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Mistrovství ČR v jízdě spřežení
Jak všichni jistě víte a mnozí jste se
i sami přišli podívat, po tři dny se v Lipinách
konaly závody v jízdě spřežení. Letos zde
proběhl nejen regionální závod, ale i mistrovství
ČR a dokonce i závody v kategorii pony. Těm
z vás, kteří jste neměli možnost zhlédnout celé
závody, jen připomínám program celého klání.
Zahájení bylo ráno v pátek 14.9. a to
drezurou
dvojspřeží
pony
a
drezurou
jednospřeží. Odpoledne pokračovaly závody
drezurou dvojspřeží a čtyřspřeží. V sobotu byl
na programu maratón jednospřeží, dvojspřeží,
čtyřspřeží a dvojspřeží pony. Závěrečný den
odstartoval
dopoledne
v neděli
parkur

dvojspřeží pony, dále ukázka drezurního
pa-de-deux, parkur jednospřeží a skoková ukázka
mini – maxi. Odpoledne parkur dvojspřeží, ukázky
jízdy v dámském sedle a parkur čtyřspřeží.
Po celou dobu závodů bylo pěkné počasí
a i když se v sobotu ochladilo a foukal silnější vítr,
lidé si cestu za podívanou našli. Mnoho diváků
zajímaly především tradiční lesní úseky. I hřiště
v Lipinách mělo velmi dobrý povrch a tak nelze
konstatovat nic jiného, než že počasí se letos
vydařilo.

Letošních závodů se zúčastnilo
39 spřežení a ustájeno bylo 80 koní.
Žádná posádka ani kůň se nezranil.
Pouze dva jezdci byli vyloučeni pro
neprojetí určeného průjezdu a další za
nepoužití
bezpečnostní
přilby
v překážkovém úseku maratonu.
Neděle byla příjemná, slunečná
a tak lze nazvat i celý maratón těchto
závodů. Závody se povedly a všichni
byly spokojeni.
Na závěr patří poděkování od
Jezdeckého
klubu
v Bohuslavicích
všem, kteří se podíleli na přípravě této
akce, bez nichž by se pořádat nedala.
Poděkování
pak
patří
zejména
Agrospolu a.s. Bolehošť, všem sponzorům, Miroslavu Máslovi od jeho dcery Jany, ale i dalším firmám
a jednotlivcům, kteří přispěli svým dílem během příprav nebo samotných závodů.
Na závěr nezbývá než dodat … Příští rok opět na shledanou!
[Petr Kubíček]
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Většina z nich totiž ochotně nastoupila ještě v době své
dovolené, aby začátek školního roku nebyl nijak ohrožen.
Při té příležitosti
nesmím
zapomenout ani
na
bývalou
p. učitelku M.
Růžičkovou
z Opočna, která
nám
obětavě
v několika
prvních dnech
pomohla
z největšího
nepořádku.
Další
díky
patří
i
stavebním
dělníkům firmy
ŠTĚPÁNEK
s r.o.,
kteří
leckdy plnili své
pracovní
povinnosti nad
svůj rámec. Na požádání nám kdykoliv pomohli
se
stěhováním větších kusů nábytku, respektovali naše
požadavky v době provozu na konci loňského školního
roku.
Stejně vstřícně se k nám chovali i ostatní
pracovníci, kteří nám pomáhali v závěru prázdnin dokončit
interiéry školy. Jednalo se o různé truhlářské práce od
pana Bednáře, zhotovení nových botníků v mateřské škole
panem
Pražákem, dále
malby a nátěry.
Slova
díků
náleží
i p. starostovi
F.Koubovi
a
všem
zastupitelům,
kteří
naplánovanou
přestavbu nejen
odsouhlasili, ale
také
finančně
z rozpočtu obce zabezpečili.
Nezbývá
tedy nic jiného,
než si přát, aby
i
II.
etapa
(závěrečná), která
se
bude
týkat
úprav
školní
kuchyně, proběhla
zdařile. A my si
pak za rok budeme
moci oddychnout
a s klidným svědomím zkonstatovat,
že všem hygiennickým požadavkům z kontrolního
zjištění
bylo
vyhověno.
Držte
nám palce!


Předpokládané kulturní akce ve
3. čtvrtletí tohoto roku






Divadelní představení – zatím neupřesněno
Mačínková zábava – zatím neupřesněno
Mikulášská besídka
Předvánoční setkání důchodců
Silvestrovská zábava – zatím neupřesněno

Příspěvky organizací
ZŠ a MŠ Bolehošť
Začal
nový
školní rok 2007/2008
a jsem velice ráda, že
všem čtenářům tohoto
Zpravodaje
mohu
sdělit:
I.
etapa
přestavby školy se
zvládla!
Řada
z Vás
měla možnost se o tom
přesvědčit hned první
školní den, kdy budova
byla volně přístupná
všem
zájemcům.
A musím říci, že
návštěvníků
přišlo
opravdu dost. Hned
dopoledne toho využili rodiče, kteří přišli doprovodit své
děti
do mateřské či základní školy. Při zpáteční cestě
domů
z „velkých škol“ se tu stavili a potěšili nás
svou přítomností naši bývalí žáci. A pak se tu střídaly až
do odpoledních hodin různě věkově složené skupinky.
Zavzpomínat k nám přišli i ti, kteří v Bolehošti už léta
nežijí. Nejen jim se
u nás moc líbilo.
Za
pochvalná
slova
všem
děkujeme.
A
když
dovolíte, u děkovných slov ještě
zůstanu.
Sice jsem
všem svým kolegyním
(pedagogickým i nepedagogickým) za úklid
školy
osobně
poděkovala,
ale
protože si jejich
pracovního nasazení velice vážím,
činím tak ještě
jednou
prostřednictvím
POHLED V DOBĚ VÝSTAVBY
tohoto
článku.

