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Vážení čtenáři, 

 

Teprve když jsem dokončil stránky tohoto zpravodaje, začal 

jsem přemýšlet, jak vás v tomto vydání přivítat. A protože byl 

právě první jarní den, rozhodl jsem se pro úvodní stranu v 

duchu příchozího jara. Vzhledem k blížícímu se květnu, 

napadl mě i originální vstup několika verši. Myslím, že není 

třeba představovat autora těchto veršů, jehož první část zde 

uvádím … 
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8. Společenský ples 
 

Zima je snad uţ za námi, a ţe letos byla dlouhá a 
hlavně bílá. Všichni jiţ myslíme na jaro. Jsou před námi 
první svátky a také společenské akce pod širým nebem, 
na které se mnozí celou zimu těší. Dříve neţ letošní zimu 
zcela opustíme, vraťme se ještě o několik týdnů zpět.             
I v mrazivém počasí se totiţ konalo mnoho zajímavých 
kulturních akcí. Jednou z nich byl i Společenský ples 
obcí, který proběhl v sále Obecního hostince jiţ po osmé. 

Stejně jako v předchozích letech byl tento ples 
uspořádán na konci měsíce ledna. Přesněji v sobotu 30. 
ledna 2010. Taneční večer zahájil ve 20 h pan starosta 
František Kouba. Následně zaznělo několik úvodních 
skladeb v podání skupiny STREJCI, po nichţ následovalo 
předtančení taneční skupiny AKCENT z Dobrušky. Po 
zhlédnutí mladých tanečnic a tanečníků jiţ začal 
opravdový plesový večer. Další ukázky tanců, tentokrát 
latinsko-amerických, v podání stejné skupiny, bylo na 

programu kolem půl desáté večer. Připravené vystoupení 
se opravdu povedlo. 

Během celého večera byla k dispozici i výborná 
kuchyně. Sám jsem měl moţnost ochutnat některou z 
nabídek jídel a mistra kuchaře pochválit.  

Pro návštěvníky byla připravena i tombola, jak 
tomu na těchto akcích bývá zvykem. V prodeji byly lístky 
ve formě smotků, v nichţ na kaţdého čekalo překvapení 
s číslem výhry, nebo alespoň vtipného citátu. Na všechny 
se jistě nedostalo, ale doufejme, ţe těch šťastných 
odešla většina. Předání tomboly bylo vyhlášeno po 
půlnoci, kdy si mohl kaţdý vítěz svou cenu převzít.  

Kdyţ hodiny ukazovaly asi druhou hodinu ranní, 
některé taneční páry se pomalu vydaly na cestu domů. 
Mnozí mohli vyuţít i autobus, který byl k dispozici i pro 
svoz občanů z okolních obcí.  

Letošní rok byl na účast trochu chudší. Pobavit se, 
zatančit, či jen si popovídat přišlo asi 160 lidí. Bohuţel, 
tato sezóna byla pro plesy obecně horší, jak jsem měl 
moţnost poznat i v okolí.  

Na závěr si lze hlavně přát, aby pořadatelé a 
nájemci hostince přečkali výrazně slabší období, nejen 
v pohostinství, a aby ty další ročníky opět zaplnily taneční 
parket. 

[] 
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Výpisy ze zápisů 

ze zasedání zastupitelstva obce:  

ze dne 21. 1. 2010 

 Bod č. 1.: Starosta obce František Kouba přivítal 
všechny přítomné a seznámil je s programem 
zasedání. Zastupitelstvo schvaluje následující 
program zasedání zastupitelstva obce Bolehošť: 

 Zahájení 

 Kontrola usnesení z minulého zasedání 
zastupitelstva 

 Projednání běţné korespondence 

 Otázka pohostinství v obci 

 Společenský ples obcí 30. 1. 2010 

 Diskuze 

 Závěr 

 Za zapisovatele byla jmenována Ing. Marcela 
Máslová a ověřovatele zápisu byli jmenováni 
Petr Kubíček a Ivo Šimerda. 

 Hlasování 
 8x  pro 
 0x  proti 

 Usnesení č. 1/1/2010 
Zastupitelstvo obce schválilo navrţený program                  
a ověřovatelé zápisu. 

 Bod č. 2.:  Z minulého zastupitelstva nebyla ţádná 
usnesení ke kontrole. 

 Bod č. 3.1.: Rybářství Kolowrat v Opočně zaslalo 
ţádost o vyjádření ke zbudování sila na krmivo pro 
ryby na hrázi rybníka Baba u výpusti. Podmínkou 
pro schválení umístění sila bude zelená barva sila                
a případně osázení zelení kolem sila, aby nebyl 
narušen vzhled okolí rybníka. 

 Hlasování:   
 5x  pro 
 3x  proti 

 Usnesení č. 2/1/2010 
Zastupitelé za těchto podmínek schválili umístění  
sila na krmivo na hráz rybníka Baba. 

 Bod č. 3.2.: Zastupitelé byli seznámeni s podáním 
ţádosti na dotaci „Oranţová hřiště“ ve výši 800 tisíc 
Kč na zbudování dětského hřiště v areálu místní 
ZŠ, která byla podána Nadaci ČEZ. V případě 
kladného vyřízení ţádosti o dotaci bude dětské 
hřiště slouţit pro potřeby základní a mateřské školy 
a pro veřejnost. 

 Bod č. 4: Vzhledem k připomínkám ze strany 
zastupitelů a veřejnosti k provozu obecního 
hostince, bude jednáno s nájemcem o dodrţování 
smlouvy o pronájmu. Další změny a opatření budou 
řešeny dodatkem k nájemní smlouvě. 

