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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva

Zápis č. 7/2014
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 28. 8. 2014
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva (J. Baše od
18,20 hodin)
Omluveni: 1 člen (B. Roll - zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: D. Záleská, M. Máslo
Zapisovatel: Zdeňka Andržová

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 M. Máslo, D. Záleská. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/7/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 6/2014
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
V 18,20 se dostavil p. J. Baše

Bod č. 3: Projekt rekonstrukce přístavba budovy OÚ a zbrojnice
Projekt byl ukončen a předán s auditem.
V současné době se připravuje stavební řízení.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 2 a č.
3
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 (viz příloha).
Usnesení č. 2/7/2014

Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 2 a č. 3.

Bod č. 5: Žádost SDH o navýšení příspěvku pro děti
Zástupci SDH Bolehošť podali žádost o navýšení příspěvku na děti ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/7/2014
Zastupitelé obce schválili navýšení příspěvku SDH Bolehošť pro děti ve výši 5.000,Kč a zároveň pověřují starostu k sepsání a
podpisu dodatku smlouvy.

Bod č. 6: Nabídka státního pozemkového fondu
Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou
státního pozemkového fondu. Z nabízených
pozemků byly vybrány jako významné pro
obec parc. č. 1627/1, 1233/3, 1722/2. Dále
starosta prověří podmínky užívání, vč. dalších pozemků, o které bylo již žádáno dříve.
Zastupitelé berou na vědomí uvedenou nabídku a pověřují starostu k podání žádosti a
ke zjištění podmínek užívání.

Bod č. 7: Smlouva s RWE o věcném
břemenu (přípojka Truhlářovi)
Zastupitelům byl předložen návrh na zřízení
věcného břemene ohledně zřízení plynové
přípojky - Truhlářovi.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/7/2014
Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením třístranné smlouvy pro zřízení přípojky. Výše
poplatku za zřízení věcného břemene byla
stanovena na 500,- Kč.
7a) vznik věcného břemene (kanalizace
v Bolehošťské Lhotě)
Hlasování: pro 8 : proti 0
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Usnesení č. 5/7/2014
Zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy
na zřízení věcného břemene – dešťové kanalizace s vlastníky pozemků Miroslavem a
Evou Végöovými a Klapalovou Hanou dle
geometrického plánu ve výši 500,- Kč za
smlouvu – bude řešeno po odkupu parcel.

f) zveřejnění záměru č. 2 prodeje pozemků –
zastupitelé berou na vědomí
g) pověření finančního výboru – zastupitelé
pověřují finanční výbor ke kontrole v PO ZŠ
a MŠ a OÚ za 1. pol. 2014

Bod č. 8: Zhodnocení oslav 620. let
obce

Bod č. 12: Závěr

Program se vydařil, návštěvnost byla slušná
a celkově byla akce velmi dobře hodnocena.

Bod č. 9: Zhodnocení gulášových
slavností
Slavnosti narušovaly dešťové přeháňky, ale i
tak byla návštěvnost srovnatelná k roku
2013. Akce se vydařila.

Bod č. 10: Běžná korespondence a
ostatní
a) dořešení vyměřeného penále finančním
úřadem (prominutí + úhrada) ve výši 480,Kč
b) pozemky v Bol. Lhotě – seznámení
s prodejem dalších pozemků
c) plynofikace Solnická – dokončení projektu a předání
d) seznámení s podmínkami zvýhodněných
úvěrů pro zájemce na stavby na Solnické od
České spořitelny
e) územní plán - probíhá schvalování na úřadech a organizacích

Bod č. 11: Diskuze
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 21 hod. ukončil.

Činnost v obci








údržba veřejné zeleně a především úklid
před oslavami 620 let obce
výměna informačních tabulek umístěných u významných a památných stromů
v obci, vč. doplnění ke zvoničce
výroba a umístění informačních tabulí do
zvoničky s popisem historie zvoničky a
zvonů
přípravy výstav, exponátů, objektů, vybavení a programu na oslavy obce spojené s rodáky
výstavba areálu na hřišti
přípravy na Gulášové slavnosti a opět
výstavba a následný úklid areálu na hřišti
sekání příkopů za vesnicí