POHLED V SOUČASNÉ DOBĚ
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AGROSPOL a.s., Bolehošť
Kdo
z vás
jste
projížděli letos na jaře částí
Spraše, při výjezdu z obce
vám jistě neušla pozornosti
naše investiční akce na
sedmihektarovém
pozemku
proti závlahové nádrži. Jistě si
řada občanů všimla i nového
zavlažovacího
agregátu
umístěného
proti
nenechavcům v narychlo ne
příliš úhledné, ale praktické
kleci na břehu této nádrže.
Pokud jste těmito místy
projížděli v době zavlažování
zasázeného zelí, také jste
možná zaregistrovali kvalitu
a bezporuchový chod celého
zavlažovacího
systému.
Agrospol a.s. Bolehošť zde
zrealizoval
projekt
spolufinancovaný
EU
z
Operačního
programu
Rozvoje
venkova
a multifunkčního zemědělství. Jednalo se o obnovu
nadzemního
závlahového systému a části
podzemního
odvodňovacího
systému v celkové
hodnotě přes 7 mil.
Kč. Projekt byl
dotovaný
100%.
75% jsme obdrželi
z prostředků
Evropské unie a
z 25% se podílel
stát.
Realizací
tohoto projektu byl
vyřešen
problém
zastaralého
a
v
některých
částech dokonce
nefunkčního
závlahového
systému, který byl
morálně i fyzicky již
opotřebovaný. Původní závlahové zařízení už
nesplňovalo požadavky na technickou spolehlivost,
ani na kvalitu distribuce závlahové vody.
Nedostatečná byla rovněž i jeho výkonnost při
dodávkách vody. Proběhla tak celková obnova
závlah, při zachování principu zavlažování pásovými
zavlažovači.
Další součástí projektu byla na nejvíce
postiženém pozemku kompletní obnova stávajícího
neprůchodného
odvodňovacího
systému,
zhotoveného před více jak 30-ti lety trubkami
z pálené hlíny. Ty byly nahrazeny moderním
drenážním systémem z PVC, který nesrovnatelně

kvalitněji upravil vodní režim pozemku a zajistil
optimální agrotechnické podmínky pro pěstování,
v našem případě hlavně zelí ke krouhání,
s možností využití moderní zemědělské techniky.
Žádost o podporu projektu jsme podali
v únoru 2006. Vlastní realizace byla zahájena
v březnu letošního roku a v současné době je
projekt již úspěšně zrealizován.
Vážení občané, popsali jsme jeden z mála
světlých okamžiků naší práce. V zemědělské
činnosti dlouhodobě převládají především starosti.
O těch poinformujeme v dalším vydání
zpravodaje. Dnes pouze připomeneme, že
neustále svádíme nerovný boj s finančně silnými
mohutnými nadnárodními obchodními řetězci.
Jejich
praktiky jsou
nemravné,
neurvalé
a ponižující, jejich nákupní ceny likvidační a jejich
marže
neuvěřitelné.
Pomozte
českým
zemědělcům a potravinářům tím, že budete nejen
nakupovat, ale stále silněji požadovat kvalitní
české potraviny.
[ředitel Agrospolu a.s., Ing. Pavel Kupka]
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se ukrýval tak dlouho, dokud se koza nezačala zase
normálně popásat.
U Čiháků nikdy neuklízeli a obydlí s nimi krom koz
sdíleli i králíci a morčata, kteří pobíhali volně po bytě
ve vrstvách slámy, sena a hnoje, rozprostřených všude po
podlaze. Králíci měli japonovité zbarvení a byli pojídáni
v útlém věku, protože čím mladší králíček, tím jemnější
a sladší měl masíčko. Jestli jedli i morčata, to nevím, ale
divu by to nebylo. Paní Čiháková v mládí absolvovala
hospodyňskou školu a věděla si rady se všemi pracemi,
týkajícími se přípravy jídla, takže z kozího mléka vyráběla
kozí máslo, kozí tvaroh i kozí sýry. Vyvářela manželovi
jak v nejlepším hotelu chutnou domácí stravu, i když
většinou jen ze surovin, které si sami vypěstovali. Jednoho
roku prováděli experiment s pěstováním zeleniny
a na kousku pozemku před jejich domem. Starý pán navezl
vrstvu uleželého koňského hnoje, do kterého to pak paní
sázela. Jednou tak byla ohnutá nad záhonem a plela, když
jedna z koz, které pobíhaly i po půdě, skočila z půdy
do záhonku hned vedle ní. Koze ani jí se nic nestalo, ale
její manžel o téhle události vyprávěl mnoho let každému,
kdo byl ochoten naslouchat. Pravdou jest, že se ve vsi
takových lidí mnoho nenalezlo, akorát já jsem byla ta
blbá kráva, která slušně zdravila a když se dal do řeči,
zdvořile mu naslouchala, protože jsem ho znala
od dětství, kdy on už byl dospělý. Byla jsem vychovaná
k úctě ke starým lidem.
Když byl pan Čihák malý, udeřil ho prý někdo
kamenem do čela a prorazil mu tak kost až do mozku,
díky čemuž se nebyl schopen ve škole naučit ani malou
násobilku. Rukopis měl ale velmi hezký a psal bez
pravopisných chyb, takže zase až tak zle na tom nebyl. Za
války mu lebku při bombardování prorazila střepina
bomby při totálním nasazení v Německu. Byl tam
operován a kus lebeční kosti mu byl nahrazený kovovou
destičkou, díky čemuž po zbytek života trpěl
nesnesitelnými bolestmi hlavy. Kupoval si na to v lékárně
Alnagon a hojně ho pojídal. Přestože ho bolela hlava,
nohy i ruce, kozy pryč nedal a každý den táhnul svůj
vozejk s kosou a hráběmi kolem našich k rybníku, kolem
kterého obsekával plevel a rákos, a kozy jím krmil.
Obdivovala jsem na něm jeho železnou vůli, se kterou
přes všechna protivenství nutil zmučené tělo k těžké práci,
protože svoje kozy miloval jako své vlastní děti a péče
o ně byla smyslem jeho života. Když byl mladší
a pracoval v lese jako dělník, měl dva koně a nebylo mojí
větší touhou, než se na některém z nich svézt. Pan Čihák
byl laskavý, koně nakonec vyvedl na hřiště a já jsem byla
na vrcholu blaha. Měla jsem na sobě tenkrát hnědé
manšestrové šortky po Iloně a manšestrovou blůzičku po
komsi jiném, protože rodiče neměli jednak na nové
oblečení peníze a pak bylo krátce po válce a nového
oblečení v obchodech právě moc nebylo. Moje jízda
na Čihákově koni byla událost. Děti se sbíhaly ze všech
stran a obdivně na mne hleděly, protože on nikoho z nich
nikdy na koni svézt nenechal. Moje sestra běžela domů
pro fotoaparát a na koni mne zvěčnila. Když jsem slezla
z koně dolů, kobyla mi šlápla na nohu a to byl konec mé
jezdecké kariéry. Od té doby jsem pak už nikdy v životě
na koni neseděla.
Když byl pan Čihák mladší, pěstoval na velkém dvoře
za domem všechno, co chodilo, létalo nebo lezlo a bylo


