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Společenská událost v obci
V pátek 20. ledna se konal ve velkém sále Obec. hostince již 5. reprezentační Společenský ples
obcí Bolehošť, Ledce, Očelice, Přepychy, Vysoký Újezd a Jílovice.
Dříve než začal samotný plesový večer, bylo zapotřebí zajistit mnoho organizačních povinností.
Především několik dobrovolníků z Bolehoště, Ledců a Očelic po celý jeden večer připravovalo
výzdobu, aby zdejší prostředí bylo co nejpříjemnější a nejútulnější. Jistě budete souhlasit, že na tomto
plesu bývá výzdoba velmi pestrá, bohatá a bez nadsázky i doplňuje celé kouzlo tohoto večera. Tímto
také děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách.
Stejně jako v minulých letech byly vstupenky s místenkami vyprodány během několika málo
hodin. Po té nezbývalo než čekat, zda se nějaké neprodané vstupenky vrátí z ostatních obcí.
Při slavnostním zahájení plesu přednesl několik vět starosta obce Bolehošť p. F. Kouba.
K poslechu a tanci hrála skupina „STREJCI“, která kombinovala lidové i moderní písničky, aby
vyhověla co nejvíce tanečním párům. Celý večer doprovázel bohatý program a občerstvení. Krátce po
zahájení plesu následovalo předtančení skupiny TK SOLANS ze ZUŠ v Rychnově n.K. Asi ve 22 h.
vystoupila dvojice „mužů“ z TRAVESTI SHOW PRAHA s velmi zajímavou a netradiční show plnou
písniček, převleků a zábavných scének, které oprávněně získaly u obecenstva nadšení a potlesk. Lze
říci, že po dobu představení se chod celého hostince asi na hodinu pozastavil a všichni nerušeně
sledovali představení této dvojice umělců z Prahy.
Kolem půlnoci si vzali „STREJCI“ malou pauzu, aby nabrali druhý dech na zbývající část
plesové noci. V této chvíli probíhala tradiční malá půlnoční DISKOPÁRTY, po níž nemohlo chybět i
předávání tomboly, ve které byla hlavní cena speciální zahradní nůžky. Malé svitky s lístky do tomboly
byly k prodeji po celý večer, stejně jako několik druhů hotových nebo minutkových jídel. Kolik porcí
jídla, sklenek alkoholu, či dokonce půllitrů zlatého moku se snědlo a vypilo asi nikdo nepočítal. Je ale
jasné, že český národ se zahanbit nenechal.
V kolik hodin ples skončil vám nepovím, neboť kapela již dávno dohrála a mnozí se stále
nemohli rozloučit s přáteli a velmi dobře se bavili i nadále. Velká část tanečních párů přijela a
nakonec i odjela autobusem.
Na závěr lze tedy jen dodat, že i 5. Společenský ples v Bolehošti se vydařil. A tímto také
s velkým předstihem zveme na další, tedy již 6. ročník této společenské události.
[Petr Kubíček]
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Pozvánka na „Divadelní jaro“












Hasičský ples
Dne 17.2.2007 pořádal SDH Hasičský ples, který
navštívilo mnoho občanů nejen z naší obce. I letos
hrála osvědčená skupina hudebníků a bavičů
MAXIBAND.
V programu
plesu
nechybělo
předtančení a bohatá tombola, ve které byla hlavní
cena bezsáčkový vysavač.

Maškarní karneval pro děti
Na neděli 18.2.2007 připravil SDH dětský karneval,
kterého se zúčastnilo velice mnoho dětí i rodičů. Při
hudbě, spoustě her a překvapení, strávily děti
příjemné odpoledne. Pro pořadatele byla asi
nejvyšším oceněním pochvala jedné občanky za to,
co pro nejmenší v obci dělají.



Pozvánka na „Slet Čarodějnic“
Sokol Lipiny zve širokou veřejnost
na tradiční pálení čarodějnic,
které se bude konat v pondělí
30.dubna.2007 od 18:00 hodin
v Lipinách na hřišti „Pod Lípou“.
Jako každý rok i letos je
připraveno bohaté občerstvení.
K tanci a poslechu bude hrát
skupina MOSTY
z Třebechovic pod Orebem.

