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Bolehošťský ZPRAVODAJ

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 6/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 13. 7. 2012
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva, 4
hosté (viz prezenční listina)
Omluveni: 3 členové zastupitelstva
(J. Baše, B. Roll, I. Šimerda)
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. M. Végsö, M. Máslo
Zapisovatel: Drahomíra Záleská
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována D. Záleská a ověřovatele zápisu byli jmenováni M. Máslo a M. Végsö. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání
zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/6/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Informace k projektu škola, Solnická a dětská hřiště
Obec obdržela písemné potvrzení o
registraci dotace na projekt školy.
Pro upřesnění: kotel ve škole bude
před sezónou opraven a měl by vydržet celou sezónu.
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Výběrové řízení na výstavbu stavebních parcel na Solnické: zadávací
dokumentace včetně termínů veřejné
zakázky, termíny výběrového řízení a
smlouva o dílo jsou připraveny.
Návrh obsazení komisí:
komise: MUDr. Végsö, P. Kubíček, P.
Prause (za obec) + Aleš Libotovský,
Ing. Radek Myšák (za firmu Irbos)
náhradníci: M. Máslo, Z. Miřijovská,
D. Záleská (za obec) + Ing. Karel Libotovský, Ing. Zlata Bartošová (za
firmu Irbos)
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/6/2012
Zastupitelstvo obce jmenuje výše
uvedenou hodnotící komisi pro
podlimitní výběrovou zakázku na
výstavbu parcel „RD Solnická“.
Hodnotící komise bude plnit také
funkci komise pro otevírání obálek.
Dětské hřiště: doposud jsme neobdrželi podklady z ministerstva.
Bod č. 3: Projednání záležitosti zatrubení příkopu na Habeši
K tomuto bodu programu se osobně
dostavili manželé S., p. L. a p. P. Zastupitelé byli seznámeni se situací a
vyslechli si všechny osoby zúčastněné na realizaci tohoto projektu. Zastupitelé navrhli kompromisní řešení
ve věci již zatrubněného příkopu a
finančních příspěvků občanů dotčených touto stavbou. Návrh řešení
projedná do konce srpna starosta
obce s majiteli pozemků jednotlivě.
Bod č. 4: Dopravní značení v obci
Starosta
seznámil
zastupitele
s výsledkem jednání s dopravním
inspektorátem Policie ČR a SÚS
KHK ve věci navrhovaných změn dopravního značení. Obci bylo doporu-
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čeno několik změn. Starosta jednotlivé dopravní situace dále znovu projedná a připraví novou žádost.
Usnesení č. 3/6/2012
Zastupitelé obce vzali na vědomí,
že některé typy dopravního značení nebude financovat SÚS KHK,
ale obec.
Bod č. 5: Běžná korespondence a
ostatní
Starosta určil termín dalšího zasedání na 9. 8. 2012 od 18 hod na OÚ,
kde bude projednána akce „Letní gulášové slavnosti“.
Se Sokolem Lipiny bude sepsána
smlouva
na
údržbu
zeleně
v Lipinách. Paušální částka byla navržena ve výši 3 000 Kč za sezónu.
Starosta informoval zastupitele o vyklizeném bytu v hostinci. Byt je
možné opět pronajmout.
Zastupitelé vzali na vědomí aktuální
stav hospodaření obce s finančními
prostředky dle rozpočtu za 1. pololetí
tohoto roku.
Byla projednána ústní stížnost pí.
N., pí. S. a pí. H., které poukazují na
zanesený potok za hřištěm. Starosta
bude jednat se správcem toku Povodí Labe.
Bod č. 6: Diskuze
Je vypracován předběžný návrh na
zavedení pitné vody na hřiště před
OÚ ve výši investice cca 35 000 Kč.
Tento záměr bude kalkulován pro
investice pro rok 2013.
Bod č. 7: Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 21:30 hod.
ukončil.

Zápis č. -/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9. 8. 2012
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 4 členové zastupitelstva
Omluveni: 5 členů zastupitelstva (I.
Šimerda, J. Baše, Z. Miřijovská, D.
Záleská, B. Roll)
Dle § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb. (zákon o obcích) není zastupitelstvo
usnášeníschopné
vzhledem
k počtu přítomných zastupitelů při
zahájení jednání, a proto starosta
navrhl, že tato schůzka bude pouze
pracovní.
(Náhradní termín bude do 15 dnů).

Zápis č. 7/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 23. 8. 2012
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 5 členů zastupitelstva
Omluveni: 4 členové zastupitelstva
(J. Baše, D. Záleská, Z. Miřijovská, I.
Šimerda)
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. M. Végsö, B. Roll
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována M.
Máslová a ověřovatele zápisu byli
jmenováni B. Roll a M. Végsö. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápi-
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su). Mimo to starosta zmínil docházku zastupitelů, která se u některých
pohybuje pouze na hranici 50%
z celkové docházky od začátku volebního období.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 1/7/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Schválení přijetí dotace na
úroky z úvěrů
Obec obdržela z POV dotaci na úroky z úvěrů ve výši 48 tisíc Kč.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 2/7/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na úroky z úvěrů ve
výši 48 tisíc Kč pro rok 2012 rozpočtovým opatřením č. 5002 (viz
příloha zápisu).
Bod č. 3: Informace k úpravě dopravního značení v obci
Starosta jednal se SÚS a dopravním
inspektorátem. Podle podané žádosti
dojde
k plánovaným
změnám
v dopravním značení. Navíc byla
schválena i změna značky „Dej
přednost v jízdě“ na „Stop“ na křižovatce u Záleských, směrem od školy.
Bod č. 4: Zhodnocení stavu elektrického vedení v ulici k nádraží
Starosta seznámil zastupitele se stavem sloupů el. vedení, které jsou
v havarijním stavu. Do rozpočtu pro
rok 2013 bude třeba počítat s jejich
výměnou.
Bod č. 5: Zhodnocení stavu nezpevněné komunikace
Starosta řešil situaci kolem obecní
komunikace ve Lhotě vedle aut. zastávky směrem do polí. Jednal i
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se společností Agrospol, která se
bude spolupodílet na opravě, neboť
zmíněnou komunikaci používají pro
vjezd na pole. Zároveň bylo podotknuto, že tuto komunikaci dlouhodobě poškozuje i lesnický speciál
p. N. Z toho důvodu bude osloven
také on. Starosta projedná nápravu
dané situace. Zastupitelé navrhují
spolupodílení všech tří dotčených
stran (obec, Agrospol, p. N.) rovným
dílem na opravě této komunikace.
Hlasování: pro 5: proti 0
Usnesení č. 3/7/2012
Zastupitelstvo obce souhlasí se
zahájením jednání ve věci opravy
polní cesty vedle aut. zastávky ve
Lhotě a opravou v požadovaném
podílu na opravě ve výši 1/3 od
uvedených uživatelů.
Dalším úsekem pro opravu je komunikace před čp. 55 a čp. 7 v Bol.
Lhotě a podél plotu čp. 40 v Bol.
Lhotě, kde se hromadí voda a vytváří
trvalá kaluž. Dle jednání se SÚS, jelikož tato komunikace je v jejich majetku, bude tento úsek během dalších oprav ošetřen emulzí s drtí.
Bod č. 6: Zhodnocení akce „Letní gulášové slavnosti“
Dle reakce návštěvníků a hostů se
jednalo o velmi zdařilou akci, které
se zúčastnilo více než 500 lidí.
Vzhledem k tomu, že akci pořádala
obec, byla její organizace poměrně
náročná nejen finančně, ale i časově.
Bylo třeba zajistit stoly, lavice, slunečníky, party stan, pódium, parket,
atrakce pro děti, prodej vstupenek,
atd. Po akci bylo třeba zajistit úklid
celého areálu. Starosta jmenovitě
poděkoval zastupitelům M. Máslovi
za pomoc s dopravou stolů, lavic a
parketu, M. Végsöovi za celodenní
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pomoc v průběhu slavností, B.
Rollovi, P. Prausovi a J. Bašovi za
pomoc při úklidu a odvozu lavic a
stolů, D. Záleské za zapůjčení trampolíny. U dalších je politováníhodné,
že při největší obecní akci, která byla
naplánována s předstihem 6,5 měsíce, si nenašli volný čas a nepomohli.
Dále se zastupitelé dohodli, že po
zhodnocení stavu zapůjčených lavic
a stolů z Lipin, bude třeba většinu
z nich opravit. Vzhledem k tomu, že
je budou v budoucnu využívat i další
místní spolky (příští rok výročí SDH,
v roce 2014 bude výročí obce),
uhradí obec materiál na jejich opravu a SK Sokol Lipiny provede opravu
vlastními prostředky a silami.

U řadovek v Koutech je zřejmě
v místní komunikaci poškozený vodovod. Starosta osloví firmu p. Silného, aby část vykopal a zjistil místo
závady a úniku vody.

Bod č. 7: Smlouva na věcné břemeno
na parc. 41/1
Jedná se o změnu vedení trasy kabelu pod cestou na křižovatce (odbočka k řadovkám v Koutech) oproti
původní smlouvě.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 4/7/2012
Zastupitelé souhlasí se smlouvou
a věcným břemenem na pozemku
č. 41/1.