Do této části můžete přispívat sami svými fejetony, povídkami,
vzpomínkami nebo i vlastními básničkami a říkankami. Budeme
rádi za Vaše příspěvky, které ale musejí být slušné a zachovávat
úctu k popisovaným osobám či předmětům. Příspěvky mohou být
zkrácené podle možnosti zpravodaje a pokud nerespektují
společenskou etiku, mohou být upravené, nebo vůbec
nepublikované.

Dnešním příspěvkem je fejeton o životě
jednoho z našich zemřelých občanů, který v mnohých
lidech mohl zanechat různorodé vzpomínky.
„Čihák“
Za mých dob byl pan Čihák už starý pán v důchodu,
měl na obličeji lišej a zapáchal po kozách, kterých měl
spolu s kozlem třicet osm. Kozy, ty bydlely s ním v domě,
s bývalou truhlářskou dílnou jeho otce, na třímetrové
vrstvě hnoje a brousily hřbety o strop. Pan Čihák hrabal
pro ně každého podzimu na hřišti lipové listí do velikých
pytlů, pravíce, že kozy ho jedí. No nevím, já bych asi
lipové listí nejedla, ale co kozám zbývalo, když nic jiného
nedostaly. Paní Čiháková byla o pár let starší než její
muž. Byla tlustá, šeredná a s nikým se nebavila, protože
všechny nenáviděla a podezírala, že je chtějí okrást. Měla
cukrovku a jezdila občas k lékaři, ale o panu Čihákovi
nevěděl nikdo nic. Ten žil v jejich domě v utajení, jak
partyzán za Němců. Podezíral sousedy, že mu střílejí
z jedné strany karbidem na střechu a z druhé laserem
do oken. Z latí tedy vyrobil rámy, potáhl je neprůhledným
igelitem a zakryl jimi všechna okna v domě, aby
laserovým útokům zabránil. Sedával před domem na malé
loučce na prkýnku, položeném přes kolečko, popásal
kůzlata na travičce a všechny malé děti ho milovaly
a táhly za ním jak vosy na pivo. Kůzlata naučil různým
kouskům a vychloubal se, jak je jednou natáčela televize.
Stará paní z domu nevycházela, na nákupy chodil jen
starý pán a na vozíku, přivázaném za kolem, přivážel ze
sousedních měst pro kozy šrot. Mohl si ho sice objednat
v místní Jednotě, kde by mu rádi vyhověli a šrot sehnali,
ale bál se, že by se lidi ze vsi dověděli, že šrot kupuje
a kolik ho kupuje. Raději tak táhl vždy naložený vozík za
kolem pěšky radši deset kilometrů ze sousedního města
a zůstal v utajení, protože s ním nejel přes vesnici, ale
polní cestou, která ústila téměř proti jejich domu. Byl si
jistý tím, že ho komunisté neustále sledují na všech jeho
cestách mimo dům a podávají si navzájem zprávy o jeho
pobytu telefonem. Pohybu obydleným územím se tedy
vyhýbal jak jen mohl. Často si zašel i pět kilometrů, jen
aby zmátl nepřítele a komunisti nevěděli, kudy šel.
U Lipin měli louku, kterou hnojil tak, že si do papírového
pytle nabral vždycky suchých kozích bobků a na louce je
pak holou rukou rozhazoval po trávě. Při cestách
na louku, ho doprovázela vždycky jeho nejchytřejší koza
Líza, která byla kozou hlídací a jakmile v dáli zahlédla
zablýsknutí skel dalekohledu nebo laseru, kterým chtěli
starého pána na louce komunisti sledovat, strnula
a ukazovala hlavou směrem, odkud záblesk zahlédla. On
na ten povel hned všeho nechal a skočil do příkopu, kde
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něčím zvláštní a výjimečné, to byla jeho pýcha a jeho
vášeň. Mimo jiné, měl tam postavené i psí boudy a v těch
boudách pětatřicet psů, kterým v kotli vařil žrádlo
z mršin, které mu dali lesníci. Psi na řetězech samozřejmě
štěkali ve dne v noci a zápach byl tak mocný, že si na něj
lidi šli stěžovat na Místní národní výbor a pořádková
komise mu přikázala psy odstranit. Čihák psy ovšem pryč
nedal. Naložil je na vůz a odstěhoval se s nimi do staré
hájovny uprostřed lesů u Byzhradce a tam s nimi léta žil.
Domů jezdil jen pro zásoby potravy a vozil ženě peníze.
Paní velmi těžce nesla, že jim komunisti zkonfiskovali
pilu v Týništi a největší truhlářství v okrese, ale nakonec
si našla práci jako pokladní v nákladní pokladně
na nádraží a vydržela tam až do důchodu. Chodila
zamračená ztěžka k vlaku a od vlaku a na pozdravy
neodpovídala, ale říkala jedna sousedka, že si za vydělané