Pozvánka na Dětský den










Myslivecký ples
Naší snahou je přinášet vám články od všech
organizací či sdružení v obci a sdělovat vám
aktuální zprávy nejen ze všech společenských akcí,
které proběhly. Pokud ale očekáváte ohlédnutí také
za Mysliveckým plesem, který proběhl v sobotu
20.ledna 2007, s politováním vám oznamujeme, že
Myslivecké sdružení přispívat do našeho zpravodaje
odmítlo.
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V takovém případě opět nezbývá nic jiného, než
nějaký čas vyčkat. Tyto nepřítomné děti jsou svými
zákonnými zástupci vždy řádně omluvené, leckdy i
na doporučení dětského lékaře, a proto v žádném
případě nelze rozhodnout o ukončení předškolního
vzdělávání. O jeho ukončení může ředitel školy
rozhodnout podle zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním,
základním,
středním,
vyšším
odborném a jiném vzdělávání
§ 35, odst. 1, a to
ve vymezených případech uvedených v bodech a) –
d).
Doufáme, že tímto vysvětlením řada občanů
pochopila situaci a přehodnotí svůj úsudek na
provoz školky. Věříme, že od příštího školního roku
vyhovíme všem místním žadatelům. Ve školce se
plánuje o letních prázdninách přestavba sociálního
zařízení, dojde nejen k zvětšení a modernizaci jeho
prostoru, ale i zvýšení počtu umyvadel a toalet.
Na nový školní rok 2007/08 bude termín zápisu do
mateřské školy včas vyhlášen prostřednictvím
obecního rozhlasu. Podmínkou v den zápisu bude
odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou žádost

Příspěvky organizací
ZŠ a MŠ Bolehošť
I v letošním školním roce proběhl na naší
škole zápis dětí do 1. ročníku. Jejich počet je pro
nás však neradostný. K zápisu se dostavily pouze
dvě děti, což znamená, že i pro příští školní rok
musíme počítat s úbytkem žáků proti současnému
stavu.
Vážíme si přístupu zastupitelstva Obce Bolehošť
vydržet v této nelehké situaci. Děkujeme za jeho
odhodlání nadále finančně podporovat vzdělávací
činnost školy. Počty narozených dětí však jasně
dokazují , že nastanou lepší časy, a proto nezbývá
nic jiného, než vydržet.

Radostnou chvilkou v naší práci
jsou výsledky ve vzdělávání našich
žáků.
U
zápisu
každoročně
ukazujeme budoucím školáčkům,
co všechno za těch pár měsíců
zvládli jejich o rok starší kamarádi.
A s Vámi, milí čtenáři, bychom se
chtěli podělit
o totéž.
Posuďte sami, jak zvládá psát a
počítat našich pět prvňáčků na
konci února.
Zatímco se v základní škole
potýkáme s nedostatkem dětí, v mateřské škole je
tomu právě naopak. Obcí se šíří nechvalné řeči
o tom, že „domácí děti“ nemají místo, protože školka
je naplněna „cizími dětmi“ (míní se tím děti
z okolních vzdálenějších obcí) a na vycházku jich
chodí sotva polovina.
Ano, to je skutečnost. Ale díky tzv. „cizím dětem“
školka stále vykazovala a vykazuje stav naplněnosti.
Pokud se týká docházky do mateřské školy, všichni
víme, jak je to s nemocností těchto malých dětí,
které si poprvé v životě zvykají na cizí kolektiv.
Důvodem nepřítomnosti ale může být i zhoršená
adaptabilita, kdy si jedinec špatně zvyká na nové
prostředí a psychicky neunese odloučení od rodiny.

k přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ. Formulář
žádosti si lze vyzvednout u p. uč. Černohorské –
vedoucí učitelky MŠ.
Škola to není jen učení, ale také odpolední
pobyt ve školní družině. A ten si naše děti umí
náležité užít! S p. vychovatelkou Školníkovou
vymýšlejí stále nové činnosti.
V únoru si školáci naplánovali karneval. A tak celý
týden připravovali masky, program a i něco dobrého
na zub. Upekli si bábovku, závin, máčeli banán
v čokoládě. A aby toho nebylo málo, z domova si
přinesli ještě další dobroty a občerstvení.
Maškarního karnevalu se zúčastnili téměř všichni.
[Mgr. H.Boukalová]
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AGROSPOL Bolehošť
Vážení občané,
využíváme tímto nabídky obecního zastupitelstva
přispívat pravidelně do Vašeho zpravodaje. Naše
první prezentace v nově se rodící tiskové tradici
obce se nemůže týkat ničeho jiného než informace
o tom, co nás jako zemědělský podnik a obec
Bolehošť, pochopitelně mimo dalších významných
událostí a aktivit, společně zviditelňuje v podstatě
téměř po celé České republice. Samozřejmě máme
na mysli Bolehošťské kysané zelí. Chceme využít
této
příležitosti
a
krátce Vás informovat
o tom, jak v roce
2006
Bolehošťské
kysané zelí, již dříve
opatřené slovní
i
obrazovou ochrannou
známkou,
uspělo
v nesmírně tvrdé
konkurenci
bezmezného
dovozu
potravin,
především z ostatních zemí EU.
Abychom
zdůraznili
kvalitu
našeho
potravinářského výrobku, rozhodli jsme se
v průběhu roku 2006 usilovat o získání certifikátu
KLASA, který se uděluje pouze českým výrobkům,
které splní řadu nadstandardních kriterií pro udělení
prestižní značky kvality.

plnění podmínek pro získání ocenění KLASA, nést
na svých obalech tuto významnou značku kvality
českých potravin a přispět tak k životně důležité
propagaci českých potravin.
Tomuto bezesporu významnému úspěchu
předcházela soutěž „Potravina roku 2006“ pořádaná
Královehradeckým
krajem
a vyhodnocená při krajských
dožínkách v září loňského roku
v Hradci Králové. V kategorii,
kam
byl náš
výrobek
Bolehošťské
kysané
zelí
zařazen, obsadil první místo a
tím jsme si znovu ověřili, že i
přes důsledný odpor vedení
řady obchodních řetězců je
mezi spotřebiteli
o
Bolehošťské kysané zelí zájem
a že je tento potravinářský
výrobek znám a oblíben. Počet
odevzdaných hlasů a umístění v soutěži „Potravina
roku 2006“ je toho jasným a nezvratným důkazem.
Vážení
občané,
názvu
obce
tímto
potravinářským výrobkem určitě ostudu neděláme
a ani v budoucnu dělat nebudeme.
Za vedení AGROSPOLu Bolehošť, a. s.
a jeho zaměstnance
Ing. Pavel Kupka - ředitel společnosti

I když se v průběhu roku kriteria pro udělení
tohoto ocenění dále zpřesnila, podařilo se nám
značku KLASA získat a 7. prosince 2006 v Praze za
účasti ministryně zemědělství MVDr. Vicenové
a ředitele SZIF Ing. Ecka slavnostně převzít. Máme
tak právo po dobu tří let, za soustavného dozoru
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Sbor dobrovolných hasičů

Nabídky a sdělení !

Povídání o vývoji hasičských zařízení,
a vzniku organizované hasičské činnosti

Poděkování Sokolu Lipiny
SDH v Ledcích srdečně děkuje Sokolu Lipiny za
milé přijetí a chutné občerstvení 27.1.2007 na
hřišti Pod Lípou v Lipinách, při příležitosti VVH
SDH Ledce.

