ve stylové zámecké cukrárně, kde jsme mohli ochutnat vynika-

jící domácí zákusky, zmrzlinové poháry aj. dobroty. 
Odpočatí jsme se vypravili na potštejnský hrad. Stoupání na jeho vr-

šek nás odměnilo překrásným pohledem na okolní krajinu.  
Výlet se velmi vydařil a všem vřele doporučujeme prožít opravdu ne-

všední den! 
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Poděkování ČČK 

Místní spolek Českého červeného kříže v Bolehošti se rozhodl ukončit 
svoji činnost. Za svoji dlouholetou činnost uspořil 9 200 Kč. A tuto částku vě-
noval jako peněžitý dar naší základní škole. K slavnostnímu předání došlo na 
Dětském dnu 2. června v Lipinách, kdy jsem z rukou jednatelky p. Šimerdové 
převzala darovací poukaz. 

Všem členům a jmenovitě předsedkyni pí. Marii Bašové, pokladní pí. 
Marii Drašnarové a již výše zmíněné pí. Šimerdové moc a moc děkujeme.  

S finanční částkou si jistě poradíme a o jejím smysluplném vyčerpání 
je budeme informovat.  

Mgr. Hana Boukalová, ředitelka ZŠ a MŠ 
 

 

Poděkování sdružení MM Forest 

Konec školního roku je vždy u nás spojen se závěrečným hodnocením 
a bilancováním. Dovolte mi proto, abych prostřednictvím Zpravodaje poděko-
vala za příkladnou spolupráci a pomoc pánům Máslovým. I díky nim jsme měli 
ve škole v chladných měsících příjemně teplo.  Kdykoliv bylo potřeba, vždy za-
jistili topení - přivezli, složili, nařezali, na čas a odměnu nehleděli. Na slova dí-
ků vždy jen odpověděli: „Vždyť to děláme pro naše děti.“ 

A tak ještě jednou: 
Díky za Vaši ochotu a vstřícnost! Velice si vážíme Vaší namáhavé a 

těžké práce. Moc a moc děkujeme za dodávky dříví do školy. 
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Činnost Sokola Lipiny  

 

  
 Poslední informace z pod lípy, byla o uskutečnění soutěže v luštění 
křížovek. Následnou větší akcí, kterou Sokol pořádal 27. 3., bylo již tradiční 
„Aranžování jara“ na kterém se setkaly skalní přítelkyně především velikonoční 
výzdoby. Také si odnesly (samozřejmě po zaplacení ) sazenice květin pro 

okrasu oken a zahrádek.  
 Z Bolehoště za rela-
xací se vypravily cvičenky – 
seniorky oddílu SK Sokola 
Lipiny. Cílem cesty bylo ten-
tokrát lázeňské měs-
to Poděbrady. Za krásného, 
slunečného počasí 

jsme prošly lázeňský park, 
kolonádu, navštívily solnou 
jeskyni, projely se lodí po 
Labi  a vyhlídkovým vláč-
kem kolem golfového hřiště 
jsme se vrátily  zpět do víru 
lázeňského života. Moc tu-
ristiky jsme si sice neužily, 
zato ochutnávka lázeňských 
dortíčků, zmrzlin a kávy by-
la na vysoké úrovni.  Večer 
jsme se načerpané energií a 

kaloriemi vrátily do-
mů s tím, že se opět vrhne-
me na pravidelné cvičení a 
protahování těla. Děkuje-
me za milou finanční podpo-
ru této ak-
ce zastupitelům obce Bole-

hošť. 
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  Pěkné počasí přilákalo 

na Dětský den cca 100 ná-
vštěvníků, děti předvedly hezké 
vystoupení, které připravily pod 
vedením svých učitelek. Byla 
pro ně připravena řada soutěží, 
od tradiční májky, přes střelbu 
vzduchovkou, skákání v pytli, 
hodu míčkem a přetahování. 