Mlaka – les zarůstá nad cestu, která
je v majetku Khk. V pátek (24. 8.
2012) by měl přijet zástupce majitele
dotčených porostů a starosta s ním
bude řešit pokácení stromů zasahujících do komunikace.

Bod č. 8: Běžná korespondence a
ostatní
Habeš
–
starosta
navrhl
po předchozí dohodě zastupitelů
jednotlivým vlastníkům novostaveb
na Habeši spoluúčast na zbudované
vjezdy a zatrubněný příkop ve výši
7 500 Kč za každou dotčenou nemovitost. Po telefonickém sdělení návrhu vlastníkům je výsledek následující:
p. P. souhlasí, p. L. a p. Z. vzali na
vědomí a dají vědět, p. S. se zatím
starostovi nepodařilo dovolat.

Solnická – 27. 8. 2012 bude otevírání obálek a výběr dodavatele pověřenou komisí. Do konce roku bude vybudována kanalizace, vodovod a
příští rok na jaře vedení elektřiny a
plynu.
Žádost p. Erbena – byla zaslána odpověď ve věci likvidace odpadů. Ve
věci pozemků bude odpovězeno po
ověření z příslušného katastrálního
úřadu.

Hospic Červený Kostelec – žádost o
příspěvek včetně ostatních žadatelů
bude projednán na dalším zasedání.
V obecním hostinci byla provedena
oprava „Pitevny“ – obec hradila materiál (koberec, barvy).
Dosud
nebyl
předložen
sešit
s evidencí zapůjčování setů stolů a
lavic, který má na starosti p. J. Baše.
Agentura podpory kultury – obci byla nabídnuta divadelní představení
výborných moravských herců v režii
B. Polívky. Termíny budou projednány a dále sděleny.
Bod č. 9: Diskuze
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Pan Máslo požádal o zapůjčení
obecního kontejneru na závody
spřežení do Lipin a zapůjčení stojanů na odpadní pytle.
Bod č. 10: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 21:10 hod.
ukončil.

Zápis č. 8/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 13. 9. 2012
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu:
J. Baše, I. Šimerda
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18.30 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována M.
Máslová a ověřovatele zápisu byli
jmenováni J. Baše a I. Šimerda. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/8/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Kontrola zápisu a usnesení
z minulého zasedání
Starosta oslovil f. Silný na zjištění
závady na vodovodu u řadovek
v Koutech, práce zatím nebyla započata. Dále byl osloven ve věci opravy
sloupů el. vedení v ulici směrem k
nádraží.
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Byla zaslána odpověď p. Erbenovi ve
věci separovaného odpadu a byl na
katastrálním úřadě prověřen stav
kolem zaplocených pozemků, které
byly v majetku obce již před digitalizací. P. Erben je může od obce odkoupit.
Situaci zarůstající cesty v Mlakách
vyřeší zástupce majitele lesního porostu podél této cesty, K. Colloredo
Mansfeld.
Evidenci pivních setů dodá do příštího zasedání J. Baše osobně.
Probíhá oprava komínů ZŠ a hostince.
Smlouvy Habeš – všichni byli srozuměni s návrhem zastupitelů ve věci výše příspěvku 7500 Kč (sedm tisíc pět set) na vybudované vjezdy a
zatrubení příkopu a výsledek je následující: p. P. smlouvu podepsal a
příspěvek uhradil, tudíž je s ním celá věc uzavřena. P. S. podal žádost
se svým návrhem výše příspěvku, a
to 5000 Kč (pět tisíc).
Hlasování: pro 0 : proti 8 : zdržel se
1 (Miřijovská)
Usnesení č. 2/8/2012
Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s navrženou výší příspěvku 5000
Kč (pět tisíc) p. S. a trvají na původním návrhu 7500 Kč (sedm tisíc pět set).
Dále zastupitelé berou na vědomí,
že s p. P. je záležitost smluvně
uzavřena.
Bod č. 3: Projednání žádostí organizací o příspěvky
Obec obdržela žádost TJ Dvůr Králové na příspěvek mladým fotbalistům.
Zastupitelé tuto žádost odmítají
s odůvodněním, že budou přednostně podporovat místní mládež.
Dále zastupitelé projednávali příspěvek pro hospic Červený Kostelec,
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kde byla navržena výše ročního příspěvku 5000 Kč (pět tisíc) jako
v předchozích letech.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/8/2012
Zastupitelé schválili výši příspěvku 5000 Kč (pět tisíc) pro
hospic Červený Kostelec v roce
2012.
Dále byla přijata žádost Linky bezpečí pro děti na poskytnutí příspěvku ve výši 2100 Kč (dva tisíce jedno
sto), což odpovídá 1 hodině provozu
této služby.
Hlasování: pro 4 (Kubíček, Végsö,
Máslo, Prause) : proti 4 (Baše, Šimerda, Roll, Miřijovská) : zdržel se 1
(Záleská)
Usnesení č. 4/8/2012
Zastupitelé
nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku na provoz Linky bezpečí.
Bod č. 4: Výběr firmy na opravu
místních komunikací
Starosta oslovil osm firem, z nichž
nabídku zaslaly čtyři. Náklady na
opravu byly vypočteny dle jednotlivých firem v rozmezí od 76800 Kč
(sedmdesát šest tisíc osm set) až do
cca 100.000 Kč (jedno sto tisíc).
Z této částky by měla obec Bolehošť
hradit cca 15%, ostatní náklady
půjdou na obec Očelice, protože větší část opravovaných komunikací
připadá do jejich katastru. Zastupitelé se dohodli, že z tohoto důvodu
výběr firmy na opravu těchto komunikací ponechají na zastupitelích
obce Očelice.
Bod č. 5: Výsledky výběrového řízení
na dodavatele prací k projektu RD
Solnická, stanovení podmínek prodeje stavebních parcel, výběr sta-

vebního dozoru, financování projektu
Pověřená komise vybrala ze čtyř doručených nabídek: Kerson Dobré,
Strabag Praha, Mados Kostelec nad
Orlicí, Stavitelství EU Vamberk. Dvě
firmy nesplnily zadávací dokumentaci a byly vyřazeny. Vybíráno bylo
ze dvou firem. Komisí byla vybrána
firma Strabag (má kromě plyn. vedení a veř. osvětlení celou zakázku
bez subdodavatelů a nejnižší cenu).
Nabídka byla zveřejněna na internetu – veřejný portál zakázek. Do konce roku musí být hotový vodovod a
kanalizace dle podmínek schválené
dotace. Je třeba ještě vybrat stavební dozor a koordinátora bezpečnosti
práce. Starosta seznámil zastupitele
s kalkulací celkových nákladů společně s úvěrem nabídnutým od České spořitelny Náchod.
Zastupitelé tímto berou na vědomí
výsledek výběrového řízení a uzavření Smlouvy o dílo.
Nabídka firmy Strabag je ve výši
4 663 457 Kč. Podrobnější informace
jsou uvedeny na věstníku veřejných
zakázek (odkaz je i na webu obce).
Dle konečné kalkulace nákladů byla
navržena cena stavební parcely 390
Kč / m2 pozemku.
Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel se
1 (Šimerda)
Usnesení č.: 5/8/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s cenou stavebních parcel ve výši
390 Kč/m2.
Vzhledem ke schválené dotaci musí
obec doložit, jak bude celý projekt
financovaný. Bude třeba na překlenovací období zajistit u banky úvěr.
Starosta předjednal nabídku u ČS
Náchod ve výši 1,5 mil. Kč s úrokem
2,55% se splácením na 5 let,
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s možností předčasného splacení bez
sankcí, bez poplatku za vedení úvěrového účtu. Dle propočtů celkových
nákladů zastupitelé navrhují výši
úvěru do 1,7 mil. Kč, aby byla případně rezerva na dofinancování infrastruktury RD Solnická. Starosta
bude jednat s bankou o úvěru v této
výši. Smlouva bude uzavřena do
konce října 2012.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.: 6/8/2012
Zastupitelé souhlasí s výší úvěru
do 1,7 mil. Kč se splatností na 5
let na dofinancování infrastruktury projektu RD Solnická.
Dále starosta seznámil zastupitele
s kalkulací nákladů na stavební dozor (30 tisíc Kč v roce 2012 a 30 tisíc
Kč do roku 2014) a koordinátora
bezpečnosti práce (20 tisíc Kč za celý
projekt). Tyto služby by zajistili pracovníci firmy IRBOS Čestice. Starosta dal k nahlédnutí nabídku a reference této firmy.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.: 7/8/2012
Zastupitelé
souhlasí
s delegováním zaměstnanců firmy
IRBOS Čestice do funkce stavebního dozoru, koordinátora bezpečnosti práce v projektu RD Solnická a uzavření smlouvy na tyto
služby.
Bod č. 6: Volby do zastupitelstev
krajů 2012
Starosta seznámil zastupitele, že
včera 12. 9. 2012 vypršel termín delegování členů volební komise za politické strany a hnutí. Toho využila
pouze KSČM. Na úřední desce byl
zveřejněn zapisovatel, počet členů
okrskové volební komise, počet a
místo volebních okrsků.
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Bod č. 7: Běžná korespondence a
ostatní
Je naplánován sběr velkoobjemového odpadu během října. Starosta
navrhl také možnost uspořádat podobně i sběr bioodpadu. Zastupitelé
se dohodli, že letos na podzim bude
pouze sběr velkoobjemového odpadu, který byl občany hojně na jaře
využitý.
Na webu obce je k nahlédnutí zatím
demo verze nového programu na pozemky a stavby v katastru obce,
kam lze např. označovat úseky opravovaného vodovodu, obecní pozemky, veřejné osvětlení, mobiliář atd.
Byla přednesena nabídka firmy
ANTEE, která spravuje webové
stránky obce na doplnění programu
o nový modul AKCE.CZ. Propojením
s našimi
stránkami
dojde
k možnosti vyhledávání akcí všem
návštěvníkům tohoto portálu.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.: 8/8/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s rozšířením webových stránek
obce o portál AKCE.CZ a uzavřením dodatku smlouvy o doplnění
této služby.
Dále firma nabízí možnost zřízení
vlastních webových stránek pro občany - zdarma (doména třetího řádu).
Byla projednána žádost pí. Z. A. na
umístění el. radaru na Solnickou,
směrem do obce. Vzhledem k tomu,
že by musel tento návrh projít
schvalovacím řízením (jako např.
nové značky po obci). Zastupitelé
projednali, že vzhledem ke stavebním pracím v daném úseku a s tím
spojeným dopravním omezením, bu-
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de tato situace řešena po ukončení
projektu výstavby na Solnické.
Na webu obce byla zveřejněna výroční zpráva místní ZŠ. Starosta
stručně několika body seznámil zastupitele.
Zastupitelé projednali další termín
veřejného zasedání na 11. 10. 2012
v obecním hostinci.
Starosta a místostarostka připravují
vítání občánků, kterého se zúčastní
čtyři děti. Tímto navrhuje dodržet
stávající výší příspěvku od obce na
jedno dítě 2000,-Kč (dva tisíce).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č: 9/8/2012
Zastupitelé schvalují výši příspěvku k vítání občánků ve výši
2000 Kč (dva tisíce) na jedno dítě.
Starosta
seznámil
zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 5003,
které se týká přijetí dotace pro ZŠ
Bolehošť (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.: 10/8/2012
Zastupitelé
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 5003
(viz příloha zápisu).
Bod č. 8: Diskuze
Byly nabídnuty termíny divadelního
představení do Bolehoště, v režii B.
Polívky. Dále byly projednány nabídky na divadelní představení do
Prahy. Vše bude včas zveřejněno.
Z. Miřijovská přednesla požadavek
na úklid kamení na silnici v křižovatce u Habeše. Starosta zajistí nápravu.
J. Baše se zmínil o aktivitách SDH:
tuto sobotu (15. 9. 2012) bude uspořádán nohejbal. Dále zmínil otázku