peníze pořizovala štosy kvalitního ložního prádla, což
byla zase její vášeň a nikdo neví, kam se to prádlo po
její smrti podělo. Čihákovi si velmi zakládali na svém
majetku a za nikdy nemytými skly kredencí, sekretářů
a skříněk se blýskalo zlatem sklo i starožitný porcelán za
stovky tisíc. Kdysi jsem Čihákovi dala pár vozejků sena
pro jeho kozy a on mi za to přinesl jeden z obyčejnějších
hrnečků z kredence v kuchyni. Jaký byl můj údiv, když mi
náhodný návštěvník našeho domu za hrneček nabízel tři
tisíce a když jsem nechtěla dát, o tisíc přitvrdil. Nedala
jsem stejně, jen jsem hrneček opatrně zabalila do novin
a uložila ho na půdu k ostatním svým podkladům
skleněným a porcelánovým, které jsem podědila po svých
předcích a je to jediná památka, kterou na Čihákovy
mám, protože po smrti obou jejich majetek připadl státu
a několik lidí pak balilo a vynášelo a nakládalo to, co oni
tak pečlivě střežili a opatrovali a bylo jim vším v životě.
Co se nepodařilo tenkrát rozprodat, to si mezi sebe
rozebrali cikáni a co ani oni nechtěli, to se naložilo
na vlek, vyvezlo do skály, polilo benzínem a shořelo
na popel. Když jsem se vrátila z nemocnice, byl krom
hnoje barák už prázdný. Hnoje tam bylo dvacet fůr
a cikáni se s ním mořili kolik dní, ale to už měl dům
koupený Čihákův vzdálený prasynovec. Chtěl z něj
postavit samoobsluhu, jenže když se dali do přestavby
a shodili střechu, najednou se jim dům zřítil jak domeček
z karet. Náhodou jsem tenkrát stála u okna v obýváku
a viděla jsem, jak padá a při tom ještě žili zedníci, který
ten dům před léty stavěli. A tak dnes na místě Čihákova
domu
stojí
moderní
samoobsluha, stromy co rostly
na dvoře byly vykácené,
navezená hlína a vysázené
smrčky
a jen studna ještě
připomíná, jak dědek s kýblem
a hákem vytahoval z ní vodu a
nosil ji svým kozám. Namísto
trávníčku
je
před
samoobsluhou
zámková
dlažba parkoviště a nikdo
nevzpomíná a nikdo neví, že tu
někdy nějací Čihákovi žili,
trápili
se a
bojovali
a prožívali svůj neradostný
smutný osud.
[Alena Dlouhá]

Nabídky a sdělení !

NÁPOJOVÉ
KARTONY

Vzhledem k tomu, že je i v naší obci plánován
sběr nápojových kartonů, předkládám vám několik
vhodných informací ohledně tohoto druhu odpadu a jeho
recyklace.
Nápojové kartony, kterým také říkáme „krabice“
jsou obaly, ve kterých se prodává např. mléko, džus, víno
apod. Tyto obaly nám mnohdy zajišťují delší životnost
potravin a také lepší přepravu a skladovatelnost. Ve
chvílích kdy však potraviny zkonzumujeme, odhodíme
většinou tuto „krabici“ do odpadkového koše, spálíme
nebo vhodíme do popelnice. Málo kdo asi ví, že jde ale
o velmi kvalitní a 100% recyklovatelný materiál.
Pokud např. dopijete mléko z této „krabici“,
prosím, vypláchněte ji troškou vody a stlačte, abyste
zmenšili její objem a nezabírala vám doma místo.
Neodkládejte tyto kartony se zbytky potravin, neboť vám
nejen plísně a hniloba mohou kazit prostředí doma, ale
také velmi komplikují jejich další zpracování.
Nápojový karton obsahuje několik různých
materiálů, jejichž vlastnosti se různě kombinují, podle
použitých
potravin
uvnitř.
Kombinace
papíru
a polyethylenu je vhodná pro potraviny s kratší dobou
spotřeby. Naopak v kombinaci s hliníkovou folií se
používají pro delší trvanlivost potravin, jako třeba džusy
a vína, neboť tato „krabice“ funguje podobně jako
konzerva.
Pokud se tyto kartony správně vytřídí, je možné
je dále využít k recyklaci a to:
1) v papírnách - papír tvoří většinu tohoto
obalu, takže je možné ho zpracovávat
stejně jako starý papír. Zbytky
hliníkových a plastových folií, kterými
je obal potažen se při procesu
zpracování od papíru oddělí a lze je
využít přímo v papírně při výrobě páry
nebo pro ohřev vody či dále zpracovat
na palety apod.
2) na speciální lince - nápojové kartony
se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do
desek, které je možné použít např.
jako stavební izolace. Taková linka
funguje také v ČR.
Podrobnější informace o sběru
tohoto odpadu budou vyhlášeny místním
rozhlasem.