 Bod č. 5: Je třeba připravit sál a tombolu, zajistit 
hasičský dozor, šatnu, losy. Byl dohodnut termín na 
středu 27. 1. v 18 hodin, kde se začne uklízet                    
a zdobit sál, dohodnou se konkrétní úkoly a pověří 
se jednotliví lidé. 

 Bod č. 6.: Schválení rozpočtového opatření č. 5007 
(viz příloha zápisu) 

 Hlasování:   
 8x  pro 
 0x  proti 

 Usnesení č. 3/1/2010 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové  
opatření č. 5007. 

 Starosta obce zmínil velmi dobrou spolupráci                    
s firmou Agrospol, a.s. při odklízení sněhu v letošní 
kalamitě. Cesty jsou včas upravené a v případě 
potřeby jsou odklízena i místa s větším mnoţstvím 
sněhu, které brání provozu. 

 Bod č. 7: Starosta poděkoval přítomným 
zastupitelům a hostům a zasedání ukončil. 

ze dne: 25. 2. 2010 

 Bod č. 1.: Starosta obce František Kouba přivítal 
všechny přítomné a seznámil je s programem 
zasedání. Zastupitelstvo schvaluje následující 
program zasedání zastupitelstva obce Bolehošť: 

 Zahájení 

 Kontrola usnesení z minulého zasedání 
zastupitelstva 

 Projednání běţné korespondence 

 Organizace výuky v základní škole ve školním 
roce 2010-2011 

 Dotace z POV a dotace od KÚ HK 

 Komunální odpad a rozpis plateb 

 Nákup pozemků, prodej pozemků, audit 

 Diskuze - různé 

 Závěr 

 Za zapisovatele byla jmenována Ing. Marcela 
Máslová a ověřovatele zápisu byli jmenováni Jan 
Baše a Ing. Jan Moučka. 

 Hlasování:   
 7x  pro 
 0x  proti 

 Usnesení č. 1/2/2010 
Zastupitelstvo obce schválilo navrţený program  
a ověřovatelé zápisu. 

 Bod č. 2.: Z minulého zastupitelstva nebyla ţádná 
usnesení ke kontrole a otázka hostince bude 
probrána v diskuzi. 

 Bod č. 3.: Obecní úřad přijal podání č. j. 24/10 ze 
dne 8. 2. 2010 pí. Jany Ţemličkové ohledně ţádosti                   
o nařízení odstranění větví ořechu v majetku p. J. 
Šimerdy. Dne 10. 2. 2010 byla zaslána odpověď 
poštou, ţe obecní úřad není kompetentní do této 
věci zasahovat a nelze ukládat jmenovanému 
ţádné povinnosti. 

 Usnesení č. 2/2/2010 
Zastupitelé vzali na vědomí vyřízení ţádosti                 
pí. Jany Ţemličkové. 

 Bod č. 4: Organizace výuky základní školy v roce 
2010 – 2011: počet tříd 1, počet ročníků 5, ţáků 
celkem 20 
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 Hlasování:  
 7x  pro 
 0x  proti 

 Bod č. 5: dotace z POV a krajského úřadu podle 
podaných ţádostí a na základě dopisu z krajského 
úřadu: 

 na správu a provoz ZŠ  209 000 Kč 

 na opravu komunikací  800 000 Kč 

 na úroky z úvěrů  120 000 Kč 

 Bod č. 6.: rozpis plateb za komunální odpad: 

 celková roční platba za svoz KO  410 000 Kč 

 z toho 
 roční úhrada od občanů  269 000 Kč 
 roční doplatek obce  141 000 Kč   
(tzn. 261 Kč/osobu) 

 S rozpisem odvezených tun od firmy Odeko, 
s.r.o. bude zastupitelstvo obce seznámeno na 
nejbliţším veřejném zasedání. 

 Bod č. 7.1.: Návrh na bezplatný převod pozemků 
(zpevněné cesty v katastru obce) od úřadu 
zastupování státu. 

 Hlasování:   
 7x  pro 
 0x  proti 

 Bod č. 7.2.: Návrh na odkup pozemků v areálu 
základní školy od p. Dubna a p. Nováka. 

 Hlasování: 
 7x  pro 
 0x  proti 

 Bod č. 7.3.: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se 
zprávou auditu obce, který proběhl 27. 1. 2010. 
Výsledek byl bez zjištěných nedostatků. 

 Usnesení č. 3/2/2010: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným 
převodem pozemků od státu a s odkupem 
pozemků v areálu základní školy od p. Dubna            
a p. Nováka. Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí výsledek závěrečného přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2009. 

 Bod č. 8: V diskuzi ohledně dárkových balíčků pro 
jubilanty bylo rozhodnuto, ţe budou osloveny místní 
obchody, aby připravily a předloţily své nabídky 
(vzory) dárkových balíčků. Zastupitelstvo obce pak 
vybere a rozhodne, které balíčky bude odebírat.                
Pro oslovení jednotlivých obchodů byli určeni 
pánové P. Prause a M. Máslo. 

 Byl předloţen návrh na zvýšení měsíční odměny 
místostarosty na 2 600 Kč hrubého. 

 Hlasování:  
 3x  pro 
 2x  proti 
 2x  zdrţeli se 

 Usnesení č. 4/2/2010 
Zastupitelstvo obce schválilo výši měsíční 
odměny pro místostarostu ve výši 2 600 Kč                   
s platností od 1. 3. 2010. 