Když bychom pátrali v dávné historii, téměř žádné
zprávy bychom nezískali. Můžeme tedy prezentovat
jen určité domněnky. Je nesporné, že setkání
člověka s ohněm bylo pro něho nesporně velkým
zážitkem. Poznal, že je pro všechny živé tvory velice
zlým nepřítelem. Když ohrožoval jeho provizorní
obydlí nebo jeho samotného, často musel proti
tomuto živlu nasazovat své síly. Přesto si toužil oheň
získat, podmanit si ho a využívat ke svému
prospěchu. Vlivem sopečných erupcí nebo
působením přírodních živlů a blesků, kdy se všude
v přírodě nacházelo velké množství organického
materiálu (dřevo, suchá tráva a jiné), byl tento často
zapalován. Pud sebezáchovy nutil člověka k výrobě
nejobyčejnějších hasicích pomůcek. Když poznal
jeho účinky více, začal oheň využívat jako zdroj
tepla, světla a při přípravě pokrmů. Naučil se také
sám oheň rozdělávat. Tento pracný způsob je jistě
znám téměř každému. V ohni také poznal pro
člověka silného pomocníka při vypalování hliněných
nádob a tavení rud, zejména v době bronzové
a později i železné. Hliněné nádoby byly využívány
v pravěkých sídlištích, kde bývají také nalézány
pece, střepy, ohořelé kůly, včetně silných vrstev
popela.
Jako
příklad
bych
uvedl
nálezy
u nedalekého Vysokého Újezdu, u obce Třebešov
a dalších místech. Tito lidé žili ve větších
společenstvech, skýtajících větší ochranu. Voda
byla důležitá pro lidi, ale i zvířata chovaná a lovená.
Dřevěné časti staveb nebo jen ohořelé zbytky svědčí
o tom, že když se oheň vymkl kontrole, často tyto
stavby ohrozil. Člověk poznal také působení vody,
kdy zejména při dešti získal důležitý poznatek, že
proti ohni lze bojovat. Vodu na hašení nosil
v proutěných vysmolených koších i nádobách, které
si vyrobil. Voda byla vylévána na oheň, což můžeme
považovat za prvotní a primitivní hasební činnost
člověka. Jak vedly cesty poznání dál, není známo.
K tomu žádné písemné zprávy nejsou.
První písemné zprávy můžeme získat v souvislosti
působením Římských legií v Evropě. Tyto legie
došly až na území Slovenska, jak o tom svědčí
nápis „cysoko“ na skále pod hradem v Trenčíně,
svědčící o římské osadě jménem Laugaricio
v r. 179 n.l. V těchto legiích byli určeni vojáci, jejichž
povinností byla kontrola. Již roku 330 p.n.l. známý
učenec Aritotélés podal návrh důmyslného
stavebního řádu. Tímto bylo nařízeno stavět budovy
zejména z nehořlavého materiálu kamene a jako
krytinu střech použít břidlici.
Rád bych se také zmínil o vojsku Alexandra
Velikého, krále Makedonského, které už r. 334 p.n.l.
mělo na hlavách přilby z kovu. Ty i dnes chrání naše
požárníky.
[Jan Ježek]

Oznámení SDH v Bolehošti
V blízkém období proběhne jako každý rok sběr
železného odpadu.

Kniha „Bolehošť v zrcadle dějin“
Máte-li zájem získat tuto neopakovatelnou knihu,
máte možnost ji objednat na OÚ ještě do
konce dubna 2007. Kniha bude opět vydána
v omezeném množství výtisků.
Kniha byla zpracována k 610. výročí od první zmínky v obci.
Najdete v ní historický vývoj všech částí obce, vč. seznamu
gruntů. Autor knihy čerpal z mnoha kronik, pamětních knih,
archivů, literatury i novinových a odborných článků.

Společenská kronika
Významná životní výročí oslavili:
Růžena Valášková
Zdeňka Navrátilová
Josef Hroch
Jaroslav Gois
Anna Voltrová
Josef Hanousek
Oldřich Holub
Vincencie Moravcová
Růžena Čižinská
Olga Pultarová
Zdeněk Holub
Zdeněk Boukal
Jiří Bouška

93 let – březen 2007
88 let – únor 2007
86 let – březen 2007
84 let – březen 2007
83 let – únor 2007
83 let – březen 2007
82 let – únor 2007
82 let – únor 2007
82 let – březen 2007
81 let – únor 2007
80 let – únor 2007
75 let – březen 2007
75 let - březen 2007

Rozloučili jsme se s:
Boženou Krejčovou
Milenou Malou

únor 2007
březen 2007

Upozorňujeme, že ti z vás, kteří nesouhlasíte
s uváděním vašeho jména ve Společenské kronice,
aby předali svou žádost na OÚ Bolehošť.