[Petr Kubíček]
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Internetové stránky obce
Vážení občané,
ti z vás, kteří v posledních týdnech navštívili oficiální
internetové stránky obce Bolehošť, si jistě povšimli, že
zde za provozu probíhaly menší úpravy a především
aktualizace stránek.
V současné době tady najdete mnoho nových
informací. Při vstupu na ně vás čeká uvítání kresleným
obrázkem Zvoničky. Byly přidány nové fotografie
z pořádaných akcí v obci, přičemž ty stávající byly
doplněny nebo jejich vzhled a kvalita upravena. Vznikly
tu i další podstránky jako např. MAPY, kde najdete nejen
orientační mapku obce s popisky, ale třeba i historickou.
Podstránka FIRMY je vhodná k malé prezentaci všech
místních podnikatelů a firem. Obdobně bude sloužit další
nazvaná OBČANSKÉ SPOLKY, kde mohou přispět
jednotlivé organizace svými články, historií, výsledky
a fotografiemi ke své prezentaci. Mezi dalšími nově
doplněnými vzniklými lze zmínit např. ODKAZY, kde
najdete mnoho adres z oblasti státní správy, stránky
sousedních a důležitých měst a obcí, turistiku a jiné.
Na
závěr
několik
statistických
údajů
o návštěvnosti těchto internetových stránek:

Stránky navštívilo téměř 9 000 lidí

V roce 2006 bylo průměrné množství
návštěvníků za jeden měsíc asi 120

V roce 2007 je měsíční průměrná návštěvnost
stránek 200 lidí

Tímto samozřejmě narůstá i roční návštěvnost,
neboť ke konci září 2007 navštívilo tyto stránky
stejné množství lidí, jako za celý rok 2006




















Rád bych ještě zmínil existenci druhých stránek
obce Bolehošť a to na adrese www.bolehost.cz, které
jsou neoficiální a tedy soukromého charakteru.



V dnešní době je internet jedním z hlavních
prostředků, kde můžeme získat nejen mnoho důležitých
informací, ale sledovat např. aktuální zpravodajství
z celého světa nebo se vzdělávat.
Je prostředkem pro zasílání elektronické pošty
a především v něm nalezneme dostupné informace
z oblasti státní správy, firem, škol, vydavatelů novin
a časopisů. Internet je jedna obrovská knihovna, kde
najdete téměř vše, na co si vzpomenete. Pomalu se stává
stejně
„nepostradatelným“
prostředkem v domácnosti jako je
např. televize. Je klidně možné, že
za několik let bude náš zpravodaj
vydáván
pouze
v elektronické
podobě. Dnes je tato možnost brána
spíš jako druhá v pořadí.
Pokud máte možnost naše
stránky navštěvovat, budeme rádi
i za vaše názory, připomínky
a samozřejmě příspěvky, které by
přispěly
ke
zlepšení
našich
internetových stránek. Vždyť ten, kdo
hledá první informace o naší obci, o
její kultuře a životu v ní, nahlédne
právě na tyto stránky obce. Jejich
obsah, vzhled i kvalita je tedy naší
společnou vizitkou.
A na závěr doplňující informace. Na těchto
internetových stránkách najdete další fotografie z akcí
v naší obci, jež se do Zpravodaje nevešly.





[Petr Kubíček]
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Oznámení

za přípravu tak náročné akce, která dopadla na jedničku.
Chci poděkovat i Agrospolu a.s. Bolehošť, ale i dalším
občanům za poskytnuté zázemí potřebné k těmto
závodům ve spřežení.

















[starosta obce František Kouba]

Společenská kronika
Významná životní výročí oslavili:
Miroslava Bašová
Růžena Lhotská
Terezie Segečová
Jan Cejnar
Věra Potočková
Miroslav Vondráček
Václav Bartoš
Václav Škalda
Věnceslava Havlíková

Slovo starosty obce

91 let
87 let
85 let
84 let
81 let
81 let
80 let
75 let
70 let

červenec 2007
srpen 2007
červenec 2007
září 2007
srpen 2007
září 2007
červenec 2007
září 2007
září 2007

Rozloučili jsme se s:

