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Bolehošťský ZPRAVODAJ

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 7/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 15. 7. 2013
na obecním úřadě v 19 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu:
D. Záleská, Z. Miřijovská
Zapisovatel: Zdeňka Andržová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 19.10 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelkami zápisu byly
jmenovány D. Záleská a Z. Miřijovská. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz
příloha zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/7/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu č. 6/2013
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
Bod č. 3: Schválení výsledku výběrového řízení na projekt Energetické
úspory ZŠ a MŠ – stavba
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Zastupitelé
byli
seznámeni
s výsledkem výběrového řízení. Výběrové řízení neproběhlo z důvodu
nízkého počtu uchazečů (2). Z tohoto
důvodu se stávající výběrové řízení
ruší. Požadavek OPŽP jsou min. 3
nabídky.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/7/2013
Zastupitelé zrušili stávající výběrové řízení na projekt Energetické
úspory ZŠ a MŠ – stavba z důvodu
nízkého počtu uchazečů.
Starosta byl pověřen vypsáním nového výběrového řízení na projekt
Energetické úspory ZŠ a MŠ – stavba. Zároveň navrhují ponechání komise pro otevírání obálek a výběrové
řízení ve stejném složení.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/7/2013
Zastupitelé schvalují vypsání nového výběrového řízení na projekt
Energetické úspory ZŠ a MŠ část
stavba a pověřují starostu k jeho
vypsání. Zároveň schvalují složení stejné výběrové komise a komise na otevírání obálek (P. Kubíček, P. Prause, M. Végsö, I. Šimerda, A. Libotovský – IRBOS).
Bod č. 4: Schválení zadání územního
plánu obce
Zastupitelé
byli
seznámeni
s předloženým návrhem stavebního
úřadu MěÚ Kostelec n. O.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/7/2013
Zastupitelé na základě předloženého návrhu MěÚ Kostelec n. O.
stavebním úřadem – životním
prostředím
schvaluje
zadání
územního plánu Bolehoště podle
§ 47 odst. 5 zákona 183/2006 sb.
O územním plánování a stávají-
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cím řádu ve znění pozdějších
předpisů. (stavební zákon)
Bod č. 5: změny v projektu RD Solnická - dotace
Zastupitelé vzali na vědomí, že byla
podaná žádost na MMR z důvodu
zmírnění dotačních podmínek nebo
snížení počtu bytových jednotek.
MMR odsouhlasilo snížení počtu bytových jednotek z 12 na 9. Zároveň
proběhlo dočerpání dotace a doplatek obce za zbývající bytové jednotky.
Bod č. 6: VČPly – jednání o akciích
Zastupitelům byla předložena nabídka na možnost získání lepší ceny
za akcie VČP soudní cestou společně
s dalšími minoritními akcionáři. Zastupitelé vyjádřili souhlas se stávajícím výsledkem valné hromady RWE,
hlavního akcionáře.
Hlasování: pro 8 : proti 1 (P. Kubíček)
Usnesení č. 5/7/2013
Zastupitelé souhlasí s výsledkem
VH a nabídkou společnosti RWE.
Bod č. 7: nabídka města Kostelec n.
O. na e-aukci k odběru zemního
plynu a elektřiny
Starosta
seznámil
zastupitele
s nabídkou města Kostelec n. O.
Hlasování: pro 0 : proti 9
Usnesení č. 6/7/2013
Zastupitelé zamítli nabídku města Kostelec nad O. na e-aukci
k odběru
zemního
plynu
a
elektřiny.
Bod č. 8: příprava na oslavy SDH
Zástupci SDH Bolehošť seznámili
zastupitele s programem a přípravami na výročí 135 let SDH.

Bod č. 9: přípravy na gulášové slavnosti
Zastupitelé
byli
seznámeni
s průběhem příprav na gulášové
slavnosti.
Bod č. 10: Běžná korespondence a
ostatní
Zastupitelé projednali podmínky
pronájmu pozemku na Habeši p.
Hlávkovi v ceně 450 Kč /rok.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/7/2013
Zastupitelé souhlasí se záměrem
č. 5/2013 na pronájem pozemku a
pověřují starostu k podpisu nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí
p. Drašnara ohledně slevy z ceny
prodávaného pozemku na Habeši.
Hlasování: pro 0 : proti 9
Usnesení č. 8/7/2013
Zastupitelé zamítají žádost p.
Drašnara na slevu z ceny pozemků
na Habeši.
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí
p. Erbena na úhradu nákladů za zatrubení příkopu v Bolehošťské Lhotě. Zastupitelé zopakovali předchozí
stanoviska, že koupě pozemků není
povinnost a je zde možnost splátkového kalendáře.
Hlasování: pro 0 : proti 9
Usnesení č. 9/7/2013
Zastupitelé nesouhlasí s žádostí
p. Erbena na úhradu nákladů za
zatrubení příkopu.
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem č. 4/2013 na prodej zahrad.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 10/7/2013
Zastupitelé schválili záměr prodeje zahrad č. 4/2013 a pověřují
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starostu k případnému uzavření
kupních smluv.
Zastupitelé rozhodli o zveřejnění
záměru č. 6/2013 – prodej pozemků-zahrad.
Zastupitelé
byli
seznámení
s nabídkou místopředsedy poslanecké sněmovny p. Jiřího Olivy.
Zastupitelé
byli
seznámeni
s požadavkem na příspěvek psímu
domovu v Lukavici od p. M. Kaškové
a zároveň jej odmítli.
Vyřazení starého stroje – křovinořez
SOLO 152.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 11/7/2013
Zastupitelé schvalují vyřazení nefunkčního křovinořezu SOLO 152
z majetku obce.
Zvolení nové povodňové komise.
Zastupitelé navrhli členy povodňové
komise ve složení: Milan Netík, Petr
Kubíček, Jan Baše
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 12/7/2013
Zastupitelé schválili povodňovou
komisi v uvedeném složení.
Zastupitelé pověřují finanční výbor
ke kontrole hospodaření za období
1-6/2013
Termín kontroly bude upřesněn (do
konce srpna).
Bod č. 11: Schválení rozpočtového
opatření
Zastupitelé
byli
seznámeni
s rozpočtovým opatřením č. 3 (viz
příloha).
Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel 1
(Z. Miřijovská)
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Usnesení č. 13/7/2013
Zastupitelé schvalují rozpočtové
opatření č. 3.
Bod č. 12: Diskuze
Bod č. 13: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za
pozornost a zasedání v 21:50 hod
ukončil.

Zápis č. 8/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 31. 7. 2013
na obecním úřadě v 19 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: 2 členové zastupitelstva
(P. Kubíček – dovolená, I. Šimerda –
rodinné důvody)
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, B. Roll
Zapisovatel: Zdeňka Andržová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 19.00 hodin
místostarostkou obce Drahomírou
Záleskou. Za zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelé
zápisu byli jmenováni M. Végsö a B.
Roll. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz
příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/7/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Schválení výsledku výběrového řízení na projekt energetické
úspory ZŠ a MŠ - stavba
Zastupitelé
byli
seznámeni
s výsledkem výběrového řízení na
projekt energetické úspory ZŠ a MŠ-
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stavba. Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy:
a) STATING s.r.o. – Kostelec nad
Orlicí.
Nabídková
cena
s DPH
2.247.181,- Kč
b) EXPERIOR s.r.o. – Štíty Nabídková cena s DPH 2.337.474,- Kč
c) ASJ s.r.o. – Světí
Nabídková
cena
s DPH
3.280.992,- Kč
Všechny firmy splnily požadavky na
účast ve výběrovém řízení.
Po otevření obálek výběrovou komisí
byla vybrána firma STATING s.r.o. –
Kostelec nad Orlicí, která měla nejnižší nabídku.
Hlasování: pro 7: proti 0
Usnesení č. 2/7/2013
Zastupitelé schválili výsledek výběrového řízení na projekt Energetické úspory ZŠ a MŠ – stavba,
ve kterém byla vybrána firma
STATING Kostelec n. Orlicí a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy s vybranou firmou.
Bod č. 3: Diskuze
Bod č. 4: Závěr
Místostarostka poděkovala přítomným za pozornost a zasedání v 19.45
hod ukončila.