Zprávy ze
Projednanézastupitelstva
body uplynulého čtvrtletí
Usnesení z 3.zasedání zastupitelstva dne
18.1.2007
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Příspěvek 15 000,- Kč na osobního
asistenta pro F. Havlíka
2. Příspěvek 3 000,- Kč na zastávku autobusu
- Opočno Zemědělská škola
3. Nákup tiskárny pro tisk zpravodaje
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Usnesení ze 4.zasedání zastupitelstva dne
8.3.2007

si však chtěli postavit i katolíci a to na stejném místě
– na mírném kopci uprostřed obce. Jelikož obecní
zastupitelstvo již dříve rozhodlo o výstavbě
evangelické školy na tomto místě, dostala přednost
škola evangelíků.
Základní kámen k budově školy byl položen
16.5.1864
a
slavnostně
byla
otevřena
pravděpodobně 18.prosince téhož roku. Škola přišla
na 2 498 zlatých, hospodářská stavení a ploty na
678 zlatých.
To už se však celý rok učilo v pronajaté
místnosti u Staňků. Prvním evangelickým učitelem
v Bolehošti se stal Jan Kalina. Tehdy vyučoval 55
dětí. Často ho však pro nemoc střídal František
Nečas. Už od konce roku 1864 ve škole působil
Josef Jindra. Zdaleka nejvýznamnějším učitelem
v historii celé školy se stal Jan Zuran. Nastoupil
v roce 1869 a působil v této budově i po zrušení
evangelické školy (1904) až do své smrti (1912). Za
jeho pobytu si škola získala velmi slušné renomé.
Zuran vtiskl svým absolventům neopakovatelný ráz,
zejména v krasopisu.
Teprve v roce 1868 byla sepsána zřizovací
listina školy a od roku 1872 se mohlo vydávat
vysvědčení. Od počátku se škola a zejména její
učitel potýkali s nedostatkem financí. Většinu
nákladů totiž nesli sami evangelíci. Přesto
docházelo
k
občasným
úpravám
školy,
nejvýznamnější proběhla v roce 1900. Opravy byly
dotovány i ze soukromých darů či odkazů (pan Jiří
Hroch a paní Bašová). Škola měla velice slušnou
žák. knihovnu, učitel mohl hrát na harmonium atd.
Na konci 19.st. stoupl počet dětí nad 80, ale
2. třída vzhledem k následujícím slabším ročníkům
otevřena nebyla.
V polovině
80.let
se
přemýšlelo
o opětovném sloučení škol v Bolehošti. Katolická
škola se totiž stala veřejnou a byla rozšířena o první
patro. Evangelíci však tento návrh zamítli s tím, „že
by to nedělalo dobře a vyostřily by se jen sváry“.
Přesto nakonec ke sloučení škol došlo a to
k 1. prosinci 1903. Hlavním důvodem sloučení byla
zejména finanční nákladnost vydržování evangelické
školy. Po dohodě obou náboženských stran mohl
evangelický učitel Zuran dále bydlet i vyučovat ve
„své škole“, která už však nesla jméno obecná.
V bývalé evangelické
škole se učilo až do
roku 1914, kdy byla
opět
rozšířena
bývalá
katolická
škola. Z bývalé třídy
evangelické
školy
(3 okna vpravo) byla
zřízena modlitebna,
v bytě učitele (3 okna
vlevo) zůstal byt,
jenž
slouží
klášterskému sboru.
[Pavel Kubíček]

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Předběžný rozpočet na r. 2007
2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na projedn.
přestupků s městem Kostelec n.O.
3. Přijetí dotace z POV na úhradu úroků z
úvěrů ve výši 140 000,- Kč
4. Příspěvek ZŠ v Bolehošti na plavecký výcvik
ve výši 4 650,- Kč
5. Zvýšené výdaje na organizační změny v ZŠ
Bolehošť na školní rok 2007/2008
6. Vložení katastrálního území Bolehošť do
skupiny MAS
7. Petici proti diskriminaci obyvatel venkova
8. Opatrovníka ve věci odhlášení P. Fiedora
z trvalého pobytu Bolehošť č.p. 24
9. Ve výběrovém řízení 5 firem na rekonstrukci
ZŠ v Bolehošti byla jednomyslně schválena
firma Štěpánek Opočno.

Poplatek ze psa:
1 pes …
50,- Kč
každý další pes … 75,- Kč.
Splatnost do 30.dubna 2007

Sběr komunálních odpadů:
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování komunálního odpadu je stanoven
pro rok 2007: 450,- Kč za 1 osobu a rok.
Poplatek je splatný do 30. června 2007.