 Byla dohodnuta inventura v obecním hostinci na 
konec března. 

 V otázce doposud nevymoţené pohledávky za 
nájem, plyn a elektřinu, z dubna 2009, od bývalého 
nájemce Obecního hostince Libuše Kronusové, bylo 
rozhodnuto, ţe pohledávka ve výši 36 000 Kč bude 
prodána. Pro výběr firem, jeţ se touto činností 
zabývají, bude osloveno více firem. 

 Místostarosta zmínil problém s rozmáháním 
vandalství v obci. Především pak v okolí Obecního 
hostince. Zejména letní zahrádka je v dezolátním 
stavu, autobusová zastávka se stává útokem školní 
mládeţe. Jedná se o konkrétní osoby, které jsou 
bohuţel místními obyvateli!!! 

 Bod č. 7: Starosta poděkoval přítomným 
zastupitelům a zasedání ukončil. 

 

Zprávičky z úřadu: 
 
 

 Czech Point:  
 Sluţby pro občany: 
 výpis z rejstříku trestů  50 Kč 
 výpis z obchodního rejstříku (1 str.)  100 Kč   
o další strana  50 Kč 

 výpis z katastru nemovitostí (1 str.)  100 Kč 
o další strana   50 Kč 

 konverze dokumentů   30 Kč 
o další strana   30 Kč 

 výpis z bodového hodnocení řidičů  70 Kč 

 Poznámka: 
 Výpis z katastru nemovitostí lze provést podle 

listu vlastnictví, podle seznamu nemovitostí 
nebo podle zaúčtovaných výpisů. 

 NELZE - tisknout snímky katastrálních map 

 Konverze dokumentů lze provádět z elektronické 
podoby do listinné a naopak. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

V prosinci 2009 jsme se rozloučili: 

s paní Anežkou Zilvarovou ve věku 77 let 
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Informace z obecní knihovny 

 Pro občany obce slouţí jedna knihovna, a to od 
roku 1957, kdy došlo ke sloučení dvou obecních 
knihoven. Výtisků v ní tehdy mnoho nebylo a doplňovaly 
se zřídka. Často se „nové knihy“ dováţely z Týniště nad 
Orlicí za výměnu a zase zpět. 

V současné době je situace daleko příznivější. 
Koupi nových knih dotuje obec a k 1. 1. 2010 knihovna 
nabízí 3583 titulů, coţ je dvojnásobek roku 1990. 

Čtenáři mohou vybírat z knih dětských, 
historických, encyklopedií, cestopisů. Své místo mají 
romány pro ţeny a doporučená školní četba. 

S nástupem internetu a počítačových her se však  
za posledních 10 let počet výpůjček sníţil o 50 %. 

Je velká škoda, ţe čím dál méně čtou školáci, 
protoţe právě četbou si zdokonalují vyjadřování a  
obohacují slovní zásobu, coţ potvrzují i pedagogové. 

Zveme vás kaţdou středu od 15.00 hod. do naší 
knihovny, kde si kaţdý určitě vybere. 

Věříme, ţe dlouholetá tradice půjčování knih 
v obci Bolehošť nezanikne. 

 

[] 

 

 
 
 
 
 
 
 

Perličky … nejen z JZD 
 

"Dne 17. tohoto měsíce bude proveden soupis prasat, dostavte se všichni včas." 
 

"V kulturním domě se staví kamna, žádáme občany o brigádu, trouby jsou na MNV." 
 

"Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí." 
 

"Předseda telefonuje zootechnikovi: "Chcípl nám vůl, máme koupit nového nebo počkat na tebe?" 
 

"Žádám vás o povolení přestavby stodoly na bytovku a to tak,  
že předek nechám stát a hýbat budu jenom zadkem." 

 
"Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra hnoje.  

Nebude-li odstraněna, vloží se do toho národní výbor." 
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Myslivci hodnotili  

loňskou sezonu 

V sobotu dne 27. 2. 2010 od 14 hodin proběhla 
v příjemném prostředí areálu v Lipinách hodnotící výroční 
členská schůze MS Bolehošť. 

Na tomto setkání byl přítomen starosta obce 
Bolehošť pan Kouba, členové Sokola Lipiny, zástupci 
sousedních sdruţení a další pozvaní hosté a kamarádi 
myslivci. Jednotliví členové spolku přednesli své zprávy    
o činnosti za rok 2009 a bylo provedeno hodnocení 
předloţených trofejí srnčí zvěře. 

A jaký byl loňský rok v honitbě MS Bolehošť? 
Z různých důvodů i hledisek lze konstatovat, ţe celkově 
horší neţ minulá léta. U drobné zvěře pokračuje trend, co 
se do přírody nedá a nevypustí, tak tam není. U černé 
zvěře je zaznamenáno celkové sníţení početních stavů, 
srnčí zvěř je v mnoţství odpovídajícím předchozím letům. 
I kdyţ současné zvýšení koncentrace srnčí zvěře na 
polích s porosty řepky ozimé můţe na nemyslivce působit 
jako její zvýšení. 

I přes velice intenzivní a náročné krmení v letošní, 
na sníh více neţ bohaté zimě, jsme jiţ z různých důvodů 
zaznamenali úhyn 6 kusů srnčí zvěře. A to nejhorší 
období teprve přijde v přechodu mezi měsíci březnem a 
dubnem. 

Proto nás všechny těší jiţ nesmělé náznaky 
příchodu jara, na které jistě všichni netrpělivě čekáme, 
neboť nový myslivecký rok začíná 1. dubna.  