organizování oslav 135 let založení
místního SDH, jakým způsobem
pomůže obec. Bylo dohodnuto, že
SDH dodá předběžný program a rozpočet. Program bude ještě projednán. Termín oslav byl navrhnut na
27. 7. 2013. Případné výdaje by byly
zahrnuty do rozpočtu na rok 2013.
Bod č. 9: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 20:45 hod.
ukončil.

Informace občanům
Či n n o s t v o b c i
 Úprava
obce

internetových

stránek

 Průběžná oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
 Uzavřeno výběrové řízení na dodavatele stavby zasíťování parcel
RD Solnická
 Oprava komínu na budově školy
a hostince
 Oprava kotle ústředního vytápění
ve škole
 Průběžná údržba zeleně a veřejného prostranství
 Byla vybrána firma na opravu
místní komunikace ve Spraších
 Byla projednána a dohodnuta
oprava komunikace vedle aut.
zastávky ve Lhotě
 Narovnání sloupů el. vedení
v ulici k nádraží a obnovení potrhaného vedení
 Oprava vodovodní přípojky u řadovek
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Webové stránky obce
V minulém zpravodaji byly představeny nové webové stránky obce. Zmíněny zde byly i novinky, které na nich najdete. Někteří občané však možná ještě nezjistili, že jsou zde nabízeny i užitečné služby, které mohou využít. Pojďme
si je ještě jednou představit:
 AKTUALITY – tato nabídka umožňuje průběžně sledovat nové zprávy z obce
či obecního úřadu. Jsou zde zveřejňovány nejen nabídky kulturních a sportovních akcí v naší obci a okolí, ale také důležitá upozornění. Pro vaši lepší
informovanost si zde můžete nastavit zasílání upozornění na nové zprávy do
svého emailu. Tato služba vás nic nestojí.
 KATALOG FIREM - zde jsou uvedeny místní firmy, živnostníci nebo podnikatelé s provozovnou v naší obci. V katalogu můžete vyhledávat podle IČ
nebo názvu. U každé vizitky jsou uvedeny kontakty, adresa, provozní doba,
webové stránky a odkaz na mapu. Podnikatelé, kteří zde doposud nejsou
registrováni, mohou zaslat nebo předat své údaje pro zařazení. Služba pomáhá zviditelnit danou firmu a snadné vyhledání jejich kontaktů a sídla.
 AKCE.CZ – je nová služba, která umožňuje načítání akcí z portálu
www.akce.cz přímo do našich webových stránek. Výhody této novinky jsou
hned dvě:
o Všechny akce v naší obci, které budou zadané prostřednictvím této
služby, mohou být zároveň dostupné na stránkách www.akce.cz, které
navštěvuje až 500 tis. návštěvníků měsíčně. Služba tak mj. prezentuje
naši obec, podnikatelské aktivity a samozřejmě propagaci připravovaných akcí u nás.
o Občané mohou vyhledávat akce v našem regionu, přímo prostřednictvím našich stránek. Pro rychlejší vyhledávání je nastaven region v okruhu Rychnovsko, Náchodsko a Hradecko.
 FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI A OKOLÍ – služba umožňující prostřednictvím našich stránek vyhledávat firmy a služby nejen v naší obci, ale třeba
v celém kraji
 MAPOVÝ PORTÁL – vhodný např. k zobrazování map, vyhledávání čísel popisných nebo měření ploch. Pokud se tato služba osvědčí, lze později na
tomto místě najít např. informace o nefunkčním veřejném osvětlení, odstávce na vodovodu, informace o obecním mobiliáři atd.
Všechny tyto služby máte k dispozici zdarma a věříme, že je budete nejen využívat, ale že vám také pomohou.
připravil Petr Kubíček
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II. Letní gulášové slavnosti

Sobota 18. srpna byl den jako stvořený
na prázdninové radovánky a kdo nevyrazil na koupaliště, mohl navštívit 2. ročník
Letních gulášových slavností v Bolehošti.
Gulášové hody probíhaly po celé odpoledne a s nimi i soutěž o nejlépe hodnocené
guláše. Hodnotiteli byli nejen návštěvníci,
ale
také
odborná
porota
složená
z profesionálních kuchařů. K takovému
jídlu samozřejmě náleží i dobré pivo, kte-