Novinkou byla chůze na chů-
dách, které se za pomoci dospě-

lých zúčastnily i ty nejmenší dě-
ti. Pro pobavení dětí i dospělých 
vystoupili členové SDH Bolehošť 
se stříkáním na terč a po skon-

čení ukázky si to mohli vyzkou-
šet všichni přihlížející. Pan 
Kramář předvedl akrobatický 
let s modelem letadla, ze které-
ho pro pobavení dětí, ale i při-
hlížejících dospělých, sypal ze 

vzduchu bonbony. Za účast 
v jednotlivých soutěžích byly 

děti bohatě odměněny i díky 
sponzorským darům od obce 
Bolehošť, MS Bolehošť, SDH 
Bolehošť, Agrospolu Bolehošť, 
a. s., ZO KSČM Bolehošť a So-
kola Lipiny. Jako vždy při po-
dobných akcích bylo zabezpe-
čeno občerstvení pro návštěvní-
ky od bavorských vdolečků po 
grilovanou kýtu. Večer se od-
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 měnili přiměřenou zábavou dospělí. Dětský den se uskutečnil dle programu za 
hezkého slunného počasí a slušné účasti dětí i diváků. 
Zájezd do pivovaru Náchod 
V pátek 8. června jsme 
uspořádali autobusový zá-
jezd na exkurzi do Pivovaru 
Náchod, který v tomto roce 
slaví 140 let od svého zalo-
žení. Od roku 1935 nese 

značku PRIMÁTOR.  Jako 
specialista na pivní speciály 

obohacuje náš trh nejen 13 
druhy piv, ale i výbornými 
limonádami. Novinkou le-
tošního roku je kvašené 
tmavé pivo anglo-irského 
původu. Jako první přichází 
na český trh s novinkou 
jednorázových plastových 
sudů typu Petainer o velikosti 20 litrů. Jedná se o lehký obal (PET), určený 
k jednorázovému použití. Po rozsáhlých rekonstrukcích a svým vybavením 
patří technologicky mezi nejmodernější pivovary naší republiky. Nové moderní 
zařízení umožňuje vařit pivo klasickou, staletími prověřenou technologií, cha-
rakteristickou pro české pivo. A na toto pivo, dnes i s příchutí grepu a na dob-
ré limonády vás zveme do naší klubovny pod Lípou.  
 Pálení čarodějnic 2012  
Za krásného, rekordně teplého počasí a rekordní návštěvností (cca 300 lidí) se 
v pondělí 30. 4. uskutečnilo v areálu SK Lipiny tradiční pálení čarodějnic s vy-
hlášením MISS čaro-
dějnice Lipiny 2012. 
Do soutěže o titul 
MISS bylo přihlášeno 
16 čarodějnic. Titul 
získala 7 letá zástup-

kyně z Bolehoště sl. 
Anička. Pro děti bylo 

připraveno několik 
sportovních disciplín, 
pro všechny přítomné 
pak bohaté občer-
stvení. K tanci a po-
slechu hrála skupina 
hudebníků z Jaromě-
ře a v příjemné atmo-
sféře se dobře bavila 
řada přítomných hos-
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 tů i z přilehlých vesnic. Bohužel, obča-

né naší obce by se dali spočítat na „prs-
tech jedné ruky“. 
 V průběhu jarních měsíců pro-
bíhalo zdravotní cvičení žen – seniorek 
ve školní tělocvičně. Po dobu letních 
prázdnin bude pokračovat cvičení 
v prostorách SK Lipiny – Pod Lípou. Tě-
šíme se na všechny ženy (bez rozdílu 

věku), které si chtějí protáhnout tělo a 
ještě se pobavit v příjemném kolektivu. 

 
 
Pro nejbližší období Vás zveme k návštěvě následujících akcí:      
21. 7. 2012 ..................................................................... 1. „Plážový volejbal“  
11. 8. 2012 ..................................................................... 2. „Plážový volejbal“ 
7. – 9. 9. 2012 .......... Vozatajské MVč. oblasti v Lipinách se zahraniční účastí 

za SK Sokol Lipiny 

Šárka Hiršová 

 
 

Zpráva ze sboru  

dobrovolných hasičů 

 

