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SDH Bolehošť

Vážení čtenáři,
Máme tu již astronomické léto a dětem právě začínají dlouho
očekávané prázdniny. Dříve než se vydáte za odpočinkem na
chalupu, do nějakého letoviska u moře nebo doma po Čechách, či
si chcete užít dovolenou aktivně na horách, ba dokonce při sušení
sena, dovolte mi představit vám další vydání našeho zpravodaje.
Hned na úvod mám pro vás zajímavou zprávu. Právě náš
čtvrtletník se zúčastnil okresní soutěže zpravodajů, do které se
přihlásilo 33 obcí z rychnovského regionu.
Soutěž probíhala na webových stránkách Rychnovského
deníku a dále byly zpravodaje hodnoceny komisí, složenou ze
spisovatelů, novinářů a cestovatelů pod záštitou senátora JUDr.
Miroslava Antla.
Vyhodnocení soutěže proběhlo po uzávěrce zpravodaje a
více informací se dozvíte v příspěvku na straně 8.
Nyní se již můžete s chutí pustit do čtení, tentokrát
prodlouženého zpravodaje a následně přeji příjemné letní
cestování a hodně odpočinku.
[]

„Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv.“
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Divadlo
ROZMARNÝ DUCH
V sobotu 3. dubna, v předvečer před velikonočními svátky, se u nás představil divadelní spolek
Zdobničan z Vamberku. V kulturním sále Obecního
hostince sehrál divadelní komedii „Rozmarný duch“.
Je škoda, ţe se opět sešlo jen několik lidí a
připravili se tak o veselé představení, kde nechybělo
napětí, překvapení i smích. Jak jinak lze ţít v domě, kde
se duchové začínají nebezpečně mnoţit. Jde-li navíc o
bývalou ţenu majitele domu, která svého bývalého začne
svádět a její snaha je získat znovu svého milovaného a to
rovnou do svého duchařského světa.
Kdo se přišel pobavit a také podpořit kulturní
večer pořádaný obcí Bolehošť, myslím, ţe odešel nejen
spokojený, ale i pobavený.

[]

„Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz.“
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SOUTĚŢ
„O nejhezčí čarodějnici“
V minulém čísle zpravodaje jsme vyhlásili
speciální soutěţ pro děti, které mohly vytvořit a přinést na
obecní úřad jakkoliv ztvárněné čarodějnice. Kdyţ jsme
soutěţ připravovali ani nás nepadlo, kolik dětí se do do
této akce zapojí, a ţe jich nebylo málo. Při vybírání jsme
měli čarodějnice po stolech, po křeslech i po zemi, neboť
se sešlo 21 skutečných výtvarných děl. Měli jsme tu
malované obrázky vodovými barvami, čarodějnice
poskládané a nalepené z různých materiálů na velké
archy z papíru, či velmi pěkně zpracované „panenky“.
Pro redakční radu zpravodaje bylo opravdu velmi
těţké vybrat pouze jedno či dvě nejlepší díla. Proto jsme
se rozhodli vyhodnocení soutěţe rozšířit a vybírat nejen
podle věku mladých umělců, jak bylo původně
inzerováno.
Příspěvky jsme rozdělili do dvou základních skupin:
Kreslené obrázky
Čarodějnice ztvárněné jako „panenky“
Hodnocení probíhalo nejen podle náročnosti děl
a celkového dojmu, ale samozřejmě bylo přihlédnuto
i k věku malých autorů.
Vybráni byli tito vítězové:
Kategorie kreslených obrázků:
1. Ondřej Stodůlka
2. Dominik Fabián
3. Pavla Hořínková
Kategorie ztvárněných čarodějnic:
1. Lucie Špačková
2. Dominika Truncová
Navíc jsme se rozhodli udělit zvláštní ceny za plakátové
čarodějnice pro autory: Jiřího Velkého a Kateřinu
Šestákovou.
Pro všechny vítěze byly připraveny krásné ceny ve
formě kníţek, sladkostí a diplomů. Malá pozornost byla
připravena také pro ostatní děti, které se soutěţe
zúčastnily.
Ceny dětem předal pan starosta a místostarosta v ZŠ.
Nyní se můţete i vy projít galerií těchto nádherných
čarodějnic.

[]

„Čím více lidi mají, tím více chtějí.“
-3-

Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2010
4. ročník

„Čím více lidi mají, tím více chtějí.“
-4-

Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2010
4. ročník







Výpisy ze zápisů
ze zasedání zastupitelstva obce:
Zápis č. 3/2010
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného
dne: 1.4.2010
v obecním hostinci v 19 hodin.
Přítomni:
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

7 členů zastupitelstva
12 hostů
2 členové zastupitelstva
Ivo Šimerda
Petr Kubíček
Ing. Marcela Máslová

 Bod č. 1: Starosta obce František Kouba přivítal
všechny přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Za
zapisovatele
byla
jmenována
Ing.Marcela Máslová a ověřovatele zápisu byli
jmenováni Ivo Šimerda a Petr Kubíček.
 hlasování:
 7x
pro
 0x
proti
 Usnesení č. 1/3/2010 - Zastupitelstvo obce
schválilo ověřovatelé zápisu a zapisovatele.
 Bod č. 2: Starosta navrhl doplnění programu zasedání
a navrţený program zastupitelé odhlasovali.
1. zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
2. schválení doplněného programu zasedání
3. informace k akcím a výhled roku 2010
4. seznámení s obecním rozpočtem 2010 a jeho
schválení
5. schválení darovací smlouvy pro převod pozemku
místní komunikace ve Vyhnanicích ve vlastnictví
obce Bolehošť
6. schválení příplatku ţákům ZŠ Bolehošť na plavání
7. vedení účetnictví ZŠ ve zjednodušeném rozsahu
8. havarijní stav HUP skříní u obecního hostince
9. seznámení s náklady svozu komunálního odpadu a
jeho mnoţství na jednoho obyvatele
10. seznámení s bezpečnostní zprávou Policie ČR
v obci Bolehošť
11. diskuze
12. závěr
 hlasování:
 7x
pro
 0x
proti
 Usnesení č. 2/3/2010 - Zastupitelstvo obce
schválilo navržený program.
 Bod č. 3: Starosta seznámil zastupitele a přítomné
občany s akcemi na letošní rok (celý text viz. příloha
zápisu č. 1.)

 Bod č. 4: Ing. Máslová seznámila zastupitele a
občany s navrţeným rozpočtem obce pro letošní rok
podrobně dle jednotlivých významných poloţek a s
nákupem laviček, jako DDHM – pol. 3399 (viz příloha
zápisu č. 2.). Rozpočet je navrţen s přebytkem 700
tis. Kč.
 hlasování:
 7x
pro
 0x
proti
 Usnesení č. 3/3/2010 - Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce na rok 2010.
 Bod č. 5: starosta seznámil zastupitele s darovací
smlouvou na převod pozemku místní komunikace ve
Vyhnanicích, který je ve vlastnictví obce Bolehošť, do
2
vlastnictví obce Voděrady. Jedná se o cca 400 m ,
o které by měla obec pečovat a udrţovat je. Výhodněji
se jeví varianta bezplatného převodu.
 hlasování:
 7x
pro
 0x
proti
 Usnesení č. 4/3/2010 - Zastupitelstvo obce
souhlasí s bezplatným převodem pozemku
komunikace ve Vyhnanicích do vlastnictví obce
Voděrady.
 Bod č. 6: Starosta přednesl poţadavek místní ZŠ na
příspěvek pro děti na výuku plavání.
 hlasování:
 7x
pro
 0x
proti
 Usnesení č. 5/3/2010 - Zastupitelstvo obce
schvaluje příspěvek pro ZŠ ve výši 6240,- Kč na
výuku plavání dětí.
 Bod č. 7: Starosta přečetl návrh vést účetnictví místní
ZŠ ve zjednodušeném rozsahu.
 hlasování:
 7x
pro
 0x
proti
 Usnesení č. 6/3/2010 - Zastupitelstvo obce
schvaluje
vedení
účetnictví
ZŠ
ve
zjednodušeném rozsahu.
 Bod č. 8: Za obecním hostincem je v havarijním stavu
HUP skříně (především dvířka). Starosta navrhl nákup
nových HUP skříní a jejich instalaci k obecnímu
hostinci a obecnímu úřadu z důvodu bezpečnosti.
 hlasování:
 7x
pro
 0x
proti
 Usnesení č. 7/3/2010 - Zastupitelstvo obce
schválilo nákup nových skříní HUP.
 Bod č. 9: Starosta seznámil občany s náklady na
svoz odpadu za rok 2009 (viz příloha zápisu č. 3).
 Bod č. 10: Místostarosta přečetl bezpečnostní zprávu
od Policie ČR v Týništi n. O.
 Usnesení č. 8/3/2010 - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí zprávu Policie ČR v Týništi
o bezpečnostní situaci v obci Bolehošť.
 Bod č. 11:
 V diskuzi byl zmíněn zásah místních dobrovolných
hasičů na nádraţí, kde hořela suchá tráva podél
kolejí.
 Starosta připomněl občanům, ţe v sobotu 3.4.2010
bude v obecním hostinci divadelní představení, na
které všechny osobně pozval.
 Dalším tématem diskuze byl systém obdarovávání
jubilantů obce. Místo tradičních balíčků byly
zavedeny poukazy v hodnotě 350,- Kč, za které si

„Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.“
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 Usnesení č. 3/4/2010 - Zastupitelstvo obce
souhlasí s bezplatným převodem laviček
z majetku obce do majetku Sokola Lipiny.
 Dále z diskuze:
 Dalším bodem diskuze byla moţnost letního
vystoupení kapely Valanka pro společenskou akci
obce. Termín bude upřesněn později a jednalo by
se o nedělní odpolední vystoupení na hřišti v
Lipinách pro širokou veřejnost.
 Opět byla zmíněna problematika provozu obecního
hostince. Jedná se o nepořádek okolo hostince,
zničený nábytek v majetku obce, poničená letní
zahrádka a hluk při sobotních diskotékách.
 M. Máslo navrhl zpracování lesní kalamity
v obecním lese formou samovýroby. Sám to
i zajistí.
 AQUA Rychnov n. K. zajistí opravy obrubníků po
obci, kde opravovali vodovodní řád.
 V Lipinách je poničený příkop podél obecní
komunikace (v ulici od Toucových k Horákovým,
vzadu u p. Haviára). Drţí se tam voda, která nemá
kam odtéct. Obec uhradí potřebný materiál a místní
obyvatelé si tuto část opraví sami.
 V současné době by mělo být v pořádku osvětlení
po celé obci. Revize proběhla 20.-22.4.2010.
Případné poruchy je třeba hlásit na obecní úřad.
 Byli poţádání hasiči, aby uspořádali akci na
vyčištění příkopů od odpadků po zimě.
 Bod č. 7: Starosta poděkoval zastupitelům
a zasedání ukončil.

občané mohou vybrat zboţí dle svého vkusu a
potřeby v jednom ze dvou místních obchodů se
smíšeným zboţím.
 Bod č. 12: Starosta poděkoval zastupitelům
a přítomným občanům a zasedání ukončil.

Zápis č. 4/2010
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného
dne: 22.4.2010
na obecním úřadě v 19 hodin.
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

9 členů zastupitelstva
Drahomíra Záleská
Jaroslav Miřijovský
Ing. Marcela Máslová

 Bod č. 1: Starosta obce František Kouba přivítal
všechny přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Zastupitelstvo
schvaluje
následující
program zasedání zastupitelstva obce Bolehošť:
1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání zastup.
3. projednání běţné korespondence
4. odsouhlasení přijetí dotace na úroky z úvěrů
5. volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
6. diskuze - různé
7. závěr
 za zapisovatele byla jmenována Ing. Marcela
Máslová a ověřovatele zápisu byli jmenováni
D. Záleská a J. Miřijovský.
 hlasování:
 9x
pro
 Usnesení č. 1/4/2010 - Zastupitelstvo obce
schválilo program a ověřovatele zápisu
a zapisovatele.
 Bod č. 2: Z minulého zasedání nevzešla ţádná
usnesení ke kontrole.
 Bod č. 3: Starosta seznámil zastupitele s předvoláním
k soudu do Hradce Králové dne 18.5.2010 ve věci
svědecké výpovědi k podané ţalobě občanky
Bolehoště, ve které ţaluje Krajský úřad Hradec
Králové a obecní úřad Bolehošť za nečinnost.
 Bod č. 4: Byla schválena dotace na úroky z úvěru a
zastupitelé hlasovali o přijetí dotace.
 hlasování:
 9x
pro
 0x
proti
 Usnesení č. 2/4/2010 - Zastupitelstvo schvaluje
přijetí dotace na úroky z úvěrů z POV.
 Bod č. 5: Ve věci voleb do Poslanecké sněmovny,
které budou probíhat 28. - 29.5.2010 byl starostou
jmenován Milan Jeţek jako zapisovatele volební
komise. Členové komise budou jmenováni do
6.5.2010.
 Bod č. 6: Vzhledem k tomu, ţe bylo zakoupeno 10
sestav stolů s lavičkami a vzato do majetku obce bylo
navrţeno převést původní lavičky, které byly
v areálu hřiště v Lipinách do majetku Sokola Lipiny.
Většina laviček je roky opravována a udrţována na
náklady Sokola. V darovací smlouvě má být uvedeno,
ţe v případě zániku Sokola má na případný zpětný
odběr právo obec Bolehošť. Nové lavičky je třeba
označit názvem obce.
 hlasování:
 9x
pro

Zápis č. 5/2010
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného
dne: 13.5.2010
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni:
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

8 členů zastupitelstva
1 člen zastupitelstva
Jan Baše
Ing. Jan Moučka

Zapisovatel: Petr Kubíček
 Bod č.1: Starosta obce František Kouba přivítal
všechny přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Zastupitelstvo
schvaluje
následující
program zasedání zastupitelstva obce Bolehošť:
1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání zastup.
3. projednání běţné korespondence
4. odsouhlasení předloţení ţádosti dotace z POV na
obnovu prostranství a veřejných ploch včetně jejich
vybavení a ozelenění
5. odsouhlasení nákupu movitého majetku
6. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
7. diskuze - různé
8. závěr
 za zapisovatele byl jmenován Petr Kubíček
a ověřovatele zápisu byli jmenováni J. Baše a Ing.
J. Moučka.
 hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 1/5/2010 - Zastupitelstvo obce
schválilo program a ověřovatele zápisu
a zapisovatele.

„Nejvražednější touha je touha po penězích.“ 
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 Bod č. 2: Z minulého zasedání nevzešla ţádná
usnesení ke kontrole.
 Bod č. 3: Starosta seznámil zastupitele s dopisem
od p. France k problematice uvolnění cesty před jeho
pozemkem (č. j. 138/10). Dopis byl přečten a bude
upozorněn p. Vintera, aby dbal na pořádek na silnici a
nepouštěl psa (v rámci obecní vyhlášky).
 Dále byla projednána ţádost rodiny Jelenových
(č. j. 153/10) o odkoupení části pozemku č. 325
2
o výměře 12 m , který mají jiţ oplocený a ţádost
rodiny Silných o odkoupení části pozemku na zahradě
u Silných.
 hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 2/5/2010 - Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej části pozemků na žádost
rodiny Jelenových a Silných.
 Bod č. 4: Zastupitelé byli seznámeni s moţností
ţádosti o dotaci z POV prostřednictvím MAS nad
Orlicí. Z prostředků EU by se financovala revitalizace
veřejného prostranství a zeleně okolo obecního úřadu,
památníku a hřiště dle zpracovaného projektu, který
byl předloţen.
 hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 3/5/2010 - Zastupitelstvo schvaluje
předložení žádosti na dotace z POV na
revitalizaci veřejného prostranství.
 Bod č. 5: Do majetku obce byl zakoupen party stan 6
x 12 m od firmy z Police nad Metují na různé
společenské akce.
 hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 4/5/2010 - Zastupitelstvo obce
schvaluje nákup party stanu do obecního
majetku.
 Bod č. 6: Bylo předloţeno rozpočtové opatření
č. 5001 na přijetí dotace na volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR na částku 17 550,- Kč, pol.
4111, ÚZ 98 071.
 hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 5/5/2010 - Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí dotace na volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
 Bod č. 7: Zastupitele projednali darovací smlouvu na
lavice a stoly z majetku obce do vlastnictví SK Sokol
Lipiny. Smlouva byla doplněna o dovětek o
bezplatném zapůjčení pro akce v Bolehošti.
 hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 6/5/2010 - Zastupitelstvo obce
odsouhlasilo darovací smlouvu s dovětkem na
bezplatný převod lavic a stolů z majetku obce
do majetku SK Sokol Lipiny.
 Bod č. 8: Dále bylo projednáno, ţe do školy budou
zakoupeny nové lavice a ţidle (výškově stavitelné, dle
platné vyhlášky). Obec uhradila příspěvek na nákup
tohoto nábytku ve výši 30 000,- Kč.
 hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 7/5/2010 - Zastupitelstvo obce
schvaluje příspěvek pro ZŠ Bolehošť na nákup
nových lavic a židlí pro jednu třídu.

