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vstoupili jsme do roku 2008. Nový rok se vždy stává rokem
předsevzetí, plánů a přání. Novým rokem se prodlužuje den
a pomalu se začíná probouzet život v přírodě.
Je pravdou, že jsme zase o něco starší a tudíž bychom měli být
i moudřejší, lidštější ve vztahu člověka k člověku.
Udržujme vztah na vzájemné důvěře jeden k druhému s tím,
aby bylo mezi námi opravdové pochopení a úcta.
Vraťme novému roku radost, krásu života a spokojenost s pocitem
štěstí. Snažme se překonat pocit beznaděje a bezmocnosti,
ve víře vše obrátit v lepší budoucnost.
Zcela určitě se běh života stává příjemnějším a snadnějším,
jestliže je člověk obklopen dobrými lidmi a přáteli.
Vážení občané, v novém roce Vám chci popřát spokojený život.
Přeji si, abyste se cítili spokojeni a vykročili do roku 2008 jako
přátelé, kteří se chtějí společně podílet na rozvoji naší obce.
S upřímným přáním všeho dobrého v roce 2008
pro Vás a vaše blízké
František Kouba , starosta obce
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jak byl po celý rok hodný a s kým si bude muset čert
promluvit a případně se přeptat i rodičů. Po malém
seznámení s prostředím se dali oba čerti s andělem
a Mikulášem do rozdávání odměn. Za sebou táhli
připravený obrovský koš plný různých laskomin jako byly
čokolády, žvýkačky, sušenky, pomeranče, mandarinky,
banány, ale měli v něm i tužky, zápisníky nebo
nafukovací balónky.
Pro ty odvážnější bylo připraveno i pár laskomin
navíc. Děti, které
přednesly
do
mikrofonu
před
pódiem básničku
nebo
písničku,
dostaly za odvahu
od čertů další
dobroty. Na závěr
se mohly s čerty,
andělem
a
Mikulášem
rozloučit
při
společném focení.
Všechny
čtyři
pohádkové
postavy nakonec
odešly
stejnými
dvěřmi jako přišly.
Zřejmě pospíchaly
do jiné vesnice
nebo města na
podobné setkání
s dětmi.
A pak už následovala skutečná diskotéka, kterou
jim připravili HAPALÁCI. V kulturním sále pohaslo velké
osvětlení a děti se bavily nejen světelnými efekty, ale
i krásnými velkými bublinami, které jim pořadatelé
připravili.






Mikulášská besídka pro děti
tejně jako vloni a
několik
let
zpátky, zavítal do naší obce
Mikuláš s andělem a dva
povedení čerti. A aby se
nám netoulali jen tak po
ulicích,
uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů jejich
setkání s dětmi v kulturním
sále Obecního hostince,
které proběhlo 8. prosince
od 14 h.
Nejprve všechny děti
apřítomné přivítal velitel
SDH v Bolehošti pan Ježek.
Odpolední program pak
zahájili žáci základní školy
krátkým vystoupením. Po
jeho skončení čekali na
příchod
Mikuláše
s andělem. Dokonce si je
museli sami zavolat, aby
byli za své vystoupení odměněni balíčky se sladkostmi.
Pak už všichni vyčkávali na příchod pekelníků.
V rohu kulturního sálu, kde jsou za dveřmi schody snad
vedoucí až do samého pekla, se náhle rozlétly dveře, ze
schodů se vyvalil hustý kouř prosvícený červenými světly
a s řinčením řetězů vběhli do sálu dva chlupatí pekelníci.
Oba si nejprve obešli celý sál, aby poznali děti
a vzpomněli si tak na zápisky z Pekelné knihy hříchů, kdo

S

Předvánoční setkání dětí
s důchodci

sklidila velký potlesk.
Potom všechny přítomné pozdravil pan starosta
František Kouba. Při této příležitosti byl předán panu
Prajslerovi k jeho 80. narozeninám dárkový balíček.
Celková atmosféra byla skutečně adventní. Na
stolech hořely svíčky, vonělo domácí vánoční cukroví a
pestrou tabuli doplnila vánoční výzdoba stolů i celého
lokálu.
K poslechu a tanci hrál na harmoniku pan Vašata
z Týniště n. O. Během společné večeře zněly i vánoční
koledy.
Douf
áme, že se
setkání
všem
zúčastněný
m líbilo a že
se i příští
rok
opět
sejdou
a
vezmou
sebou i své
sousedy.

sobotu 15. prosince se od 14 hodin konalo v lokále
Obecního hostince tradiční již 6. setkání důchodců se
zastupiteli. Přišlo se pobavit asi 50 občanů z řad seniorů
a zastupitelů obce.
Úvod patřil nejprve dětem z mateřské školy s paní
učitelkou Dubnovou, a potom ze základní školy s paní
ředitelkou Boukalovou. Obě skupinky předvedly svá
vystou
pení,
za něž
dostal
y
malou
pozorn
ost.
Předst
avení
se
moc
líbila,
protož
e

V
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houby. V zimě děti chodí krmit zvířátka do remízku za
Lhotou. Z domova přinášejí jablíčka, mrkvičky, seno,
dokonce i obilí, aby zvířátka netrpěla hladem. Na okně
ložnice máme v zimě krmítko, kde krmíme ptáčky
a pozorujeme je ze zahrady nebo okna ložnice. Na
stromy věšíme lojové koule a těšíme se z toho, jak
ptáčkům chutná.
Od počátku školního roku využíváme také
kulturních akcí v okolních městech, které navštěvujeme
společně s žáky základní školy. V říjnu jsme např. byli
na hudebním vystoupení zpěváka Pavla Nováka
v Dobrušce. I k nám do mateřské školy zajíždějí
divadelníci se svým programem – v září to byl „Kabaret“,
vystoupení, do kterého se také zapojily děti. Velice
zdařilé loutkové představení bylo v listopadu, „Popelka“
a v prosinci TUČ + ŇÁK.
Naše děti ale nejsou pouze pasivními diváky nebo
posluchači. Společně se svými
rodiči se zapojují do výzdoby školy.
Letošním podzimním společným
tématem bylo „Podzimní sluníčko“.
Práce byly pěkné a bylo je možno
si je prohlédnout na nástěnkách
v
mateřské
škole.
Dalším
společným
tvořením
byla
rodičovská
schůzka
na téma
„Adventní věnce“ - velice vydařená
společná činnost.
Jako
každý
rok
nás
počátkem
prosince
navštívil
Mikuláš s čertem. Nejedna slzička
ukápla, ale děti i přesto statečně
přednášely básničky a slíbily
čertovi, že budou hodné. Za to je
Mikuláš podaroval sladkými balíčky.
Již od podzimu nacvičovaly básničky, písničky,
tanečky a pohádkové hry, které předvedly na tradiční
vánoční besídce v mateřské škole. Této akce se
zúčastnili nejen rodiče, ale dokonce i prarodiče. Besídka
byla zakončena
společným
posezením
a pohoštěním,
na kterém se
podílely i samy
děti napečeným
a
krásně
zdobeným
cukrovím.
Vánoční
atmosféra byla
umocněna
stromečkem, dárky, koledami i vyzdobenými prostory
školy. Své vánoční vystoupení pak ještě předvedly na
setkání zastupitelů obce s našimi seniory v Obecním
hostinci.
Za všechny učitelky mateřské a základní školy i za
naše děti bych chtěla našim spoluobčanům popřát
šťastný vstup do nového roku, hlavně hodně zdraví, ale
i pevné nervy. Našim zastupitelům děkujeme za podporu
finanční i morální a doufáme ve
zdárnou spolupráci i v novém roce.