 Vážení spoluobčané, do-

volte mi, abych vás seznámil 
s činností našeho hasičského 
sboru v nedávném období. 
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  Dne 17. března, přesně 
v den 134. narozenin bolehoš-
ťského sboru, byl přítomen veli-
tel Jan Ježek na odborné radě 
velitelů v Opočně.  23. března 
se konala za účasti 17 členů 
schůze v hasičské klubovně. Na 
pořadu jednání bylo zhodnocení 
předešlého hasičského plesu a 

dětského karnevalu. Dále byl 

odsouhlasen plán akcí na nové 
období.  31. března jsme pro-
vedli po naší obci sběr starého 
kovového šrotu. Tímto chceme 
všem spoluobčanům poděkovat 
za každý kousek železa, který 
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 nám poskytli. Ještě jednou děkujeme. Dne 8. dubna byla pořádána další člen-

ská schůze v hasičské klubovně. Byl na ní zhodnocen sběr kovového odpadu a 
jednalo se o přípravách na nadcházející turnaj v živém stolním fotbálku. Dne 
12. dubna se zúčastnili 4 členové okrskové schůze v Přepychách. Dne 21. 
dubna jsme uspořádali na hřiš-
ti před Obecním úřadem netra-
diční recesistický turnaj v ži-
vém stolním fotbálku. Místo fi-
gurek byli na tyčích živí spor-

tovci. Zúčastnit se mohl kdoko-
liv, jen se musel dopředu ohlá-

sit. Byl to první a určitě ne po-
slední turnaj v tomto zajíma-
vém sportu. Prvnímu ročníku 
nepřálo moc počasí, ale i přesto 
se turnaje zúčastnilo pět druž-
stev. Každé družstvo čítalo šest 
členů. Na prvním místě se 
umístil tým „BEZEJMENNÍ“, 
který obdržel pohár s diplomem, soudek piva a další občerstvení. Po vyhlášení 
vítězů pokračovala volná zábava s reprodukovanou hudbou. Po celý den záso-
boval hasičský stánek závodníky i fanoušky jídlem i pitím. Dne 30. dubna jsme 

uspořádali pálení čarodějnic a 
přátelské posezení na hřišti před 
Obecním úřadem. Tomuto dni 
přálo krásné slunné počasí a 
akci tak navštívilo mnoho lidí 
nejen z Bolehoště, ale i z okolí. 
Návštěvníci si měli možnost 
opéct své nebo na místě zakou-
pené buřty, čehož využily hlavně 
malé děti. A kdo neměl chuť na 
buřta, mohl si vybrat z nabídky 
jídel hasičského stánku. Stánek 

zásoboval návštěvníky po celý 
den jídlem i pitím všeho druhu. 

Též po celou dobu akce hrála re-
produkovaná hudba, o kterou se postaral DJ Vřesťa. Pro děti bylo připraveno 
mnoho her a soutěží o ceny. K večeru pak bylo vyhlašování nejhezčích masek 
malých čarodějů a čarodějnic. Tento den také obohatila ukázka cvičených poli-
cejních psů, kterou předvedl náš člen a policista T. D. Ukázal nám pejska cvi-
čeného na vyhledávání výbušnin a pejska vycvičeného na vyhledávání požářišť 
a hořlavých látek. Samozřejmě každý pejsek byl za svou ukázku pochválen a 
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 podarován pamlskem. Dále nám byl na dobrovolníkovi z řad návštěvníků ná-
zorně předveden pyrotechnický oblek. Dne 5. května pořádal celý 19. okrsek 
tradiční Floriánskou jíz-
du, která byla zakonče-
na okrskovou soutěží 
v požárním sportu. 
V deset hodin dopoled-
ne vyjela za zvuku sirén 
kolona všech hasič-

ských vozidel našeho 
okrsku z Přepych a po-

kračovala přes Bolehošť, 
Ledce, Jílovice až do 
Očelic, kde byla ukon-
čena. Po druhé hodině 
odpoledne vypukly 
okrskové závody, kte-
rých se zúčastnilo cel-
kem 17 družstev. Pro 
náš sbor to byl památný den, protože jsme obsadili první místa téměř ve všech 
kategoriích. První místo vybojovaly naše děti, dále pak vyhráli muži do 35 let i 

muži nad 35 let. 
V kategorii ženy jsme se 
neúčastnili, jelikož naše 
ženy nestartovaly. 7. květ-
na prošly oba zásahové 
vozy zdárně technickou 
kontrolou. Tímto děkuje-
me všem členům, kteří se 
starají o hasičskou tech-
niku a udržují ji 
v provozuschopnosti a bo-
jeschopnosti. 12. května 
se zúčastnily naše děti 

hasičských závodů 
v Houdkovicích. Na těchto 

závodech obsadily chvály-
hodné čtvrté místo. Ve 

dnech 25. až 27. května nás reprezentovaly děti na okresním kole soutěžní hry 
Plamen v Jílovicích. Dne 2. června byla přítomna obě hasičská vozidla na dět-
ském dnu v Lipinách. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout zásahová vozi-
dla našeho sboru a naši mladí hasiči zde předvedli ukázku hasičského útoku 
z umělé nádrže.  