Zápis č. 9/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 26. 9. 2013
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen zastupitelstva
(B. Roll – pracovně zaneprázdněn)
Ověřovatelé zápisu:
I. Šimerda, P. Prause
Zapisovatel: Zdeňka Andržová

Hosté: J. Netík, J. Baše
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelé zápisu byli
jmenováni I. Šimerda a P. Prause.
Zastupitelstvo schvaluje program
zasedání zastupitelstva (viz příloha
zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/9/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu č. 7/2013 a 8/2013
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
Bod č. 3: Projednání směrnice
k zadávání veřejných zakázek
Zastupitelé
byli
seznámeni
s návrhem směrnice k zadávání veřejných zakázek. Po projednání dal
starosta hlasovat o přijetí návrhu.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/9/2013
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
směrnici č.1/2013 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Bod č. 4: Schválení záměru č.
6/2013 o prodeji pozemků
Zastupitelé hlasovali pro schválení
záměru č.6/2013 o prodeji pozemků
(zahrad).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/9/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č.6/2013o prodeji pozemků.
Bod č. 5: Informace o projektu škola

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Zastupitelé byli seznámeni a berou
na vědomí informace o postupu prací na projektu „škola“.
Bod č. 6: Výběr dodavatele výpočetní
techniky pro školu
Starosta oslovil 5 firem ohledně nabídky 4ks PC sestav pro školu, které
zaslaly následující nabídky:
d) INDIGO, Rychnov nad Kněžnou
cena: 55.039,- Kč (nové)
cena: 35.960,- Kč (repasované)
e) DD Soft, Albrechtice nad Orlicí
cena: 71.148,- Kč (nové)
f) Petr Sedlák, Bolehošť cena:
75.774,- Kč (nové)
g) HASCOM OK, Kostelec nad Orlicí
cena: 68.204,- Kč (nové)
cena: 65.152,- Kč (nové)
h) AMComputers, Hradec Králové
cena: 75.678,- Kč (nové)
Po projednání a posouzení nabídek
byl vybrán dodavatel firma INDIGO,
Rychnov nad Kněžnou (nabízená cena 55.039 Kč)
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/9/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke koupi 4 setů PC od firmy
INDIGO, Rychnov nad Kněžnou
z nabídky nových PC.
Bod č. 7: Zadání ÚPO – výběr zpracovatele
Zastupitelům byly předloženy nabídky na zpracování územního plánu Bolehošť.
Osloveno bylo 6 projekčních kanceláří, nabídku zaslaly 4 kanceláře:
i) Ing. Eduard Žaluda, Praha 1
cena: 142.780,- Kč
doba zpracování: 6 měsíců
j) Ing. arch. D. Vaníčková, Jablonné nad Orlicí
cena: 174.000,- Kč
doba zpracování: 5 měsíců
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k) Ing. arch. Tomáš Slavík, Brandýs
nad Orlicí
cena: 155.000,- Kč
doba zpracování: 7 měsíců
l) Ing. Jindra Novotná, Ing. arch.
Karel Novotný, Hradec Králové
cena: 200.000,- Kč
doba zpracování: 9 měsíců
Zastupitelé vybrali Ing. arch. Vaníčkovou, Jablonné nad Orlicí, vzhledem k ověřeným referencím, propracovanosti nabídky, ceně a nejkratšímu termínu zpracování.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/9/2013
Zastupitelstvo obce vybralo nejvýhodnější nabídku Ing. arch.
Vaníčkové a pověřuje starostu
k podepsání smlouvy na zpracování územního plánu obce.
Bod č. 8: schválení přijaté dotace na
ÚPO
Zastupitelé
byli
seznámeni
se
smlouvou č.13RRD03-0015 o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/9/2013
Zastupitelé schvalují přijetí dotace z rozpočtu KHK na ÚPO ve výši
80.000,- Kč.
Bod č. 9: rozpočtové opatření č.
4/2013
Zastupitelé
byli
seznámeni
s rozpočtovým opatřením č. 4 (viz
příloha).
Hlasování: pro 7 : proti 0 : zdržel 1
(Z. Miřijovská)
Usnesení č. 7/9/2013
Zastupitelé schvalují rozpočtové
opatření č. 4/2013.
Bod č. 10: zpráva finančního výboru
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Paní Miřijovská předložila zastupitelům zápis z finanční kontroly (viz
příloha zápisu).
Zastupitelé obce berou na vědomí
zprávu finančního výboru.
Bod č. 11: zápis ze školské rady
Starosta předložil přítomným zápis
ze školské rady z 26. 6. 2013. Ve
zprávě byly uvedeny především požadavky na opravy, vybavení školní
jídelny, technický stav žákovských
toalet, oplocení na zahradě, vybavení
školy výpočetní technikou a barevnou tiskárnou, nátěry dveří a futer.
V 1. třídě výměna pákové baterie
s průtokovým ohřívačem.
Většina z bodů byla v posledních
týdnech vyřešena, oprava toalet a
oplocení bude řešena v příštím roce.
Zastupitelé berou na vědomí zápis
školské rady a řešení požadavků.
Bod č. 12: zapůjčení DHM škole smlouva
Starosta
seznámil
přítomné
s návrhem zapůjčení psacího stolu,
tiskárny a scanneru pro školu.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 8/9/2013
Zastupitelé berou na vědomí a
souhlasí s uzavřením smlouvy o
zápůjčce DHM pro školu.
Bod č. 13: žádost o pronájem obecního pozemku na Habeši
Zastupitelům byla předložena žádost
p. Bajera o pronájem části pozemku
č. 316/14 (ostatní komunikace).
Zastupitelé zamítli žádost o pronájem s ohledem na to, že se jedná o
veřejnou komunikaci.
Bod č. 14: žádost o zpřístupnění
komunikace na Habeši