 Bod č. 9: Zastupitelstvo obce projednalo výši poplatku
za dítě v MŠ. Ve školním roce 2009/2010 byl
zachována výše poplatku 300,- Kč měsíčně/dítě.
 hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 8/5/2010 - Zastupitelstvo obce
schvaluje výši příspěvku za dítě v MŠ ve výši
300,- Kč/měsíčně.
 Bod č. 10: Dále bylo v diskuzi zmíněno rozhodnutí
krajského úřadu ohledně ţádosti na dotaci na opravu
místních komunikací. Ani ve druhém kole posuzování
ţádostí obec Bolehošť neuspěla.

Zápis č. 7/2010
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného
dne: 17.6.2010
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni:
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

8 členů zastupitelstva
1 člen zastupitelstva
Petr Kubíček
Drahomíra Záleská
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
 Bod č.1: Starosta obce František Kouba přivítal
všechny přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Zastupitelstvo
schvaluje
následující
program zasedání zastupitelstva obce Bolehošť:
1. zahájení
2. kontrola usnesení z minulého zasedání zastup.
3. projednání běţné korespondence
4. projednání činnosti obecního hostince za účasti
vedoucího pohostinství k pořádání diskoték
5. diskuze - různé
6. závěr
 za zapisovatele byla jmenována Ing. Marcela
Máslová a ověřovatele zápisu byli jmenováni
P.Kubíček a D. Záleská.
 hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 1/7/2010 - Zastupitelstvo obce
schválilo program a ověřovatele zápisu a
zapisovatele.
 Bod č. 2: Ve věci příspěvku na povodně bylo
rozhodnuto, ţe finanční částka bude poslána na účet
Českého červeného kříţe se sídlem v Rychnově n.
Kn., který obec zpětně vyrozumí o konkrétním vyuţití
financí. Vzhledem ke sloţité administrativě nebude
veřejná sbírka uskutečněna. Občané mohou vyuţít
zasílání DMS na konta dle svého uváţení.
 Bod č. 3: Pan R. Smola předal OÚ poţadavek na
vytvoření nového pracovního místa, na které by
přispíval Úřad práce v Rychnově n. Kn. Jednalo by se
o zkušební dobu na 3 měsíce.
 Hlasování:
 5x
pro
 3x
proti
 Usnesení č. 2/7/2010 - Zastupitelstvo obce
schválilo zaměstnat p. R. Smolu na zkušební
dobu 3 měsíce.
 Nadace ČEZ zamítla ţádost na projekt Oranţové
hřiště. K důvodům se nevyjadřuje.
 Zastupitelé byli seznámeni s výsledky voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

„Nejvražednější touha je touha po penězích.“ 
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Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2010
4. ročník

1.

ČSSD

59 hlasů

2.

KSČM

56 hlasů

3.

Věci veřejné

46 hlasů

4.

ODS

37 hlasů

5.

TOP 09

35 hlasů

6.

Strana práv ZEMANOVCI

20 hlasů

7.

KDU-ČSL

17 hlasů

8.

Suverenita – blok J. Bobošíkové

13 hlasů

9.

Strana Zelených

6 hlasů

10.

Strana svobodných občanů

3 hlasy

11.

Dělnická strana soc. spr.

2 hlasy

STOP, Občané.cz, Pravý blok, Česká
pirátská strana

1 hlas

12.-15.

 Byla projednána ţádost p. T. France na odkup části
obecního pozemku č. 316/13 podél jejich nemovitosti.
 Hlasování:
 6x
proti
 2x
zdrţeli se
 Usnesení č. 3/7/2010 - Zastupitelstvo obce
zamítlo žádost na odkup části obecního
pozemku č. 316/13.
 Bod č. 4: Byla projednána stíţnost obyvatel z bytovek
a přilehlých domů okolo obecního hostince na provoz
diskoték. P. J. Marek se nedostavil k projednání,
jelikoţ byl mimo území ČR a omluvil se z jednání.
Zastupitelstvo navrhlo, ţe bude oslovena městská,
případně státní policie pro namátkové kontroly a
obecní hostinec bude obecnímu úřadu nahlašovat
dopředu termíny pořádání diskoték.

 Bod č. 5: Starosta obce obdrţel na setkání starostů
obcí a měst v Jaroměři certifikát na 25 000,- Kč od
jedné prezentující se firmy na bezdrátový rozhlas.
Obec tento certifikát nevyuţije a zkusí ho nabídnout
jiné obci.
 Obec
obdrţela
dividendy
od
Východočeské
plynárenské ve výši 98 000,- Kč.
 Obecní knihovna v Mokrém vyhlásila soutěţ obecních
zpravodajů. Obec Bolehošť se zúčastnila také, spolu s
dalšími 32 obcemi na Rychnovsku. Hlasování probíhá
prostřednictvím internetu a dále proběhne hodnocení
odbornou komisí. Akci zaštiťuje Rychnovský deník, p.
senátor M. Antl a další. Hlasování bude probíhat do
22.6.2010.
 Dále bylo projednáno půjčování stolů a lavic v majetku
obce. Místním organizacím bude půjčování zdarma a
pro naše občany, na soukromé akce, je navrţena
částka 50,- Kč za sestavu (stůl + 2 lavice). Party stan
se půjčovat nebude a bude slouţit výhradně na akce
pořádané nebo dohlíţené obcí.
 Hlasování:
 8x
pro
 Usnesení č. 4/7/2010 - Zastupitelstvo obce
schválilo výši poplatku za půjčování stolů a
lavic ve výši 50,- Kč za sestavu.
 Byla urgována SÚS Rychnov n. K. na opravu výtluků
na silnicích po obci. Bylo přislíbeno, ţe opravy budou
provedeny v týdnu 14.-18.6.2010. Zatím to nebylo
uskutečněno. Stejná situace je s posekáním příkopů.
 Bude zahájeno jednání s firmou na opravu obecních
komunikací.
 Bod č. 6: Starosta poděkoval zastupitelům a zasedání
ukončil.

Narodili se:




Kristýna Kučerová - duben 2010
Lukáš Vondráček – květen 2010

V březnu 2010 jsme se rozloučili:
s panem Jiřím Hrochem ve věku 60 let

„Nejvražednější touha je touha po penězích.“ 
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Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2010
4. ročník
získala 89 hlasů a umístila se na 5. místě z celkového
počtu 33 obcí. Soutěţ byla rozdělena na dvě části a to hodnocení měst a obcí.
Města:
1. místo dle hlasování
Rokytnice v Orlických horách
- 95 hlasů
2.
Dobruška
- 48 hlasů
3.
Kostelec nad Orlicí
- 29 hlasů
Obce:
1. místo Bačetín
- 416 hlasů
2. místo Borovnice
- 413 hlasů
3. místo Podbřezí
- 228 hlasů
--------------------------------------------------------------------Obec Bolehošť obdrţela za nejlepší zpravodaj cenu obce
Mokré a cenu Jiřího Máry, spisovatele a cestovatele.
Tohoto ocenění pro redakční radu zpravodaje Bolehoště
si zvlášť váţíme, protoţe bylo první ocenění od
veřejnosti. Děkuji redakční radě za přípravu jiţ čtvrtého
ročníku Zpravodaje Bolehoště, Bolehošťské Lhoty a
Lipin. Poděkování patří obci Mokré za cenu naší obci a
především redakční radě za nejlepší Zpravodaj
Rychnovska. Ocenění Jiřího Máry je o to cennější,
protoţe sám je spisovatel a zhodnocení zpravodaje je od
něho profesionální. Poděkování patří i panu Petrovi
Kubíčkovi za konečnou úpravu celého zpravodaje.
Děkujeme našim občanům za přízeň a věříme, ţe
i z jejich strany je hodnocení kladné. .