Zpráva o činnosti obce za období 2011 - 2014
Vážení spoluobčané,
za několik dnů půjdete odevzdat své hlasy vybraným kandidátům do komunálních voleb, do zastupitelstva obce. Zároveň budete hodnotit uplynulé čtyři roky práce zvolených zastupitelů
v roce 2010, jejichž mandát končí. V tuto chvíli je vhodné podtrhnout veškerou naši práci a říci
si, co se povedlo méně, co více a kolik uplynulé období stálo obecní kasu.
Dovolte mi proto seznámit Vás s malou rekapitulací toho, co významnějšího se v naší obci stalo.
Když se po komunálních volbách v roce 2010 zastupitelé sešli, přinesli s sebou své představy,
návrhy a připomínky, které byly vodítkem pro činnost obce pro celé čtyři roky. Jak ale postupně
sami zjistili, v průběhu práce se objeví spousta činitelů, které ovlivňují např. rozpočet obce, zákonné povinnosti a možnosti obce. Změna zákonů, pravidel pro příjemce dotací, požadavky občanů nebo aktuální stav spravovaného majetku pak mnohdy výrazně změní mnohé plány obce.
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Výsledná práce proto může být pro některé občany i špatně pochopena, obzvlášť pokud se o dění v obci příliš nezajímají. Proto zde uvádím nejen pozitiva a negativa z práce zastupitelů a
představ obce, ale také finanční situaci za celé čtyři roky.

KLADY A ZÁPORY
NEGATIVA
Mezi dlouhodobé plány obce se např. řadila oprava místních komunikací a chodníků. Je sice
pravda, že dílčí opravy byly provedeny, ovšem ne v takovém rozsahu, jaký vyžaduje jejich technický stav.
Další ze škatulky oprav lze zmínit rekonstrukci části veřejného osvětlení a rozhlasu nebo obnovení zeleně v okolí pomníku a obecního úřadu, na které obec opakovaně a neúspěšně žádala dotaci z programu Podpora obnovy venkova Královehradeckého kraje. Všechny tyto projekty nebyly nakonec realizovány z důvodu nedostatku finančních zdrojů.
Jiné představy ovlivnil i „úřední šiml“ nebo změna pravidel. Jednalo se dokončení územního
plánu, dokončení odbahnění Chropotínského potoka a narovnání majetkových vztahů u pozemků (prodej zaplocených zahrad nebo převod účelových komunikací ve vlastnictví státu).
V původním termínu nebyla dokončena ani výstavba stavebních parcel, kterou jsme museli přerušit s ohledem na nedostatek vlastních finančních prostředků, z důvodu rekonstrukce školy a
získání dotace na tuto stavbu.

POZITIVA
Přesto, že se nepodařilo některé plánované úkoly realizovat v končícím volebním období došlo
na zcela neplánované projekty.
Např. z důvodu výměny vadného úseku vodovodu byla provedena i výstavba a rozšíření chodníku od křižovatky na Habeš, po odbočku do ulice pod zámečkem.
Zastaralá výpočetní technika a vybavení kanceláří, chybějící sociální zařízení a závady byly vyřešeny stavebními úpravami a doplněním nového vybavení obecního úřadu.
Podobná situace byla u komunální techniky, neboť stávající zahradní traktůrek byl již velmi poruchový a výkonově nedostatečný. Zakoupen byl nový malý traktor na různorodé práce v obci,
kromě sekání větších zelených ploch, které bude zatím ještě vykonávat původní sekací traktůrek. V plánu je zakoupení i nového výkonnějšího stroje na sekání trávy, který zvládne udržovat stále větší plochy obecní zeleně.
Dílčí opravou kanalizace, sociálního zařízení, elektroinstalace a průčelí hostince se udržuje provozuschopnost místní restaurace a kulturního sálu.
V těchto dnech finišující dostavba stavebních parcel umožní novým a především mladým rodinám postavit si zde dům a založit rodinu.
Rozšířena byla i síť sběrných nádob na tříděný komunální odpad a zajištěn sběr objemného odpadu.
V neposlední řadě se investovalo také ve škole a jejím okolí. Rekonstrukcí školy došlo
k mnohem většímu komfortu uvnitř budovy, úsporám za energie a opravy. S výstavbou nového
dětského hřiště vč. oplocení a parkoviště vznikl kompletní areál pro děti.
I přes tyto dokončené projekty se dařilo splácet úvěry z předchozích let a snížit tak zadluženost
obce.

Strana - 6 Vydání 4/2014

Bolehošťský ZPRAVODAJ
SEZNAM FINANČNĚ NÁROČNĚJŠÍCH PROJEKTŮ
Bydlení, komunální
služby a územní rozvoj

investiční výdaje
provozní výdaje
investiční v.
provozní v.

Vzdělávání
Ochrana životního prostředí

investiční v.

Splátky jistin (úvěry)

investiční v.

Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová
činnost
Průmysl a hospodaření

provozní v.

provozní v.
investiční v.
provozní v.

stavební parcely
údržby, energie, pojištění
rekonstrukce školy
provoz školy, opravy
pořízení komunální
techniky
odpady
plynofikace, komunikace, obecní hostinec,
stavební parcely, komunální technika
akce, zpravodaje, rozhlas
dětské hřiště, oplocení
a parkoviště
oprava vodovodu, kanalizace a chodníků

6 000 000 Kč
2 500 000 Kč
3 900 000 Kč
3 300 000 Kč
1 300 000 Kč

8 500 000 Kč
7 200 000 Kč
3 550 000 Kč

2 250 000 Kč
1 300 000 Kč

1 000 000 Kč
600 000 Kč
780 000 Kč

22 930 000 Kč

CELKOVÁ FINANČNÍ SITUACE
 CELKEM Příjmy (odhad k 31. 12. 2014) ................................ 29 580 000 Kč
o
o
o
o

daňové příjmy................................................. 69% ............. 20 291 000 Kč
nedaňové příjmy ............................................... 9% ............... 2 615 000 Kč
Kapitálové příjmy .............................................. 7% ............... 2 199 000 Kč
Dotace............................................................ 15% ............... 4 475 000 Kč

 CELKEM Výdaje (odhad k 31. 12. 2014) ............................... 29 930 000 Kč
Provozní (běžné) výdaje
zemědělství a lesy
průmysl a hospodaření (dopravní a vodohospodářské h.)

služby pro obyvatele

služby pro obyvatele

18 339 392 Kč

61%

0 Kč

0%

775 160 Kč

4%

9 244 701 Kč

50%

školství a vzdělávání

3 290 766 Kč

18%

kultura, církve a sdělovací prostředky

1 024 498 Kč

6%

tělovýchova a zájmová činnost

135 334 Kč

1%

bydlení, komunální služby a územní rozvoj

2 526 291 Kč

14%

ochrana životního prostředí

2 240 812 Kč

12%

88 596 Kč

0%

259 987 Kč

1%

sociální služby a politika zaměstnanosti
bezpečnost státu a právní ochrana

všeobecná veřejná správa a
služby

Strana - 7 Vydání 4/2014

Bolehošťský ZPRAVODAJ
státní moc, státní správa, územní samospráva

5 224 602 Kč

28%

1 000 Kč

0%

finanční operace

241 075 Kč

1%

ostatní činnost

104 271 Kč

1%

11 593 049 Kč

39%

příspěvek obecně prospěšný

Kapitálové (investiční) výdaje
zemědělství a lesy
průmysl a hospodaření
školství a vzdělávání

30 300 Kč

0%

185 362 Kč

2%

3 461 145 Kč

30%

kultura, církve a sdělovací prostředky

0 Kč

0%

615 304 Kč

5%

bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5 916 074 Kč

51%

ochrana životního prostředí

1 292 111 Kč

11%

92 753 Kč

1%

tělovýchova a zájmová činnost

veřejná správa

 JISTINY (úvěry) (stav k 1. 1. 2011) ........................................ -3 537 000 Kč
 JISTINY (úvěry) (odhadovaný stav k 31. 12. 2014) ............... -2 799 000 Kč
SPOLEČENSKÉ AKTIVITY OBCE A MÍSTNÍCH SPOLKŮ
V končícím čtyřletém období se zvýšil počet společenských událostí v obci. Pro lepší přehled a
organizaci termínů byl každý rok sestavován společenský kalendář. Většina akcí pořádaných
v předchozích letech navázala na svou tradici a pokračovaly i dále. K tomu vznikly i nové, především kulturní akce. A jak si doposud vedly?

Akce, které byly zachovány









Společenský ples
Hasičský ples
Maškarní karneval pro děti
Aranžování jara
Divadelní jaro
Pálení čarodějnic (2 místa)
Závody v rybolovu
Dětský den









Turnaje v plážovém volejbalu
Turnaje v nohejbalu
Závody v jízdě spřežení
Vítání občánků
Aranžování Vánoc
Mikulášská besídka
Předvánoční setkání seniorů




Myslivecká poslední leč
Pracovní akce „Zelená sobota“
(úklid + sběr objemného odpadu)

Akce, které nově vznikly





Putování za divadlem – zájezdy
Gulášové slavnosti
Adventní rozsvícení
Vánoční koledy naživo

Akce, které se pořádaly nepravidelně nebo již skončily


Myslivecký ples



Myslivecká poslední leč

Akce, které se konaly mimořádně nebo nepravidelně


Oslavy 135 let SDH Bolehošť
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Oslavy 620 let obce Bolehošť, sraz rodáků a 150 let školy
Živý stolní fotbálek
Turnaje v nohejbalu
Okrskové soutěže hasičů
Luštění křížovek