ré tu bylo na výběr z
devíti druhů od pěti
pivovarů.
Své pochoutky si samozřejmě našli i ti, kteří gulášům tolik neholdují. Ochutnat mohli např. grilovaného kance, hermelíny,
bramboráčky či zmrzlinu a koláče. Děti se mohly pobavit na skákacích hradech, trampolíně nebo si zasoutěžit o sladké odměny.
Ačkoliv byl začátek akce stanoven na 12 hodinu, mnozí přišli o něco dříve, aby
si dali svůj první gulášek již k obědu. Vybírat mohli z osmi druhů gulášů, mezi
kterými nechyběly zvěřinové nebo kotlíkové.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Hlavní program byl
zahájen ve 14 hodin
starostou obce, který
krátce přivítal návštěvníky a soutěžící.
Následně převzal moderování
zábavného
odpoledne pan Stolín
z Týniště n. O., který
seznámil účastníky s
podmínkami gulášových soutěží a uvedl
vystoupení mažoretek
TYRKYS z Dobrušky.
Zatímco si všichni pochutnávali na vynikajících guláších, na hudebním pódiu
hrála skupina FANTASY MUSIC, která byla průběžně přerušována vyhlašováním výsledků soutěží. Večer po dvacáté hodině došlo k výměně účinkujících a
skupina ROCKSORRY tímto zahájila závěrečnou rockovou zábavu.
A jaké že byly ty nejlepší guláše? Z hodnocení návštěvníků bylo zřejmé, že
chutnaly opravdu všechny! Co strávník, to názor a chuť. V kategorii hodnocení
gulášů návštěvníky, se umístily jako tři nejlepší guláše: 1. místo - Gulášek
z pod lípy, 2.-3. místo - Záhorácký kotlíkový guláš a Čarodějnický guláš.
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V druhé soutěži, kde hodnocení gulášů probíhalo anonymně odbornou porotou, byl výsledek velmi podobný: 1. místo - Gulášek z pod lípy, 2. místo – Bolehošťský segedín, 3. místo - Čarodějnický guláš.
Po vyhlášení nejlepších gulášů obdrželi jejich kuchaři
připravené ceny a zároveň
byly předány i dárky třem
vylosovaným návštěvníkům,
kteří odevzdali svůj hlasovací lístek.
Jako perlička tohoto ročníku byl jistě mezinárodní
cyklistický závod Grand Prix
Královehradeckého
kraje
2012, který projížděl v těsné
blízkosti areálu slavností.
Většina návštěvníků tak měla možnost pozdravit a především povzbudit naše
cyklisty přímo na trati.
Za všechny návštěvníky
i pořadatele patří poděkování hlavním sponzorům,
kterými
byli
AGROSPOL
Bolehošť,
a.s.; PRIMÁTOR a.s.,
Náchod a Eko Delta,
s.r.o. Česká Skalice. Dále děkujeme jednotlivým
soutěžním týmům za
přípravu opravdu výborných gulášů a velké
díky patří samozřejmě i
těm, kteří pomohli s realizací slavností. Do letošního ročníku se zapojily nejen
všechny čtyři místní spolky, ale také další tři týmy z Bolehoště a okolí.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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S potěšením můžeme říci, že 2. Letní
gulášové slavnosti v
Bolehošti se opravdu
vydařily, což potvrdila i účast, neboť přišlo o cca 200 návštěvníků více než
předchozí rok. Již
teď se těšíme na
příští ročník a srdečně zveme všechny gulášové příznivce a soutěžící.
Na samý závěr by bylo vhodné zmínit
ještě jednu, ne zrovna dobrou zkušenost, spojenou s pořádáním této akce.
Kam se vytratila slušnost a kde je ta
doba, kdy dané slovo mělo svou platnost? Je politováníhodné, když sám
prodejce požádá o zablokování místa
pro svůj stánek, slíbí příspěvek do programu pro děti a nakonec bez omluvy
nedorazí. Nejenže tím naruší organizaci
celé akce, blokuje místo jinému zájemci, ale nemá v sobě kousek slušnosti se
včas omluvit. Dobrou reklamu si prodejkyně zmrzliny z Ledců a prodejkyně
cukrovinek pí. Magyarová rozhodně
neudělaly.
připravil Petr Kubíček
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠEL:
74 let

Olga Mitanová

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

92 let
86 let
86 let
83 let
83 let
81 let
81 let
75 let
70 let

Růžena Lhotská
Věra Potočková
Miloslav Vondráček
Jarmila Fišerová
Vladimír Kop
Božena Hanousková
Hana Gründlová
Věnceslava Havlíková
Anna Netíková

Srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme železné zdraví
a hodně rodinné pohody!

S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od kterých
máme souhlas se zveřejněním nebo obdrželi blahopřání od obce
(veřejný rozhlas, zpravodaj apod.)

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
pro 4. čtvrtletí 2012
ordinační hodiny: ........................... sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

06. 10.

MUDr. Kašparov á Dagmar

Voříškov a 169, Vamberk

602 514 715

07. 10.

MUDr. Ježkov á Marie

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 511

06. 10.

MUDr. Kašparov á Dagmar

Voříškov a 169, Vamberk

602 514 715

07. 10.

MUDr. Ježkov á Marie

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 511

13. 10.

MDDr. Kačerov á Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

14. 10.

MUDr. Kaškov á Kateřina

Kv asiny 145

494 596 174

20. 10.

MUDr. Hrbáčov á Ev a

Na Tráv níku 1232, Ry chnov nad Kněžnou

494 532 330

21. 10.

MUDr. Kašparov á Helena

Smetanov o nábř. 334, Vamberk

494 501 711

27. 10.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

28. 10.

MUDr. Hav lov á Marie

U Stadionu 1166, Ry chnov nad Kněžnou

494 539 225

03. 11.

MUDr. Nentv ichov á Ev a

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

04. 11.

MUDr. Plškov á Iv ona

Sv atohav elská 266, Ry chnov nad Kněžnou

494 534 841

10. 11.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 783

11. 11.

MUDr. Pokorná Jaroslav a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 697

17. 11.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

18. 11.

MUDr. Přiby lov á Marta

Komenského 209, Častolov ice

494 322 706

24. 11.

MUDr Ptačov ská Ev a

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

25. 11.

MUDr Seidlov á Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

01. 12.

MUDr. Skřičkov á Zdena

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 695

02. 12.

MUDr. Stejskalov á Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

08. 12.

MUDr. Sudov á Simona

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 031

09. 12.

MUDr. Sv ětlík Filip

Ty ršov a 515, Opočno

494 667 553

15. 12.

MUDr. Šmídov á Alena

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

16. 12.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 693

22. 12.

MUDr. Šťastná Ludislav a

ZS Roky tnice v Orlický ch horách

494 595 292

23. 12.

MUDr. Tancurinov á Jana

nám. Dr. Lutzow a 345, Vamberk

736 419 151

24. 12.

MUDr. Tomanov á Libuše

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 542 102

25. 12.

MUDr. Tůmov á Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

26. 12.

MUDr. Valešov á Pav la

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 667 123

29. 12.

MUDr. Vav řičkov á Hana

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 782

30. 12.

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 781

5. 1.

MUDr. Vy čítalov á Marie

dr. Lützov a 244, Vamberk

494 541 757
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Spotřebitelský rádce
Jak reklamovat velký a rozměrný výrobek
Vadný nábytek, kotel ústředního topení, bojler a podobně, představuje
pro každého spotřebitele velký problém, protože v podstatě (pokud opravář nepřijede do bytu) je jeho povinností dopravit výrobek do prodejny
k reklamačnímu řízení. A tady je dobré vědět, že kupující má nárok na proplacení nákladů, které byly nutné k vyřízení reklamace to nejen u těchto velkých výrobků, ale i v případě reklamace třeba mobilního telefonu. Řeknete si
maličkost? Pro někoho třeba ano, ale je potřeba si uvědomit, že na vyřízení
každé reklamace jsou potřeba 4 cesty – výrobek musíme odvézt do prodejny,
dojet domů a pokud není reklamace vyřízena na místě (což je jen zcela výjimečně), za měsíc si pro výrobek musíme dojet a zase se vrátit domů.
Na druhou stranu musím připomenout, že prodejce je povinen uhradit pouze
nejnižší možné náklady, což znamená, že pokud reklamujeme mobilní telefon,
nelze požadovat proplacení jízdy autem, ale pouze hromadnou dopravou, případně poštovné. Auto můžeme použít v případě odvozu televizoru, pokud reklamujeme nábytek nebo kotel, pak si musíme dopravu objednat a tady už
náklady rostou. Proto je vhodné potřebné náklady si předem zjistit, prodejci je
oznámit zároveň s tím, že je bude nucen proplatit. On v takovém případě raději
zajistí dopravu sám nebo vyšle alespoň svého technika, který se pokusí odstranit závadu na místě. Toto je ale potřeba mít potvrzené písemně, nedat na
telefonické sliby typu „on se u vás někdo zastaví, až pojede okolo“. Od následujícího dne totiž prodejci běží 30 denní lhůta, ve které je povinen reklamaci vyřídit.
Reklamace zednických prací
Dotaz čtenáře: Reklamoval jsem zednické práce, majitel firmy se přijel
podívat a slíbil, že vše dá v nejbližší době do pořádku. Zatím se tak nestalo. Je
tato reklamace platná? Můžu požadovat zpět peníze či slevu? Jakou částku
můžu
požadovat?
Kdo
posoudí,
kolik
mě
bude
stát
oprava?
Odpověď: nikde není napsáno, že reklamaci musíte uplatňovat písemně, ovšem
platí staré dobré, co je psáno, to je dáno, takže vždy je písemná forma lepší,
protože takto můžete mít problém reklamaci a hlavně její datum prokázat. Nezlobte se, ale spokojit se s tvrzením, že se zhotovitel někdy staví, bylo chybou.
Takže pokud se svým nárokem nepochodíte, bude potřeba zopakovat podání
reklamace písemně. No a jaký ten váš nárok je? Zhotovitel má na vyřízení 30
kalendářních dnů. Pokud tato lhůta ve vašem případě již uplynula, vada se
považuje za neodstranitelnou. Podle zákona tedy můžete od smlouvy odstoupit
a žádat vrácení peněz, což u stavebních prací ale bývá nepraktické. Výhodnější
je požadovat slevu z ceny. Její výše by měla zhruba odpovídat tomu, za jakou
cenu by opravu provedla jiná firma, takže než budete původního zhotovitele
upomínat, doporučuji zeptat se jiné stavební firmy, za jakou částku je ochotna
opravu provést. Zhotovitele pak vyzvěte k poskytnutí této slevy s upozorněním,
že pokud Vám nevyhoví, jste připraven od smlouvy odstoupit. Vše samozřejmě
písemně, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou (obálka s červeným pruhem, kterou dostanete za 2 Kč na poště).