Soutěţ zpravodajů
Soutěž zpravodajů Rychnovska,
obec Bolehošť získala dvě ceny
Knihovna U Mokřinky v Mokrém a občanské sdruţení
ABAKUS v Opočně pořádaly výstavu
obecních
zpravodajů a soutěţ o nejlepší zpravodaj okresu Rychnov
nad Kněţnou. Partnery akce byly Rychnovský deník a
Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněţnou.
Partneři soutěţe: Státní okresní archiv Rychnov nad
Kněţnou, Rychnovský deník, senátor JUDr. Miroslav
Antl, Lenka Tomsová - novinářka na volné noze, Jiří Mára
– cestovatel a spisovatel, Jan Řehounek – spisovatel a
novinář na volné noze, Petra Braunová – spisovatelka a
Vítězslava Klimová -spisovatelka, grafička a ilustrátorka.
V okrese Rychnov nad Kněţnou je 80 obcí, z toho 17
obcí sdělilo, ţe zpravodaje nevydávají. Z 63 obcí se
přihlásilo do soutěţe celkem 33 obcí to je 52% účast.
Do soutěţe byly přihlášené zpravodaje z obce
Albrechtice n. Orlicí, Bačetín, Bílý Újezd, Bolehošť,
Borohrádek, Borovnice, Bystré, Častolovice, Černá nad
Orlicí, Černíkovice, Dešné v O. horách, Dobré, Dobruška,
Doudleby, Hřibany-Ledská, Kostelec n. Orlicí, Králova
Lhota, Kvasiny, Lično, Mokré, Očelice, Olešnice
v Orlických horách, Opočno, Osečnice, Podbřezí, Pohoří,
Přepychy, Rokytnice v Orlických horách, Rychnov nad
Kněţnou, Skuhrov nad Bělou, Vamberk a Záměl. Pro
vyhodnocení zpravodajů byla vyhlášena hlasovací
anketa, kde občané z jednotlivých obcí mohli vyjádřit, zda
se jim zpravodaj líbí. Některé obce získaly více hlasů
neţ-li zde ţije občanů, asi hlasovala i mimina. Naše obec

[]
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Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2010
4. ročník
Pak jsme rok načerpávali síly a čekali, aţ nám děti „zestárnou“,
abychom vyhověli věkové kategorii 10 – 12 let.
A dočkali jsme se. Zvolili jsme téma Veršování. Dětem
byla nejprve v hodinách čtení, literatury, slohu, jazykového
vyučování i psaní nabízena různorodá práce s poezií.
V čítankové i mimočítankové četbě zjišťovaly, zda-li má báseň
sloky, kolik má veršů, zda-li se rýmují a které se jim líbí nejvíce.
U některých básní jsme si vytleskáváním ověřovali, jestli má
rytmus, jsou-li věcem nebo zvířatům připisovány lidské
vlastnosti. Všímali jsme si autorů, názvů knih, prohlíţeli jsme
ilustrace k nim a hledali, ke kterým veršům se obrázek vztahuje.
Zkoušeli jsme objevit v básni nové „obrazy“. Zhodnotit, zda-li se
nám líbila, zda stálo za to ji číst, co na nás zapůsobilo nejvíce.
Snaţili jsme se o přednes básně ve skupinách, ve dvojicích,
jednotlivě. Aţ jsme došli k pokusům, vymyslet společně další
sloku. A nemyslete si, ţe to bylo hned jednoduché! Hodně jsme
si lámali hlavičky, abychom byli s výsledky spokojeni. A kdyţ se
nám zdálo, ţe uţ si s veršováním víme rady, nadešel čas k
poslednímu úkolu – vymysli vtipnou, hravou či snivou, ale hlavně
básničku z vlastní hlavy!
Všichni ţáci 4. roč. (máme jich pět) a 5. roč. (dva) se
stali jako mávnutím kouzelného proutku básníky a tvořili. Všichni
si zaslouţí velkou pochvalu za účast. Vyhrát však mohl jen jeden
jediný.
S potěšením vám sděluji, ţe to byl ţák naší školy, který
vyhrál 1. místo. Je jím Vít Skokan, ţák 4. ročníku. Blahopřejeme,
Vítku!
Je pro nás velkou ctí, ţe i malá škola můţe obstát
v celostátním klání.



Zápis do MŠ
Zápis dětí do MŠ v Bolehošti probíhá kaţdoročně
v květnu. Rodiče jsou informováni předem, co si mají k zápisu
přinést hlášením do obecního rozhlasu a také vývěskami v obou
obchodech, v budově ZŠ a prostorech MŠ.
Přijímání dětí se řídí platnými kritérii, projednanými a
schválenými zastupitelstvem obce.
Do MŠ jsou přijímány:

děti jeden rok před začátkem povinné školní docházky

děti, jejichţ rodiče mají trvalé bydliště v obci Bolehošť a
splňují následující kritéria:
 děti rodičů, kteří nejsou doma na mateřské nebo
rodičovské dovolené s dalším dítětem
 děti, které dovršily věk 4 let
 děti, které dovršily věk 3 let
 děti z okolních obcí
Letos proběhl zápis v naší mateřské škole 26. 5.
Zúčastnilo se ho sedm zákonných zástupců se svými dětmi. A
protoţe kapacita MŠ je 24 dětí, do základní školy jich odchází
sedm, všem rodičům, kteří si letos podali ţádost, bylo vyhověno.
Během zápisu děti měly moţnost se seznámit
s prostředím školky, prohlédnout si hračky a pohrát si s nimi.
Rodiče byli informováni, co jejich dítě bude potřebovat, co by
mělo umět a také s provozem MŠ.
Naši současní předškoláci se jiţ těší na prázdniny, a
potom do základní školy. A ti ostatní a i paní učitelky, se těší
s novými dětmi po prázdninách zase na shledanou!

[]

[ ]

Zlatá tuţka
„Vážení,
sděluji vám radostnou zprávu, že vaši žáci uspěli v XV.
ročníku celostátní literární soutěže Zlatá tužka. Více se
dozvíte z přiložené výsledkové listiny. Teď se kromě
bolehošťského zelí (jste-li ta správná Bolehošť) můžete
chlubit i vítězem Zlaté tužky. Co víc si přát ! Zároveň vás
žádám o uvolnění úspěšných žáků na den 11.5.2010, kdy se
uskuteční ve Dvoře Králové nad Labem Slavnostní
vyhodnocení Zlaté tužky 2010. Rádi na něm uvítáme i učitele
z vašich škol.“

Vítězná báseň,
našeho Víta
Zlatá tužka
Byla jedna tužka zlatá,
co se velmi bála bláta.
Měla ráda sluníčko,
pojď malovat, tužtičko!

.... tolik, z částečné citace e-mailu, který přišel na naši
školu koncem letošního dubna.

Namaluj mi naši školu,
kam chodíme rádi spolu.
Namaluj i kamarády,
jak si jdou hrát do zahrady.