 [] 
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Zápis do školy 
 
V úterý 2. února 2010 proběhl v naší škole zápis 

do prvního ročníku. Chtěli bychom, aby se dětem ve 
škole líbilo a na školu se těšily. Proto jsme pro letošní rok 
připravili zápis trochu jinak, zábavněji. 

Jeho první část se odehrávala v tělocvičně, kde 
paní učitelka Školníková spolu se staršími školáky 

připravila pro naše hosty několik sportovních úkolů. Velké 
děti nejprve přivítaly předškoláky ve škole a pomáhaly jim 
s plněním jednotlivých disciplín (např. hod na cíl, skákání 
v pytli nebo chůze po lavičce). Všichni zvládli úkoly na 
výbornou a za odměnu dostali obrovskou medaili.  

Druhá část zápisu probíhala ve třídě. Také zde 
byla pro děti připravena stanoviště s různými úkoly                    
a nechyběli ani pomocníci, i kdyţ trochu jiní – plyšová 
veverka Věrka a zajíčkové Zajda a Hajda. Na pěti 
stanovištích budoucí prvňáčci svědomitě plnili úkoly, 
které jim zadávala paní učitelka. Předváděli, jak znají 
barvy, jak umí počítat, jaké mají pozorovací schopnosti, 
ale také zpívali a kreslili. Poté co předvedli své znalosti              
a dovednosti, vybrali si balíček s dárečky, které si jistě 
všichni zaslouţili. 

[] 
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Tajemné podzemí 
 
Dnes se vydáme v kapitole historie, do podzemí. 

Jelikoţ mi byla zapůjčena kniha „Tajemné podzemí – 
východní Čechy“, nebyla to úloha aţ tak sloţitá. 

Mnozí z vás jistě slyšeli o různých pověstech či 
faktech o podzemních chodbách, o spojení místního 
loveckého zámečku s panstvím v Opočně apod. 

Nyní bych vám rád uvedl několik zaznamenaných 
skutečností, které byly vypátrány nebo alespoň se tak soudí 
dle historických dokumentů. 

Jelikoţ kaţdá cesta má svůj začátek a konec, který 

mnohdy ani sami neznáme, vypravíme se do místa, které je 
hned za humny. Startovním bodem pro nás bude přepyšský 
kostel sv. Prokopa. 

Naši pátrací túru zahájíme podzemní chodbou, 
objevenou mezi kostelem a farou v Přepychách.  

Chodba z kostela ústící na faru měla v jedné přímce 
pokračování. Jak ji u fary ověřil geofyzikální průzkum, její 

indicie vedou při pravé straně oplocení domova řádových 

sester do polí a dál na malé zalesněné návrší. Je možné, že 

právě zde bývala zamaskovaná větrací šachtice, nebo 
nouzový, snad i původní východ, než došlo k prodloužení 

chodby do nové tvrze v Bolehošťské Lhotě. Psychotronické 

měření pak bylo prováděno pouze na kontrolních bodech, 

ale podle všech předpokladů končí na místě nové tvrze ve 
Lhotě, vzdálené asi 2 km jihozápadně od Přepych. Nyní je 

zde již nová zástavba, ale tvrz stála u domu čp. 51, kde býval 

dvůr. Podzemní chodba byla zřejmě vybudována až za Trčků, 

když se Bolehošť stala jejich opočenským panstvím, stejně jako 
Přepychy a další vsi v okolí. Spojení Opočna s Přepychy a 

posléze s Bolehoští bylo prakticky v jedné přímce. 

Pátrací tým zavedl badatele také do Bolehošťské Lhoty, 

dnešní osady obce Bolehošť. Při pravé straně úzké silničky stojí 
bývalý barokní lovecký zámek nevelkých rozměrů. Byl postaven 

na přelomu 17. a 18. st., v době, kdy majitelem opočenského 

panství byl hrabě Jeroným Colloredo. Roku 1840 došlo 

k přestavbě zámku na lesovnu a od té doby sloužil tomuto 
účelu. Dodnes je zámek zajímavý částečnou podzemní chodbou 

ústící asi 700 m na východ k silnici mezi Přepychy a Týništěm 

nad Orlicí. Badatelé k tomu řekli: „V přízemních místnostech se 
dodnes dochovaly původní barokní klenby.“ Po té jeden 

z badatelů nedaleko zámečku ukázal na svah u silnice a opět se 

rozhovořil: „Vidíte ten teras? Pod ním vede z loveckého zámku 

chodba k silnici na Přepychy. Kdysi jsem ji celou prošel, ale 
nevím, jak vypadá uvnitř dnes…“ Teras, z velké části zarostlý 

rozličnou vegetací, není na první pohled nijak podezřelý. Jeho 

spodní část tvořilo zdivo. Psychotronickým průzkumem se 

ukázalo, že chodba v tarasu měla pokračování pod silnicí na 
Přepychy, na jejíž druhé straně vnikala do lesa, kde v jedné 

úžlabině skončila. Zde zřejmě býval východ, dnes zcela 

zavalený. Rovněž zděná chodba ústící od zámečku, později 
používaná jako prodloužený sklep, byla na konci zazděna již 

před mnoha lety, takže o tom nemohou podat svědectví ani 

nejstarší pamětníci. Podzemní, nebo přesněji jen zpola 

podzemní chodba loveckého zámečku je jakousi raritou, neboť 
v době výstavby zámku se od budování podzemních chodeb 

většinou upouštělo.  