Zastupitelům byla předložena žádost
p. Vintery o zpřístupnění komunikace na pozemku č. 316/14. Komunikace bude zpřístupněna, ale její využívání bude omezené s ohledem na
pevnost komunikace (část je nezpevněná).
Bod č. 15: běžná korespondence a
ostatní
Na zasedání byli přítomní členové
SDH Bolehošť J. Netík, J. Baše. Byli
seznámeni s dopisem od p. Kalouse
z Integrovaného záchranného systému ČR Královehradeckého kraje
ohledně zajištění zásahové jednotky
ve smyslu zákona, o akceschopnosti
jednotky a splnění potřebných předpisů. Dále starosta požádal o aktualizaci a předložení inventarizačních
seznamů aktuálního vybavení JSDH
a SDH pro provedení inventury a
uzavření smlouvy o výpůjčce majetku obce pro činnost SDH.
Starosta seznámil přítomné se stavem účtu a obecní pokladny. Dále
s výší příjmů ze sdílených daní.
Informace k ODEKU – nová společenská smlouva – zastupitelé byli
seznámeni a berou na vědomí novou
společenskou smlouvu.
Bude provedeno zaměření zbývajících pozemků (zahrad) v Bol. Lhotě.
Žádost ORION na rok 2014 – zastupitelé berou na vědomí a budou zohledňovat výši příspěvku v rozpočtu
na rok 2014.
Projednání možnosti umístění kontejneru na staré oděvy + projednání
možností o likvidaci odpadů občanů
u f. ODEKO.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Úprava pravidel zapůjčování skládacích setů – za každý zapůjčený set
bude vybrána vratná záloha 500,Kč /set. (kromě místních organizací).
Oznámení o vyplacení podílu od společnosti VČPly v hodnotě 995.223,40
Kč.
Zastupitelé zhodnotili letošní ročník
gulášových slavností.
Pořádání zájezdu do divadla Radka
Brzobohatého 23.11.2013.
Příprava vítání občánků.
Bod č. 16: Diskuze
Bod č. 17: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za
pozornost a zasedání ve 21:45 hod
ukončil.
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 průběžně dochází k zaměřování
pozemků – zahrad a jejich nabídnutí k prodeji
 byla provedena demontáž, likvidace a prodej starého kotle ve
škole do kovového šrotu; výtěžek
byl ponechán škole k nákupu potřebného vybavení (nábytek)
 z důvodu stavebních a zemních
prací v blízkosti školy a školní
zahrady je doposud uzavřen přístup na dětské hřiště. To bude
otevřeno po dokončení parkovacích ploch a výstavbě nového
oplocení. Přerušení je z důvodu
stavebních prací na škole.
 údržba reproduktorů veřejného
rozhlasu a oprava
 údržba zeleně a čištění chodníků
a krajnic
 úprava plochy hřiště před OÚ

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

Zahájení rekonstrukce školy
O projektu „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ Bolehošť“ se toho
v předchozích měsících napsalo již mnoho, ať v našem zpravodaji, v různých
denících nebo jste mohli vidět i reportáže v televizi či slyšet v rádiu. Přesto si
dovolím celý průběh příprav krátce shrnout a zopakovat.
Celý projekt se skládá ze dvou částí:
 stavební práce (zateplení objektu, výměna oken a dveří, výměna klempířských prvků a další stavební práce)
 dodavatelská část (instalace tepelného čerpadla).
Podklady se začaly připravovat již v lednu roku 2011 a původní termín
stavebních prací měl být v průběhu stejného roku. Postupně však přicházely
různé vnější překážky, které stavbu odsunuly až na 2. polovinu roku 2013.
Posunutí termínu rekonstrukce školy zavinilo např. prodloužení lhůt
v dotačních podmínkách, přesunutí projektu do zásobníku projektů (zásobník
= skupina projektů, které neuspěly v prvním kole), zrušená výběrová řízení, až
po odstoupení stavební firmy LAGUNA ze Solnice, která své rozhodnutí sdělila
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na konci června, tedy v době, kdy škola byla již vyklizena a připravena, počínaje 1. červencem, na stavební práce.
Počátkem
července tak mohla nastoupit pouze společnost ZIKA CZ s.r.o.,
Vamberk, která zde
instaluje nové vytápění
tepelným
čerpadlem.
Ta většinu prací provedla již během prvních dvou prázdninových týdnů a na zbývající část vč. zprovoznění vytápění musela počkat s příchodem stavební firmy. Po odstoupení
firmy
LAGUNA, bylo vypsáno
nové výběrové řízení,
které muselo být v polovině července zrušeno z důvodu malého množství přihlášených uchazečů.
Ihned bylo vypsáno opakované výběrové řízení, ve kterém uspěla společnost
STATING s.r.o. Kostelec n. O. Zdá se, že naší škole nebylo dopřáno provést
opravy v klidu, během školních prázdnin. Po podepsání smlouvy byla škola
předána stavební firmě v pondělí 19. srpna, kdy byl mj. dohodnut i harmonogram prací. S ohledem na blížící se zahájení školního roku bylo složité skloubit
stavební práce uvnitř objektu a provoz mateřské a základní školy. Dle harmonogramu prací měla být zahájena výměna oken cca třetí týden v září, což by se
neobešlo bez přerušení školní docházky a týdenního uzavření celé školy. Nakonec se podařilo dohodnout, že prioritou bude výměna oken, která výrobce
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vyrobil a instaloval ve zkráceném termínu. Zároveň byla výměna zahájena tam,
kde to za provozu nebylo možné realizovat (celá mateřská školka, kuchyň, družina a učebny školy). Z tohoto důvodu musel být ředitelkou školy odsunut začátek školního roku o jeden týden. Děti si užily delší prázdniny a rodiče měli o
jeden týden více starostí.
V současné době by měla být instalace všech oken řádně dokončena,
omítka dle potřeby a stavu otlučena nebo opravena, vytápění by mělo být
spuštěné v dočasném nouzovém režimu a nyní budou následovat především
práce na zateplení objektu (vnější stěny, sokl, strop v 1. NP z půdy).
Stávající situace kolem stavby nám komplikuje provoz školy a využití
školní zahrady. Týden školních prázdnin navíc bylo komplikací i pro rodiče.
Buďme ovšem rádi, že škola dostane konečně svůj nový „teplý kabát“ a ekologické vytápění. Občané žijící v blízkosti školy tak již mohou zapomenout na
každodenní hustý hnědočerný dým, zamořující své okolí. O pochybné funkčnosti mnohých oken, zatékání do konstrukce budovy, špatné regulaci vytápění
je zbytečné dlouze psát.
Pro návštěvníky
školy bude tedy několik následujících týdnů mírně komplikovaných, ale věříme, že
vzniklou
situaci
všichni zvládnou. Po
ukončení prací uvnitř
objektu se bude škola
vracet do běžného režimu. Postupně dojde
na úklid všech prostorů, dílčí vymalování
(zbývající vymalování
zůstane
na
letní
prázdniny),
výměnu
koberců, úpravu kotelny apod. Stavební
práce by měly probíhat cca do konce
října tohoto roku.
připravil
Petr Kubíček
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Počet a skladba obyvatel v naší obci
(statistika k 15. 9. 2013)
počet

průměrný věk

nejstarší občan

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muž

žena

Bolehošť

177

146

323

40,9

43,8

42,3

88,6

93,1

Bol. Lhota

64

60

124

45,1

46,4

45,8

87,5

86,8

Lipiny

43

40

83

46,7

46,4

46,6

81,5

94,6

CELKEM

284

246

530

44,2

45,5

44,9

88,6

94,6

III. Gulášové slavnosti

V sobotu 17. srpna 2013 se konal již třetí ročník Gulášových slavností,
které jsou oslavou pro všechny fajnšmekry a kuchaře gulášů. Akce se zúčastnilo osm místních i vzdálených týmů, které mj. spolu soupeřily o ten nejlepší
guláš. Možnost uvařit svůj oblíbený a přihlásit se do soutěže měl každý, kdo
uvařil alespoň 50 standardně velkých porcí jakéhokoliv guláše (vepřový, hovězí, zvěřinový, kančí, kotlíkový, s bramborami či se zelím, houbový, apod.).
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Letošní ročník slavností byl návštěvníkům otevřen v pravé poledne a ti
si mohli začít pochutnávat na osmi druzích soutěžních gulášů. V bohaté nabídce dalšího občerstvení byl i výběr z devíti druhů piv (viz dole) a další skvělé
pochoutky, z nichž lze zmínit např. grilované divoké prase, bramboráčky, dršťková polévka, steaky, zvěřinové klobásy nebo domácí české a moravské koláče.
Zábavný program byl odstartován ve 14 hodin dvojicí moderátorů paní
Kašparovou a panem Uhlířem, kteří návštěvníky a účinkující doprovázeli po
zbývající odpoledne cca do 18 hodin.