Mateřská škola Bolehošť
aše mateřská škola má od 1.9.2007 – po
rekonstrukci sociálních zařízení – kapacitu
24 dětí. Ta byla letos také plně využita. Z tohoto počtu je
devět dětí předškolních, ty se připravují na vstup do
základní školy. Bohužel pouze pět z nich je místních,
ostatní přejdou do základních škol v Třebechovicích p. O.
nebo v Opočně. Pět dětí je
tříletých, ty si teprve na život
ve školce zvykají, přizpůsobují
se jejímu režimu a chodu.
Poprvé se odloučily na delší
dobu od maminky a některým
to dělá velké potíže. Na
druhou stranu tu získaly
spoustu kamarádů ke hrám.
Do mateřské školy chodí zatím
na čtyři hodiny denně.
Mateřská škola má
velkou třídu, jejíž část je
uzpůsobena k práci u stolečků
a k jídlu. Druhá část třídy je
členěna do hracích koutků
s hračkami – kadeřnictví, pokojíček, domeček, koutek se
stavebnicemi a konstruktivními hrami, dopravní koutek či
koutek hudební, jemuž dominuje piano. Třída je
vybavena i tělovýchovným nářadím a náčiním – míči,
žíněnkami, trampolínou, molitanovými kostkami. Zbytek
prostoru vyplňují skříňky a poličky na hračky, pomůcky
a výtvarný materiál.
V sousedství třídy se nachází samostatná ložnice,
která je využívána k polednímu odpočinku dětí. Je
vybavena dětskými lehátky a samozřejmě množstvím
pohádkových knížek.
Třetí místností mateřské školy je nová prostorná
umývárna se čtyřmi umyvadly a stejným počtem WC.
Nově jsme získali také sprchový kout.
Velké změny doznala přestavbou také šatna
a celý vstupní prostor, který se bohužel výrazně zmenšil.
Děti tak bojují s nedostatkem prostoru při ukládání věcí
a nemají ani dost místa k sezení při přípravě na
vycházky.
Výchovná práce však neprobíhá pouze ve
vnitřních prostorách mateřské školy. V hojné míře
využíváme i školní zahrady a jejího vybavení. V domečku
mají děti uložené hračky, na pískovišti je také dost místa
pro hry a k dalšímu pohybovému vyžití slouží prolézačky.
Zvlášť velkou radost nám dělá nová dřevěná průlezka se
skluzavkou. Do budoucna bychom rádi pořídili ještě další
podobného typu – to je však závislé na finančních
možnostech.
Pravidelně chodíme na vycházky po naší obci,
často zavítáme i do blízkého lesa, hlavně na podzim na

N
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zámek až do roku 1945. Ve 30. letech 20. st. byla
provedena jeho rozsáhlejší oprava a přistavěna dřevěná
předsíň. Po roce 1945 převzala objekt lesní správa, které
myslivna patřila až do vyřízení restitučního nároku
dědičky rodu Colloredo-Mansfeldů, Kristýny.






Lovecký zámeček s lipovou alejí
ovecký zámeček na návrší nad vsí, zdaleka viditelný
ze západní strany, který je snad nejvýraznější
dominantou obce, nechal vybudovat kolem roku 1700,
majitel opočenského panství Jeroným Colloredo.
U zámečku začíná krásná lipová alej, která se táhne
jihovýchodně až k lesu zvaný Klabák.
Vystavěn byl pro pohodlí lovců, aby zde po práci
odpočívali, najedli se a někdy mohli i přenocovat
a nemuseli se vracet do opočenského zámku. Byl zde
vystavěn i druhý panský dům pro pachtovní bydlení
lesního nebo myslivce.

L

Pohled z obory na opočenský zámek
Myslivna je nyní opuštěná, v havarijním
stavu, a nadále chátrá. Některé zprávy uvádějí, že
je již delší dobu plánovaná celková oprava. Nikde
se však neuvádí, kdo a kdy by měl nákladnou
rekonstrukci provést. Zřejmě se tak obnovy, jedné
z dominant naší obce, v blízké době nedočkáme.
Podobně se vedou i dohady o tajné chodbě
z myslivny. Některé zdroje uvádějí, že z loveckého
zámečku byla vykopána podzemní chodba hloubená vrchem směrem k lesům v délce asi 500 m,
která je nyní zazděná. Jiní se dohadují o existenci
této chodby, jež prý vede až do přepyšského
kostela. Dokonce jsou známé i takové pověsti, které
hovoří o dlouhé chodbě, vedoucí až pod opočenský
zámek. Kdo ví.
Ovšem v nedalekých Přepychách před
několika lety podobnou podzemní chodbu skutečně
objevili. Tato ovšem spojuje „pouze“ místní faru
s kostelem.

Pohled na lovecký zámeček od jihovýchodu.
Přesnou podobu loveckého zámečku (zřejmě jen
přízemní stavby) neznáme, ale rozhodně nelze
předpokládat její sgrafitovou výzdobu, jak někdy uvádí
literatura. Asi kolem roku 1800 byla budova zvýšena
o patro a získala nynější malebnou mansardovou střechu
a slepé arkády v přízemí. Protože vznikly obavy z menší
pevnosti obvodového zdiva, došlo k jeho zesílení
v místech otvorů vylehčeného hlubokými nikami. Tak
vzniklo dnešní nápadné členění exteriéru budovy.
Většina interiéru přestavěného zámku byla
s plochými stropy. Pouze jihovýchodní část přízemí
a sklípek pod schodištěm byl klenutý.
Podle místní tradice se zde údajně v červnu 1813
uskutečnilo jedno ze setkání ruského cara Alexandra I.
a rakouského císaře Františka I. za jejich opočenského
pobytu.
Kolem roku 1840 byl zámek,
podle dochovaných pamětí, změněn
na myslivnu. Potřebám lesní správy
Colloredo-Mansfeldů sloužil bývalý

[]