Regionální badatel se v okolí loveckého zámečku 
pokoušel o nalezení náznaků další podzemní chodby, která by 

případně byla napojena na chodbu ústící do Přepych. Ve směru 

bolehošťské nové tvrze sice zaznamenal anomálie v zemi, ale 

zda šlo o souvislou podzemní chodbu, si již nebyl jistý. 
Je jisté, ţe pátrání po existenci podzemních 

chodeb na území tehdejšího opočenského panství trvalo 
několik roků, nedá se říci, ţe by bylo ukončeno. Na 

základě dalších různých průzkumů, vč. pomocí 
průzkumných letů dvoumístným rogalem v závěrečné fázi 
pátrání, došlo vţdy k dalším nepředvídatelným nálezům, 
které pátrání posunuly opět o kus dál. 

Moţná, ţe mnozí čtenáři přemýšlí, proč a zdali 
vůbec jsou tyto chodby moţné, neboť jejich výskyt je pod 
celým rozsáhlým opočenským panstvím. Pravděpodobně 
nešlo jen o panské vrtochy, ale měly ochránit majitele a 
jejich rodinné příslušníky případným útěkem z ohroţených 

objektů, při obléhání nepřátelským vojskem a zajistit 
zásobování potravin vojenské posádky v daném místě. 

A je tu ještě další otázka. Kdo takové chodby kopal 
a jak dlouho byly budovány? Chodby byly jistě budovány 
postupně a vše začalo podzemím v samotném Opočně. 
Později pak přibývaly chodby do míst opočenského 
panství a někdy i mimo něj. Chodby v té době kopali 
především odsouzenci za rebelii proti vrchnosti. Nejvíce 

jich bylo v roce 1628 po krutě potlačeném povstání 
poddaných Podorlicka. Mnoho vzbouřenců tehdy zahynulo 
v ţalářích a někteří beze stopy zmizeli. S dostatečným 
počtem těchto „pracovních sil“ nebyl problém ještě v 17. 
st., kdy mohl být systém chodeb dobudován. Samozřejmě, 
ţe tito nešťastníci se jiţ nikdy nevrátili do svých domovů a 
nemohli tedy vyzradit tajemství podzemních chodeb. 

Myslím, ţe pro tentokrát by náš výlet mohl skončit, 
ovšem bez jasného závěru. Mnohá svědectví a fakta jsme 
si tu řekli, ale také je zřejmé, ţe je stále otevřeno spoustu 
otázek a hlavolamů, které moţná jiţ nikdo nevyřeší. 
Tajemné podzemí tak asi zůstane nadále „utajené“, neboť i 
zub času zanechá na těchto unikátech svůj rukopis. 

[] 
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Činnost SK Sokola Lipiny 
za 4. čtvrtletí r. 2009 a 1. čtvrtletí r. 2010 

 
Dne 19. 9. jsme za dobrou práci členů uskutečnili 

výlet na Broumovsko. Navštívili jsme v Broumově klášter, 
návštěvní místo – Hvězda u Police n. M. a v Polici 
muzeum MERKUR. Zúčastnilo se 45 osob i hosté. Výlet 
se vydařil. 

Dne 25. 9. - 26. 9. se sjeli motorkáři na 2. sraz 
v Lipinách. Přijelo 23 motorek českých, 10 ze Slovenska 
a 1 auto. Velmi se motorkářům u nás líbí a rádi setkání 
opakují. 

Dne 27. 9. členové Sokola navštívili zámek 
v Častolovicích, pak se prošli po zámecké oboře se zvěří. 
Tímto bychom chtěli poděkovat našemu členovi Martinovi 
Jirsovi, který nám jako zaměstnanec zámku tuto 
prohlídku umoţnil. 

Dne 7. 11. se pořádaly zvěřinové hody. Přišlo 
kolem 60 lidí. 

Ve středu 2. 12. nám floristky z Kostelce 
předvedly vánoční aranţování květin. Všem, asi 50-ti 
ţenám se ukázka líbila. 

Dne 8. 12. se sešli někteří členové Sokola na 
brigádě, hlavní prací bylo řezání, štípání a úklid dříví na 
zimu. 

Dne 12. 12. měli členové Mysliveckého sdruţení 
Bolehošť hon. Členové Sokola pro ně připravili příjemně 
vytopenou klubovnu a občerstvení.      

Dne 29. 12. myslivecké sdruţení Bolehošť 
pořádalo s SK Lipiny poslední leč. K tanci a poslechu hrál 
p. Krejča. 

31. 12. 2009 jsme tradičně pořádali oslavu 
Silvestra. Probíhali soutěţe a losování o ceny. 

V únoru 28. 2. 2010 jsme uspořádali druhý ročník 
soutěţe Luštění kříţovek. Přihlásilo se 10 soutěţících. 
Vyhrála domácí závodnice M. Linková, na 2. místě B. 
Dernerová z Ledec, na 3. místě A. Nováková 
z Bolehoště. Nejstarší soutěţící byl p. J. Hladík (79 let), 
který se umístil na čtvrtém místě. Nejmladší M. Máslo ml. 
(32 let) na pátém. Všichni dostali věcné ceny. 

V sobotu 6. 3. uspořádal Sokol Lipiny ve 
spolupráci ZO KSČM Bolehošť a Ledce oslavu MDŢ. 
Ţenám za jejich práci poděkoval starosta obce p. Kouba, 
místopředseda OV KSČM B.Chasák. Kaţdá ţena dostala 
kytičku, přání a čokoládu. Krásný program předvedly děti 
ZŠ Bolehošť, za coţ jim moc děkujeme. K tanci a 
poslechu hrál p. Krejča, obsluhovali muţi. 