Dvě hodiny po poledni také zasedla odborná porota, která si připravila
do detailu zpracovaný hodnotící systém a postupně ochutnala a ohodnotila
všechny připravené guláše. Její činnost však tímto nekončila. Její další úkol
zněl, vybrat nejoriginálnější stánek (gulášový tým).
Během zahájení vystoupila i břišní tanečnice s motýlím tancem a dále
následovaly soutěže pro děti i dospělé. Děti se mohly zapojit do soutěží o drobné ceny nebo se jen vyřádit na skákacích hradech a skluzavce. Dospěláky čekaly pivní soutěže pro jednotlivce i smíšená družstva.
Kolem šesté hodiny odpolední došlo k závěrečnému vyhodnocení všech
soutěží. Seznam vítězných gulášů a jejich týmů je uveden v závěru. Zmíníme
tu alespoň druhy vyhlášených a odměňovaných soutěží. Hlavní soutěž o "Nejlepší guláš", hodnocená porotou, doplnila druhá soutěž o "TOP guláš", hodnocená návštěvníky. Dále se hodnotila nápaditost či originalita stánků a nakonec
byla moderátorům udělena možnost zvolit si kohokoliv a za cokoliv a předat
mu zvláštní cenu "Řád gulášové vařečky", kterou nakonec předali starostovi
obce Petru Kubíčkovi, jako odměnu za práci s přípravami a organizací této akce.

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 14 Vydání 4/2013

Zapomenout nelze ani na další body programu, během něhož vystoupila břišní tanečnice, pro změnu se šavlí, a především pak hudební doprovod po
celé odpoledne, o který se postarala skupina ERRORI.
Odpolední
program
byl ukončen kolem sedmé
hodiny večer. Po následné
přestávce podium obsadila
další
regionální
skupina,
HYDRA.
Třetí ročník Gulášových slavností byl tradičně
zakončen rockovou zábavou,
která trvala asi do druhé hodiny ranní. Letošní ročník se
mohl pochlubit skvělou účastí
návštěvníků, jejichž počet byl
téměř 700. Již třetím rokem
také vyšlo nádherné slunečné
počasí a nezbývá si přát, než
aby i další ročníky se konaly
za
hezkého
počasí,
v příjemném duchu, za účasti
širokého zastoupení gulášů a
pro spokojenost všech návštěvníků.

SOUTĚŽNÍ GULÁŠE:









PRAVÝ DOLSKÝ
GULÁŠ (SDH Dobruška - Doly)
VEPŘOVÝ VOJENSKÝ
GULÁŠ SPECIÁL (Hotel PRAHA Potštejn)
RYCHTÁŘŮV GULÁŠ (TJ Sokol Bolehošť)
BABSKÝ GULÁŠ (SK Sokol Lipiny)
PRIMÁTORSKÝ GULÁŠ (SK Sokol Lipiny)
HASIČSKÝ GULÁŠ (SDH Bolehošť)
ZVĚŘINOVÝ GULÁŠ (Myslivecké sdružení Bolehošť)
BOLEHOŠŤSKÝ SEGEDÍN (Lucie Moravcová, Bolehošťská Lhota)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
"NEJLEPŠÍ GULÁŠ"
1. místo - VEPŘOVÝ VOJENSKÝ GULÁŠ SPECIÁL (Hotel Praha Potštejn)
2. místo - ZVĚŘINOVÝ GULÁŠ (Myslivecké sdružení Bolehošť)
3. místo - RYCHTÁŘŮV GULÁŠ (TJ Sokol Bolehošť)
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"TOP GULÁŠ"
1. místo - PRIMÁTORSKÝ GULÁŠ (SK Sokol Lipiny)
2. místo - HASIČSKÝ GULÁŠ (SDH Bolehošť)
3. místo - ZVĚŘINOVÝ GULÁŠ (Myslivecké sdružení Bolehošť)
"NEJORIGINÁLNĚJŠÍ STÁNEK"
1. místo - TJ Sokol Bolehošť
2. místo - SDH Dobruška-Doly

PIVNÍ FESTIVAL:










Primátor - ležák 11°
Primátor - Florián 11°
Primátor - Chipper Grep
Primátor - Polotmavý 13°
Primátor - Weizenbier 12°
Budvar
Pilsner Urquell 12°
Dobruška - Rampušák 12°
Litovel - Moravan 11°
připravil Petr Kubíček
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Vozatajské závody
Již po devatenácté patřil druhý zářijový víkend v Lipinách koním. Celkově se však jednalo o 23. ročník Vozatajských závodů pořádaných Jezdeckým
klubem v Bohuslavicích.
Letošní víkend tímto opět potěšil všechny koňáky, kteří zde mohli strávit tři dny naplněné energií a adrenalinem. Jediné, co kazilo náladu závodníkům i návštěvníkům bylo typické podzimní deštivé počasí. Na řadu tak přišly
nejen pláštěnky, ale i teplé oblečení a čepice.
Přesto, že toto Mistrovství Východočeské oblasti bylo posledním letošním závodem českých vozatajů, některé závodníky čekala ještě mnohem důležitější soutěž. Poslední roky roste zájem o naše závody u rakouských vozatajů,
přičemž letos se přihlásily tři týmy a čtvrtý se musel na poslední chvíli omluvit.
Jeden z nich, Wurm Ewald, bude ještě letos reprezentovat Rakousko na Mistrovství Evropy. Ovšem toto nebyla jediná perlička těchto dnů.

Mezi čtyřnohými závodníky jste také mohli spatřit jednu opravdovou
perlu. Stáj Národního hřebčína Kladruby nad Labem s sebou přivezla sedmiletého hřebce jménem Favory Alta XXI-30 Cambridge, kterého náš stát věnoval
jako svatební dar britským královským novomanželům, princi Williamovi a Kate Middletonové. Jak bylo dříve uvedeno v tisku, linie Favory, ze které byl bělouš vybrán, je jednou z nejstarších čistokrevných linií starokladrubských koní. Je předurčený k tomu, aby byl plemeníkem. Má klidnou a mírnou povahu a
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ochotně se učil pod sedlem i v zápřahu. Hřebec má vynikající původ. Otec koně
se účastnil mistrovství světa, Evropy i mezinárodního závodu ve Windsoru.
Kůň pochází z národního hřebčína, který je nejstarším velkým hřebčínem na
světě. Funguje 432 let. Hřebčín v Kladrubech nad Labem a kmenové stádo běloušů jsou od roku 2002 národní kulturní památkou. Podle ministra zemědělství je darování hřebce mimořádnou šancí, jak propagovat Českou republiku,
slavný hřebčín, jeho unikátní chov a jak rozšířit výjimečné koně po panovnických dvorech Evropy. O kladrubský hřebčín se v minulosti členové britské královské rodiny zajímali. V roce 2007 tam zavítala dcera královny Alžběty II.
princezna Anna, o 11 let dříve Kladruby navštívil manžel panovnice princ Filip.
Dříve, než na závěr uvedu celkové vítěze, chci zmínit, že na třídenní
závody přijelo 28 spřežení, která v neděli podvečer odjela v pořádku domů, bez
újmy na zdraví jezdců i koní. Většina z nich se za rok, již po dvacáté, v Lipinách, opět sejde.

(na obou snímcích je zprava z pohledu jezdce zmíněný Favory Alta XXI-30 Cambridge a vlevo jeho bratr Favory Albuza XXVII)
Kompletní soutěž dvojspřeží pony:
1.
2.
3.

Mgr. Monika Pospíšilová .................. JK Boharyně
Michal Kořínek ................................ JK Sobotka
Aleš Fiala ........................................ JK Boharyně
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Kompletní soutěž jednospřeží:
1.
2.
3.