Za SDH Bolehošť připravil M. Franc 
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Myslivecké jaro 

 

 Činnost našeho mysliveckého sdružení v měsíci dubnu pokračovala 

vyčištěním a dezinfekcí krmných zařízení pro zvěř. Při senážování vojtěšek 
jsme se snažili najít zalehlá srnčata a uklidit je z dosahu zemědělské techniky. 
 Jako každý rok nám pan Roll zasel řepu, což znamená pro každého 

člena jednocení a další péči o ni až do sklizně. 
 V trnovské odchovně jsme zakoupili káčata, která budeme mít v na-
šem zařízení do doby, než je přeočkujeme a vypustíme volně na vodu. Ohrom-
né ztráty nám zase působí střety zvěře s motorovými vozidly. Převážně srnčí 
zvěře bylo jenom na úseku Křivice - Přepychy letos usmrceno zhruba 20 kusů.  
 Dále bych apeloval na občany, kteří chodí se svými psy na procházku 
do přírody. Uvědomte si, prosím, že mláďata se volně pobíhajícím psům nemo-
hou bránit.  

 Děkuji jménem MS za pochopení 

 

    za MS Bolehošť, předseda revizní komise 
Ladislav Šimána 
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Dřízna u Přepych 

 
     Stručný popis posvátného místa Dřízna 

 
 Krásou požehnaný kraj pod Orlic-
kými horami uchovává několik menších 

mariánských poutních míst. K nim patří i 
malebné údolí Dřízna, asi 2 km od Pře-

pych. 
Mariánští ctitelé vyhledávají dřízenské 
údolí zvláště v nedělních odpoledních ho-
dinách měsíce května a října. Můžete se 
projít cestičkami – křížovou cestou s Bo-
žím hrobem, shlédnout kapli a studánku. 
V přírodním půvabu tohoto místa vdechu-
je poutník do duše ovzduší milosti.  
 Na začátku údolí pramení vydatný 
pramen, který nikdy nevyschne a u které-
ho kdysi dávno naši předkové založili obec 
Přepychy. Kousek dál v údolí se nachází 
pramen „Křížovka“ pojmenovaný podle kříže, který tu odedávna stával. Tento 
pramen se těšil u lidí zvláštní úctě, důvěře a zbožnosti a ta nikdy neochabla, 
ani když bylo toto místo sešlé a zpustlé.  

Později vznikl velký zájem a nadšení pro to, aby „Křížovka“ byla uprave-
na na důstojné poutní místo. Díla se ujal stavitel Václav Hrubý z Opočna. Na 
jeho popud byla v roce 1883 studánka upravena jako mariánská jeskyně s ná-
pisem: „Já jsem Neposkvrněné početí“. Před jeskyni byla umístěna kovová 
mřížka a malá jímka, do které vtéká voda z jeskyně. 

Nejstarší památkou zachovanou až 
dodnes je na kmenu zavěšený obrázek 
Matky Boží s dítětem, namalovaný na dře-
vě a zasklený v plechovém rámu s letopoč-

tem 1764. Na obraze jsou velká písmena 

M. P. Kdo, však tento obraz pověsil a proč, 
není známo. Původní, několikrát obnovo-
vaný, dřevěný kříž byl v 80. letech 19. sto-
letí nahrazen z prostředků nejmenovaného 
dárce křížem litinovým. Ten byl objednán z 
huti arciknížete Albrechta ve Slezsku. Po-
stavení kříže bylo dokončeno při světle lu-
ceren o půl noci před svátkem Narození 
Panny Marie 8. září 1883. Další den v ne-
děli 9. září 1883, v den, kdy se slavilo 200 
let vysvobození a ubránění Vídně od Tur-
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 ků, posvětil kříž a jeskyni P. Antonín Flesar, farář z Přepych. Na tuto slavnost 

přišlo nevídané množství věřících.  
Vlastním zakladatelem Dřízen jako 

poutního místa byl přepyšský kaplan P. 
Alois Mádr, který zemřel roku 1892 ve vě-
ku 41 let. Jeho zásluhou byla v roce 1883 
postavena nad pramenem výše zmíněná 
kamenná jeskyně se soškou Panny Marie 
Lurdské a starý dřevěný kříž u studánky 