Vážení občané,
na téma Základní škola a mateřská škola
v Bolehošti proběhlo v poslední době dost informací jak
na zasedání zastupitelstva obce dne 14.6.2007, tak
v posledním Zpravodaji obce a nebo v hlášení v místním
rozhlasu. Pro rekapitulaci chci uvést, že stavební práce
proběhly dle harmonogramu plnění plánu. Vybraná firma
ŠTĚPÁNEK s r. o. Opočno odvedla stavební práce ve
vzorné kvalitě. Celkové náklady činily 1 474 156 Kč.
V současné době máme uhrazenou finanční částku ve
výši 1 227 396 Kč. Do konce října zbývá k úhradě
246 760 Kč. Vzniklé náklady při přístavbě školy byly
sníženy o částku dotace z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje o 400 000 Kč. To znamená, že
z letošního obecního rozpočtu jsme zaplatili z vlastních
prostředků 1 074 156 Kč. V příštím roce nás čeká II. etapa
a to úprava školní kuchyně a jídelny. Tato akce bude
podstatně finančně nižší vzhledem k tomu, že některé
práce byly již v letošním roce provedeny během I. etapy
výstavby.
Chci ještě jednou poděkovat zaměstnancům
školy za zvládnutí všech úklidových prací a dá se říci, že
škola k zahájení školního roku zase zářila svojí čistotou
a krásou. Dne 3. září 2007 si mohli sami občané školu
prohlédnout a ti, kteří se přišli podívat, mi dají určitě
za pravdu.
V krátkosti bych se chtěl zmínit o Mistrovství ČR
ve spřežení v Lipinách, které probíhalo ve dnech 14. až
16. září 2007 za krásné atmosféry jak soutěžících
i diváků. Mistrovství ČR ve spřežení je zde v Lipinách již
po čtvrté a závody celkově po sedmnácté, což myslím, že
toto naši občané ani nevědí. Na tyto závody se sjíždějí
diváci z celého okolí. V letošním roce byla návštěvnost
velmi vysoká a například v sobotu závody zhlédlo 1 500
diváků. Toto se dá říci též o počtu přihlášených závodníků
a spřežení. Závody, které se zde konají mají již svou
tradici a pro obec je to velká společenská událost, která
reprezentuje naši obec po celé České republice.
Na letošní závody se přijel podívat i pan hejtman
Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík s manželkou
a mile byli překvapeni těmito úžasnými závody. Stejné
pocity měla i senátorka Václava Domšová.
Chci poděkovat Jezdeckému klubu Bohuslavice
nad Metují a Sportovnímu klubu Sokol Lipiny a dalším
zúčastněným občanům z Bolehoště a Bolehošťské Lhoty

Jaroslavem Letovským
16 srpna 2007, ve věku 78 let
UPOZORŇUJEME:
Ti z vás, kteří si nepřejete uvádět své jméno ve Společenské
kronice, předejte svou žádost na OÚ Bolehošť.

Zprávy ze zastupitelstva
Projednané body uplynulého čtvrtletí
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
dne 12.7.2007:
Zastupitelstvo schválilo:
1. Zastupitelstvo schválilo převést pozemek
pod Obecním hostincem do majetku obce.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
dne 9.8.2007:
Zastupitelstvo schválilo:
1. Vrácení stavební parcely pana Bolka zpět
obci Bolehošť a zároveň schválilo odprodej
této stavební parcely dalšímu zájemci
2
v pořadí tj. panu Zámečníkovi za 30 Kč/m .
2. Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte
v mateřské škole ve výši 270 Kč na 1 dítě a
měsíc. Za děti z Očelic a Ledec bude platit
OÚ v Ledcích a Očelicích.
3. Převedení fin. částek za letní a zimní údržbu
části silnice ve Spraších na obec Očelice.
Jedná se o 350 m silnice od vlakového
přejezdu směr Bolehošť. Tato část silnice je
v katastru obce Očelice.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
dne 20.9.2007:
Zastupitelstvo schválilo:
1. Schválilo
ukončení
činnosti
nájemci
v pohostinství ke dni 30.9.2007 s tím, že byt
bude uvolněn do 15.10.2007.
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Lesní statek Bědovice
Vydáte-li se na malou pěší túru, na kole či na
kolečkových bruslích, po lesní cestě z Třebechovic p. O.
směrem na Týniště n. O., jistě oceníte nádherný kousek
přírody, jejíž část je i přírodní rezervace.
Hned na počátku cesty budete procházet oborou
s „Lesním statkem“. Právě u Třebechovic p. O., kde kdysi
začínal historický majetek Šternbergů, stojí myslivna
a „Lesní statek Bědovice“, které dodnes chrání vstup do
lesa. Statek je malebnou ukázkou bývalého venkovského
života, kde všechna domácí zvířata žijí v příjemné
harmonii. Na statku je provozována jízdárna a škola
obora. Na 200 hektarech je zde chováno stádo bílých
daňků. Nejedná se o albíny, ale o daňky "bloňdáky". Jsou
na lidskou přítomnost zvyklí a tak se každému
návštěvníku podaří je zblízka pozorovat.
V budoucnu by měl statek rozšířit i své služby.
Bude zde zřízena menší restaurace a několik pokojů pro
hosty. Ti pak budou moci vyjíždět koňmo po lesních
cestách na menší túry.
Sama obora ležící mezi Třebechovicemi p. O.
a Týništěm n. O. byla sice založena až na konci 80. let
min. století, ale bohatá historie obornictví na Týnišťsku se
začala psát již v druhé polovině 18. století.
Budete-li ale pokračovat dále po hlavní cestě,
které se odedávna říká Špacír, vstoupíte do oblasti
nazvané U Houkvice, která byla vyhlášená v roce 1954
přírodní rezervací. Již asi 100 m od statku je první z pěti
lesních rybníků. Všechny leží těsně vedle hlavní cesty.
Najdeme tu bažinné vegetace se zbytky původních lesů
a lesní rybníky s výskytem leknínů. Na rybnících je možno
pozorovat i mnoho druhů vodního ptactva. Dále zde rostou
staleté duby a mezi nimi i jedinec 400 let starý s obvodem
890 cm, který patří mezi 10 největších dubů v ČR. Špacír
prakticky spojuje lesem dvě větší města, Třebechovice p.
O. a Týniště n. O.
Takováto procházka či malý výlet dá jistě člověku