Historie
Evangelická škola v Bolehošti
Náboženství mělo dříve v životech občanů
obce větší význam, než je tomu dnes. Důkazem
toho je i vývoj školství v Bolehošti.
Evangelíci byli v obci, zejména v samotné
Bolehošti, velmi početní. Nelíbilo se jim proto, že
jejich děti musí chodit do školy, ve které mimo jiné
vyučoval i katolický farář z Přepych. V polovině 50.
let 19.st. se proto začali zajímat o možnost výstavby
soukromé evangelické školy v obci. Jejich žádostem
však
nebylo
několikrát vyhověno.
Nejprve z politických
důvodů, později kvůli
odporu katolických
členů
místního
obecního
zastupitelstva. Jeden
z nich se doslova
vyjádřil: „Spíše budu
viset na vrbě, než
bude
evangelická
škola
v Bolehošti.“
Nakonec však byla
škola v roce 1861
povolena. Svoji školu
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Od dubna 2006 propaguje turistickou oblast
Vrcha také tištěná publikace. Na 40 stranách se
postupně představuje všech 11 obcí svazku Vrcha
a svazku Dolní Bělá. Praktický A5 formát s řadou
fotografií a informací o životě v regionu doplňují
i užitečné rady na výlety. Publikace je užitečným
průvodcem po kraji kolem Osičinské rozhledny a je
k dostání v každém informačním centru rychnov.
regionu a na obecních úřadech jednotlivých obcí.
Pro snadnější orientaci najde turista v každé
obci informační tabuli se stručnou historií obce
a fotogr zajímavých objektů. Na podrobných mapách
je zachycen aktuální stav cyklostezek v regionu.


„Znáte dobře okolní krajinu?“
Nabízíme vám pohled do turistické oblasti VRCHA
a její okolí.
Jako v zrcadle Orlických hor v jihozápadní
části rychnovského regionu se v nížinné části
Orlické tabule rozprostírá mírně zvlněná oblast
Vrcha. Oblast protkána množstvím potůčků a říček
nabízí nezapomenutelný výhled nejen na Orlické
hory, ale také Krkonoše s nejvyšší horou Sněžkou.
Ve výšce 413 m n.m. se nad zalesněným údolím
Dřížná s poklidným poutním místem kaplí Panny
Marie Lurdské tyčí rozhledna Osičina. Z ní pak
dokončíme a rozšíříme výhled o Kralický Sněžník,
Železné Hory i Kunětickou horu.
Oblast Vrcha spojuje jedenáct obcí
rychnovského regionu (svazky DSO Vrchy a Dolní
Bělá), který je vyhledáván i pro pětici dochovaných
šlechtických sídel (zámky v Rychnově nad Kněžnou,
Častolovicích, Doudlebách, Kostelci nad Orlicí a na
druhé straně v Opočně). Některé šlechtické rody
coby majitelé
se
dochovanými
památkami
nesmazatelně zapsali do života těchto obcí.
Malebná, mírně zvlněná oblast Vrcha, je jako
stvořená nejen pro turistický výlet, ale sítí cyklotras
i pro rodinnou vyjížďku na kole.

Dobrovolné svazky obcí Vrcha a Dolní Bělá mají
také své patrony. Je jím Vršáček a Bělinka. Oba
dobrovolné svazky obcí společně s firmou Dabona
s.r.o. vyhlásily v roce 2005 soutěž pro děti
z mateřských a základních
škol. Za pomocí tužek,
pastelek, modelíny, papíru,
textilu
nebo
technikou
naprosto
volnou
měla
vzniknout postava.
Sešlo se na 180 prací,
z nichž porota 5. května
2005 vybrala deset do
finále. Z nich pak jako
nejvhodnější a nejšikovnější
byly vybrány dvě figurky –
malovaná Bělinka dětí ze
ZŠ Černíkovice
a
figurka Vrcháčka ze ZŠ
Bolehošť.
Oba
patroni
prošly
technickou a konečnou graf.
úpravou.
Jednotlivě
či
v páru se objevují na všech
písemných
či
dalších
materiálech svazků Dolní
Bělá
a Vrcha.
Vyhlášení vítězů proběhlo
28. května ve Voděradech
u příležitosti 650 let obce.
Více informací o turistické
oblasti najdete mj.
i na
www.regionvrcha.cz
[Petr Kubíček]
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Ankety

Magazín
Pranostiky na duben:

Výsledky anket budou zveřejněny v následujícím vydání.
Uzavření soutěže proběhne po každém vydání zpravodaje a vždy
bude vybrána jedna osoba, která odevzdala nejlépe vyplněný
dotazník. Té bude předána i menší odměna.