byl nahrazen křížem kovovým na kamen-
ném podstavci. Právě díky kaplanu 

Mádrovi byla také v roce 1883 postavena 
kaple s oltářem Panny Marie Lurdské. Na 
oltáři jsou umístěny i sochy sv. Jáchyma a 
sv. Anny. Vpředu po stranách kaple je ješ-
tě socha Božského Srdce Páně a socha sv. 
Josefa. Na stráni v lese byly v roce 1891 
zřízeny kapličky křížové cesty. Jsou za-
končeny „Božím hrobem“ vytesaným ve 
skále. Všechno bylo postaveno z darů vě-
řících a z iniciativy jmenovaného P. Aloise Mádra. Vděční farníci postavili to-
muto horlivému knězi poblíž kříže pomník. 

V roce 2009 byla zahájena 
další větší oprava tohoto místa zá-
sluhou P. Pavola Bazára CM, ad-
ministrátora farnosti Přepychy a 
jeho neúnavného pomocníka pana 
Ježka. Oprava se týkala především 
křížové cesty, Božího hrobu, po-
mníku kaplana Mádra, bylo obno-
veno zlacení nápisů. Historický 
obraz Panny Marie z roku 1764 je 
restaurován. O poutní místo se 
starají sestry z farního domu v 

Přepychách a také pan Ježek, kte-
rého za jeho zásluhy při obnově 

dřízenského poutního místa osobně vyznamenal diecézní biskup mons. Domi-
nik Duka. Věříme, že využijete nabídky strávit v Dříznách příjemné chvíle du-
chovního občerstvení, třeba formou rodinného výletu (k dispozici je i ohniště!).  

Odkaz a přání našich předků 
První přání je, aby toto posvátné místo, které bylo vybudováno usilovnou prací 
a velkou obětavostí - nezpustlo, ale spíše se stále zvelebovalo. 
Druhé přání, které vychází z hloubi duše je, aby toto posvátné místo přinášelo 
požehnání pro celý kraj a bylo na přímluvu Matky Boží pomocnice křesťanů 
nevyčerpatelným zdrojem milostí na duši i na těle. 
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 Třetí přání pro ty, kdo na toto místo přijdou a s neomezenou důvěrou k boho-
rodičce a celé svaté rodině budou zbožně prosit, aby byli vyslyšeni a po celý 
svůj život aby pociťovali mocnou ochranu, ale zvláště aby byli ochráněni ode 
všeho zlého v hodince své smrti, na přímluvu Panny Marie Dřízenské. 

 
„Pamatujte na skutky našich otců, které činili za časů svých  

a dojdete slávy věčné.“ 

zpracoval Pavel Kavalír 
Poutě a pobožnosti - Hlavní pouť: 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie 

 

Cyklistický silniční závod 

Vážení občané! 
 Cyklistický profesionální tým Whirlpool Author ve spolupráci s HSK 
Hradec Králové uspořádá dne 18. srpna 2012 cyklistické silničními závody ne-
soucí název Grand Prix Královéhradeckého kraje, které se konají pod záštitou 
hejtmana p. Lubomíra France.  
 Ten první, který je určen amatérským hobby cyklistům, odstartuje v 
10.00 h z Třebechovic pod Orebem a následně bude pokračovat přes Opočno, 
Dobrušku, Sedloňov, do Olešnice v O. h., Deštného v O. h., Zdobnice a z 
Rychnova nad Kněžnou se přes Křivinu a Bolehošť vrátí do Třebechovic pod O. 
Na této trati urazí cyklisté přes hřeben Orlických hor celkem 110 km.  
Druhý závod vyrazí úderem 13té hodiny z Hradce Králové a následně již bude 
kopírovat trasu prvního závodu. Tento podnik však bude určen výhradně cyk-
listickým profesionálům a je zařazen do kalendáře světového poháru UCI Eu-
rope tour 2. kategorie UCI. I tento závod bude mít cíl v Třebechovicích pod 
Orebem, nicméně než bude znám celkový vítěz, absolvují závodníci ještě pět 
okruhů vedoucích z Třebechovic p. O. do Librantic, Libníkovic a Jeníkovic.  Z 
toho tedy vyplývá, že v uvedeném termínu a čase nebude možný žádný nebo 
omezený pohyb vašich vozidel případně vozidel návštěvníků po uvedené trase 
závodu. Pokud na výše uvedené trase parkujete se svými vozidly, je nutné tato 
přeparkovat tak, aby byla mimo uvedenou trasu a tím byla zajištěna bezpeč-
nost cyklistů. 
 Věřím, že pochopíte tento náš požadavek a provedete taková opatření, 

aby se vaše vozidlo na trase závodu nevyskytovalo, a tím nám pomůžete zajistit 
bezpečnost této významné mezinárodní akce, což bychom bez vaší pomoci ne-

dokázali.  