Půdorys přízemí, sklepa a 1. patra bývalého letohrádku podle
stavu v roce 1989 se stavebně historickou analýzou
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O Vánocích r. 1925 Josef Probošt ulehl a členové
rodiny se jen zarmouceně dívali, jak opouští tohoto
neklidného člověka život, jehož nejsilnější vášní byl
betlém. Dne 20. března r. 1926 umírá.
Na dobu osmi let betlém upadal v zapomnění.
Snad proto, že Proboštově rodině přinesl mnohá zklamání a nenaplnil jejich očekávání. Moravcovi, dcera řezbáře Probošta s manželem, se rozhodli betlém prodat.
Bohužel o koupi včas neprojevilo zájem ani město Třebechovice ani představitelé katolické církve ve městě, či
diecéze v HK. Nakonec došlo k dohodě s představenstvem Československé církve husitské ve městě,
respektive pány Františkem Skřivanem, řídícím učitelem
a Jaroslavem Burdychem, majitelem továrny na kožené
zboží. Betlém byl prodán za částku 15 225 Kč. Uvedenou
sumu byl schopen poskytnout pouze J. Burdych.
F. Skřivan se projevil jako
vynikající organizátor. Oběma rozhodně patří role zachránců betlému před dalším
poškozením, neboť na dřevě
začal pracovat již červotoč.
V roce 1935 byl místo ručního
pohonu
pořízen
elektrický motorek, který je
na něm dodnes . Betlém se
znovu vydal na cesty. Měl
zajistit
tolik
finančních
prostředků, aby mohl být na
vrchu
Orebu
zakoupen
pozemek
pro
výstavbu
stánku Československé církve husitské, kde by betlém
našel své trvalé výstavní místo. Od roku 1935 byl
Proboštův betlém opět v plném lesku a připraven sklízet
slova obdivu.
Po 2. sv. válce, v období po únorovém převratu
v r. 1948 a nástupu vlády komunistické strany, přicházely
do města nové poměry. Třebechovický betlém přešel do
majetku státu zabavením majetku manželů Burdychových. Jaroslav Burdych byl uvězněn. František Skřivan se
spokojil s rolí opatrovníka a správce betlému a byl rád, že
ten je ponechán na svém místě, v kolně na jeho zahradě.
Ač jej po dobu asi 15 let nesměli oficiálně vystavovat,
betlém s pomocí přátel udržovali a samozřejmě ukazovali
návštěvníkům, kteří se zákazy nenechali odradit.
Počátkem šedesátých let se betlém díky novinářům dostával do povědomí veřejnosti. Bylo rozhodnuto
o jeho vystavení na světové výstavě EXPO 1967. Urychleně se připravoval na pouť přes oceán do kanadského
Montrealu. Tento unikátní betlém se stal nejúspěšnějším
exponátem československého pavilonu, poutal pozornost
mnoha set tisíc lidí vč. velkých osobností, kteří se přišli
podívat a setrvali v úžasu nad dílem českých lidových
řezbářů. Konečně došla naplnění Proboštova slova, "že
se tomuto betlému, pokloní i císař pán". Betlém později
navštívil ještě mnoho měst
u nás i za hranicemi.
Předposlední cesta mimo Třebechovice vedla
znovu do Prahy a to na výstavu do
Pražského hradu. Po té byl vystaven
také v Londýně. Po cestách Evropou
se vrátil částečně poškozen, a proto
městští zastupitelé roz-hodli, že tato
cesta byla poslední. V rohu náměstí
byl proto vystavěn objekt, ve kterém je od r. 1972
umístěn. Během let zde vzniklo specializované muzeum
betlémů.





Třebechovický Proboštův betlém
ejcennější a nejobdivovanější doma i ve světě je
unikátní třebechovický mechanický betlém Josefa
Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanizmu
Josefa Frimla. Betlém je více než sto let starý, jeho
rozměry jsou 7 x 3 x 2 m a
obsahuje
na
2
000
vyřezávaných dílů.
V expozicích muzea
jsou vystaveny i betlémy
z různých sbírek nebo jsou
zapůjčeny od autorů z celých
Čech a Slovenska.

N

O tvůrcích
betlému

a

vzniku

Josef Probošt se narodil v roce 1849 v Třebechovicích p. O., vyučil se truhlářem
a po návratu z 12-ti leté vojenské služby převzal hospodářství po svém otci. U Proboštů se scházeli sousedé,
aby si popovídali o životě, což byl asi základ pozdějších
"betlémáků", kteří byli svědky vzniku budoucího
Proboštova celoživotního díla.
Probošt se spřátelil s řezbářem Josefem Kapuciánem, který se narodil v roce 1841 v Jaroměři. Dohodli
se spolu, že mu do betléma bude vyřezávat figurky,
protože jeho řezba byla proti Kapuciánově méně dokonalá. Sám se pak věnoval zejména konstrukčním prvkům,
architektuře a tvorbě krajiny. Postupně ztratil zájem
o práci v hospodářství a veškerou zátěž při obstarávání
obživy ponechal na své ženě a dceři. Pravidlem se staly
každodenní schůzky "betlémáků", kterým se již tak všeobecně říkalo. Mnozí z nich pak byly na věčnou památku
v betlému také vyřezáni. Jeden z nejmladších se stal
železničář Jan Sedláček z Bědovic, který významně
pomohl po Proboštově smrti s rekonstrukcí betléma. Byl
jeden z mála, který si jej ještě jako celek dovedl vybavit.
Proboštovým nejmilejším spolupracovníkem se
stal sekerník Josef Friml, který se narodil v roce 1861
v Novém Hrádku. Díky jemu byl vytvořen jedinečný
systém soukolí, vaček, hřídelí a táhel, který odborníci
obdivují dodnes. Sám Probošt také neváhal leccos
v betlému předělat a přizpůsobit podle rad sekerníka
Frimla a jistě nelitoval. Složité bylo vytvořit pohyb figur
tak, aby napodobovaly přirozený pohyb lidí při práci.

Cesty Betlému z historie po současnost
V roce 1906, na výstavě Zemské jednoty řemeslnické v Chrasti u Chrudimi, získal Josef Probošt za vystavený betlém diplom a zlatou medaili "Práci a pokroku".
Nedostavil se však očekávaný finanční zisk. Bohužel také
1. sv. válka znemožnila cestování betlému po poutích
a výstavách. Z Probošta, dříve družného člověka, se
stával zatrpklý, nevlídný samotář. Betlém se stal pro
ostatní členy rodiny symbolem hospodářského úpadku
a dluhů na Proboštově statku.
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V r. 1996 zde vzniklo Sdružení přátel
Třebecho-vického muzea betlémů, které se stará o jeho
propagaci a podporuje záměr přestavby muzea a
myšlenku vytvořit z Třebechovic p. O. město betlémů,
které nenechá návštěvníka města ani chvíli na
pochybách o tom, že je
v místě, které oživilo
betlémářskou tradici.

švec Kava, v širokém klobouku je místní blázen Janek
a do kovadliny buší kováři bratři Štorkové. Najdeme
i J. Probošta ve figuře truhláře. Nejvíce byla zastoupena
Pitrova ulice. To byli sousedé, betlémáci, kteří se denně
u Proboštů scházeli, přihlíželi, radili, hašteřili se a prý se
pro dobrou věc i poprali. Poslední třebechovický tkadlec,
"dědeček" Zelený, sedí u
tkalcovského stavu. Máslo tluče
Aninka Černá. A tak bychom
mohli pokračovat dál a dál.
Na třetí a čtvrté terase již
kromě řemeslníků vidí-me i
průvod darovníků. Zbývající
terasy jsou zaplněny scénkami
představujícími biblické výjevy
od zvěstování Panny Marie po ukřižování Ježíše K. až po
jeho nanebe-vstoupení. Zcela před betlém vy-stupují do
popředí dvě figurky, chlapec a dívka, s cínovými miskami
v rukou. Taktní upozor-nění, kam položit vstupné.
V betlému lze vysledovat zhruba tři řezbářské
styly. Biblické postavy, pro něž byla vzorem sochařská
díla z koste-lů, starší i mladší rytiny z bible. Mistr
Kapucián však dokázal také věrně vypodobnit své
sousedy. Jejich tváře, podle slov pamětníků, lze nalézt
nejen mezi řemeslníky a darovníky, ale také mezi
biblickými postavami. O třetím stylu by se mohlo hovořit v
případě, kdy postavičky neřezal Kapucián. Naivní řezba,
propracování figur jen z pohledové strany, velké hlavy
a kratší nohy na první pohled kontrastují s popisným
realizmem figur Kapuciánových, ale vůbec neruší a dobře
zapadají do celkové koncepce díla. Údajně některé
figurky z rukou Proboštových mistr Kapucián ještě
upravoval. V betlému je mnoho zvířat. Ovečky, psi, koza,
kozlíci, koně a kukačka, která odpočítává každému
odměřený čas. Z exotických můžeme zahlédnout
velbloudy a slona.
Nyní nezbývá než tuto Národní kulturní památku
navštívit a při té příležitosti zhlédnout i další expozice
v tomto muzeu betlémů.