Akce plánované na druhé čtvrtletí: 
17. 3. 2010 Aranţování květin jara. 
26. 3. 2010 Výroční schůze SK Sokol 
30. 4. 2010 Pálení čarodějnic, hudba p. Krejča. 
22. 5. 2010 Setkání pracovníků a pracovnic Zahrady.  
29. 5. 2010 Dětský den. 

Kaţdý den je klubovna otevřena od 18 hod pro 
veřejnost. 

 [] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 






Vítězové soutěže 

v luštění křížovek 
 

Oslava MDŽ 

 

Sraz motorkářů 
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V pátek dne 5. března 2010 se konala v Obecním 

hostinci, valná hromada TJ Sokol Bolehošť. 
Na programu bylo: 

 Hodnocení účetní uzávěrky za rok 2009 

 Členské příspěvky na rok 2010 

 Plán činností pro rok 2010 

 Volby do výboru jednoty 

 Volba delegáta a vyslance pro volby 
do ţupy v HK a kontrolní komise. 

VH se zúčastnil také host ze ţupy v HK, pí. 
Červinková, která měla za úkol dohlíţet nad správným 
průběhem voleb. 

Po ukončení VH bylo připraveno i malé 
překvapení formou pohoštění, jako odměna pro všechny 
zúčastněné členy jednoty. Rádi bychom poděkovali 
obsluze pohostinství za pěkně připravené prostředí a 
velmi chutné jídlo!  

Na závěr pár informací nejen pro členy ale i pro 
občany. I letos jsou naplánovány cyklo-výlety. Na výběr 
bude vţdy více tras dle náročnosti a účastníků výletu. 
Předem však lze říci, ţe připravené trasy jsou nenáročné 
a zúčastnit se můţe kaţdý vč. dětí, kdo rád šlápne do 
pedálu a chce poznat širší okolí našeho kraje. Jednotlivé 
termíny akcí budou včas zveřejněny. 

[] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svátky jara 

 
První co nás napadne, řekneme-li svátky jara, 

budou jistě Velikonoce. Nicméně o nich jsme si povídali 
jiţ minulý rok v druhém čísle zpravodaje. Letos se 
podíváme na další svátek, jenţ probíhá v samém závěru 
měsíce dubna. Ano, je to tzv. Pálení čarodějnic. Pojďme 
si tedy přiblíţit, oč tu jde a jaká je to tradice, která na 
vesnicích stále přetrvává.  

 
Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc, Valpuržina 

noc nebo Beltine) jsou označení pro noc z 30. dubna na 
1. května, kdy prý zlé síly vládly větší mocí než kdy jindy, 
tudíž byla pokládána za magickou. Je to velmi starý                   
a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé schází                 
u zapálených ohňů a slaví příchod jara a skutečně je tato 
noc jedním z největších pohanských svátků. O půlnoci 
měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, všichni také věřili 
například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, 
ve kterých se daly nalézt poklady. Aby se hledač pokladu 
dokázal před silami úspěšně bránit, 
musel mít při sobě květ                      
z kapradí, svěcenou vodu a další 
předměty. Lidé věřili, že tuto noc se 
čarodějnice slétají na čarodějnický 
sabat, a bude jich plné nebe. Proto 
se této noci říká "noc čarodějnic". 
Na ochranu před čarodějnicemi, 
zlými duchy se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohně 
(čarodějnice jsou výsledkem 
inkvizičních procesů). Postupem 
času se z těchto ohňů stával lidový 
zvyk „pálení čarodějnic“. 
Zapalovala se smolná košťata a 
vyhazovala se do výšky. Popel z 
těchto ohňů měl mít zvláštní moc 
pro zvýšení úrody. Někdy se 

rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, 
jindy se přes oheň skákalo kvůli mládí a plodnosti. 
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými 
mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. 
Košťata bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových 
a březových proutků. Při reji byla volena královna, která 
potom vládla celé hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" 
– to se tančilo pozpátku.  Nesměl chybět ani kotel plný 
různé havěti. Zvláště staré ženy bývaly často 
podezřívány, ze spojení s ďáblem a před uhranutím jimi 
se venkované bránili mnohýma praktikami: 

Před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané 
drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, 
musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do 
rána, a její moc pominula, nebo se stavení  kropilo 
svěcenou vodou. 

Čarodějnice však nebyly jen zlé. Bývaly to babky 
bylinkářky, které se vyznaly v tajích přírody. Věděly 
mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, ale i barev                     
a vůní. Ani tyto hodné "čarodějnice" to neměly lehké. 
Většina z nich se ve středověku stala obětí  "honu na 
čarodějnice".  

Také tyto pravdivé události byly zachyceny na 
filmové plátno v českém filmu Kladivo na Čarodějnice od 
Václava Kaplického z roku 1963, v němž se události 
vyvíjeli asi takto. 

V šumperském děkanství sídlil děkan Kryštof 











    Zpravodaj   číslo 2/2010 

 Obce Bolehošť  4. ročník

 

„Přítel všech – přítel nikoho.“ Aristoteles 

- 11 - 

Tímto vyhlašujeme soutěž                                           

o „nejhezčí“ čarodějnici                                                 

a to ve dvou věkových skupinách: 

 Děti ve věku do osmi let 

 Děti ve věku osm až dvanáct let 

 

Soutěž začíná vydáním tohoto zpravodaje a bude probíhat 

do 23. dubna 2010.  

Své obrázky předejte jednotlivě na Obecní úřad 

v Bolehošti, nebo prostřednictvím ZŠ a MŠ.  