A nyní pěkně od začátku, co tomu předcházelo:
Jsme malá venkovská málotřídní škola a máme i malý
počet ţáků. Ne vţdy je snadné obstát v konkurenci se školami
většími. Ty mají podstatně širší moţnost výběru mezi svými ţáky
při reprezentaci školy. U nás je třeba problém vytvořit i
několikačlenné druţstvo pro sportovní soutěţe. A tak se snaţíme
naše ţáky zapojit do takových utkání, kde nám to podmínky
dovolují.
Kromě výtvarných, rukodělných a znalostních soutěţí
nás uţ před několika roky zaujala výzva na literární soutěţ
mladých autorů ZLATÁ TUŢKA. Tu kaţdoročně vyhlašuje Dům
dětí a mládeţe Jednička Dvůr Králové a redakce časopisu
Krkonoše + Jizerské hory .
V roce 2005, jsme se pokusili o štěstí poprvé. Tehdy
naše ţákyně 5. roč. přispěla příběhem a umístila se na 2. místě.
Úplně stejný úspěch se podařil i o tři roky později ţákovi 4. roč.

Namaluj mi naši třídu.
a v ní lavice, tabuli a křídu.
A pak paní učitelku.
jak nás učí násobilku.
Kreslení je pro mě fuška.
Ne však, když pomáhá mi zlatá tužka.
S ní nakreslím celý svět,
jde to snadno, je to hned.

„Bohatství a chudobu nemají lidé v domě,ale v duši.“ 
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Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2010
4. ročník
jak se sedlal kůň a jak bojoval jezdec, jak vypadala alchymistická
dílna, jak se bavil císařský dvůr , jak se v renesanci stolovalo , co
jedli, jaké nemoci měl císař, jak se vyráběly provazy, jak
pracoval inkvizitor a kat a jak se cestovalo.
Po představení si ţáci mohli vyzkoušet některá řemesla,
zpracování lnu, kroucení provazu, střelbu z luku,…
Součástí našeho výletu byla i poutavá prohlídka zámku,
která se nám také moc líbila.
A to by nebyl výlet výletem, aby v něm děti neutratily
všechny peníze, které z domu dostaly.
Takţe na památku si mohly něco koupit nejen na zámku,
ale i z procházky kolem náchodského náměstí, kam jsme
sestoupili po zámeckých schodech.
V Bolehošti na nádraţí uţ nás čekali nedočkaví rodiče a
my jim mohli zazpívat:

Výlet
Letos jsme si se školním výletem pospíšili. Nechtěli jsme
čekat na Medarda, abychom nezmokli, ale nebylo nám to nic
platné. I kdyţ nám chvilku pršelo a byla zima, nemůţeme si
stěţovat, protoţe výlet stál zato a vydařil se nám. Uţ jenom to,
ţe jsme na něj jeli poprvé vlakem!
Cílem bylo město Náchod. Na tamější zámek jsme se
vypravili za naším významným panovníkem Rudolfem II., který
nám zde se svými poddanými ukázal, jak ţil on a jeho
společnost ve 2. pol. 16. století. Nádvoří zámku bylo přeměněno
na leţení dvoru a řemeslníků. Děti se dozvěděly důleţité
historické události z našich dějin. Bylo to pro ně velké zpestření
výuky, program byl ušitý jak na míru věkové skupině našich
ţáků. Zvlášť se jim líbila humorná řeč Rudolfa II. – v hereckém
podání Vladimíra Pěnkavy , který se svými didaktickodivadelními
pořady objíţdí uţ 20 let regiony naší republiky a snaţí se o
přiblíţení české historie.
Zdařilé bylo i zapojení malých diváků do různých
činností. Tvůrci projektu nám přiblíţili, jak vypadalo válečnictví,

„Sláva nazdar výletu (ne)zmokli jsme, uţ jsme tu!“

[]

„Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá druha, je chudší, kdo nemá srdce, je nejchudší.“
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Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2010
4. ročník
uskutečnilo na verandě klubovny. Děti dostaly za pěkné
vystoupení malé odměny a paní učitelky kytičku a
dáreček. Postupně pak probíhaly soutěţe pro děti, střelba
ze vzduchovky, skákání v pytli, šplhání na májku, chytání
rybiček, házení míčem na koš, krouţků na panáka a
balónků do břicha šaška. Hasiči připravili soutěţ stříkání
vody hadicí na terč. Poslední soutěţí bylo přetahování
lana dvěma skupinami dětí (pomohli i rodiče). Všechny
děti dostaly odměny, které věnovali sponzoři. Členové SK
Sokol připravili pro návštěvníky prostranství před
klubovnou. Byla osekaná tráva, srovnané stoly, lavičky a
samozřejmě bylo pro všechny návštěvníky připraveno
občerstvení. Počasí nám celý den přálo, svítilo sluníčko.
Snad právě proto s dětmi přišli nejen rodiče, ale i babičky
a dědové.
Akce, které chystáme:
17. 7. 2010
Pláţový volejbal
24. 7. 2010
KSČM
21. 8. 2010
Pláţový volejbal
17. – 19. 9. 2010
„Koně“ – mistrovství ČR ve
spřeţení s mezinárodní účastí
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. Probíhaly 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:





Činnost SK Sokola Lipiny
za 4. čtvrtletí r. 2009 a 1. čtvrtletí r. 2010
Kaţdý rok pořádáme před jarními a zimními
svátky „Aranţování květin“ pro ţeny. Také letos
17.března jsme tuto pěknou akci zopakovali. Pro špatné
počasí nebyla taková účast, ale přesto se výrobky líbily.
Kaţdá z účastnic si mohla rostlé květiny i výrobky z nich
koupit. Pro velký zájem budeme tuto akci před vánočními
svátky opět opakovat.
Letošní výroční členská schůze SK Sokol Lipiny
se konala 26. 3. 2010. Na tuto schůzi byl pozván
z asociace „Sport pro všechny“ pan Miloš Sršeň, starosta
obce pan František Kouba, ředitel Agrospolu Bolehošť
a.s., ing. Pavel Kupka, za MS Bolehošť ing. Josef
Poláček a za JK Bohuslavice manţelé Kosařovi.
Na výroční schůzi bylo mezi nás přijato 7 nových
členů. Zhodnotil se rok 2009. Předseda pan Miroslav
Máslo st. seznámil členy s plánem práce na rok 2010.
Dne 10. 4. proběhla brigáda na rovnání laviček a
stolů, řezání, štípání a uklízení dřeva. Uklízelo se také
okolo klubovny a v klubovně.
V průběhu roku se zde konají soukromé akce.
Poslední dubnovou noc se dle tradice konalo
v našem areálu „Pálení čarodějnic“ se zapálením velkého
ohně a upálením nazdobené čarodějnice. Letos byla tato
akce obohacena o malované obrázky dětí z MŠ a ZŠ
Bolehošť a krásně zhotovené čarodějnice, které byly
vystaveny v prostoru klubovny. Tradičně probíhala soutěţ
v dovednosti a taneční rej malých čarodějů a bludiček,
tentokrát na novém parketu. K tanci a poslechu hrál pan
J. Krejča. Navázali jsme na starou tradici a to pochod
vesnicí, kdy podle starého zvyku byly postaveny májky
k obydlím, kde byla svobodná děvčata či mládenci. Nyní
budeme sledovat, zda do roka vstoupí do svazku
manţelského. Na závěr MISS Čarodějnice 2010 převzala
z rukou nejstarší čarodějky ţezlo Anička Vinterová
z Bolehoště a korunku převzal Tomáš Virágh
z Bolehošťské Lhoty. Všem malým i pokročilým
čarodějnicím touto cestou děkujeme za vytvoření
příjemné atmosféry a jiţ se těšíme na další rej.
Třetí setkání bývalých a současných zaměstnanců
zahrady Agrospolu a.s. Bolehošť (dříve ZD) se
uskutečnilo 22. 5. 2010 od 13.00 hodin v klubovně Pod
Lípou v Lipinách. Zde nám báječnou baštu připravily a
dobře se o nás staraly členky Sokola Lipiny.
Měli jsme hezké počasí a dobře jsme se bavili i
přesto, ţe se nás tentokrát sešlo „pouze“ 25. Přišel mezi
nás ředitel a.s. ing. Kupka, který předal našim nejstarším
účastnicím, paní Růţeně Lhotské, Marii Štěchové, Věře
Potočkové a Vincině Moravcové květiny a popřál hlavně
zdravíčko do dalších let. Paní Bohunce Kašparové byla
květina předána doma.
Za rok se snad sejdeme zas.
V sobotu 29. 5. jsme pořádali „Dětský den“.
Předseda SK Sokol M. Máslo st. přivítal starostu obce p.
Koubu a ředitelku ZŠ Mgr. Boukalovou. Ve 14 hod. začal
program vystoupením dětí z MŠ a ZŠ Bolehošť. Hřiště
bylo po dešti namočené, proto se vystoupení dětí

„Nepřilévej horké k teplému, nedávej vína mladému.“
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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.