Co je na Betlému k vidění
Třebechovický
Proboštův
betlém je zcela unikátním dílem jak
z
hlediska
uměleckého,
tak
technického.
V celém betlému je 180 figur
bez pohybu, 120 jich je připevněno
na řetězových pásech, 51 figurek
napodobuje lidi při jejich každo-denní práci. Z dalších
více než 1 500 předmětů to jsou stromy, stavby, hudební
nástroje, řada figur zvířat, přírodní útvary atd. Pohybový
mechanizmus betléma je celý ze dřeva, ukrývá více než
150 ozubených kol
a koleček, dřevěných pák,
řetězů a řemenů. Roku 1935 byl osazen malým
elektrickým motorkem nahrazujícím kliku, kterou se ručně
betlém uváděl do pohybu. Figurky jsou zhotoveny
z lipového a hruškového dřeva. Stavby, stroje, stromy
atd. jsou zhotoveny z buku, jasanu
a
ojediněle i z třešně. Kostra je ze smrku a jedle, ozdoby
z různých druhů dřev. Mechanizmus je ze dřeva bukového, třešňového a habrového. V r.1972 byl nosný rám
betlému zpevněn ocelovou konstrukcí.
Přirozeným středem betlému jsou jesličky. Od nich
se po obou stranách rozvíjí děj na sedmi terasách.
V jesličkách je tradiční seskupení figur: Svatá rodina
a klanící se pastýři. Na levé straně jsou na první přízemní
terase figurky řemeslníků a obyčejných lidí při práci.
Stejně tak je tomu i na terase druhé, kde je umístěna
třebechovická kapela s kapelníkem Jaroměřským. Kluk
na hrušce, Ludva Fabián, rošťák, který právě ty Proboštovy hrušky nenechal na pokoji, žebračka Ančka, zvaná
Barška, vede kozu, se kterou denně putovala na pastvu,

[]













UPOZORŇUJEME:
Ti z vás, kteří si nepřejete uvádět své jméno ve Společenské
kronice, předejte svou žádost na OÚ Bolehošť.

Blahopřejeme k životnímu jubileu:
 Mitanová
 Navrátilová
 Holub

Olga
Zdeňka

70 let
89 let

leden
únor

Oldřich

83 let

únor

Pultarová

Olga

82 let

únor

Holub

Zdeněk

81 let

únor

Moravcová

Vincencie

83 let

únor

Voltrová

Anna

84 let

únor

Hanousek

Josef

84 let

březen

Valášková

Růžena

94 let

březen

Gois

Jaroslav

85 let

březen

Čižinská

Růžena

83 let

březen

Hroch

Josef

87 let

březen
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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
25.10.2007
Zastupitelstvo schválilo :
 Zastupitelstvo schválilo dotaci 30 000 Kč na
dokoupení odcizených věcí v Obecním hostinci, aby
se mohl obnovit jeho provoz.
 Zastupitelstvo schválilo smlouvu o věcném
břemenu na el. vedení, které vede po části
obecního pozemku u nově budovaného rodinného
domku Ing. Jany Bartošové.
 Zastupitelstvo
schválilo
příspěvek
Asociaci
postižených občanů ve výši 1 000 Kč.
 Zastupitelstvo schválilo smlouvu o věcném
břemenu na plynofikaci Vyhnanic, kde část vede po
místní komunikaci obce Bolehošť.
 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5005
– přesun položek příjmů a výdajů podle skutečnosti
ze sestavy č.40 a rozpočtové opatření č. 5006 příspěvek na MŠ Bolehošť, kdy obec Ledce
přispěje na děti umístěné v MŠ částku ve výši
16 200 Kč a obec Očelice přispěje částkou 5 400
Kč.

Shromažďování odpadu
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
dne 15.11.2007 zvýšení poplatku za komunál. odpad pro
rok 2008 ze stávajících 450 Kč na 500 Kč za osobu a rok.
Obec Bolehošť produkuje velké množství odpadů.
Z 12 svozových obcí jsme na 4. místě v hmotnosti
odvezeného odpadu – tj. 318 kg na osobu a rok.
Více odpadu má už jen Čermná n.O. - se 323 kg, Horní
Jelení - 329 kg a Žďár n.O. - 347 kg na osobu a rok.

Zastupitelstvo schvaluje:
 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o přemístění
dopravních
značek
Dej
přednost
v jízdě,
u Záleských a u prodejny pana Kubánka, které jsou
umístěny daleko od křižovatky.
 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium
s tím, že obec bude do schválení rozpočtu na rok
2008 hradit nejnutnější výdaje týkající se chodu
obce ve výši 1/12 na měsíc rozpočtu minulého roku.
 Zastupitelstvo schválilo zvýšení místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu ze stávajících 450 Kč na
500 Kč za osobu a rok.
Zastupitelstvo bere na vědomí :
 Zastupitelstvo bere na vědomí pojištění movitého
i nemovitého majetku obce.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva dne konaného dne
13.12.2007
Zastupitelstvo schvaluje:
 Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci z programu
obnovy venkova.
 Zastupitelstvo zamítlo odprodání akcií České
spořitelny ve výši 400 Kč za 1 akci.
 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5006
- příspěvek DSO Trnov ve výši 5 406 Kč.

Níže uvádíme přehled příjmů a výdajů za poslední
dva roky, kdy jsme platili 450 Kč za osobu a rok.
Vzhledem k předpokládanému rozpočtu pro rok
2008, ve kterém obec plánuje mj. investovat do 2. etapy
přestavby školy, cca 1 mil. Kč, schválilo zastupitelstvo
obce zvýšení poplatku na 500 Kč.
Věříme, že tuto situaci pochopíte. Pro vícečlenné
rodiny stále nabízíme možnost využít splátkový kalendář.
Poplatek se platí od ledna 2008 do 30.6.2008 Pro pěti
člennou rodinu je to za rok 2 500 Kč. Ve splátkách je to
416 Kč měsíčně což váš rodinný rozpočet již tolik
nezatíží.
rok 2008 *
při 450 Kč při 500 Kč

rok 2006

rok 2007

obec zaplatila celkem

362 105 Kč

390 305 Kč

416 830 Kč

416 830 Kč

obec vybrala na poplatcích

246 325 Kč

253 625 Kč

256 950 Kč

285 500 Kč

28 353 Kč

24 505 Kč

26 429 Kč

26 429 Kč

637 Kč

683 Kč

730 Kč

730 Kč

87 427 Kč

112 175 Kč

133 451 Kč

104 901 Kč

153 Kč

196 Kč

234 Kč

184 Kč

obec získala za tříděný odpad
ODEKO účtuje obci na 1 osobu
obec doplácí z rozpočtu
cena doplatku na osobu cca

* Předpoklad dle propočtu finanční částky účtované od ODEKA na 1 osobu a rok.
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Provizorní rozpočet obce Bolehošť na rok 2008
Rozpočtové příjmy :

Rozpočtové výdaje :

Daně

1.