Po uzávěrce vybere redakční rada vítěze v každé kategorii 

a cenu předá na „Sletu čarodějnic“ v Lipinách. 
(změna termínu předání je možná a bude případně zveřejněna) 

Nezapomeňte čitelně uvést  

jméno, příjmení, bydliště a věk, nejlépe i telefon. 

 

Lautner, který měl za kuchařku mladou dívku Zuzanu 
Voglickou. Děkan ji měl velmi rád, jako vlastní dceru a 
bral ji všude s sebou a to později mělo negativní vliv na 
jeho osud. Vše začalo tím, že žebračka Maryna 
Schuchová chtěla ukrást svěcenou hostii z místního 
kostela pro svoji přítelkyni. Ta jí řekla, že potřebuje 
svěcenou hostii, aby jí kráva dojila. Zato jí slíbila mouku 
na lívance. Žebračka měla hlad, a proto souhlasila. 
Nebylo to tedy žádné čarodějnictví, ale nevědomost a 
snaha najíst se. Byla u tohoto chycena farářem 
Schmidtem a uvězněna v losinském zámku. 

 

Tyto zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo 
z pohanství, oslavy přírody jsou ale silně ovlivněny 
křesťanstvím, které se snaţí pohanství vykořenit. 
Podobný svátek se slaví i v mnoha dalších evropských 
zemích (např. Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, 
Polsko, Německo, Rakousko či Slovensko). 

 
Jelikoţ jsme delší dobu nepřipravili pro čtenáře 

zpravodaje ţádnou soutěţ, jednu tu pro vás dnes máme, 
resp. pro naše nejmenší čtenáře. 

[] 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

KOMEDIE 

Rozmarný duch 
V podání divadla Zdobničan Vamberk 

V Bolehošti dne 3. dubna 2010 od 19 hodin 
V sále Obecního hostince 
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Pohádka nejen pro děti 
 

Skřítek Turyňáček 
 

V Bolehošti, na zahradě u Brandejsů 

(Janoušků) za stodolou, se dodnes říká Na Turyni. 

Když ještě žil pan Brandejs, rád jsem ho jako malý 

kluk v podvečer navštěvoval a poslouchal jeho 
vyprávění o skřítku Turyňáčkovi.  

Ten žije, snad dodnes, v troskách bývalé 

tvrze. Prý je to velice chytrý, zkušený a starý 
skřítek. V těchto místech žil snad už mnohem dříve, 

než byla stará tvrz vůbec postavena. Pro moudrost 

a dobrou povahu pana Brandejse, se s ním skřítek 

spřátelil. Zároveň to byl jediný člověk, kterému i 
bezmezně důvěřoval a vyprávěl mu své životní 

příběhy. Skřítek se měl na Turyni velmi dobře. 

Pokaždé, když šel pan Brandejs vybírat med od 
včeliček, nikdy se s ním nezapomněl podělit. Večer 

mu pak v mističce zanechával kousky plástů 

s medem, na kterých si Turyňáček moc rád smlsnul. 
Zároveň si kousky schovával i do zásoby na zimu, 

neboť v tomhle období vycházel jen velmi zřídka. 

Neměl totiž sníh a zimu příliš rád. Jeho stopy ve 
sněhu by ho totiž snadno prozradily.  

Aby nebyl skřítek sám, na zimu se k němu 

stěhoval sysel, který den co den, od konce žní, 

několikrát za den, donášel zrní a další semínka 
z polí do jejich spižírny. Velké zásoby potravy, o 

které se dělil s Turyňáčkem, se v zimě jistě hodily. 

V časech pořádné sněhové metelice, se k sobě 
přitulili a hned jim bylo i teploučko. 

V zimě, čase domácích zabíjaček, paní 

Brandejsová nikdy nezapomněla na skřítka a 
pokaždé dostal spoustu dobrot, kousek ovaru, 

tlačenky, mističku krup, jitrničku a samozřejmě 

kysané zelí s vařeným bramborem. Óóó, to byla 

dobrota. Turyňáček přizval ke stolu i sysla, ale ten 
ochutnal jen trochu krup a zelí s bramborem, 

protože je býložravec. Všechno maso tedy ponechal 

skřítkovi. Ten se však vůbec nemrzel a všechno s 
chutí slupnul sám.  

Vždy, když paní hospodyně nesla 

Turyňáčkovi nějaké to jídlo, položila ho těsně ke 

vchodu a zaťukala klacíkem na malá dvířka. Oba 
dva spáči tedy věděli, že jim právě něco donesla. 

Ono to ale často nebylo ani zapotřebí, neboť 

výslužka tak nádherně voněla, že je ta vůně stejně 
probudila. Ty kroupy se zelím ale uměly dělat své a 

tak na příští den musel skřítek pořádně větrat, ale 

takový je život. 
Pokračování příště … 
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Mimořádná zima i v Bolehošti 
 

Pamětníci, kteří pamatují zimy v minulosti, se 
shodují, ţe takováto zima, s tak velkým mnoţstvím 
sněhu, u nás jiţ dlouho nebyla. Sám si pamatuji časy, 
kdyţ jsme dojíţděli do školy v Týništi nad Orlicí. Cesty k 
vlaku byly tehdy také zaváté a sníh nám ve dvaceti 
stupňových mrazech křupal pod botami, ale museli jsme 
to také přeţít. Kamna byla v domech v kaţdé místnosti, 
večer se zatopilo a ráno byla v místnosti zima. Takový byl 
ţivot, bez ústředního topení, bez plynu, jenom s uhláky 
na uhlí a dřevo. 