[]

Slet čarodějnic

Dětský den

Setkání
zaměstnanců
zahrady

„Neexistuje žádné vítězství než takové, kdy nepřátelé i v duchu uznají, že jsou poraženi.“
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„Tento způsob třídění je vhodným doplňkem
nádobového způsobu sběru. Zejména ve venkovských
zástavbách a oblastech s nízkou hustotou obyvatel.“ dodal
Tomáš Pešek.
Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí!
Co se s odpady děje
poté, co je vyhodíte do
barevných kontejnerů? Co
všechno
vzniká
z roztříděných
odpadů?
Neznáte
odpověď?
Podívejte se dále a moţná
budete překvapeni.
Veškerý
odpad
nejdříve
putuje
na
specializované třídící linky.
Doposud nebyl vynalezen ţádný spolehlivý automatický stroj,
který by se vyrovnal lidskému oku, a proto se vše nejdříve třídí
ručně. Třídění kaţdého odpadu má jasná pravidla.
Papír
Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenku, kartón a papírové obaly (např. sáčky). Sloţení všech
těchto druhů papíru se liší, a proto na třídící lince dochází
k roztřídění na jednotlivé druhy. Dotříděný papír se potom lisuje
do balíků a odváţí se k dalšímu zpracování. Z vytříděného
papíru se dá znovu vyrobit novinový papír, sešity, lepenkové
krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní papír. Papír je moţné
recyklovat aţ sedmkrát!
Sklo
Kontejner na sklo můţe být zelený i bílý. Do bílého
kontejneru patří čiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo.
I skleněný odpad je před dalším zpracováním ručně předtříděn.
Rozdělené střepy pak putují na speciální automatickou linku, kde
lidskou práci přebírá počítač. Ten zajistí vysokou čistotu
vytříděného skla tak, aby uţ nic nebánilo jeho dalšímu
zpracování ve sklárnách. Sklo lze recyklovat téměř do
nekonečna. Ze skleněného odpadu vznikají nejčastěji nové lahve
na minerálky nebo pivo.
Plasty
PET láhve od nápojů (samozřejmě sešlápnuté), výrobky
a obaly z plastů, kelímky, sáčky, fólie a polystyrén - to vše patří
do ţlutého kontejneru. I tyto odpady procházejí důsledným
tříděním a recyklací. Jejich následné pouţití je velmi rozmanité.
Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se pouţívají jako výplň
zimních bund a spacáků nebo se přidávají do takzvaných
zátěţových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a
různé pytle. Polystyren slouţí k výrobě speciálních cihel. Zbylá
směs plastových odpadů se lisuje do balíků a odváţí se do
závodu na recyklaci směsných plastů. Tam vznikají odpadkové
koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlaţba, protihlukové stěny
u dálnic apod.
„Množství recyklovaného materiálu záleží na tom, jak
pečlivě odpad roztřídí každá z domácností. Pokud totiž sklo,
papír, nebo plasty, skončí v popelnici na komunální odpad, je
jeho další recyklace téměř vyloučena,“ doplnil Tomáš Pešek,
regionální manaţer společnosti EKO-KOM, zabývající se
tříděním a recyklací odpadu.



Co víme či nevíme o třídění
odpadů
Třídění odpadů je
v dnešní době naprostou
samozřejmostí. V bruselském regionu například od Nového roku
zavedli povinné třídění plastů, skla, papíru, plechovek a
nápojových kartonů. U nás zatím třídíme odpad dobrovolně.
Mnoţství měst a obcí, které se zapojují do sběru tříděného
odpadu, však rok od roku narůstá.
Co je třídění odpadu?
Zjednodušeně řečeno - třídění odpadu je sběr
jednotlivých druhů odpadů odděleně od ostatních. Roztříděné
odpadky patří do speciálních kontejnerů. Takto připravený odpad
se recykluje a můţe se znovu začlenit do výroby. Tím se šetří
přírodní zdroje.
Barevné kontejnery – co kam patří?
Většinou najdete pohromadě 3 barevné kontejnery –
žlutý, modrý a zelený. Žlutý kontejner je určen na plasty,
modrý na papír a zelený na sklo.
Na některých místech je vedle zeleného, také bílý
kontejner. Oba jsou určeny na sklo. Do bílého kontejneru patří
sklo čiré - průhledné lahve, sklenice a skleněné nádoby
z domácnosti. Nesmí však být z varného skla. Do zeleného
kontejneru se vhazuje sklo barevné – například lahve od piva,
vína či limonád, tabulové sklo, sklenice a skleněné obaly od léků.
Pro sběr nápojových kartonů slouţí speciálně upravené
popelnice v oranžové barvě. Někde se mohou kartony házet do
ţlutého kontejneru pro sběr plastů, nebo modrého kontejneru
pro sběr papíru. Takové nádoby jsou označeny oranţovou
samolepkou upozorňující, na moţnost sběru nápojových
kartonů.
Čím dál častěji přibývají kontejnery hnědé - na
bioodpad. Do nich mohou lidé vyhazovat zbytky jídel nebo
vybraný zahradní odpad.
Zvolna se začínají objevovat červené kontejnery na
drobnou elektroniku. Měly by pomoci zabránit vyhazování
elektrospotřebičů do běţného komunálního odpadu a zároveň
zlepšit recyklaci těchto výrobků.
Existují také speciální kontejnery určené ke sběru textilu.
Do nich se mohou odkládat oděvy, boty, kabelky a tašky,
povlečení, ručníky, oděvní doplňky nebo hračky. Pouţitelné
textilie se vytřídí a jsou pak nabídnuty k charitativním účelům.
„Kontejnerů na tříděný odpad stále přibývá.
V Královéhradeckém kraji je v tuto chvíli rozmístěno 11700
kontejnerů na tříděný sběr. Oproti roku 2008 je to nárůst o 11%.
Třídí tu 399 ze 448 obcí, což je téměř 90%. Lidé chápou, že pro
hezčí a zdravější prostředí musí něco udělat i oni sami. Doufám,
že počet lidí, kteří třídí odpad a kteří jsou přesvědčeni o tom, že
třídit je správné, bude i nadále narůstat,“ doplnil Tomáš Pešek,
regionální manaţer společnosti EKO-KOM, a.s.
Pytlový sběr
Kromě třídění odpadu do samostatných nádob vyuţívá
řada obcí sběr do pytlů. Výhodou tohoto systému je, ţe se dá
lehce upravit podle místních podmínek. Je dobře pouţitelný
nejen v menších obcích, ale i ve větších městech.

Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém
kraji najdete na www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manaţer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

„Lidé pracují daleko lépe a vynakládají větší úsilí, když je pochválíme, než když je kritizujeme.“
- 14 -

Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2010
4. ročník
Výlet je určen pro 14 osob, pro které přijedeme
kamkoliv po regionu včetně Hradce Králové a
Pardubic. Doprava je také do určitého počtu
kilometrů zdarma
Cena: 349,- Kč (exkurze praţírna kávy + ochutnávka,
exkurze kovolitectví + dárek, exkurze pivovar s obědem a
ochutnávkou, prohlídka muzea ţeleznice, ochutnávka
medoviny, exkurze dílny + nápoj, průvodce)





Co se děje v létě v Orlických

Tím ale nekončíme, dále pro Vás připravujeme výlet
pro milovníky vojenské historie. Kam aţ dojely tanky?
Střílelo se? To vše a mnohem více ze zákulisí války
v česko-polském příhraničí si vyzkoušíte na vlastní kůţi
v bojovém vozidle s kusem ţvance z polní kuchyně
každé prázdninové úterý.

horách a Podorlicku?
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko
připravila pro obyvatele regionu a turisty několik
nevšedních zážitků. Až čtyři dny v týdnu můžete
cestovat za krásami a zajímavostmi, které jen tak
běžně v nabídce nenajdete.
Každou červencovou a srpnovou neděli je pro děti
nachystáno pohádkové putování. Udělejte si neděli
sami pro sebe a pošlete vaše děti s námi proţít
pohádkový den. Uvidí říši skřítků, vykoupou se
s vodníkem Broumarem a stanou se účastníky
pohádkového odpoledne na tábořišti Vochtánka.
Co musíte udělat? Zvednout telefon, zavolat na
bezplatnou linku 800 10 15 20, nahlásit termín výletu,
jméno a věk dítěte a místo odkud bude nastupovat.
Naši dispečeři Vám řeknou, aby si Vaše ratolest vzala
plavky, ručník a malé pití. Vy jí potom celý den neuvidíte
.
Místa nástupu: Letohrad, Ţamberk, Kunvald, Rokytnice,
Pěčín, Javornice, Rychnov, Solnice, Dobruška, Opočno
Cena: 230,- Kč (celodenní dozor, soutěţní kartičky, vstup
na koupaliště, 2x jídlo + pití)
Věk: od 4 let dle samostatnosti dítěte a uváţení rodičů
Pokud dáte dohromady celou skupinu – tj. 14 dětí,
přijedeme pro Vás i na místo mimo jízdní řád! DOPRAVA
ZDARMA !!!

Jste zatvrzelí sportovci? Je libo naučit se na
bruslích? Nebo se projet na kolech po nově upravených
cyklostezkách? To vše a mnohem více nabízí ve svém
království Orlická cyklo a inline královna. Společně
navštívíme jedno z nejimpozantnějších muzeí v regionu –
jak jinak neţ to řemesel v Letohradě a dále jiţ budeme
pokračovat sportovním výkonům vstříc – o
červencových a srpnových sobotách.
Celý projekt podpořil Královéhradecký kraj!
Všechny informace:
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněţnou
494 322 052, 774 125 014
sutova@dsohp.cz

Pro milovníky tradic a řemesel jsou zde prázdninové
čtvrtky. Tuhle něco ochutnám, támhle zkusím něco
vyrobit. Na vlastní oči, nosy i pusy vyzkoušíte produkty
mistrů řemesel z Orlických hor a Podorlicka. Čekají Vás
nevšední exkurze v praţírně kávy, kovolitectví, pivovaru.
Navštívíte muzeum ţeleznice a nádherné autentické
dílny.

„Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí .“
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Regionální turistické
informační centrum
RTIC bylo zaloţeno 28. května 2004 městem Kostelec
nad Orlicí, Dobrovolným svazkem obcí Orlice a
Dobrovolným svazkem obcí Poorlicko. Jako informační
centrum poskytujeme informace o našich zakladatelích a
celé Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Rádi
Vám poradíme, kam vyrazit na výlet do bliţšího i
vzdálenějšího okolí, doporučíme dobrou restauraci na
oběd a zajistíme Vám ubytování. Kdyţ k nám dorazí
nějaká hvězda, nový muzikál či divadlo a nebo se bude
hrát nějaký důleţitý sportovní zápas, zamluvíme a
prodáme Vám lístky. Potřebujete-li něco okopírovat,
odfaxovat nebo jenom na internet, jsme tu pro Vás také.
V našem specializovaném maloobchodě objevíte
nejrůznější turistické publikace, turistické a cyklistické
mapy a turistické známky. Pokud nevíte kam na
dovolenou, můţete si vyzvednout katalogy několika
známých cestovních kanceláři a svou dovolenou si tu
přímo zařídit. Více informací o naší činnosti naleznete na
www.rtic.kostelecno.cz.

Tradiční promoakce Dobrovolného svazku obcí Orlice má
za sebou pátý ročník této akce, který letos proběhl 24.
dubna s rekordním počtem 320-ti registrovaných
účastníku. Mezi 8:00 až 9:00 proběhla v informačním
centru registrace, kde prvních 50 účastníků získalo
publikaci „Kuriozity po Česku.“
První zastávka nás čekala v Záměli, kde paní starostka
Trejtnarová
zajistila
občerstvení,
připravila
nezapomenutelný doprovodný program a orazítkovala
účastníkům registrační kartičky prvním kontrolním
razítkem. Cesta pokračovala do Potštejna, kde jsme měli
možnost navštívit místní zámek a po prohlídce jsme si jeli
na Vochtánku pro druhé kontrolní razítko, kde na nás
čekali soutěže a občerstvení. Měli jsme před sebou
nejtěžší část úseku – výšlap na Černou Skálu. Po
nejnáročnější části jsme projeli Borovnicí a kolem
poutního místa Homole až do cílové zastávky Brumbárov,
kde jsme obdrželi poslední razítko.
Místní dřevěný srub spolu s občerstvením a krásným
dětským hřištěm vybudovali krchlebští hasiči z vlastní
iniciativy. Možná právě z tohoto důvodu zde panovala
velice příjemná a rodinná atmosféra, přestože do
Brumbárova dorazilo nakonec až 500 lidí. Všichni
cyklisté, kteří se zúčastnili celé trasy zde odevzdali své
registrační lístky, z kterých zástupci DSO Orlice
vylosovali výherce. Poté už měl vše ve svých rukách
kouzelník Mr. Carlo. Jeho bravurní triky zaujaly jak děti,
tak dospělé, kteří, ač chtěli sebevíc, tajemství kouzel
nerozluštili. Po přesunu na trávník, sluncem vyhřátý,
zaujala účastníky dnes již legendární kapela Scrap Music
Jamm. Jedinečnost a hravost, kterou tato kapela oplývá,
strhla pozornost všech bez výjimky. Celým dnem
prováděl a stál za hudebním pultem DJ Martin Dohnálek.
Nejen krásné počasí, ale zejména pohoda a nadšení
všech zúčastněných zapříčinily to, že se 5. ročník
Otevírání cyklosezóny stal nezapomenutelným.

Regionální turistické a informační centrum, o.p.s.
I. J. Pešiny, 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY RTIC:
Červen – Září
Po – Pá:
8:00 – 17:00
So:
9:00 – 15:00
Regionální turistické a informační centrum Vám nabízí
předprodej vstupenek na Výravu, kde letos můţete slyšet
například Monkey Business, Smokie a Turbo, Jakuba
Smolíka, Horkýţe Slíţe, Nightwork nebo Kamila
Střihavku a spoustu dalších.
Dále předprodej na veškeré vstupenky prostřednictvím
portálů
TICKETSTREAM,
TICKETPORTAL
a
TICKETPRO.

Děkujeme všem zúčastněným a sponzorům: Město
Kostelec nad Orlicí, DDM Kostelec nad Orlicí, ZOPOS
Přestavlky, obec Borovnice, obec Hřibiny- Ledská, M&M
Reality- Michal Hamerský, Zámek Potštejn, Zámek
Rychnov nad Kněžnou, Destinační společnost OHP,
Podorlická sodovkárna Rychnov nad Kněžnou, Cukrárna
Picollo a dalším.
RTIC o.p.s.

„Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou.“
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přátelství. Přišel si jen ochutnat vyhlášené
Nadýmáčkovo pivo a případně za úplatu získat
recept na jeho vaření. Placení mezi vodníky se
řešilo rybkami. Vše se ale zakrátko vysvětlilo a po
té co Bezedňáček vypil několik džbánečků piva,
nechal Nadýmáčkovi několikrát tolik, než na kolik
se domluvili. Navíc dostal i semínka chmele. Když
se však vracel dom, ke svému rybníku Bezedný, pod
mostkem nedaleko Lipin se zamotal, upadnul
a několik semínek vysypal. Ta se nakonec uchytila
a dodnes zde chmel roste.
V Bolehošti žil ještě jeden hastrmánek.
A jmenoval se Francínek. Ten žil v Koutech na
Francově rybníčku. Zde byl i brod pro koně.
Jednou, když Francínek zrovna spal, nějaký kočí
vjel s vozem do vody a nechtěně hastrmánkovi
přejel kolem přes nohu. Od té doby hastrmánek
kulhal. On byl ale celkově neduživý, protože jeho
rybníček byl celkem malý a tak v něm neměl ani
mnoho ryb. Jednoho dne se proto sbalil, svázal své
hrnečky do uzlíčku a odešel hledat nové místo
k bydlení. Vyšel tedy rovnou potokem směr na
Ledce, kde vplaval až do řeky Dědiny. Odtud se
dostal až do Třebechovic pod Orebem, dále do řeky
Orlice a v Hradci králové proplul až do Labe.
Nakonec se dostal až ke Mělníku, kde se zastavil
u svého strýčka a hlavně si potřeboval pořádně
odpočinout. Jelikož se dlouho neviděli, ani netušil,
že strýček má už dceru na vdávání. Francínkovi se
ihned moc zalíbila a jelikož to bylo oboustranné,
vydali se spolu na další cestu. Hledání nového
obydlí bylo ale složité, protože všude bylo již
obsazeno a tak doplavali až do Hamburku. Zde se
tedy usadili, zařídili si obchod s živými rybami
a měli se moc dobře. Když se jim po čase narodily
i děti, ke štěstí jim už nic nescházelo.
Pokračování příště …



Pohádka nejen pro děti
Skřítek Turyňáček (pokračování)
Když přišlo jaro a oba spáči se probudili,
měli výbornou náladu i kondici. Turyňáček začal
sbírat podběl a další bylinky, aby měl zásobu v zimě
na čaj. Také trhal květy pampelišek na slaďoučký
med a především na výrobu pampeliškového
vínečka. Ona mu ta zima poté lépe ubíhala. Jeho
kamarád Sysel se každoročně s příchodem jara
stěhoval do polí mezi Bolehoští a Lipinami, kde na
něj čekala jeho družka paní Syslová. Spolu pak
začali pracovat na úpravě letního bytu a především
na nové generaci svých potomků.
Turyňáček zůstával v obydlí sám, ale smutno
mu nebylo, neboť měl stále plné ruce práce a navíc
občas vymýšlel i nějaké ty lumpárny. Třeba když
Vasil, který pomáhal s hospodařením u Brandejsů,
začal sekat trávu na sušení a odložil si brousek na
kosu, skřítek mu ho někam schoval a měl radost, že
ho Vasil nemůže nalézt. Pokud ho ale Vasil dlouho
hledal, skřítek mu brousek nenápadně zase
podstrčil, aby ho nezdržoval od práce. Někdy také
zašel na Kuchyňku navštívit svého kamaráda
Kuchyňáčka. Hoši si spolu popovídali, vzájemně si
ochutnali své pampeliškové víno a pokud bylo velké
teplo, oba spolu zašli i na pivečko k hastrmánkovi
Nadýmáčkovi. Ten ho vařil z ječmene, co dostal od
Turyňáčka se Syslem a přidával do něj puškvorec
z Malého Nadýmače, kde hojně rostl. Samozřejmě
nechyběl ani chmel, který dodnes roste na břehu
Velkého Nadýmače, pnoucí se po keřích u silnice.
Zpráva o výborném pivu se velmi brzy
roznesla široko daleko, až jednoho letního večera
obcházel oba rybníky Nadýmače zelený mužíček. To
se ale Nadýmáčkovi tuze nelíbilo a zdálo se, že
z toho bude opravdu velká mela. Každý hastrmánek
si totiž svůj rybníček pečlivě střežil, takže z toho
mohl být souboj na život a na smrt. Aby viděl, že
Nadýmáček není žádný chudáček, ihned zapřáhl
svého největšího sumce do vodního kočáru a vyrazil
na vetřelce. U rybníku však stál Bezedňáček, což
byl mírumilovný hastrmánek, který ihned mával
bílým kapesníčkem a pentličkami na znamení

[]

„Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho.“
- 17 -

Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2010
4. ročník
sportu. Z důvodu nemocí některých členů jsme byli
nuceni ze dvou druţstev muţů sestavit druţstvo pouze
jedno, které i přestoţe nebylo nikdy v tomto sloţení,
dobře reprezentovalo naši připravenost k hašení poţárů.
Dne 15.5. jsme pořádali ve spolupráci
s Agrospolem a.s. Bolehošť, jiţ 2. ročník rybářských
závodů na zavlaţovací nádrţi Agrospolu a.s. Počasí nám
sice nepřálo, ale o to větší byl zápal všech 18-ti
soutěţících, kterým naopak štěstí v lovu ryb přálo
v neobvyklém mnoţství. Za celé závody bylo nachytáno
1259 kusů ryb o celkové délce 30 959 cm. Velké
mnoţství ryb bylo i velmi divácky atraktivní. Po celou
dobu akce bylo pro soutěţící i diváky zajištěno
občerstvení. Vítěz nalovil ryby v celkové délce 42,5 metru
a stal se majitelem selátka. Pro ostatní byly připraveny
ještě i další ceny.
Dne 28.5 jsme měli členskou schůzi, kde jsme



Zpráva o činnosti
Váţení občané, dovolte mně, abych Vás seznámil
s činností našeho sboru v uplynulém období od dubna do
června 2010.
V dubnu končila platnost technické způsobilosti na
obou hasičských vozidlech v majetku obecního úřadu.
Dne 16.4. a v průběhu ještě několika dní naši členové
pracovali na přípravách vozidel na STK. Díky spolupráci
s Agrospolem Bolehošť, který nám bezplatně zapůjčil
prostor s vysokotlakou myčkou jsme provedli podrobné
umytí obou vozů. U vozu Tatra jsme zajistili zakoupení a
výměnu pneumatik na jedné nápravě. Pro vůz Avia jsme
získali darem od pana Havrdy také pneumatiky. Dne
23.4. oba vozy úspěšně prošly stanicí technické kontroly
v České Skalici.
Dne 30..4 jsme pořádali Pálení čarodějnic a
přátelské posezení na hřišti před obecním úřadem, na
kterém bylo zajištěno bohaté občerstvení i s moţností
opéci si zakoupené nebo vlastní párky.

Dne 8.5. jsme ve spolupráci s 19. okrskem sborů
dobrovolných hasičů pořádali jiţ tradiční Floriánskou jízdu
k uctění památky patrona hasičů svatého Floriána. Jízda
tentokrát odstartovala v obci Očelice a projela obcí
Přepychy, naší obcí, se zastávkou a poloţení kytic u
pomníku padlých, a dále obcí Ledce do obce Jílovice,
kde končila pořádáním okrskového kola v poţárním

zhodnotili uplynulé akce a připravili další činnost, kterou
byl turnaj v nohejbale o pohár starosty obce. Dne 12.6. a
19.6. se budeme účastnit oslav hasičů v Českém
Meziříčí. Dále jsme odsouhlasili členskou základnou

„Chránit vlastní tajemství, toť moudrost, ale očekávat totéž od druhých - toť hloupost.“
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zakoupení plechové garáţe, která bude umístěna vedle
hasičské zbrojnice k uskladnění techniky a překáţek
k poţárnímu sportu, které velmi trpí působením
povětrnostních vlivů. Garáţ bude zakoupena z naší
pokladny.
Dne 12.6. jsme pořádali turnaj v amatérském
volejbale trojic o pohár starosty obce. Zúčastnilo se 8
druţstev, která si opravdu dobře zahrála, protoţe počasí
bylo výborné a sportovní nálada také. Pohár starosty

získal místní team „Veteráni“ a mohl se tedy vyfotit před
hasičskou Tatrou. Po celou dobu sportovní akce,
zajišťovaly občerstvení mladé hostesky ve stylovém
oděvu. Po skončení turnaje byla volná zábava a hrála
reprodukovaná hudba. V průběhu turnaje, ale i po něm,
nás navštívilo mnoho místních občanů, coţ nás velmi
potěšilo a děkujeme všem za podporu.

[]

Redakční rada zpravodaje:
Petr Kubíček, František Kouba, Mgr. Hana Boukalová, Mgr. Marie Moravcová
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.
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