Úhrada úvěrů celkem



z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti





z příjmu fyz. osob ze SVČ



z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu



z příjmu práv. osob

1 133 tis. Kč

Silnice - pozemní komunikace



z přidané hodnoty

1 840 tis. Kč

Úprava vodních toků

815 tis. Kč

2. Daň z nemovitosti

764 tis. Kč

úroky z úvěru

160 tis. Kč

66 tis. Kč

Veřejné osvětlení

120 tis. Kč

36 tis. Kč

Pěstební činnost

10 tis. Kč
150 tis. Kč
15 tis. Kč

Příspěvky školám

260 tis. Kč


ZŠ - neinvestiční

285 tis. Kč



příspěvek na plavání

3. Místní a správní poplatky

700 tis. Kč
5 tis. Kč



likvidace komunálního odpadu



ze psů

8 tis. Kč



ZŠ v Týništi n. O.

85 tis. Kč



správní poplatky

1 tis. Kč



zvláštní škola - příspěvek

20 tis. Kč



ZŠ investiční příspěvek - kuchyň

4. Neinvestiční přijaté transfery


60 tis. Kč

z SR - s.d. vzt.

5. Příjmy z pronájmu pozemků
6. Příjmy z pronájmu
vodovodní řád

2 tis. Kč

ostatních

nemovitostí –
180 tis. Kč

7. Ostatní příjmy z pronájmu majetku

10 tis. Kč

Kulturní památky - opravy, údržba

20 tis. Kč

Věcné dary, dary obyvatelstva

20 tis. Kč

Pohoštění

10 tis. Kč

Povinné pojištění, cestovné, odměny čl. zastup.
obce
630 tis. Kč
Nebytové hospodářství - el. energie, ostatní
služby
125 tis. Kč



příjmy z pronájmu ost. nemovitosti

120 tis. Kč



příjmy z pronájmu ost. nemovitosti

2 tis. Kč

Místní správa

50 tis. Kč

370 tis. Kč

Sbor dobrovolných hasičů

10. Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu
a separaci
35 tis. Kč
11. Příjmy z podílů na zisku a divident

Knihovna - nákup knih

6 tis. Kč

8. Bytové hospodářství

9. Příjmy z prodeje pozemků

800 tis. Kč

70 tis. Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

400 tis. Kč

Zájmová činnost v kultuře - Obecní hostinec

58 tis. Kč

140 tis. Kč

Celkem provizorní rozpočet příjmů:
4 955 000 Kč
Provizorní rozpočet byl schválen na
zastupitelstva obce dne 15 . listopadu 2007.

zasedání

Tělovýchovná činnost

40 tis. Kč

Opravy, údržba a nákup materiálů

40 tis. Kč

Úpravy veřejného prostranství - zeleň

40 tis. Kč

Pojištění budov a ostatní pojištění

50 tis. Kč

Rezerva

161 tis. Kč

Celkem provizorní rozpočet výdajů:
4 955 000 Kč
Do doby schválení rozpočtu roku 2008 budou finanční
prostředky čerpány 1/12 měsíčně .
Provizorní rozpočet byl schválen na zasedání
zastupitelstva dne 15. listopadu 2007 .
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Do této části můžete přispívat sami svými fejetony,
povídkami, vzpomínkami nebo i vlastní-mi 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. Za obsah
zveřejněných článků odpovídá autor příspěvku.







































A takovéto prostředí si vytváříme
v blízkosti té naší studánky, tedy
pramene, který dodává vodu do našich
domácností !

ctít jiné hodnoty“
Rozhovor se senátorkou Václavou
Domšovou.

„Žít na venkově znamená

„Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejněrád.“ (Elbert Hubbard)
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dotací, jak přebujelá je byrokracie s tím spojená, jak je
těžké jen se zorientovat v jednotlivých dotačních
titulech, jak složité je projekty EU nejen do financovat,
ale zejména před financovat atd. Prostě kontakt se
starosty z celého mého volebního obvodu (136 obcí) je
pro mne velmi přínosný. Také jsem ještě
místopředsedkyní celorepublikového Spolku pro obnovu
venkova, docházím na jednání Komory obcí při Svazu
měst a obcí atd. atd. Všechno to je pro mou práci velice
důležité a podnětné, ale nějak přestávám stíhat… Musím
dodat, že za tyto aktivity neberu žádný plat. Mým
jediným příjmem je ten senátorský."
Účastníte se řady vesnických akcí...
"Ano a moc ráda. Pokud jsem pozvána a čas dovolí,
absolvuji i několik akcí za víkend. Hodně fandím dobrovolným hasičům a všem vesnickým
spolkům. Jsou to lidé, kteří vesměs
hýbou veškerým děním na vesnici
a snaží se obohacovat život i těm
ostatním. A právě pro ten pravý
venkovský život je důležité, aby se
lidé scházeli a dobře spolu vycházeli. Co by byla platná vyšperkovaná vesnice, když by tu lidé spolu
nemluvili! Dnes je takový trend, že
ve vesnici si postaví nové domy lidé
z města a starosta si mne ruce, jak
mu budou nové děti chodit do
školy, jak se mu posílí rozpočet, ale
mnohdy bývá skutečnost jiná. Tito
novousedlíci jezdí do zaměstnání do
města, děti vozí do školy sebou, postaví si dvou metrový plot, žádných
akcí v obci se nezúčastňují. Pro tu
obec v podstatě nejsou žádným
přínosem, žijí dále tím městským
spotřebním způsobem života. Neříkám, že takoví jsou všichni. Bude to tak jednu generaci
trvat, než si ti lidé zvyknou a pochopí, co to je žít
dennodenně na vesnici. Žít na venkově totiž znamená
i ctít jiné hodnoty."
Mluví se o pořádání olympijský her v Praze. Venkov
je proti....
"Můj názor je jasný. Ačkoliv srdce říká ano, rozum
velí jednoznačně ne! Naše republika je v současné době
zadlužena až po uši. Nemáme jistotu, že různí čeští
filutové celou akci nevytunelují. Neumím si představit,
k čemu pak budou sloužit megalomanské stadiony."
Chcete ještě něco nakonec dodat?
"Pomalu se blíží vánoční čas, tak bych samozřejmě
ráda popřála všem hodně klidu, sváteční nálady a rodinné
pohody nejen o Vánocích. A také odvážné vykročení do
Nového roku tak, aby ten nastávající rok 2008 byl rokem
šťastným. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít
a přitom nezapomeňte, že „Kde je vůle, tam je i cesta!“
[]