Za organizační výbor: Vladimír Vávra 

Kysané zelí 

 Tato potravina patří jistě do jídelníčku každého z nás, vždyť Bolehošť je 
touto specialitou známá již mnoho desítek let i za hranicemi našeho státu. V 
našem zpravodaji jsme ji doposud zmiňovali jen výjimečně, a proto jsme se 
rozhodli této pochoutce věnovat několik článků.  
Dnes se zaměříme na významné látky obsažené v této kysané zelenině a také 
na její kvalitu. Na závěr přidáme i nějaký tip na jeho přípravu. 
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  Kysané zelí je odpradávna známé svým vysokým obsahem vitamínů. 

Možná méně se do povědomí dostala jeho důležitá vlastnost a to, že jídelníček 
obohacený kysaným zelím funguje jako výborná prevence proti rakovině.  Ky-
sané zelí působí také proti depresím. Vysoké procento vitamínu B12 má velmi 
příznivý vliv na nervovou soustavu. Šťáva z kysaného zelí se označovala jako 
lék chudých. Platí to dodnes, obsahuje totiž nejen velké množství vitamínu C, 
ale i kyseliny listové. Musí se však pít po malých dávkách, neboť zrychluje pe-
ristaltiku střev. 
 V poslední době u nás klesá spotřeba hlávkového zelí a naopak roste 

spotřeba kysaného, což je dobrá zpráva i pro místní zpracovatele. Díky mléč-
nému kvašení má kysané zelí příjemnou chuť a pozitivní vliv na naše zdraví. 

V obchodech ji přitom můžeme zakoupit po celý rok.  
Zelí je zelenina biologicky nesmírně bohatá, hlavně na vitamíny řady B a zmí-
něné céčko, jehož obsah se kvašením dál zvyšuje, i vzácný vitamín K. Nechybě-
jí v něm ani vláknina a minerální látky, hlavně draslík, hořčík a fluor. 
Lidé střežící tělesnou hmotnost zase ocení nízkou energetickou hodnotu této 
pikantní pochoutky. Zelí je lehce projímavé, podporuje střevní mikroflóru a 
chrání proti infekcím. Nedoporučuje se jen při šetřících dietách, protože na-
dýmá. A kvůli vysokému obsahu vitamínu K si mohou dopřát jen malé množ-
ství pacienti užívající Warfarin.  
Pro všechny ostatní představuje kysané zelí velmi zdravou a chutnou potravi-
nu, která by měla být zařazena do jídelníčku co nejčastěji. Bílé kysané zelí ob-
sahuje ve 100 gramech (84 kJ): 0,7 g bílkovin, 3,9 g sacharidů, 0,2 g tuku.  
Mikroorganismy v kysaném zelí prospívají střevním bakteriím, zlepšují zažívání 
i vstřebávání živin. Pravidelná konzumace preventivně působí i proti některým, 
u nás častým nádorovým onemocněním, například tlustého střeva. 
 Kysané zelí vzniká kvašením jemně nakrouhaných středně velkých 
hlávek zelí, bílého i červeného. Tzv. krouhanka se osolí, okmínuje a obvykle se 
do něj přidá cibule. Někdo také přidává křen, mrkev, česnek, jablka či jalovco-
vé bobule.  
Dobře vykvašené zelí má příjemně navinulou chuť a je lehce průsvitné. Nabízí 
široké možnosti úprav jako málokterá další potravina. Dá se jíst syrové, duše-
né, vařené, chutná i zapečené nebo v podobě nádivek či salátu. 
Nelze zapomenout ani na šťávu, která vznikne jeho kvašením. Stačí jen pár lži-