1. duben
- Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
5. duben
- Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
6. duben
- Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
7. duben
- Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
8. duben
- Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
- Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne,
louky sucho mají.
23. duben
- Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
24. duben
- Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
- Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
- Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
- Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
25. duben
- Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.

Výsledky anket 1/2007
Jak vidí spoluobčané život v obci:
1) Čeho si nejvíce vážíte na životě v obci?
Společensko-kulturních aktivit, odkoupení
hostince obcí, udržení ZŠ a MŠ, stavba zvonice
a obnova obecních symbolů, dobrý vztah
starosty a zastupitelstva k občanům, obchodní
sítě v obci, vlakových spojení, pana starosty
jako člověka na správném místě.
2) Co vám nejvíce vadí nebo schází na životě
v obci?
Špatná autobus. spojení, kino, čistírna oděvů,
trhy, nezájem většiny Bolehošťských občanů o
společ. akce a setkání, neshody a závist mezi
občany, neustálé hledání příčin pro stížnosti,
využití hřiště, možnost kontroly třídění odpadků
občany obecním úřadem, podpora nové bytové
výstavby, podpora soukromého podnikání.
3) Které informace byste rádi uvítali ve
Zpravodaji obce?
Zprávy ze zasedání zastupitelů obce, sportovní
informace a výsledky klubu Sokol Lipiny,
pravidelné příspěvky všech spolků a organizací
v obci, možnost nabídek a inzerátů podnikatelů
(účast na spolufinancování zpravodaje)

Velikonoční recept
KUŘÁTKA
1 balíček dětských piškotů, čokoládová poleva a
kandované ovoce na ozdobu (lze použít i kousky
želé bonbónů )
Náplň: 2 lžíce másla, 3 lžíce moučkového cukru,
citrónová šťáva podle chuti.
Změklé máslo utřeme s cukrem a po
troškách přidáme citrónovou šťávu. Připraveným
krémem spojujeme vždy dvě kolečka piškotů k sobě.
Čokoládovou
polevou
vyznačíme
oči,
z kandovaného ovoce či želé bonbónů vytvoříme
zobáček a hřebínek. Hotová kuřátka klademe na
další piškot, potřený krémem. K piškotu můžeme
kuřátko připevnit párátkem.

Zábavně naučný kvíz
1) Jaký byl největší počet obyv. v historii obce?
1000 obyvatel (19. st.)
2) V jaké nadmořské výšce leží obec Bolehošť?
260 m n.m.
3) K jakému roku se datuje první zmínka
k jednotlivým částem obce:
1394 – Bolehošť a Bolehošťská Lhota
1709 – Lipiny
4) Jaké je his. pořadí vzniku těchto 4 objektů?
1700 – lovecký zámek Colloredů
1863 – evangelická škola
1864 – katolická škola
1900 – obecní hostinec
Odměna za nejlépe vyplněnou anketu bude předána na
následujícím veřejném zasedání obecního zastupitelstva v
pohostinství p. Vítězslavovi Novákovi, Bol. Lhota 23.

Redakční rada zpravodaje:
Petr Kubíček, František Kouba, Mgr. Hana Boukalová, Ing. Marcela Máslová
Nápady, fotky, články a jiné zajímavosti související s naší obcí,
nebo blízkým regionem zasílejte na uvedenou emailovou
adresu, nebo předávejte osobně na obecní úřad.
Se svými náměty, příspěvky a připomínkami do zpravodaje se
obracejte na kteroukoliv ze jmenovaných osob redakční rady
nebo obecní úřad.
Zpravodaj bude vydáván na začátku čtvrtletí, tedy 4x ročně.

8

VYDÁVÁ:
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:

OÚ Bolehošť
Bolehošť čp.10, 51731
494 627 134

WEB. STRÁNKY:

ou.bolehost@tiscali.cz
www.poorlicko.cz/bolehost

DISTRIBUCE:
PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA:
NÁKLAD:

Zdarma do schránek
17. června 2007
220 ks