Jako občan se na Vás jako na senátorku
mohu obrátit s čím?
"Na senátora se
můžete obrátit prakticky
s čímkoliv. Snažíme se pomoci, když to někde
nefunguje, snažíme se věci „postrkovat“. Pravdou je, že
si nás mnohdy občané pletou s advokáty, ombudsmanem,
Vševědem nebo bývalým stranickým tajemníkem,
kterému stačilo zvednout telefon... Senátor ale může
posloužit třeba právě tím, že „otevře dveře“ na příslušná
ministerstva, úřady… Přesto naší hlavní prací je
legislativní proces, zákonodárství a vše s tím spojené.
Proto mi velice pomáhají všechny připomínky, podněty
i stížnosti, se kterými za mnou občané při pravidelných
pondělních senátorských dnech v obvodu přicházejí."
Co považujete za největší úspěch svého dosavadního
senátorského působení?
"Před pěti lety jsem voličům slibovala, že budu stát na straně venkova a toho se snažím držet. Má práce v tomto směru se týká například
výrazného posílení rozpočtů zejména
malých obcí v rámci změny zákona
o tzv. rozpočtovém určení daní, a to
už od 1.1.2008. Tomu však předcházela téměř tři roky dlouhá diskuse,
několik seminářů a veřejných slyšení, které také např. vyústily v podání
ústavní stížnosti v této věci, ale
i Petice proti diskriminaci venkovského obyvatelstva, kterou jsme organizovali se Spolkem pro obnovu
venkova. To vše vytvořilo potřebný
tlak a vláda se začala touto problematikou vážně zabývat. Na můj vkus
jdou ale všechny tyto změny příliš
ztuha, pomalu a složitými vyjednáváními. Již třetí rok předsedám
v Senátu Stálé komisi pro rozvoj venkova, kde
o problematice venkova často hovoříme a snažíme se
zájmy venkova prosazovat. Věřte, že to není jednoduché.
Všechny moje aktivity můžete najít na mých
internetových stránkách www.domsova.cz."
Čeho byste ještě v rámci svého mandátu chtěla
dosáhnout?
"Venkov nejsou jen starostové a obce jako takové, ale
i zemědělství, lesy, životní prostředí, školství, kultura,
zdravotnictví a sociální problematika, podnikání,
doprava … Takže práce až nad hlavu! Jde mi o zlepšení
kvality života na venkově a v tomto směru je to nelehký
a hlavně dlouhodobý úkol."
Jak Vám pomáhá mimo senátní činnost v práci
senátorky?
"Z doby před senátorské mi zůstalo předsedávání v
Dobrovolném svazku obcí Region Orlické hory. Ta práce
mě vrací takříkajíc zpátky na zem. Např. zjišťuji, jak
zbytečně složité je čerpání různých
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zdravotního
stavu
nebo
zhoršení
chronického
onemocnění a nelze čekat na řádné ošetření praktickým
lékařem. Takových situací je poměrně málo, služba je
proto velmi málo využívána, ale o to častěji zneužívána.
Pohotovosti nejčastěji navštěvují lidé, kteří se
z nejrůznějších osobních důvodů vyhýbají řádné
návštěvě svého praktického lékaře v běžných ordinačních
hodinách.
Zastaralý systém LSPP vedl k vysokým finančním
ztrátám. Ušetřené peníze tak budou moci být použity na
kvalitnější akutní péči, léčbu závažných stavů, moderní
medicínské vybavení apod. Ročně se jedná o desítky
milionů korun.



Zdravotnictví v roce 2008
v Královehradeckém kraji (Khk)
dravotnictví v našem kraji doznalo velkých změn
a mnozí z vás možná nemají ani přehled, kde najdou
pomoc v případě závažných zdravotních potíží.
Proto jsme pro vás připravili odpovědi na několik
dotazů ohledně změn Lékařské pohotovostní služby
a přehled pohotovostní služby v našem kraji. Užitečná
budou jistě i důležitá telefonní čísla.
Lékařská pohotovostní služba v našem regionu
platná od 1.10.2007

Z

Jak budou fungovat pohotovosti nově?
Lékařskou pohotovost (dříve LSPP) zajišťují přímo
nemocnice. Jde o čtyři oblastní nemocnice - v Jičíně,
Náchodě, Rychnově n. K. a Trutnově. V Hradci Králové
se do systému zapojila Fakultní nemocnice. Pohotovost
funguje pro stavy odkladné péče v době, kdy není
dosažitelný praktický lékař, tedy o víkendech a svátcích
od 8 do 20 h. Před návštěvou pohotovosti doporučujeme
konzultovat stav na uvedeném telefonu 841 155 155, kde
občané získají od operátora potřebné informace o místě
pohotovostního ošetření a s lékařem se mohou poradit
o vzniklých obtížích.
Pokud by nastala situace zvýšené návštěvnosti
pohotovostí, např. chřipkové epidemie apod., vyhradil si
Zdravotnický holding možnost okamžitě obnovit ordinační
doby v dalších místech kraje. Jednak se tím ordinace
dočasně více "přiblíží pacientům", ale současně
nabídnou více míst ošetření a větší kapacitu
pro zvýšený příjem pacientů a tím ochrání
nemocnice před zahlcením. Na podobný
mimořádný a přechodný režim je celý systém
nových lékařských pohotovostí připraven
a jsou na takové situace i vyčleněny finanční
rezervy.
Změna se týká pouze pohotovosti pro
dospělé.
Netýká
se
dětských
ani
stomatologických pohotovostí a netýká se ani
pomoci při neodkladných stavech, která je
plně poskytována ZZS (telefon 155).

Telefonní číslo Lékařské pohotovostní služby
na celém území v Královéhradeckém kraji

 841 155 155 
Volání na tuto linku je v ceně místního
hovorného a dostupná 24 hodin denně
Co přináší nový model lékařské pohotovosti?
Především se od 1. října 2007 služba
přesunula z 12 míst do čtyř oblastních
nemocnic a Fakultní nemocnice v Hradci
Králové. Tím se služba maximálně zefektivní,
zkvalitní péči, ušetří lidem zbytečné cesty
mezi pohotovostí a nemocnicí a ještě ušetří
nemalé finanční prostředky. Aby se lidé
dostali vždy a včas na správné místo,
a zároveň si nemuseli pamatovat celý
mechanizmus
lékařské
péče,
zřídil
Zdravotnický holding Khk ve spolupráci se
Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS)
speciální informační telefonní linku. Zde získá
volající
veškeré
potřebné
informace
o místech a provozní době pohotovostí,
o možnostech ošetření a s operátorem může
konzultovat vzniklou situaci. V případě
potřeby může na lince navíc konzultovat své
obtíže s pohotovostním lékařem.

Co dělat v případě závažných stavů?
Volat 155 - tísňovou linku ZZS.
Školení operátoři na základě Vašich
informací rozhodnou o dalším postupu.
Pokud se ukáže, že se nejedná o neodkladný
stav
a zásah ZZS není nutný, poradí operátoři
volajícímu další správný postup. Takové, byť vlastně
"zbytečné" volání na tísňovou linku, není trestné. Pokud
má volající oprávněný důvod k obavám o život a zdraví
postiženého, pak je právě na profesionálních
operátorech, zdravotnících a lékařích, aby vyhodnotili
situaci, pomohli a poradili.
Systém je "pojištěný" proti omylu a funguje
i opačným směrem. Pokud někdo zavolá na linku
841 155 155 a operátor zjistí, že se může jednat o
neodkladný stav, vyrazí na místo
události rovnou záchranná služba.

Proč byla nutná změna?
Dosavadní systém Lékařské služby první pomoci
(LSPP) byl velmi zastaralý a nevyhovující. Naprostou
většinu jeho úloh převzala Zdravotnická záchranná
služba (ZZS), která poskytuje odbornou pomoc v případě
všech neodkladných stavů, které bezprostředně ohrožují
život, mohou vést prohlubováním chorobných změn
k náhlé smrti, mohou bez rychlé pomoci způsobit trvalé
chorobné změny, působí náhlé utrpení a bolest nebo
způsobují náhlou změnu chování a jednání postiženého
ohrožující jeho samotného nebo okolí.
Lékařská pohotovost tak nyní slouží pouze pro
případy odkladné péče, kdy dojde k náhlé změně
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Přehled pohotovostní
služby v nemocnicích v Hradci
Králové a v Rychnově n. K.
Praktický lékař – dospělí
 Fakultní nemocnice v HK
 Všední dny
 Víkendy a svátky
 Oblastní nemocnice v RK
 Víkendy a svátky

16.00 - 07.00 h
08.00 – 07.00 h

Důležitá telefonní čísla:

!