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Josef Černý, spotřebitelský poradce
s dalšími dotazy ohledně spotřebitelských práv se můžete obracet na
tel. 494 371 638 nebo e-mail: hradec@spotrebitele.info

Nový školní rok

V pondělí 3. září jsme slavnostně uvítali prvňáčky za
přítomnosti pana starosty
Petra Kubíčka. Jsou to:
Dáša Gottwaldová (Lipiny)
Jakub Kučera (Bolehošť)
Adéla Rejdáková (Libřice)
Adam Silný (Lipiny)
Kamil Uhlíř (Bolehošť)
Nálada byla radostná a slavnostní, děti přišly vyšňořené a
s aktovkami vonícími novotou. Malé školáky doprovodily
celé rodiny, tatínkové fotili a filmovali, maminky a babičky byly naměkko,

děti vše zvládly ze všech nejlépe a
s úsměvem.
Starší žáci nás mile překvapili pěkným vystoupením, které od loňského
roku vůbec nezapomněli.
Slavnostní náladu podpořil i pan starosta, který ve svém projevu slíbil, že
se dočkáme výstavby nového hřiště u
školy, zateplování školní budovy,
výměny oken a topení.
Věřím, že slavnostní zahájení nového
školního roku bylo důstojné a pro
všechny zúčastněné i příjemné. Pro
děti je nejdůležitější, aby chodily do
školy rády a měly pocit, že pro ně má
smysl trávit tam podstatnou část
svého dětství či mládí. Nejde o to, aby
se každé ráno do školy vysloveně těšily, ale aby měly pocit, že budou
v prostředí, kde se dozvídají nové zajímavé věci a kde se cítí dobře.
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Vzdělávání je
sice založeno
na řádu a
respektování
určitých pravidel,
což
formuluje
dětskou
osobnost, ale
také na důvěře. Vzdělávání funguje
dobře tehdy,
když
jsou
učitelky
a
učitelé
pro
mladé
lidi
přirozenou
autoritou
a
když věří, že
vědomosti,
které jim předávají, jsou správné.
V takových školách jsou pak spokojené nejen děti, ale i vyučující, a pak
samozřejmě i rodiče.
Je tedy na každém z nás, aby se dařilo takovéto vztahy mezi dětmi, jejich

Musíme se pochválit!
Jak už jsem v minulých číslech zpravodaje informovala čtenáře, naše
škola se zařadila mezi ty, které
čerpají peníze z evropských fondů.
Jedná se o tzv. projekt podpořený EU
– Peníze školám. Tento projekt má
usnadnit školám čerpání peněz
z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Ze strany
MŠMT byly definovány tzv. šablony
klíčových aktivit, které vymezují podporovaná témata a cíle, jimiž se má
těmito aktivitami dosáhnout, a především částky na dané aktivity. Naše

rodiči a vyučujícími vytvářet a naplňovat.
Každopádně vám všem – žákům, učitelkám i rodičům – přeji, abyste mohli říci, že v září začal školní rok dobře
a v červnu radostně konstatovali, že
byl skvělý!
škola sestavila svůj projekt z předem
definovaných šablon a sepsali jsme
projektový záměr. Díky tomu jsme
obdrželi dotace, které pomohly vybavit obě třídy interaktivními tabulemi i
s příslušenstvím. Ale jak už to bývá,
něco za něco.
Na nás, třech učitelkách školy, tedy
stál časově a profesně náročný úkol.
Vypracovat 192 inovativních učebních materiálů v digitální nebo papírové podobě, které ověříme ve výuce.
A tak jsme se do toho vloni v září
pustily. Nejdříve jsme tápaly, sbíraly
informace, jezdily na školení, abychom se s prací na interaktivní tabuli
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naučily. Formou pokus – omyl jsme
začaly tvořit a zlepšovat se.
Po půl roce od zahájení projektu jsme
byly povinny MŠMT zaslat tzv. 1.
monitorovací zprávu a popsat v ní
naši dosavadní činnost. Jedná se o
jakýsi formulář, který má své přesně
dané náležitosti (jako např. identifikační údaje, klíčové aktivity, jejich
indikátory, kódy indikátorů a jejich
popisy, počty všeho možného, přehledy financování, harmonogramy
čerpání, prioritní témata a jiné další
údaje), které nelze vynechat či opomenout.
Tato
zpráva
však
byla
ještě
v porovnání s další, opravdu jednoduchá, protože materiály jsme v té
době vytvářely, žádnou ucelenou sadu jsme ještě nedokončily. Takže
jsem si při jejím zpracování dala záležet „jen“ na přesném popisu, kde se
nachází v naší budově školy propagační leták, který jsem byla povinna
se zahájením projektu vyvěsit na
přehledném místě naší školy. Ano,
nedivte se ani neusmívejte, opravdu i
to je jeden z úkolů, na kterém některé školy pohořely. Nedostatečně ve
své monitorovací zprávě popsaly, kde
se daná informační tiskovina nachází
a zpráva jim nebyla schválena! Takže
pro zajímavost, v následujících řádcích vám, vážení čtenáři, ocituji, jak
zněl náš popis, který byl pro ministerské úředníky vyhovující. Po jeho
přečtení, byste si měli dané místo
v naší budově představit.
„Plakát je vložen do klip rámu a vyvěšen na chodbě v přízemí budovy, je
viditelný od hlavního vchodu, visí na
zděném sloupku u schodů do 1. patra základní školy ve výši asi 130 cm
od podlahy.“
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Čas utíkal jako voda a my pracovaly
jako divé, protože jsme věděly, že
k 01. 07. 2012 budeme potřebovat do
2. monitorovací zprávy zaslat už nějaké hotové sady k posouzení. Každou volnou chvilku, hlavně pak po
večerech, jsme doma vymýšlely nové
inovativní materiály. Přes den volaly
na ministerstvo, radily a tázaly se. Po
vyučování se scházely, vzájemně si
ukazovaly, co jsme vytvořily a dávaly
hlavy dohromady, co bude obsahovat
a jak bude ve svém finále vypadat
anotace ke každému materiálu. Co
budeme zapisovat do záznamových
archů, co do třídních knih. Jakou
podobu budou mít použité obrázky
v učebních materiálech, hlavně nezapomenout použít URL adresu stažených obrázků z webu. Co vše musíme uvést, citujeme-li autory z knih
apod. No prostě taková diplomová
práce.
Ke konci školního roku jsme pak vše
musely zkompletovat, každou složku
popsat přesně zadanými znaky, převést do formátu PDF, vypálit na CD.
Dohromady jsme zvládly udělat 136
materiálů v 6 sadách. Z toho 100
materiálů (5 sad) digitálních učebních materiálů a 36 materiálů (1 sada) v listinné podobě.
A to vše jsem na onom CD a
s napsanou a zapečetěnou 2. monitorovací zprávou, vložila do obálky a
nesla 02. 07. 2012 na poštu. Samozřejmě,
že
s určitými obavami.
Z ohlasů okolních škol jsme věděly,
že by to byl tak trochu zázrak, aby
nám to vše prošlo bez připomínek.
Vždy se našel nějaký materiál, který
byl posouzen jako málo inovativní
nebo převzatý, neoriginální.
A nám se to povedlo! Nedovedete si
představit tu radost, když 30. 08.
2012 přišlo vyrozumění - cituji:

Strana - 21 Vydání 4/2012

Bolehošťský ZPRAVODAJ

„Vaše monitorovací zpráva č. 2, projektu Inovace v ZŠ Bolehošť, byla
schválena. Další monitorovací období
projektu končí dne …. „ atd.
Tímto děkuji mým dvěma kolegyním
– Mgr. Hejčlové a Mgr. Školníkové za
spolupráci, píli a nadšení.
Zároveň si však uvědomujeme, že
ještě nemáme vyhráno. Do úplného
konce nám zbývá vypracovat 56 materiálů. Dále se účastnit dvou tematicky zaměřených školení, která musí
být akreditována v systému DVPP
MŠMT a o jejich absolvování musíme

doložit osvědčení, která musí být
úředně ověřená! A zase monitorovací
zprávy… Čas máme dobrý, termín
ukončení celého projektu je 31. 12.
2013.
Věříme, že projekt zdárně ukončíme
a peníze nebudeme muset vracet. Bez
interaktivních tabulí bychom už učit
nechtěly! Držte nám palce!
Děkujeme.
Mgr. Hana Boukalová, ředitelka ZŠ