jezdectví. V sousedství je obora s bílými daňky.
Statek byl restituován v roce 1996 od Státního
statku Smiřice, který zde měl výkrmnu vepřů. Ve stavu,
v jakém byl předán, byl nepoužitelný. Bylo třeba akutně
opravit střechy a upravit alespoň část k bydlení. V roce
1998 se sem nastěhovala slečna
Vrbická, která se snaží navrátit statku
původní účel - chov koní. Každoročně
Hospodářství Šternberg věnuje nemalé
finanční
prostředky
k
opravám
a obnově budov.
I když přestavba ještě zdaleka
neskončila, je už dnes statek často
navštěvovaným
místem.
Mnoho
mladých zájemců přichází sl. Vrbické
pomáhat a za odměnu se pak mohou
projíždět na koních. Je zde okolo
dvaceti koní a mnoho dalšího
hospodářského zvířectva, jako krávy,
kozy, ovce a pár prasat. Vše se přes
den pohybuje venku a tak se
kolemjdoucí
často
zastaví
a pozorují, jak všechna ta čeládka žije.
Statek je také navštěvován
skupinami hendikepovaných, kteří
prací v blízkostí koní a rehabilitačními
jízdami zlepšují svou kondici. Tato
rehabilitace jim přináší nemalé zážitky
a dává radost.
Toto
místo
se
stává
oblíbeným cílem výletů. V jeho
bezprostřední blízkosti je velká dančí
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zapomenout na denní trampoty okolního světa. A pokud
budete chtít svůj výlet rozšířit o návštěvu a bližší poznání
obou zmiňovaných měst, zde je o nich několik málo
informací:

Magazín
Pranostiky na říjen:
Po teplém září zle se říjen tváří.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Studený říjen - zelený leden.

Třebechovice pod Orebem bylo založeno ve 14. století,
nachází se zde farní kostel sv. Ondřeje. Město je
proslaveno světoznámým dřevěným betlémem, který je
jedním z největších na světě (rozměr 7x3x2 m, 2000
vyřezávaných předmětů). Na náměstí se nachází betlém
od výtvarníka
P. Matušky,
morový
sloup,
socha
Nejsvětější Trojice a starobylá kašna s vodotryskem.
Nad městem je vrchol Oreb (260 m n.m.) dříve
zvaný Vinice, který dostal své pojmenování podle
biblického Chorébu na husitském shromáždění r. 1419.
Pod vedením kněze Ambrože zde bylo tehdy vytvořeno
bratrstvo Orebské, třetí největší síla husitů po Táborech
a Pražanech. Po svém příchodu do Hradce Králové jim
velel samotný Žižka. Po jeho smrti se přejmenovali
na Sirotky. Třebechovice jsou městem od r. 1920.

Pranostiky na listopad:
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka
příští neúrody.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
2. listopad
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to
oznamuje.
11. listopad
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Martin a Kateřina na blátě - Vánoce na ledě.
28. listopad
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý
advent.

Týniště nad Orlicí leží na počátku podhůří Orlických hor,
na soutoku Divoké a Tiché Orlice, ve výšce 253 m n.m.
Nachází se zde empírová radnice, barokní fara, kostel
sv. Mikuláše a Mariánský sloup.
Odborníci předpokládají, že obec byla založena
v 11. st.. Jméno Týniště připomíná staroslovanský hrádek
„týn“ a slovo „týniti“ česání lnu, který se v okolí hojně
pěstoval. Nejstarší část města, náměstí, leží na nevysoké
výspě vzniklé mnohaletou činností řeky v území
zaplavovaném T. a D. Orlicí. Pod touto výspou se vytvořil
brod, kterým překračovala řeku stará obchodní stezka. Ta
vedla z Moravy na sever k Náchodské brance do polského
Kladska. Tato stezka byla křížena stezkou ze středu Čech
k Potštejnu, odtud na Moravu a do Polska. První písemný
záznam o Týništi pochází z roku 1361.
Město bylo několikrát zničeno požáry a válkami.
Tato období se střídala s dobami hospodářského růstu
a prosperity.
Požár ho postihl v období husitských válek v roce
1431. Za vlády Jiřího z Poděbrad bylo město vypleněno,
to když utíkal z Čech Matyáš Korvín. V létech 1495 – 1556
patřilo Týniště pánům z Pernštejna a správu mělo
v Potštejně. Došlo k budování rybniční sítě, což přineslo
v 15 stol. městu a lidem obživu. Někdy v této době,
nejpozději v 1. pol. 16. stol. byl vybudován 17,5 km dlouhý
spojovací kanál mezi řekou Bělou v Častolovicích
a Dědinou v Třebechovicích p. O., zvaný též "Vantroka".
Jedná
se
o významný
doklad
hospodářského
a technického zařízení, sloužícího k napájení panských
rybníků, mlýnů, pil a valch v Týništi n.O. a nejbližším okolí.
V roce 1572 Hanuš Haugvic z Biskupic, majitel panství
Týniště, organizoval po řece Orlici voroplavbu, která měla
velký přínos pro místní dřevozpracující průmysl. Další
dlouhé období bylo pro Týniště málo požehnané - střídali
se držitelé (Bedřich z Oprštorfu, Tomáš Černín
z Chudenic, Vratislav ze Šternberga). Týniště platilo
krutou daň třicetileté válce. Roku 1615 lehlo celé popelem.
V roce 1733 postihl město poslední velký požár.
V rozvoji městečka znamenala převrat výstavba
dvou
železničních
tratí:
Severozápadní
z Prahy
do Hanušovic a Společnosti Státních drah z Chocně
do Meziměstí. Byly otevřeny roku 1874 a 1875 a učinily
z chudého zemědělského a řemeslnického městečka
důležitou křižovatku, jež přinesla předpoklady ke vzniku
průmyslového
Týniště.
14. ledna 1874
po nově
vybudované dráze Hradec Králové - Letohrad projel první
vlak.