Čísla v nouzi:
Integrovaný záchranný systém
Hasiči
Zdravotnická záchranná služba
Policie
Městská policie
Zdravotnictví:
Lékařská pohotovostní služba Khk
Nemocnice v Opočně
Oblastní nemocnice v Rychnově n. K.
Oblastní nemocnice v Náchodě:
Fakultní nemocnice v Hradci Králové - nová
Fakultní nemocnice v Hradci Králové - stará
Linka důvěry, krizová centra:
- Linka bezpečí dětí a mládeže
- Rodičovská linka
- Linka důvěry
Poruchy:
- voda - AQUA servis, Týniště n. O.

08.00 – 20.00 h

Praktický lékař – děti
 Zdravotnická záchranná služba HK
 Všední dny
16.00 – 22.00 h
 Víkendy a svátky
08.00 – 22.00 h
 Ve všední dny a mimo tyto ord. hodiny dětská
oddělení oblastních nemocnic v rámci ústavní
pohotovostní služby
 Oblastní nemocnice v RK
 Všední dny
od 16.00 h
 Víkendy a svátky
08.00 – 20.00 h

- telefon - O2 – technická podpora
- plyn – VČP, HK – pohotovost
- elektrika - ČEZ – poruchová linka
Informace:
- Informace o vlakových spojích
- Pomoc motoristům – ABA
- Pomoc motoristům – ÚAMK
- Telefonní čísla v ČR
- Mezinárodní telefonní čísla
Úřady:
Měst. úřad v Týništi n. O. - spojovatelka
Měst. úřad v Opočně - spojovatelka
Měst. úřad v Rychnově n. K.- spojovatelka
Měst. úřad v Kostelci n. O.- spojovatelka
Krajský úřad v Hradci Králové

Stomatologická pohotovost
 Zdravotnická záchranná služba HK
 Všední dny
16.00 – 22.00 h
 Víkendy a svátky
08.00 – 22.00 h
 Oblastní nemocnice v RK
 Víkendy a svátky
08.00 – 12.00 h

Několik lidových rad
pro vaše zdraví:

112
150
155
158
156
841 155 155
494 674 211
494 502 111
491 601 111
495 831 111
495 831 111
800 155 155
283 852 222
495 273 259
724 207 360
493 539 110
800 184 084
1239
840 850 860
840 112 113
1240
1230
1180
1181
494 377 000
494 668 331
494 509 111
494 337 111
495 817 111

chřipku vypotíte.
 Trpíte častým nachlazením, případně slabšími
záněty nosohltanu? Zkuste osvědčený sirup
z bezových květů. Stačí 4 až 5 lžiček do čaje a již
po třetí dávce přichází značná úleva. Pokud
kombinujeme s vypocením, není už třeba chodit
k lékaři.
 Každý rok se touto dobou potýkáme s chřipkou
nebo nachlazením. Letos jsme se dlouho bránili, ale
přesto nás rýma a kašel postihly. Zkuste jeden
dobrý recept, který prý účinkuje do tří dnů.
Jednoduše nakrájíte nadrobno cibuli a v mističce
zalijete medem. Necháte asi 15 minut pustit šťávu
a pak během dne po lžičkách jíte po dobu tří dnů.
Za tři dny se vám uleví a jste v kondici. Takže MED
a CIBULE!!!
 Recept na „voňavé mléko“. Pije se při příznacích
chřipky nebo nachlazení. V jednom hrnku mléka se
rozmíchá jeden žloutek spolu s jedním až
dvěma rozmačkanými stroužky česneku. Posype se
majoránkou, mléko se přihřeje tak, aby nevzkypělo.
Až se ochladí na třicet stupňů, přidáme lžíci medu
podle chuti a podáváme.

Co dělat při nachlazení …
 V nadcházejícím zimním období na nás opět budou
útočit různé virózy. Nejúčinnějším receptem,
případným onemocněním předcházet, je jíst ovoce,
zeleninu a med. Na med se často zapomíná, je
zdrojem mnoha potřebných vitaminů a společně s
ovocem a zeleninou se jedná o čistě přírodní zdroj
vitamínů, přičemž zejména vitamín C je znám jako
"tvůrce" imunity vůči těmto onemocněním. Naše
tělo je uzpůsobeno přijímat a nejlépe zpracovávat
přírodní látky, nikoliv látky umělé - ve formě
vitaminových
potravinových
doplňků.
Takže
v jednoduchosti je opravdu síla - čerstvé ovoce,
zelenina a nesladit cukrem, ale medem!
 Jedna rychlá léčba chřipky nebo nachlazení.
Udělejte si půl litru šípkového čaje (ze tří pytlíků),
do čaje vymačkejte jeden citrón, a poté čaj pomalu
popíjejte. K tomu snězte šest stroužků česneku,
který budete zajídat medem. Pak už jen do postele
a krásně se vypoťte.
 Leze na vás chřipka? Zalijte panáka domácí
slivovice
hor-kou
vodou,
přidejte dost citro-nu, oslaďte
medem a bez obav vypijte.
Pokud možno ve vaně s
horkou vodou, kde tu potvoru

Jak bojovat s bolestí v krku …
 Večer než jdete spát, nebo i přes den (na tom
nezáleží) si vezměte šátek, do něj zabalte led
namočený v mléku a omotejte kolem krku
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 Proti bolestem v krku vypijte teplé
mléko s medem: med působí proti zánětům a mléko
léčí podrážděné sliznice.
 Proti bolesti v krku stoprocentně pomůže asi 250 ml
vlažné vody, do níž se dá 1 kávová lžička
kuchyňské soli. Roztok se potom kloktá.

 Do malého balení Alpy (nebo i Lesany) nasypejte

asi 10 kusů hřebíčku lékařského a nechte
minimálně 5 dní odstát. Tímto potírejte postižená
místa a výsledek se dostaví velmi rychle.

Pro zdravé dásně …
 Kdo už měl někdy problémy se zuby a krvácejícími
dásněmi, určitě uvítá následující radu. Když si po
vyčištění zubů natřete dásně obyčejnou Alpou, ve
které si necháte vylouhovat hřebíček, dásně
nekrvácí a jsou vyhojené i od paradentózy.
Hřebíček se louhuje asi tři dny.

Přírodní léčba bradavic …
 Někomu se obnovují bradavice na stejných místech
i po letech, i když vám je dříve lékař odstranil.
Zkuste tedy přírodní léčbu. Rozkrojenou cibuli či
česnek. Po několika týdnech bývá bradavice pryč.

Česnek jako účinný lék …

Chceme-li čisté ruce mít …

 Česnek pomáhá rozpouštět písek v močových
cestách, doporučuje se i při otravě nikotinem či na
zhnisané rány. Dále snižuje cholesterol, zbavuje
tělo škodlivých látek, podporuje činnost žaludku
a střev, upravuje mikroflóru v tlustém střevě, působí
proti cizopasníkům a zmírňuje nadýmání a křeče.
V neposlední řadě podporuje hubnutí.
 Potřebujete-li snížit vysoký krevní tlak, pokuste se
o to přírodní cestou bez léků. Začněte pravidelně
konzumovat česnek. K večeři si například připravte
česnekovou pomazánku, k obědu maso na česneku
a podobně. Česneková kúra opravdu zabírá. Po
čtvrt roce můžete překvapit i svého lékaře, že se
vám krevní tlak velmi přiblížil normálním hodnotám.
 Pylové alergie u někoho propukají dost silně.
Zkuste navečer denně užívat jeden stroužek
česneku rozdrcený
a rozmíchaný v menším
množství vody a ucítíte změnu.