Jiří Koníř ......................................... Stáj Koníř Hrádek
Libor Kurka ..................................... SK o.s. Stáj 3K Přední Lhota
Alexandr Soukup ............................. JK Ruda

Kompletní soutěž dvojspřeží:
1.
2.
3.

Erik Zuvač....................................... JK Steally Opava
Jaroslav Kohout .............................. JS Denisa Bratronice
Jakub Hlávka .................................. NH Kladruby n. L.

Kompletní soutěž čtyřspřeží:
1.
2.
3.

Ewald Wurm ................................... Rakousko
Stefan Amort ................................... Rakousko
Zdeněk Jirásek ................................ JK Robousy
připravil Petr Kubíček
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Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
pro 4. čtvrtletí 2013

ordinační hodiny: .................... sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

05.10.

MUDr. Veselská Renata

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

telefon

06.10.

MUDr. Vy čítalov á Marie

dr. Lützov a 244, Vamberk

494 541 757

12.10.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kv asinská 129, Solnice

494 596 732

13.10.

MDDr. Andělov á Jana

J. Pitry 448, Opočno

731 980 112

19.10.

Bahník Dent s.r.o.

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

20.10.

MUDr. Benešov á Růžena

Ty ršov a 464, Dobruška

494 622 040

26.10.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Tý niště nad Orlicí

494 371 088

27.10.

MUDr. Bergmanov á Dita

Záhumenská 445, České Meziříčí

603 252 766

28.10.

MUDr. Čapkov á Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

02.11.

MUDr. Domáňov á Iv a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 694

03.11.

MUDr. Dv ořákov á Soňa

Komenského ul.44, Ry chnov nad Kněžnou

775 224 093

09.11.

MUDr. Ptačov ská Ev a

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

10.11.

MUDr. Hav lov á Marie

U Stadionu 1166, Ry chnov nad Kněžnou

494 539 225

16.11.

MUDr. Hlav sov á Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

17.11.

MUDr. Hrbáčov á Ev a

Na Tráv níku 1232, Ry chnov nad Kněžnou

494 532 330

23.11.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Ry chnov nad Kněžnou

494 531 955

24.11.

MDDr. Kačerov á Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

30.11.

MUDr. Kaškov á Kateřina

Kv asiny 145

494 596 174

01.12.

MUDr. Kašparov á Dagmar

Voříškov a 169, Vamberk

602 514 715

07.12.

MUDr. Kašparov á Helena

Smetanov o nábř. 334, Vamberk

494 501 711

08.12.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

14.12.

MUDr. Malátkov á Ludmila

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 696

15.12.

MUDr. Miřejov ská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

21.12.

MUDr. Nentv ichov á Ev a

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

22.12.

MUDr. Plškov á Iv ona

Sv atohav elská 266, Ry chnov nad Kněžnou

494 534 841

24.12.

MUDr. Pokorná Jaroslav a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 697

25.12.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

26.12.

MUDr. Přiby lov á Marta

Komenského 209, Častolov ice

494 322 706

28.12.

MUDr. Ježkov á Marie

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 511

29.12.

MUDr Seidlov á Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

01.01.

MUDr. Skřičkov á Zdena

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 695

04.01.

MUDr. Stejskalov á Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Linka bezpečí 116 111
Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a
mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po
celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky,
tak i z mobilních telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity klienta a
tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje.
Posláním Linky bezpečí je poskytovat telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní
situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami.
Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí
se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují
pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Dětem a mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit
s konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení.

Hledáš pomoc?! Zavolej na číslo Linky bezpečí: 116 111
Na Lince bezpečí se setkáváme s velmi rozmanitou škálou problémů.
Dlouhodobě převažují problémy v rodině a partnerských vztazích. Leckdy se
může zdát, že problémy dětí se jeví jako málo důležité, avšak bylo by velkou
chybou si něco takového myslet. Každé trápení, které dítěti leží na duši, je pro
něj tíživé a důležité. Proto přistupujeme ke každému hovoru velmi zodpovědně
a s maximální vážností. Někdy dětem stačí, že si mohly o svém trápení s někým popovídat, tím se jim uleví a získají na svůj problém lepší náhled. Děti volají také opakovaně, například v případech, kdy je jejich problém dlouhodobější, vyvíjí se určitým směrem a ony chtějí vývoj situace průběžně konzultovat.
Často mají snahu své problémy řešit samy, ale např. nevědí, na koho se mohou obrátit. V tom případě jim poskytneme potřebné informace. Linka bezpečí
disponuje rozsáhlou databází odkazů na různá zařízení zabývající se ochranou
dětí, každý dětský klient tak od nás může získat potřebné adresy a telefony.
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Pomoc Linky bezpečí spočívá především v tom, že umožňuje dětem, aby se bez
obav někomu svěřily se svými problémy. Aby se mohly poradit, jak se zachovat
v určitých životních situacích, které se jim jeví jako složité. Na Lince bezpečí
mohou najít podporu, porozumění, radu, či se mohou domluvit na zprostředkování konkrétní pomoci. Tu už však dále zajišťují jiné instituce (např. orgány
sociálně právní ochrany dítěte, policie, apod.). Je třeba poznamenat, že Linka
bezpečí se zabývá telefonickou krizovou intervencí, a proto klienty nikde osobně nezachraňuje, nemá možnost je přechodně ubytovat či někde vyzvedávat.
Jako prioritní pomoc je tedy na Lince bezpečí chápán telefonický rozhovor, který dětem a dospívajícím pomáhá k ventilaci jejich trápení, získání náhledu na
jejich
situaci
a nalezení
eventuálního
řešení
problémů.
Dále poskytuje Linka bezpečí klientům kontakty na různé instituce, které jim
mohou pomoci s jejich starostmi.
V neposlední řadě zprostředkovává Linka bezpečí klientům (pokud si to sami
přejí) pomoc ze strany příslušných orgánů.
Na Lince bezpečí poskytuje služby telefonické krizové intervence sto
odborně proškolených konzultantů a třináct intervizorů. Při poskytování pomoci pracuje Linka bezpečí týmově.

ORDINACE - POLIKLINIKA Opočno
(budova bývalého rentgenu)
RTG ambulance OPOČNO:
Po
08.00 - 11.30 hod
Út
08.00 - 11.30 hod
Čt
--Pá
08.00 - 14.00 hod

13.00 - 15.00 hod.

CHIRURGICKÁ ambulance Opočno
(mobil: 603 238 650)
Po
07.30 - 12.00 hod.
Út
07.30 - 12.30 hod
13.00 - 15.30 hod.
Čt
--13.00 - 16.30 hod.
ORTOPEDICKÁ ambulance Opočno
Pá
07.30 - 14.00 hod.
BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ Opočno
Po-Pá 07.00 - 15.00 hod

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠEL:
88 let
81 let

Vincencie Moravcová
Květuše Smolková
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

93 let
87 let
84 let
84 let
82 let
82 let
70 let
70 let
70 let

Růžena Lhotská
Věra Potočková
Vladimír Kop
Jarmila Fišerová
Božena Hanousková
Hana Gründlová
Vladimír Silný
Hana Prošková
Marie Tošovská

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.)