Naše mateřinka
V pondělí 3. září jsme i my
v mateřské škole zahájili nový
školní rok. Letos máme zapsaných 20 dětí ve věku od
2,5 – 6,5 let. Z tohoto počtu
jsou:
dva předškoláci: 5-6 let,
připravující se k zápisu do
základní školy
pět středních: 4-5 let
osm malých: 3-4 roky
pět nejmenších: 2, 5-3 let.
Byly přijaté i děti přespolní.
Místních dětí je 11, dále pak čtyři dě-

ti z Ledců, jedno z Očelic, jedno
z Polánek a tři děti z Týniště n. O.
V souladu se školským zákonem máme naši vzdělávací nabídku uspořádanou
do integrovaných bloků, se
vzdělávacím obsahem „Rok
dětí v přírodě“. Jednotlivými ročními obdobími nás
provázejí „Bob a Bobek –
králíci z klobouku. Tak
například:
podzim - Bob a Bobek na
houbách
zima – Bob a Bobek stavějí
sněhuláka
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jaro - Bob a Bobek zahradníky a nakonec - budou naši „králíčci“ u vody.
A co nás dále v tomto školním roce
čeká?
Určitě: vánoční besídka pro rodiče
přizpůsobená počtu malých dětí, které těžko překonávají ostych před ci-

zími lidmi.
Dále dvě rodičovské schůzky:
 adventní tvoření rodičů s dětmi
 hry rodičů a dětí zaměřené na
ekologii
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Na jaře knoflíkový jarmark, dětský
den v Lipinách a výlet - dle finančních možností rodičů.
V současné době jsme však teprve na
začátku a začátky bývají vždycky těžké. Nové děti, kterých je letos 10 a
nastupují průběžně během měsíce
září, si na školku, její režim a odloučení od maminky teprve zvykají. Samozřejmě, že ukápne nějaká slzička (někdy více, u
někoho méně), ale to snad
brzy překonáme. V tom
nám pomohou „Bob a Bobek“, ale i jiné hračky.
Děti se postupně zapojí do
dětského kolektivu, není
kam
spěchat,
vždyť
všechny plány a aktivity
jsou ještě před námi. Moc
si přejeme, aby se všem
v naší mateřince líbilo,
chodily sem rády, naučily
se novým dovednostem, osamostatnily se, vytvořily si a upevnily dětská
přátelství. V radostném prostředí se
pak bude dobře pracovat i nám – učitelkám.
Hana Dubnová, uč. MŠ

Činnost Sokola Lipiny

Tak tu máme konec léta a nastává čas rekapitulace činnosti Sokola za
nejplodnější období.
Začínáme 14. 7. 2012. Ať je nečas nebo svítí sluníčko, již po sedmé k nám do
Lipin přijeli na kolech sympatizanti KSČM z Týniště nad Orlicí na grilovaná
kuřata a jiné dobroty. Protože je před volbami do krajských zastupitelstev, byli
mezi vítanými hosty navržení kandidáti do KZ vedené MUDr. Leošem Voborníkem. Se svými zkušenostmi a informacemi z jednání v parlamentu seznámila
cca 80 účastníků srazu poslankyně a kandidátka na senátorku Soňa Marková.
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Protože celková situace většiny občanů a ani výhled do budoucnosti nevykazuje optimismus, připravily naše ženy dva parodické výstupy pro zlepšení nálady.
Byla to divadelní scénka:
„Romance o Karlu IV.“, jak
by se tvářil na dnešní dobu
a příběh pracující ženy roku
2040. Tak i přes starosti
všedních dnů nám všem bylo v tento den dobře, bavili
jsme se a popřáli představeným kandidátům hodně
úspěchů.
Další sobotu se konal první
plážový volejbal, kterého se
zúčastnilo
10
družstev
z okresu RK, HK a NA. Bitva
o první místo byla dlouhá a
napínavá, nakonec zvítězilo
družstvo Křeč z HK, které se
tohoto turnaje zúčastnilo
poprvé. Družstvo Sokola
zvítězilo v nové kategorii –
Nejtěžší družstvo. Uběhly
tři týdny a byl tu druhý
plážový volejbal, kterého se

zúčastnilo 12 družstev. Občas
déšť zkropil zpocená těla volejbalistů, ale nakonec boj o cenné
trofeje zdárně skončil. Prvenství
obhájil minulý vítěz – družstvo
Křeč z HK. Po skončení sportovního zápolení hrála k tanci a pobavení country hudba Krajánek z Pardubic. Je
smutné, že i přes informaci bolehošťským občanům místním rozhlasem, nikdo
nepřišel nejen povzbudit sportovce, ale ani posedět, či si zatančit.
Další významná událost pro Sokol byly 2. gulášové slavnosti. Do soutěže, které
se zúčastnilo 7 družstev s osmi guláši, přihlásil dva guláše – „Gulášek z pod
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Lípy“ a Čarodějnický guláš“. Protože guláše byly vařeny nejen odbornicemi, ale
hlavně s láskou, zvítězil „Gulášek z pod Lípy“ v obou vyhlášených kategoriích –
tj. jak odborné, tak i u diváků. „Čarodějnický guláš“ získal 3. místo u odborné
poroty a u diváků se dělil o 2. a 3. místo. S odhodláním pokračovat
v nastoupené cestě, bylo vše řádně zapito. Vítězná cena – keramický kuchař a
diplomy jsou k vidění v naší klubovně.
Vyvrcholení činnosti našeho Sokola je tradiční pořádání vozatajských závodů
společně s JK Bohuslavice n. Metují. Letos to byl již 22. ročník. Ve dnech 6. –
9. září se nejen v prostorách areálu Sokola Lipiny, ale po celé Bolehošti, pohybovalo 27 kočárů s krásnými koňmi. Závodů se zúčastnily i dvě „čtyřky“

z Rakouska. Krásné počasí v tyto dny přilákalo, zejména na maratón, spousty
diváků i fanoušků. Přes náročnost zabezpečení této akce, ve spolupráci
s místní a.s. Agrospol, ale i místními podnikateli (soukr. zemědělci), můžeme
říci, že vše bylo zvládnuto ke všeobecné spokojenosti. Jediná vada na kráse této události, bylo vandalské jednání jednoho z účastníků (totožnost byla zjištěna), který zničil dýně pana B.
Po celou dobu probíhají „Pod Lípou“ mimo veřejné akce i akce soukromé, svatby, oslavy narozenin, setkání zaměstnanců apod..
Od 12. září a následně každou středu od 17.00 hod. probíhá zdravotní cvičení
žen – seniorek opět v tělocvičně ZŠ Bolehošť. Kdo má zájem, může si kdykoliv

Strana - 25 Vydání 4/2012

Bolehošťský ZPRAVODAJ

přijít „natáhnout“ tělo a procvičit „svaly“. Potřebuje to jenom chuť a hodinku
času.
Nejbližší akcí, na kterou vás všechny srdečně zveme, je 6. 10. setkání motorkářů. Občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu bude hrát „Krajánek“.
Krásné podzimní dny všem přeje za Sokol Šárka Hiršová

Zpráva ze sboru
dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych vás seznámil
s činností našeho hasičského sboru v nedávném období.
Dne 16. června oslavil hasičský sbor v Ledcích 120. výročí založení. Jakožto
sousedé a bratři ze stejného okrsku, jsme byli na tyto oslavy také pozváni.
Oslav se zúčastnilo několik členů našeho sboru, kteří s sebou do Ledec přivezli
i hasičskou techniku. V historickém koutku jsme vystavovali naši motorovou
stříkačku značky „Stratílek“. Po celý den oslav bylo zajištěno občerstvení a pro
děti byl připraven dětský koutek. Bohatý program byl zakončen koncertem kapely „Opočenka“ a taneční zábavou skupiny „Dynamic“.
23. června pořádal náš sbor čtvrtý ročník nohejbalového turnaje „O pohár starosty obce“. Turnaj, který začal v 9 hodin na hřišti před obecním úřadem, zahájil starosta obce pan Petr Kubíček. Startovné za družstvo bylo 150 korun a
zúčastnilo se celkem 7 družstev. Hlavní cenu, pohár starosty obce, daroval do
soutěže obecní úřad.
Předal ho starosta
obce pan Petr Kubíček, čímž celé klání
zakončil. Poté pokračovala volná zábava. Po celý den
bylo pro závodníky i
fanoušky připraveno
bohaté občerstvení z
našeho hasičského
stánku. Už od rána
turnaj doprovázela
reprodukovaná
hudba.
7. července se zúčastnily děti z hasičského kroužku závodů v požárním
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sportu o Čánecký pohár v Čánce. Děti zde předvedly svou připravenost a vybojovaly krásné třetí místo.
Dne 18. srpna se konaly na hřišti v Bolehošti před obecním úřadem již druhé
Letní gulášové hody s rockovou zábavou. Hlavním organizátorem byl Obecní
úřad Bolehošť. Na organizaci se podílely všechny spolky z Bolehoště, včetně
našeho sboru. Náš soutěžní guláš uvařil za pomoci některých členů sboru bratr Jiří Záhorský, na jehož počest se i guláš pojmenoval „Záhorácký kotlíkový
guláš“.

25. srpna proběhly u
bratrů hasičů v Ledcích
závody O putovní pohár
starosty obce Ledce. Náš
sbor zde reprezentovala
dvě dětská družstva,
která se umístila na třetím a na pátém místě.
Oběma družstvům unikla vyšší místa pouze o
desetiny sekundy, což
byla škoda, přesto to byla krásná umístění.
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Ve dnech 30. srpna až 2. září byl zorganizován pro děti z hasičského kroužku
pobytový výlet na chatu v Rokytnici v Orlických horách. Chatu bezplatně zapůjčil Aqua servis Rychnov nad Kněžnou. Pro děti byl na třídenním výletu připraven rozmanitý program. Mimo jiné se pod dohledem svých vedoucích zdokonalovaly v požárních dovednostech a disciplínách, které jsou pro ně potřebné při závodech. Nejvíce se jim však líbila prohlídka vojenské pevnosti Hanička, kterou navštívily v sobotu. Zároveň to bylo pro děti hezké ukončení prázdnin a všichni, včetně vedoucích, si to moc užili.