 Rozpusťte trochu kyseliny citrónové ve vlažné vodě
v menší misce a prsty v roztoku máčejte. Pak
umyjte mýdlem a natřete regeneračním krémem.

Pryč s ucpaným nosem …
 Zduřelá sliznice v nose rychle splaskne, pokud
ponoříte obě ruce až po lokty do umyvadla s horkou
vodou. Je to velmi příjemné, báječně to funguje
a podle potřeby to lze libovolně opakovat.

Co s bolavým zubem …
 Na zápěstí na tepnu ruky, na které straně vás bolí
zub (levá strana - levá ruka), si pomažte tepnu
olivovým olejem a na to položte stroužek
oloupaného česneku. Omotejte třeba obvazem.
 Při bolesti zubů pomůže žvýkat hřebíček nebo si na
noc dát ledový obklad na ono bolestivé a nateklé
místo.

Trápí-li vás opary, afty a angínové čepy …

Recept na kašel a průdušky

 "Stoprocentní" masti na opary, stejně tak jako zubní
pasty, mnohdy nepomáhají oparový růst ani
zastavit, natož bleskově léčit. Zkuste na rostoucí
opar použít olejíček z Tea Tree a do čtyř dnů,
namísto původních čtrnácti máte rtíky opět
k zulíbání. Totéž platí na afty i bílé mandlové čepy,
které stačí vatovými tyčinkami, namočenými
v roztoku, několikrát denně potírat.

 Co je dobré na kašel? Pokrájejte tři stroužky
česneku a rozmíchejte asi s jednou lžící vepřového
sádla. Touto směsí si natřete chodidla, navlékněte
ponožky a nechte působit asi 3 - 5 hodin. Ne však
déle, abyste si nespálili pokožku.

[]

 Byla provedena oprava spojky a elektro-příslušenství vozidla Avia.
 Po vypuštění rybníku Nadýmač a následném
vypuštění Baby došlo k tomu, že se voda hromadila
v oblasti Malého Nadýmače a neodtékala do
Velkého Nadýmače. Naše jednotka provedla
uvolnění a vylepšení průtočného kanálu.
 Dne 8.12.2007 náš sbor zorganizoval tradiční
Mikulášskou nadílku pro děti v pohostinství
obecního úřadu. Zúčastnilo se ji asi 100 dětí
a rodinných příslušníků.



Činnost dobrovolných hasičů za uplynulé období:

[Jan Baše]



Bohužel do uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje nám
nebyly doručeny žádné informace o činnosti SK Lipiny.
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době předvánočního shonu, kdy hodnotíme
končící rok, se konala členská schůze TJ,
aby vyhodnotila svou činnost za rok 2007. Z údajů které
TJ má, může být pro občany zajímavé např. to, že má již
21 členů vč. dvou oddílů. Jedním je „Cvičení pro ženy“,
které se koná v pravidelných časech od podzimu do jara
v tělocvičně ZŠ v Bolehošti. Druhým je Divadelní
ochotnický spolek Bolehošť – Voděrady, který má své
zázemí v kulturním sále Obecního hostince.
Bohužel zatím nemáme možnost hospodařit
s vlastním majetkem a jsme rádi že nemusíme platit
nájem za využívání tělocvičny v ZŠ. Příjem TJ je závislý
na dotacích od státu a od Sokolské župy orlické. Z těch
málo peněz, které jsme získali, byly zakoupeny

V

owerbalové balóny pro cvičící ženy a finančně jsme se
podíleli na údržbách zeleně na hřišti.
To v současné době patří stále České obci
sokolské v Praze. V minulosti jej zaniklá TJ v Bolehošti,
„prohrála“ v soudním sporu, ač jako historický majetek
náležel obci Bolehošť.
Nebýt zániku TJ, oslavili bychom v prosinci roku
2007 již 105 let od vzniku Sokolské jednoty v Bolehošti.
Jen pro zajímavost uvádíme, že ženský odbor Sokola
v obci byl založen o 5 let později a zároveň s ním
i ženský odbor hasičů v Bolehošti.
Zájmem číslo jedna pro obnovenou TJ je získat
majetek zpět tak, aby bylo možno toto hřiště renovovat,
učinit z něj využívané sportoviště pro širokou veřejnost,
ale i místo vhodné jak pro malé děti s maminkami, tak pro
využití ZŠ a MŠ v Bolehošti.
V současné době je TJ Sokol Bolehošť čtvrtým
spolkem v obci a to společně se Sborem dobrovolných
hasičů, SK Lipiny a Mysliveckým sdružením Horka.
Na závěr uvádíme několik dochovaných
dokumentů, především pro pamětníky, jež si tuto dobu
pamatují a rádi si zavzpomínají.

[výbor TJ Sokol]
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Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 1/2008
2. ročník
TJ Sokol Bolehošť oznamuje
všem ženám a dívkám,
změnu časů




„CVIČENÍ PRO ŽENY“

Od příštího čísla, které vyjde
na počátku nového roku 2008

Cvičení nyní probíhá každé
pondělí a čtvrtek od 19:00h
v tělocvičně základní školy.

vám nabídneme novou rubriku
INZERCE.
Do ní budete moci vkládat své
inzeráty, nabídky a poptávky.

Obce
Bolehošť, Jílovice, Ledce, Očelice,
Přepychy a Vysoký Újezd

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!

Vás srdečně zvou na svůj

6. reprezentační

Spole?enský ples

Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou
oznamuje, že

V pátek 1. února 2008
v kulturním sále
Obecního hostince v Bolehošti.

ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU
se bude konat v pondělí
dne: 21. ledna 2008
od: 13.00- 15.00 hod.

Předporodej místenek bude oznámen
místním rozhlasem.
Více informací najdete na plakátech.






Výsledky anket budou zveřejněny v následujícím
vydání. Datum uzavření soutěže je vždy shodný s
uzávěrkou následujícího vydání Zpravodaje. Z došlých
odpovědí bude vybraná správná (v případě většího
počtu bude jedna vylosovaná). Výherci bude předána
odměna.

Opět máme pro Vás připarvené nové zábavné kvízy a to
jak pro dospělé tak pro děti. Odměny uvedeným
výhercům za vyplněné ankety budou předány na
následujícím
veřejném
zasedání
zastupitelstva
v Obecním hostinci.

Děkujeme za odevzdané a vyplněné ankety i zábavné
kvizy.

Redakční rada zpravodaje:
Petr Kubíček, František Kouba, Mgr. Hana Boukalová
Své nápady, fotky, články, ale i jiné zajímavosti
VYDÁVÁ:
související s naší obcí nebo blízkým regionem
ADRESA:
zasílejte na uvedenou emailovou adresu nebo
TELEFON:
předávejte osobně na OÚ v Bolehošti.
E-MAIL:
WEB. STRÁNKY:
Se svými náměty, příspěvky a připomínkami
do Zpravodaje se obracejte na kteroukoliv z osob
DISTRIBUCE:
redakční rady nebo na OÚ v Bolehošti.
Zpravodaj je vydáván na začátku každého čtvrtletí,
PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA:
tedy 4x ročně.
Strana - 15NÁKLAD:
-



OÚ Bolehošť
Bolehošť čp.10, 517 31
494 627 134
ou.bolehost@tiscali.cz
www.poorlicko.cz/bolehost
Roznáškou zdarma do
domovních schránek
14. března 2007
225 výtisků