Vzpomínka na loňský
školní výlet
V pondělí 24. června děti ze základní školy navštívily skalní město
v Adršpachu. Přestože v Bolehošti celé dopoledne pršelo, nad adršpašskými
skalami byla pouze zamračená obloha a my jsme tak v příjemném počasí mohli
procházet mezi roztodivnými skalními útvary. Minuli jsme Džbán, Homoli cukru, Gotickou bránou jsme prošli na Sloní náměstí a na naše požádání pan
Krakonoš spustil Velký vodopád. Po projížďce na jezírku jsme zvolili náročnější
zpáteční cestu vedoucí přes několik stovek schodů a přes velmi úzkou Myší díru.
Celý výlet jsme si moc užili a ke škole jsme se vrátili příjemně unavení
a se spoustou zážitků.
Mgr. Jiřina Hejčlová
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Úspěchy našich žáků v minulém školním roce
Během školního roku 2012/13 se bolehošťští školáci zúčastnili několika soutěží, ve kterých byli oceněni.
Za účast ve výtvarné soutěži Říše ryb získala čestné uznání děvčata:



Barbora Ševcová z mateřské školy a
Eliška Netíková ze základní školy.

V literární soutěži Požární ochrana očima dětí soutěžili:



Miroslav Máslo a
Anežka Holubová

s pohádkou Jak plamínek Ferda k rozumu přišel. Porotu jejich společná práce
zaujala natolik, že získali diplom za 1. místo v okresním kole a poté 1. místo i
v krajském kole.
Žáci 3. ročníku se účastnili celostátního testování "Stonožka". Byli testováni v pěti oblastech.
S vynikajícími výsledky naší školy jste byli informování již v minulém čísle
zpravodaje. Ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stup-
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něm byly naše výsledky špičkové. Naše škola patřila mezi 10% nejúspěšnějších
škol v testování.
Navíc žákyni Elišce Minaříkové bylo s koncem školního roku uděleno ocenění
od společnosti Scio za nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji v testování
Stonožka pro 3. třídy základních škol.
Všem jmenovaným patří velké poděkování za vynikající reprezentaci
naší školy.
Mgr. Hana
Boukalová
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Jak plamínek Ferda k rozumu přišel
vítězná pohádka - 1. místo v okresním i krajském kole
autorů Anežky Holubové a Miroslava Másla,
žáků 2. roč. ve školním roce 2012/2013
odborná spolupráce: Mgr. Denisa Školníková
V jedné malé vesničce pod Orlickými horami jménem Bolehošť žil byl
plamínek. Byl to malý, veselý plamínek Ferda. Rád pomáhal lidem. Když ho
potřebovali, přispěchal hned na pomoc zatopit v kamnech, jindy zase pomohl
uvařit polévku nebo jen tak hřál pro radost. Ale neměl žádné kamarády.
„Už mě to tu samotného nebaví. Všichni okolo mě mají kamarády a já ne. Vydám se nějakého hledat.“ A jak řekl, tak udělal.
Rozběhl se po cestičce na louku k lesu. Tu se ale za ním ozývaly smutné hlásky kytiček, keřů, broučků, berušek, mravenců a všech ostatních, okolo kterých plamínek Ferda běžel.
„Ach, ach, co to tu bylo? Co mi to popálilo kořínky?“
A z druhé strany se ozývá: „Au, au, to to bolí! Někdo mi popálil nožičku.“
A celá příroda okolo Ferdy byla popálená. I plamínek byl smutný, že nenašel
kamaráda a ještě si udělal více nepřátel. A tak se smutný schoulil na kraji lesa
do klubíčka a pomalu doutnal.
V jednu chvíli okolo plamínku něco zašustilo. Lekl se, zvedl oči k nebi a dívá
se, co to bylo. A v tu chvíli znovu fiúúú, fiúúú, fíííí.
„Kdopak jsi?“ ptá se ustrašeně plamínek.
„Já jsem větřík Pepík, a ty?“
„Já jsem plamínek Ferda. A co tu hledáš, Pepo?“ ptá se už méně ustrašeně
Ferda.
„Nic, jenom jsem se chtěl trochu proletět a tu vidím na louce u lesa malý dým.
Tak se jdu podívat, co to tu je a vidím tebe. A co že jsi tu tak sám a smutný?“
povídá Pepa.
„Nemám žádné kamarády a tak jsem se je vydal hledat. Jenomže po cestě jsem
si udělal ještě víc nepřátel a kamaráda jsem nenašel.“
„A co já,“ ptá se Pepa, „se mnou by ses nechtěl kamarádit? Naučím tě různým
kouskům a zažijeme mnoho legrace.“
To se Ferdovi líbilo a byl rád, že už má kamaráda. Ale nevěděl, co ho čeká.
„Tak co, jdeme si hrát?“ povídá větřík Pepa Ferdovi.
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„Ano, ano, ano,“ nadšeně poskakuje plamínek a je mu jedno, co se okolo něj
děje.
„Zahrajeme si třeba na foukanou,“ povídá Pepa a hned nafoukne tváře a vypustí vzduch na Ferdu. Ten se nejdříve zatřepe, ale potom se začne zvětšovat a
je stále větší a větší. Pepa se velkého Ferdy lekl a uletěl pryč. Plamínek, tedy
teď už plamen Ferda, dostal také ze sebe strach, ale nevěděl, co si má se sebou
počít. Stále roste a roste, kouří a kouří a pálí vše kolem sebe.
Kde se vzal, tu se vzal, nad plamenem Ferdy se objevil mráček Matěj. Vidí z té
výšky, jak je u lesa velký oheň.
„Toto se mi vůbec nelíbí, musím něco udělat!“ šeptá si pro sebe mráček Matěj.
„Hej, ty tam dole, co to provádíš? Děláš okolo sebe velkou škodu!“
Ferda odpovídá se slzičkami v očích: „Hrál jsem si s kamarádem větříkem
Pepou na foukanou a on mě rozfoukal a sám utekl. Teď nevím, co mám dělat.
Pomůžeš mi, prosím?“
Matěj se dlouho nerozhodoval a spustil veliký liják. Kapky padaly na Ferdu tak
dlouho, dokud se z něj opět nestal malý plamínek Ferda.
„Mockrát ti děkuji, ale nevím, kdo jsi?“ ptá se Ferda.
„Já jsem mráček Matěj a ty?“
„Já jsem plamínek Ferda. Když jsi mi pomohl, tak budeme kamarádi?“
Matěj ale odpověděl: „Já jsem voda a ty jsi oheň. My se kamarádit nemůžeme.“
Zamrkal na Ferdu a odletěl daleko do nebe.
Ferda zůstal zase sám, ale byl rád, že všechno dobře dopadlo. Už si kamarády
nehledal a věděl, že ani vítr ani voda to být nemohou.

První den školy
V pondělí 9. září se naše škola opět otevřela, aby zahájila nový školní
rok 2013/2014. Z důvodu zahájení rekonstrukce budovy školy jsme se sešli
oproti jiným školám o týden později, protože stavební práce, které měly proběhnout během letních prázdnin, začaly až 2. září. Nám - zaměstnancům školy
- tato situace zkomplikovala úklidové a přípravně práce na zahájení výuky a
rodičům pak přinesla obtíže s dalším týdnem hlídání svých dětí. Stavební ruch
bude nadále pokračovat a tak nám nezbývá nic jiného, než být další dva měsíce trpěliví a těšit se na nový vzhled naší krásné školičky.
Všichni jsme se snažili, aby 9. září přišly děti do čistého prostředí.
Zkušení školáci zamířili rovnou do svých tříd za svými třídními učitelkami, ale
prvňáčci přišli v doprovodu svých rodičů. Čekalo je důstojné zahájení jejich
prvního školního roku, na které si pro ně jejich starší spolužáci připravili pestrý program. Novopečené prvňáčky jsme nejen slavnostně přivítali, ale po zjiš-
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tění, jak jsou připraveni na vstup do školy, byli ošerpováni červenými stuhami
s nápisem „Prvňáček“.
Letos jsou to tito dva:
Lenka Hojná a Jiří Touc.
Oba žáci mají v naší škole
starší sourozence, takže už vědí,
jak to ve škole chodí. Ničeho se nebáli a hravě zvládli první den školy,
který už byl pro všechny školáky
dnem vyučovacím do 12 hodin.
Jim, ale i všem ostatním dětem,
přejeme úspěšný školní rok plný
nových znalostí a dovedností!
Mgr. Hana Boukalová
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Činnost Sokola Lipiny