ček a zelňačka či segedínský guláš postoupí do kulinářské extraligy. Bez zelí 
by byl prostě svět ochuzen o spoustu kvalitních receptů – nehodí se totiž snad 

jen ke zmrzlině. 
Labužníci dávají přednost tuzemskému kysanému zelí. Většinou se totiž koření 
speciální směsí, ušitou přímo na naši chuť. Když se někde po staletí nepřetrži-
tě vyrábí určitá specialita, pak lidé dobře vědí, jak má vypadat. Pro kysané zelí 
to platí stoprocentně, a tak je v našich krajinách vyráběna podle tradičních 
postupů.  
A nyní slíbený jeden z receptů: Slaný závin se zelím a pikantní klobáskou 
Ingredience: 1 listové těsto, 500 g kysaného červeného zelí, 100 g pikantní klo-
básy, 100 g plátků anglické slaniny, 1 vejce, 2 cibule, 1 červená paprika, 1 
lžička kmínu, 150 g plátkového sýra, 2 lžíce tuku, 2 lžičky soli 
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 Postup: Cibuli i klobásu pokrájíme na kostičky, orestujeme na tuku, přidáme 
zelí, sůl a udusíme do poloměkka. Těsto rozválíme, rozložíme na něj slaninu i 
sýr, pokryjeme zelnou směsí, širšími proužky kapie a zabalíme. Závin potřeme 
rozšlehaným vajíčkem, posypeme kmínem nebo sezamovým semínkem a vlo-
žíme na 30 minut do trouby (160 °C). 

 
 

MASÁŽE Třebechovice p/Oreb, Týnišťská 333 
Vás srdečně zve na Havajsou masáž  Lomi 
Lomi za Akční cenu 276 Kč (původně 460 Kč). 
Havajská masáž spojuje relaxační masáž 
celého těla, tóny podmanivé hudby a vůně 
exotických olejů. Ruce a předloktí doslova 
tančí v dokonalé symfonii uvolňujících i 
energetizujících hmatů. Speciální technika a 
taneční rytmus havajské masáže vyvolávají 
hluboký terapeutický účinek, který odstraní 
napětí, odbourá stres a nabije tělo i duši 
pozitivní energií. 
Akce platí do konce července. Kompletní 
nabídka na  www.masaze-monika.cz 
Informace a objednávky na telefoním čísle: 736 247 407  
Těší se na Vás masérka Monika. 
 

 

http://www.masaze-monika.cz/
http://media.novinky.cz/326/313266-original1-xe8ry.jpg
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Letní gulášové slavnosti 

S ROCKOVOU ZÁBAVOU   

 

V BOLEHOŠTI, 18. SRPNA 2012  
NA HŘIŠTI PŘED OBECNÍM ÚŘADEM  

ZAČÁTEK OD 12 HODIN  
hlavní program od 14 hodin  

 

SOUTĚŽNÍ POZVÁNKA 
Tímto si Vás dovolujeme pozvat do II. ročníku soutěže  

„O nejlepší guláš“. 

S ohledem na blížící se termín slavností probíhá již přihlašování 

 soutěžících, pro které zde uvádíme základní informace.  
 

Termín pro přihlášení účastníků je nejpozději 13. července 2012. 

Termín pro oznámení názvu gulášů je do 6. srpna 2012. 

 

Pro přihlášení využijte i formulář v příloze pozvánky. 

Kompletní pozvánku a další informace získáte na www.obecbolehost.cz 

nebo na Obecním úřadu Bolehošť.  

Bolehošťský ZPRAVODAJ vydává Obecní úřad Bolehošť čp. 10, 517 31 Bolehošť  Členové redakční rady Petr Kubí-
ček, Mgr. Hana Boukalová a Mgr. Marie Moravcová  Technické zpracování Petr Kubíček  Náklad výtisků 230 ks  
Distribuce roznáškou do poštovních schránek – ZDARMA  Zpravodaj je vydáván čtvrtletně  Své náměty, příspěv-
ky, fotografie, inzeráty či sdělení můžete předkládat osobně na Obecním úřadě Bolehošť nebo na emailových adre-
sách ou.bolehost@tiscali.cz a starosta@bolehost.cz  Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat stano-
visko redakce.  Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případné tiskové chyby a vyhrazuje si právo krá-
cení příspěvků.  Uzávěrka následujícího vydání bude 14. 9. 2012 

http://www.obecbolehost.cz/
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