Nyní se vrátím do současnosti. Je pravda, ţe 
letošní zima byla extrémní i se všemi negativními vlivy, 
které na nás působily. Přes všechny moje prosby a 
ţádosti, silničáři nestíhali udrţovat všechny cesty a k nám 
se dostávali se zpoţděním, protoţe museli nejdříve 
zajistit průjezdnost hlavních komunikací. Díky dobré 
spolupráci s místním zemědělským podnikem Agrospol, 
a.s. Bolehošť, v čele s panem Ing. Pavlem Kupkou a s 
jejich obětavými zaměstnanci, kteří nám zajišťovali 
průjezdnost komunikací a místních cest, se dařilo 
sněhovou kalamitu zvládat. A to i přes jejich snahu 
pomoci, kdyţ jezdili od brzkého rána do pozdních 
nočních hodin. Situaci na komunikacích tak pomohli a 
jejich práce byla vidět. Kdyţ jsme ráno potřebovali odjet 
auty ven. Tímto nám byla umoţněna i chůze pěšky či 
jízda na kole, se zvýšenou opatrností. Obec vyuţila 

zakoupenou sněhovou frézu, s níţ se snaţila udrţet 
průchodnost chodníků. Nápomocni byli i někteří občané, 
kteří si před svými nemovitostmi udrţovali chodník, 
ačkoliv to nebyla jejich povinnost. Děkujeme.  

Přes snahu všech, co se zapojili do úklidu sněhu 
na veřejném prostranství, našli se v obci i kritici. 
Zastupitelstvo obce prý nic nezajistilo, neboť např. 
nemohli jezdit na kole kvůli zmrazkům. Kritika však vůbec 
nebyla na místě. Snahou nás všech, včetně Agrospolu a 
nakonec po dohodě i Správy a údrţby silnic, jeţ 
reagovala na připomínky, bylo zajištění co nejlepší 
průjezdnosti obcí. Je pravda, ţe po nasolení nedošlo 
ihned k roztání zmrazků a to z důvodu mrazů. V 
některých případech došlo k posypu, který zapadal 
sněhem. 

Města a další obce byla ve stejné situaci jako u 
nás, přesto, ţe mají svá drahé zařízení pro zimní údrţbu 
a vyčleněné pracovníky. Kritici se asi nedostali do 
krajského města či okolních měst, kde po celou dobu 
zimy byly na chodnících zmrazky a auta neměla kde 
zaparkovat. 
Všude jinde to asi bylo v pořádku, jenom v Bolehošti to 
opět nestálo za nic. 

Děkuji alespoň těm, kteří mimořádnou zimu 
pochopili a byli nápomocni udrţet tuto situaci pod 
kontrolou. Jsem rád, ţe jiţ nastalo jaro a v zimě se nic 
váţného na zdraví jednotlivců nestalo. 
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Své nápady, fotky, články, ale i jiné zajímavosti související 

s naší obcí nebo blízkým regionem, zasílejte na uvedenou 
emailovou adresu nebo předávejte osobně na OÚ                             
v Bolehošti. 

Se svými náměty, příspěvky a připomínkami do Zpravodaje se 
obracejte na kteroukoliv z osob redakční rady nebo na OÚ 
v Bolehošti. 

Zpravodaj je vydáván na začátku kaţdého čtvrtletí, tedy                     
4x ročně. 

VYDÁVÁ:  OÚ Bolehošť 

ADRESA:  517 31 Bolehošť čp. 10 
TELEFON:  494 627 134 
E-MAIL:  ou.bolehost@tiscali.cz 

WEB. STRÁNKY:  www.poorlicko.cz/bolehost 
DISTRIBUCE:  Roznáškou zdarma do domovních 

schránek 

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA:  11. června 2010 
NÁKLAD:  225 výtisků 

Redakční rada zpravodaje: 

Petr Kubíček, František Kouba, Mgr. Hana Boukalová, Mgr. Marie Moravcová 

 

 

Pálení čarodějnic v Lipinách 
 

Sportovní klub Sokol Lipiny, kaţdý rok připravuje 
pro veřejnost pálení čarodějnic. 

Je to starý lidový svátek, který se stal tradičním 
zvykem u nás i v celé Evropě. Jedná se o magickou noc 
z 30. dubna na 1. května, kdy prý měly zlé síly větší moc 
neţ jindy. Jedná se o největší pohanský svátek, kdy lidé 
věřili, ţe tuto noc se čarodějnice slétávají na čarodějnický 
sabat. Je to noc, kdy se mají otvírat jeskyně a podzemí, 
ve kterých se dají nalézt poklady. 

Toto se stalo i v Lipinách, kde nějaký čaroděj 
přivezl jeho poklad na hranici. Byly to dřevěné okenní a 
dveřní rámy, v některých případech zasklené. O tento 

poklad se chtěl dotyčný natolik podělit, ţe druhou část 
svého pokladu zavezl do blízkého lesa. Na připravované 
hranici s dřevem a v lese, se tak třpytí poklad, kterým zlé 
síly rozesely své skleněné střípky po okolí, včetně celých 
okenních rámů. Tento odloţený poklad je 
nezodpovědnost dotyčného čaroděje, který vůbec neví, 
co to jsou dobré mravy a slušné společenské chování. 
Mimo jiné se jedná o bezpečnost dětí a přihlíţejících 
osob, které chtějí proţít Filipojakubskou noc a pálení 
čarodějnic v Lipinách. Tyto zlé síly škodící lidem, jeţ měly 
přijít o půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, se dostavily o 
něco dříve. 
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