Pranostiky na prosinec:
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se
kruté zimy třeba báti.
4. prosinec
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
Lucie noci upije (a dne nepřidá).
13. prosinec
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
24. prosinec
Na Adama, Evu čekej oblevu.
26. prosinec
Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po
ledě.

Sport
Dne 21.7.2007 pořádal SK Lipiny plážový
volejbal, kterého se zúčastnilo 12 družstev z okolí. Druhý
turnaj proběhl 25.8.2007, kde byla rekordní účast 15
družstev. Jako již po několikáté se stalo vítězem družstvo
SKLEP z Rychnova n.K. Počasí pořadatelům i účastníkům
přálo, a proto se hrálo až do 19h. Po skončení
následovala diskotéka, kterou připravili H&P&L. Všem
pořadatelům děkujeme a těšíme se na příští rok. Volejbalu
zdar!
Výsledky turnaje:
1.
SKLEP z Rychnova n.K.
2.
Wilsonovi
3.
Zmáchaniny z Rychnova n.K.
4.
Benefika
5.- 6.
Bambocha; Rychlé pracky „A“ z Hr.Králové
7.- 10. Rychlé pracky „B“; Pavka team, Strejci;
Jaroslav team
11.- 15. Lipiny; Bobci; Šmucky; MČ Protetici;
Popcorn

[Monika Jirsová]

[Petr Kubíček]
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Zpravodaj

4/2007
4) Které 4 lesy (z uvedených) se nacházejí
nejdále od naší obce?
o Horka
o Křivina
o Šárovec
o Hájek

Ankety
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 odměna.

Z Vašich odpovědí jsme vybrali tři které měly 12
odpovědí správných ze 13. Z těchto tří byla redakční
radou vylosována jeden(na) a to:
Blanka Jarkovská, Bolehošť čp.3

Výsledky anket a kvizů 3/2007
Anketa k třídění komunálního odpadu
v obci:

Zábavně naučný kviz pro děti

Z Vašich odpovědí lze shrnout asi toto:
Přivítali byste kontejnery na sběr nápojových
kartonů a jednorázový pro nadměrný odpad (linolea,
umyvadla, matrace atd.) Také by bylo vhodné
jednorázově umístit kontejner na kompostovatelný
odpad (tráva, listí, ovoce apod.). Sami poukazujete,
že někteří z vaši sousedé toto vhazují do popelnic
a tím se zbytečně prodražuje svoz. Ještě
upozorňujete na zaplněné a neodvezené kontejnery,
především na kov. Dále se ptáte na likvidaci
papírového odpadu. Sběr papíru stále probíhá ve
škole.
Váš požadavek na sběr nápojových kartonů byl
projednán s firmou ODEKO a v nejkratší době bude
možno vyzvednout sběrové pytle na obecním úřadě.
Další informace budou vyhlášeny místním
rozhlasem.

Přiřazení ptáků a štítků s jejich jmény.
Všechny doručené kvizy byly vyplněné správně.
Z doručených kvizu byl redakční radou vylosován
jeden(na) a to:
Josef Hroch, Bolehošťská Lhota čp.19
Odměny uvedeným výhercům za vyplněné ankety budou
předány na následujícím veřejném zasedání obecního
zastupitelstva v pohostinství.
B. Jarkovská obdrží knihu: Encyklopedie historie světa.
J. Hroch obdrží knihu: Svět do kapsy od A do Z.
Děkujeme za odevzdané a vyplněné ankety i zábavné
kvizy.
Další soutěžní kvizy připravujeme pro lednové vydání
Zpravodaje.

Zábavně naučný kviz pro dospělé

Inzerce

Znáte přírodu a terén v okolí?
Správné odpovědi z minulého čísla zní:
1) Které 3 přírodní chráněné oblasti (z uvedených) se nacházejí nejblíže naší obci?
o U houkvice
o U černoblatské louky
o Chropotínský háj
2) Které 2 potoky (z uvedených) protékají nebo
tečou nejblíže naší obcí?
o Bezedný potok
o Chropotínský potok
3) Které 4 rybníky (z uvedených) se nacházejí
nejblíže naší obci?
o Křovský rybník
o Hluboký rybník
o rybník Brodek
o rybník Podjem

Od příštího čísla, které vyjde
na počátku nového roku 2008

vám nabídneme novou rubriku
INZERCE.

Do ní budete moci vkládat své
inzeráty, nabídky a poptávky.
Inzeráty mohou být soukromé ale i komerční.
Inzeráty ke zveřejnění ve Zpravodaji
předkládejte v úřední hodiny
na Obecním úřadě v Bolehošti.
Tato služba občanům je bezplatná!

Redakční rada zpravodaje:
Petr Kubíček, František Kouba, Mgr. Hana Boukalová, Ing. Marcela Máslová
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 čtvrtletí, tedy 4x ročně.
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