Dne 1. září uspořádal náš sbor za
pomoci Agrospolu a.s. Bolehošť již
čtvrtý ročník rybářských závodů. Agrospol bezplatně zapůjčil zavlažovací

nádrž „koupálko“
a daroval do soutěže mnoho cen v
podobě Bolehošťského kysaného
zelí. Startovné bylo 100 korun a
závodů se zúčastnilo celkem 45
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soutěžících. Letošní závody byly zatím nejvydařenější ze všech doposud pořádaných. Nejenže byla velká účast, ale nakonec přálo i počasí a u všech panovala dobrá nálada. Závodů se zúčastnilo i několik dětí. Byla pro ně vytvořena
speciální kategorie a samozřejmě i odpovídající ceny. Jako každý rok se soutěžilo o první chycenou rybu, největší rybu a hlavně o největší délku nachytaných ryb. Ulovené ryby byly hned s opatrností pouštěny zpět do nádrže. Pro
závodníky bylo připraveno mnoho cen. Spoustu jich do soutěže daroval pan
Dušánek, majitel prodejny rybářských potřeb z Očelic. Celý den bylo zajištěno
občerstvení z hasičského stánku a pro pohodlí závodníků byla zajištěna i roznáška občerstvení po celém „koupálku“. Celkem se nachytalo 766 kusů ryb o
celkové míře 20 885 cm. První chycenou rybu si zapsal Pavel Zemánek. Největší rybu, a to kapra o délce 52 cm, chytil Jiří Kalus. Celkově závody vyhrál v kategorii dospělých Jan Kohlert s mírou 2276 cm a v kategorii dětí vyhrála první
místo Janička Trávníčková s celkovou mírou nachytaných ryb 184 cm. Po
skončení závodů byla volná zábava s občerstvením.
Za SDH Bolehošť připravil kronikář sboru, Michal Franc

Myslivecké léto

28. června, na závěr školního roku, se členové našeho MS zúčastnili vycházky
do přírody se žáky místní školy. Závěr naučné procházky byl na hřišti v Lipinách, kde si
děti zastřílely
ze vzduchovky a opekly
buřty.
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V půlce srpna proběhly gulášové slavnosti, na které jsme
připravili kančí guláš. Byl rychle vyprodán, takže asi
chutnal dobře. Pro
milovníky
zvěřiny
jsme grilovali divočáka, který soudě
podle zájmu účastníků, chutnal znamenitě. Těšíme se
na příští ročník.
Vznikají škody v polích osetých kukuřicí, proto zkoušíme
kukuřicí procházet a
lovit přímo v ní. Občas se podaří černou zvěř ulovit nebo alespoň vytlačit. Na snímku je vidět, že
se někdy zadaří.
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8. září jsme uspořádali první hon na
kachny v Ledcích.
Hon se vydařil a nyní
bude druhý, opět na
Chrastně.
Lovu zdar
za MS Bolehošť, předseda revizní komise
Ladislav Šimána

Nabídka pracovního úřadu

Motto: „Vzděláváním k pestřejšímu životu.“
Dovolte, abychom Vás jako každoročně upozornili na již 7. ročník
Týdne vzdělávání dospělých 2012 v Královéhradeckém kraji,
který se uskuteční
12. - 16. listopadu 2012.
Cílem Týdne vzdělávání dospělých 2012 (dále jen TVD) v Královéhradeckém
kraji je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k dalšímu vzdělávání a nabídnout konkrétní vzdělávací příležitosti dalšího vzdělávání v kraji. Chceme rovněž zdůraznit význam dalšího vzdělávání pro
zvyšování kvalifikace, produktivity, uplatnění a udržení se na trhu práce a nastolit se zaměstnavateli dialog o potřebách a přínosech dalšího vzdělávání.
Zadavatelem
akce
je
Královéhradecký
kraj,
organizačně
TVD
v Královéhradeckém kraji zajišťuje Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Hradci Králové (Kontaktní pracoviště Hradec Králové, Jičín, Náchod,
Rychnov nad Kněžnou a Trutnov). Letošní TVD se bude konat pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. Týdny vzdělávání dospělých® jsou celostátní
akcí organizovanou Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci
s jednotlivými kraji ČR. Záštitu nad TVD převzalo Ministerstvo školství, mláde-
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že a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí a také Úřad práce České
republiky.
V současné době pracovníci úřadů práce připravují program TVD, který
bude určen pro celou širokou veřejnost, pro občany všech věkových kategorií.
Pro účast je rozhodující mít čas, mít chuť dozvědět se něco nového, nebo chtít
si jen zpříjemnit den zajímavou akcí – přednáškou, ukázkovou hodinou kurzů
či seminářem. V minulých ročnících se s velkým zájmem setkal např. Den otevřených dveří v Kině 70 Dobruška, přednášky v Pedagogicko- psychologické
poradně v Rychnově n. Kn. Účast na všech akcích bude stejně jako vloni zcela
zdarma! Program se uskuteční ve vlastních prostorách jednotlivých institucí a
některé aktivity proběhnou i na úřadu práce.
Doufáme, že i letos se budou programu účastnit různé střední školy, občanská sdružení, domy dětí a mládeže, autoškoly a řada soukromých vzdělávacích
firem a že z jejich nabídky vznikne pestrá náplň TVD, ve které si každý vybere
podle svého zájmu. Nejdéle na konci září už bude program TVD znám a během
října 2012 zveřejněn na obvyklých místech. Na plakátovacích plochách,
v obecních zpravodajích, v tisku a na webu. Sledujte je pozorně, ať Vám něco
zajímavého neuteče! A v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Kontaktní osoby pro KoP Úřadu práce ČR v Rychnově n. Kn.:
Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: libuse.sychrova@rk.mpsv.cz telefon: 950 159
322
Mgr. Naďa Martincová, e-mail: nadezda.martincova@rk.mpsv.cz
telefon:
950 159 431
Všichni jste srdečně zváni.
Těší se na Vás pracovnice poradenství KoP Úřadu práce ČR v Rychnově n. Kn.

Kysané zelí
Zelí nejen v evropské historii
V minulém vydání zpravodaje jsme psali o
látkách obsažených v zelí, o jeho zpracování a
kvalitě. Dnes se pokusíme pootevřít historii této
zeleniny. A jelikož není nikde uveden její zcela
jasný původ, budeme vycházet z několika zdrojů
najednou.
Výrobu kysaného zelí údajně přinesli do
Evropy Tataři z východoasijských oblastí. Podle
jiných pramenů však tuto potravinu znali již
staří Řekové.
Informaci o příchodu zelí z dalekého východu potvrzuje i další historický zdroj,
který popisuje stavbu Velké čínské zdi, při níž dostávali kuliové nasolené zelí s
rýží, aby byli zdraví a silní. Nasolení chránilo zelí po celou sezónu i déle a zelí
bylo jedinou zeleninou, která byla užívána jako doplněk k nezpracované rýži.
Když Mongolové dobyli Čínu, věděli, co dělají, když převzali používání nasole-

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 32 Vydání 4/2012

ného zelí jako potraviny na cesty. Mongolské hordy se ve třináctém století dostaly až do Maďarska a přinesly do Evropy i používání nasoleného zelí. To se
stalo jednou ze základních potravin ve východní Evropě a v Německu.
I legie Gaia Julia Caesara, prý nejúspěšnější armáda, jakou kdy svět poznal, se
dostaly daleko od své základny, kterou měly v Římě. Jedinými zásobami potravy na cestě byly vaky se zrním (jeden vak na muže). Stejně jako Vietkong neměly ani Caesarovy legie kuchyně nebo cukr k úpravě jídel a neměly ani zdravotnický personál, pouze ranhojiče k látání zranění. K jídlu tyto armády používaly buďto samotné zrniny, nebo jejich směs s římskými jídly doplněnou zelím
a další zeleninou, kterou cestou sehnaly.
Pro změnu jiné využití zelí je uváděno již na přelomu 4. a 3. století před naším
letopočtem, kdy se stalo oblíbenou součástí
jídelníčku ve starém Řecku. Antičtí Římané
zelí dokonce povýšili nad všechny zeleniny,
a to nejen v kuchyni, ale i v léčitelství. O
své výsadní postavení zelí nepřišlo ani v časech pozdějších. Ve středověku patřilo spolu s masem, luštěninami a chlebem k základním potravinám.
Jak již bylo uvedeno, zelí nebylo jen
významnou potravinou, ale také lékem, dáli se to takto říci. Řekové a např. slavný lékař Hippokrates ho ve čtvrtém století před
naším letopočtem používal jako lék. V novověké léčitelské tradici zařadil zelnou terapii do svého repertoáru také populární
německý farář Kneipp, který jinak proslul
hlavně návody k praktikování studených přírodních koupelí při otužování těla.
Kysané zelí radil používat proti roupům, dně a cukrovce, šťávu z něj pak na
záněty a pohmožděniny.
Plinius praví, že zelí po mnohá staletí uchránilo Řím před rukama felčarů.
Číňané, Mongolové a Římané věděli, že nasolené zelí působí proti skorbutu, jak
Římané nazývali ony kožní symptomy. Angličané je nazvali kurdějemi (onemocnění způsobené nedostatkem vitamínu C). I evropští rolníci jako by věděli,
jak se s nimi vypořádat. Kořenářky předepisovaly nejrůznější plané zelené rostliny jako "trávu proti kurdějím".
Ve střední Evropě bylo hlávkové zelí běžné již v raném středověku, což
bylo uvedeno i v nařízení o správě panovnických statků Karla Velikého z roku
795.
Oproti všem předchozím výhodám zelí existovaly i názory středověkých
lékařů, kteří nebyli z nadměrné konzumace zelí příliš nadšeni. Domnívali se, že
dráždí žaludek a vyvolává zlé sny. Jeden italský lékař dokonce ve třináctém
století napsal, že "zelí je neblahou potravou, protože způsobuje špatnou krev".
Naopak velkou důvěru k němu měli obyvatelé severního Německa, které je tradiční zelinářskou oblastí. Ve spolku severoněmeckých měst tvořilo právě zelí
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jeden z důležitých vývozních artiklů a prostřednictvím obchodní sítě hanzy se
dováželo i do jihoněmeckých oblastí. V kysané podobě poskytovalo neocenitelnou službu námořníkům při zaoceánských plavbách, neboť to byl tehdy jediný
spolehlivý prostředek proti obávaným kurdějím.
Doposud jsme popisovali historii spíše planého zelí. To současné, vyšlechtěné, je v podstatě odrůdou listové rostliny zvané hořčice divoká, která
pochází ze Středozemí, kde pokrývala celé pobřeží. Současný název je odvozen
z tvaru (hlava, boule apod.). Tento tvar byl vyšlechtěn především potlačením
dlouhého stonku. Jako kulturní rostlina se objevila přibližně před pěti tisíci
lety ve středomoří a svým vzhledem se tehdy podobala dnešnímu kadeřávku.
Dnes se zelí pěstuje jak na severu Evropy, tak na jihu.