Činnost SK Sokola Lipiny se v průběhu tohoto čtvrtletí soustředila na
několik akcí, a to zejména na drezurní závody koní a vozatajské závody ve spolupráci s Jezdeckým oddílem Bohuslavice. 29. června, kdy probíhaly na našem
hřišti drezurní závody, počasí sice vyšlo, ale s rozmoklým terénem se nedaly
dělat žádné zázraky. Přesto vše proběhlo zdárně a zapadlé auto se tahalo pouze jedno. Snědlo se a vypilo všechno.
Již po devatenácté se ve dnech 13. – 15. září uskutečnily vozatajské
závody, na kterých bylo k vidění 56 koní v jedno, dvou až čtyřspřeží a 3 páry
pony – celkem 28 spřežení. Sobotní maratón byl poznamenán výraznou nepřízní počasí a v neděli nebylo počasí o nic lepší. To se odrazilo na malé účasti
diváků. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu závodů a podali
pomocnou ruku, tímto děkujeme.
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Rovněž v průběhu letních měsíců jsme již tradičně uspořádali plážové
volejbaly, kterých se zúčastnilo vždy 13 družstev. Ceny třem nejlepším mužstvům předal starosta obce a předseda našeho sport. klubu. Byli vyhodnoceni i
2 nejlepší hráči z řad žen i mužů. Atmosféra byla nejen příjemná, ale zpestřená
humorem, hudbou a patřičným veselím. S každým mužstvem přijelo i několik
„fandů“, a tak byla příjemná atmosféra nejen u plážového hřiště, ale i v celém
našem zařízení.
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Již potřetí jsme se zúčastnili
„Gulášových
slavností“, kde jsme
se
s
naším
„Primátorským
gulášem“ umístili v hodnocení
návštěvníků na
prvním místě.
Že
je
konec nečasu,
ukázala sobota
27.
7.,
kdy
opravdu tropické počasí přivítalo na 80 účastníků levicového setkání s poslankyní za KSČM Soňou Markovou, krajskou zastupitelkou Lenkou Fialovou a dalšími hosty. Teploměr se vyšplhal na 38 st. ve stínu, sluníčko a milá atmosféra hřála po celou dobu.
za Sokol Lipiny, Šárka Hiršová

Zpráva ze sboru
dobrovolných hasičů
Milí čtenáři zpravodaje,
v následujícím článku bych Vás
rád seznámil s novinkami v našem hasičském sboru za uplynulé čtvrtletí. Významnou událostí se pro náš sbor staly oslavy 135 let založení SDH Bolehošť.
20. července se na hřišti před Obecním úřadem konaly
oslavy 135 let od založení našeho sboru. Již od rána se na
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hřiště sjížděli delegáti pozvaných sborů se svou nynější i historickou technikou. Tato technika byla řazena na kraji hřiště, kde vytvořila výstavu. Oslavy
byly zahájeny oficiálně ve 13 hodin. Započaly slavnostním průvodem od lhotecké zbrojnice. V čele průvodu jela naše historická koňská stříkačka tažená
párem koní. Za ní pokračovali členové našeho sboru a ostatní hosté. Průvod
byl zakončen v Bolehošti u pomníku padlých, kde byla pronesena i slavnostní
řeč a byl položen věnec. Poté naši členové uctili památku padlých hrdinů českou hymnou. Následující program se odehrával na hřišti. Starosta sboru Milan
Netík uvítal přítomné a předal slovo veliteli sboru Janu Ježkovi. Ten pronesl
slavnostní řeč, starosta obce Petr Kubíček popřál k výročí založení sboru, a
náměstek starosty dobrovolných hasičů České republiky, pan Josef Netík, předal sboru čestné uznání za dosavadní práci. Po slavnostních projevech byli
oceněni vybraní členové za obětavou práci ve sboru. Panu Janu Ježkovi, veliteli sboru, byla předána slavnostní sekera v dárkové kazetě s věnováním. Tato
sekera byla nejen darem k jeho životnímu jubileu, ale také za dlouholeté a
především zodpovědné vykonávání funkce velitele sboru.
Program se sestával z ukázky zásahového vozidla přizpůsobeného pro
výjezdy k dopravním nehodám, kterou předvedli hasiči z Týniště nad Orlicí.
Navíc připravili pro návštěvníky oslav zajímavou podívanou v podobě vyprošťování osob z havarovaného vozidla za pomoci hydraulické techniky. Bonusem
pro účastníky oslav byla možnost vyzkoušení hydraulických nůžek a kleští.
Zájem byl obrovský. Za to patří týnišťským hasičům velké díky.
Členové bolehošťského sboru předvedli funkčnost historické koňské
stříkačky, která je v držení sboru od 20. let minulého století.
Milými návštěvníky našich oslav byly děti se sboru v Záhornici. Ukázaly nám precizně připravený útok a štafetu, což jsou disciplíny požárního sportu. Přestože se jednalo o děti ve věku cca 6 let, předvedly opravdu neskutečnou
podívanou.
Naše bolehošťské děti, zakončily v zastoupení obou družstev program
ukázek požárním útokem z umělého zdroje vody.
V průběhu dne si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu historických
střelných zbraní, které s sebou přivezli členové klubu vojenské historie Dobruška. Dobrušští nejenže ochotně poskytovali informace o vystavených kouscích, ale navíc předvedli střelbu z vybraných zbraní.
Další výstavou byla „expozice“ historických hasičských předmětů a
dokumentů v prostorách hasičské zbrojnice.
Oslavy byly zpříjemněny poslechem koncertu dechové hudby Valanka
a ve večerních hodinách probíhala taneční zábava s názvem Staré pecky a fláky z produkce Hapaláků.
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Oslavy doprovázelo krásné počasí a zúčastnilo se jich mnoho místních
i přespolních.
Krom výše uvedeného byl u příležitosti oslav sepsán almanach mapující činnost bolehošťského sboru od jeho založení po současnost a návštěvníci si
ho mohli zakoupit spolu s dalším upomínkovým předmětem, hrníčkem s logem
sboru.
Děkujeme
za
projevenou
přízeň všem
zúčastněným, zvláštní
dík
patří
Obecnímu
úřadu Bolehošť.
Bolehošťský
sbor
také
v měsíci srpnu spolupořádal
Gulášové slavnosti, o kterých se můžete dočíst v článku starosty, p. Kubíčka.
9. srpna jely bolehošťské děti z hasičského kroužku na výlet na koupaliště
Flošna
v Hradci
Králové,
kde
měly
k dispozici
celé
koupaliště, včetně
atrakcí. Starali se o
ně plavčíci, kteří
měli
na
starost
pouze je. Bezpečnost tak byla zajištěna nejenom profesionály, ale také
našimi vedoucími.
Pro děti byl také za-
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jištěn oběd v restauraci. Netřeba dodávat, že si to velmi užily. Za tento výlet
patří náš dík p. Drahušce Záleské za pečlivé zorganizování tohoto příjemného
výletu.
Další činnost sboru ve zkratce:
6. červenec – závody dětí v požárním sportu v Čánce.
24. srpen – soutěž „O pohár starosty obce“ v Ledcích. Naše děti postavily na
start obě družstva.
31. srpen – soutěž v požárním sportu v Křovicích. Opět za účasti obou našich
dětských družstev.
Za SDH Bolehošť připravil kronikář sboru, Michal Franc

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 38 Vydání 4/2013

Strana - 39 Vydání 4/2013

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Od tohoto vydání Obecního zpravodaje se budete v přibližně osmi kapitolách postupně dovídat více o historii našeho sboru. První díl s názvem
„Technika, výstroj a výzbroj“ si můžete přečíst níže.