Zpracování a využití zelí
Podle současných poznatků víme, že při kysání zelí vzniká kyselina
mléčná, která působí lehce projímavě. Bakterie
mléčného kvašení podporují vznik zdravé
střevní mikroflóry a chrání proti infekcím. Šťáva z kysaného zelí má čistící a
chladivé účinky, mírní popáleniny a
otoky při poštípání hmyzem. Doporučuje se i při vředu na dvanácterníku a žaludečních problémech.
Kysané zelí bylo tradičně připravováno v keramickém hrnci, jehož uzávěr tvořil kus vlhké tkaniny zatížené
deskou a těžkým kamenem. Tento uzávěr nebyl
zcela vzduchotěsný a kysané zelí se proto v místě styku se vzduchem, na povrchu, kazilo. Alternativou, která vyřešila tento problém, je typ keramické nádoby, která má žlábek kolem jeho víka. Zaplněním žlábku vodou se dosáhne
vzduchotěsného uzávěru. Ve velkovýrobě se dnes požívá velkých „bazénů“ nebo
velkých hermeticky uzavřených sudů, vybavených ventilem, umožňujícím únik
vzniklých plynů. Ať se používá jakákoliv metoda, je vždy nutné umožnit vznikajícím plynům při kvašení uniknout.
Jako snadno dostupná
protinádorové
a levná potravina
účinky některých
bylo zelílátek
dlouho
obsažených
považováno
v zelí
za typickou
a
příbuzné zelenině. V brokolici byl například prokázán výskyt glukosinolátů, které se během trávení mění na isothiokyanáty a mohou tak tlumit
růst nádorových buněk. Zajímavé je rovněž zjištění, že některé divoce rostoucí druhy brukve
mohou mít až tisícinásobný obsah glukosinolátů.
proto se dnešní šlechtitelé snaží křížením vypěstovat nové odrůdy se zvýšeným obsahem těchto
účinných látek.
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V lidovém lékařství se již dříve používalo kysané zelí k léčbě žaludku a
kapustové nebo zelné zábaly se aplikovaly na kožní choroby, vředy a popáleniny.

Zelí a posvícení
Jak spolu zelí a posvícení souvisí?
Původ tohoto spojení vznikl pravděpodobně v době císaře Josefa II., syna Marie Terezie.
Kdysi se konala posvícení v
každé farní obci a okolních vesnicích
v odlišných termínech. Posvícení se
vázalo na výročí posvěcení kostela a zasvěcení některému ze svatých patronů,
tedy ke svátku toho kterého světce. Termíny těchto oslav vycházely mnohdy do
doby sklizně brambor, vína, chmele nebo do období žní či orby. Posvícení, neboli někde také hody (na Moravě), probíhalo několik dnů, neboť to byla záležitost celých rodin a vesnic. Pozváno bývávalo mnoho přátel, příbuzných a práce
na několik dnů šla stranou.
To se ovšem hrubě nelíbilo osvícenému a pokrokovému císaři Josefu II.,
synu významné ženy, císařovny Marie Terezie. Za deset let svého panování
(1780-90) se stal autorem mnoha státních reforem a změn. Ač většina jeho
rozhodnutí se mu povedla, s posvícením to dobře nevymyslel. Aby totiž zabránil velkému hodování a slavení, ustanovil jednotné posvícení v neděli po svatém Havlu, tedy po 16. říjnu. Poslušný občan zemí Koruny české přijal tehdy
“nařízené“, lidmi nazývané „císařské“ posvícení, za své. Jako správný paličák
však slavil dál i to své původní. Najednou tu tedy místo jednoho posvícení, byla
dvě a císařpán ostrouhal. A pročpak se takto rozhodl? Poněvadž sjednocením
termínu posvícení by se odstranilo to úžasné vzájemné navštěvování a oplácení
pozvání. Nakonec to byla také
příležitost vícekrát v roce se dobře
najíst a trochu si zařádit.
A jak to tedy bylo se zelím
na posvícení? V polovině října dozrávalo právě zelí. Jak postupně
lidé zjistili, jako příloha k huse či
vepřové pečínce se výborně hodilo. Všichni se na tuto příležitost
dopředu a řádně připravovali. Zelí
samozřejmě po sklizni našlapali,
aby byla zásoba na celý rok.
Ovšem posvícení se blížilo a bylo
zapotřebí kvašení urychlit. Část
zelí si proto udusali do menšího kameninového hrnce, který umístili do teplé
světnice. Zelí tady teplem ukysalo mnohem dříve a v polovině října mělo již ten
správný říz.
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Dnes je škoda, že v mnoha vesnicích i městech naší malé země už lidé
posvícení nedrží. Hlavně tam, kde původní obyvatelstvo odešlo a ti noví byli
zvyklí na rozdílné termíny, se slavit přestalo. Někde třeba i proto, že se mnoha
lidem zdají tyto obyčeje zastaralé a nemoderní. Ovšem není tomu tak. Sounáležitost i v moderních obcích je nutná. Kde jinde se jí tolik daří, než při dobrém
papání, sklence lahodného piva, společném zpěvu, tanci či poslechu harmoniky. A kdo již pozapomněl na ten správný termín, máme tu ještě to císařské havelské posvícení v polovině října nebo mnohými uznávané svatováclavské či
svatomartinské. Slavme tedy dobře a hojně, jako to uměli naši předci a nezapomeňme si včas zajistit to naše - kysané zelí!
V příštím vydání nahlédneme hlouběji do léčebných vlastností zelí a přidáme i něco málo o sklizni.
připravil Petr Kubíček

Upozorňujeme občany a účastníky silničního provozu, že od října do konce prosince
tohoto roku bude při výjezdu z Bolehoště
v části obce Solnická omezen průjezd,
z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace.

Putování za divadlem - zájezd do Branického divadla
Obec Bolehošť pořádá zájezd do Branického
divadla na představení

HERCI JSOU UNAVENI,
v podání hvězdných herců a hereček.
Počet vstupenek v hodnotě 390 Kč je omezen!
Termín představení je 23. října 2012.
Více informací na plakátovacích plochách a
webových stránkách obce.
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Obecní úřad připravuje pro občany letos druhý
sběr směsného objemného odpadu.
Sběr se uskuteční za obecním úřadem.
Termín bude oznámen veřejným rozhlasem a na úřední desce.
Občané budou moci nežádoucí odpad dopravit a uložit v uvedenou dobu do obecního
kontejneru, který bude pro tento účel jednorázově zpřístupněn (s dozorem).
Uložit zde můžete předměty, které náleží
do běžného směsného komunálního odpadu, který se vzhledem k rozměru nevejde do popelnic:
např. matrace, podlahoviny (linoleum, koberec), sanitární technika (umyvadlo, toaletní mísa, sprchový box, akrylátová vana), skleněné výrobky (zrcadlo, drátosklo,
autosklo či jiné upravené rozměrné sklo), hadry a papír (bez znečištění chemickými látkami), zahradní hadice apod.
Ukládat zde nelze výrobky a materiál určený do sběru plastu, skla, papíru, kovu, chemického odpadu apod.:
např. dřevěné výrobky, větve či trávu, plastové výrobky určené do sběrných nádob (autodíly, nádobí), kovové výrobky, nebezpečný odpad (barvy, znečištěné obaly, žárovky a
zářiče, elektrospotřebiče, tekutiny, stavební suť, pneumatiky apod.
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