1. díl o našem SDH - Technika, výstroj a výzbroj
K úspěšné práci hasičů je potřeba fungující technika a patřičné vybavení. To je sborům svěřováno a ty se o vše starají a pečlivě udržují. Ze strohých
záznamů se dozvíme,
že našemu sboru byla
v době jeho založení
přidělena starší kývací stříkačka, která byla již roku 1882 prodána a poté nám byla
svěřena stříkačka nová. Roku 1894 byla
na ní pořízena nová
plachta. Ze zakoupeného plátna, které
LHOTECKÁ KOŇSKÁ
stálo 3 zlaté a 53
STŘÍKAČKA
krejcarů, ji ušil pan
Jiří Štěch. Tento rok
byly také zakoupeny
BOLEHOŠŤSKÁ
ke stříkačce nové haMOTOROVÁ
dice. Roku 1898 přiSTŘÍKAČKA
stoupilo
ke
sboru
Z ROKU1935
mnoho nových členů,
a tak bylo 3. července
pořádáno cvičení se
stříkačkou, které mělo naučit nové členy
její obsluze. Na začátku nového století byla
dána stříkačka na
opravu k panu Šitinovi s nákladem 16 zlatých a 60 krejcarů.
Roku 1904 sbor obdržel podporu 100 korun z fondu Zemského na nářadí a tak ještě téhož roku byly

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 40 Vydání 4/2013

zakoupeny nové hadice a savice od firmy A. Smékala. 5. července 1910 navrhovala dopisem albrechtická pojišťovna, aby obec Bolehošť převzala tuto stříkačku pod svou správu. Z obecního úřadu putovala zamítavá odpověď s odůvodněním, že stříkačka je již 30 let stará. Při požáru chalupy pana Jaroslava
Černého roku 1911 bylo zničeno několik hadic a savic. Všechny hadice a savice byly zkontrolovány a bylo rozhodnuto o jejich opravě a dokoupení nových.
Po dlouhém nečinném období 1. světové války bylo usneseno dát znovu do pořádku stříkačku a ostatní vybavení. Též bylo rozhodnuto pořádat cvičení se
stříkačkou a naučit všechny členy její obsluze. Roku 1922 bylo zakoupeno 60
metrů hadic a 2 savice. Účet za tento nákup hradila obec. Tohoto roku členové
sboru Josef Malý a Václav Dubšek opravili stříkačku a nově ji natřeli. V letech
1926 až 1927 se lhotečtí členové osamostatnili a založili svůj vlastní sbor ve
Lhotě. Zvolili si nové představenstvo a zakoupili starší kývací stříkačku za 20
469 korun. Tato stříkačka se nám dochovala a dodnes je v držení bolehošťských hasičů. Pro stříkačku se nechala postavit nová zbrojnice. V Bolehošti
tedy od této chvíle působily dva sbory a byly k dispozici dvě stříkačky. 6. října
1929 vykonal revizi sboru zemský hasičský dozorce Vojtěch Jirásek z Hronova.
Kladl důraz na to, aby se členové lépe starali o stříkačku. 14. září 1935 byla
bolehošťskému sboru dodána firmou Stratílek z Vysokého Mýta nová motorová
stříkačka. K ní bylo dodáno 200 metrů hadic, dvoukolový naviják a příslušenství. Celková cena byla 26 100 korun. Obec přispěla obnosem 11 100 korun,
sbor vyčlenil 6 000 korun a z věcného fondu bylo darováno na koupi stroje 9
000 korun. Firma Stratílek darovala ke koupené stříkačce 50 litrů piva. Hned
následující den odpoledne o posvícení byla nová stříkačka předvedena veřejnosti. 16. září provedl jednatel sboru Ladislav Štěch záznam o koupi stříkačky.
Hlavní zásluhu na koupi měl velitel sboru a zároveň starosta obce Josef Duben. Bylo rozhodnuto naučit mladé členy obsluze nového stroje. Tato motorová
stříkačka se nám dochovala a je stále v držení bolehošťských hasičů. V roce
1936 se začalo jednat o uskladnění staré bolehošťské stříkačky. Ta byla roku
1937 uložena v Lipinách s ročním nájmem 50 korun. Roku 1943, v období 2.
světové války, vykonal revizi činnosti bolehošťského sboru krajský velitel, který
nařídil, aby byla dána do pořádku stará stříkačka, která byla uskladněna v Lipinách. Nařídil také, aby bylo v Lipinách sestaveno jedno družstvo na jeji obsluhu. V roce 1949 bylo zakoupeno nákladní vozidlo od Fruty. Vozidlo bylo bez
pneumatik a stálo 15 200 korun. V následujícím roce byly dokoupeny pneumatiky a duše. Roku 1950 byla dána do sběru stará bolehošťská stříkačka,
která byla po válce opět uskladněna v Lipinách. V roce 1954 bylo vozidlo přetypováno a byli k němu zvoleni řidiči: Bartoš, Hedvičák, Učík a Lhotský. V
průběhu roku 1964 bylo vyřazeno staré vozidlo a začalo se se sháněním nového vozu pro sbor. Dalším automobilem našeho sboru se stalo v roce 1976 ná-
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kladní vozidlo Robur. Sloužilo našemu sboru pouze pár let, než se porouchalo.
Sbor vzápětí získal jiný Robur. Druhý Robur byl v našem vlastnictví mnoho let.
Na sklonku jeho životnosti byl prodán hasičskému sboru v Dobrém v Orlických
horách. Hasiči v Dobrém Robur rozebrali na součástky a vše uskladnili. Součástky se jim hodily pro Robur, kterého sami vlastnili. V devadesátých letech
dvacátého století získal sbor dva hasičské vozy. V roce 1991 jsme obdrželi dopravní automobil DA 12- A31 Avia. Tato Avie slouží našemu sboru dodnes. V
roce 1995 nám byla přidělena hasičská Tatra 138 CAS 32 s cisternou. I ta je
dosud v plném provozu. Obě novodobá vozidla byla přítomna již u mnoha zásahů, jako například u zahoření travních porostů, lesů, domů, družstevních
objektů či velkého požáru cukrovaru. Také pomáhala při povodních, které sužují naši zemi poslední dvě desítky let.
Připravil kronikář sboru, Michal Franc
BOLEHOŠŤSKÝ ROBUR

NÁKLADNÍ VOZIDLO
ZAKOUPENÉ V ROCE
1949
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DOPRAVNÍ
AUTOMOBIL DA12 –
A31 AVIA

HASIČSKÁ TATRA 138
CAS 32
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Pozvánka na společenské akce v závěru roku
2013
20. říjen
- Vítání občánků ............... Společ. místnost OÚ (budova Obecního hostince)
23. listopad
- Divadelní představení .................................. Putování za divadlem - zájezd
1. prosinec
- Adventní rozsvícení ...................................................................... Zvonička
3. prosinec
– Aranžování Vánoc ............................................................ Hřiště SK Lipiny

8. prosinec
- Mikulášská besídka ................................... Kulturní sál Obecního hostince

14. prosinec
- 12. Předvánoční setkání seniorů ................ Kulturní sál Obecního hostince

31. prosinec
- Silvestr .............................................................................. Hřiště SK Lipiny
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