Porovnání finanční situace
Období 2007-2010

2007-2010
příjmy
21 763 060 Kč
0%

1_Daňové příjmy

10%

9%

2_Nedaňové
příjmy
3_Kapitálové
příjmy
4_Dotace Přijaté transfery

81%

2007-2010
skladba výdajů celkem
18 850 410 Kč
21%

provozní
výdaje

79%

kapitálové
výdaje

2007-2010
investiční výdaje
3 969 260 Kč
0%
18%

0%

zemědělství a lesy

0%
14%

0%
4%

průmysl a hospodaření
školství a vzdělávání
kultura, církve a sdělovací
prostředky
tělovýchova a zájmová činnost

64%

bydlení, komunální služby a
územní rozvoj
ochrana životního prostředí
veřejná správa
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2007-2010
provozní výdaje
14 881 150 Kč
zemědělství a lesy

0%
průmysl a hospodaření (dopr. a vod.
hosp.)
školství a vzdělávání

7%

kultuta, církve a sdělovací prostředky

38%

24%
tělovýchova a zájmová činnost

5%
1%

11%

13%

0%

1%

bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
ochranna životního prostředí
sociální služby a politika
zaměstnanosti
bezpečnost státu a právní ochranna
všeobecná veřejná správa a služby

Období 2011-2014 (odhad do 31. 12. 2014)

2011-2014
příjmy
29 580 000 Kč
15%
7%
9%

69%

1_Daňové
příjmy
2_Nedaňové
příjmy
3_Kapitálové
příjmy
4_Dotace Přijaté transfery

2011-2014
skladba výdajů celkem
29 930 000 Kč
provozní
výdaje

39%
61%

kapitálové
výdaje
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2011-2014
provozní výdaje
18 340 000 Kč
zemědělství a lesy

0%

průmysl a hospodaření (dopr. a
vod. hosp.)
školství a vzdělávání

4%
18%

kultuta, církve a sdělovací
prostředky
tělovýchova a zájmová činnost

44%
6%

bydlení, komunální služby a
územní rozvoj
ochranna životního prostředí
sociální služby a politika
zaměstnanosti
bezpečnost státu a právní
ochranna
všeobecná veřejná správa a služby

14%
12%

1% 0%
1%

2011-2014
investiční výdaje
11 590 000 Kč
1%

0%

zemědělství a lesy

2%

průmysl a hospodaření

11%

školství a vzdělávání

30%

51%

kultura, církve a sdělovací
prostředky
tělovýchova a zájmová činnost

0%
5%

bydlení, komunální služby a
územní rozvoj
ochrana životního prostředí
veřejná správa
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Několik čísel pro doplnění:
rozdíl v příjmech za období 2007-2010 a 2011-2014 byl celkem +136%
o v daňových příjmech +115%
o v nedaňových příjmech +129%
o v kapitálových příjmech +4 665%
o v dotacích – přijatých transferech +212%
rozdíl ve výdajích za období 2007-2010 a 2011-2014 byl celkem +159%
o v investičních výdajích +292%
o v provozních výdajích +123%
celkový rozdíl v příjmech z obou období (cca 11 mil. Kč - 36%), neboli vyšší příjem
v období 2011-2014) byl použit
o 31% na provozní výdaje
o 69% na investiční výdaje

Přípravy na oslavy obce
Když se počátkem roku rozhodovalo
o uskutečnění oslav 620 let od první zmínky o
obci, bylo všem jasné, že nás čeká několik
měsíců práce navíc. Obvykle se jednalo o přípravy zábavného programu, zajištění vybavení, drobné opravy apod. Přípravy také obsahovaly
sběr starých fotografií od sběratelů a občanů. I my jsme zapátrali v archiváliích a výsledkem
bylo několik set obrázků, které bylo nutno oskenovat, případně upravit, popsat a poskládat do
skupin, např. podle zobrazené částí obce nebo obsahu fotografií. Další čas byl věnován novým
pohlednicím, obzvlášť těm v dlouhém formátu, vydané právě k výročí 620 let. Zde se podařilo
zajistit zajímavé historické pohlednice domů a ulic, které byly doplněny stejnými fotografiemi
pořízenými v současné době a dokonce ze stejného pohledu. Do zvoničky byly instalovány informační tabule o historii zvoničky, její výstavbě a o našich zvonech. Tento doplněk byl instalován napevno a bude opět k vidění i při další akci ve zvoničce – Adventním rozsvícení.
Své přípravy si užila také škola a její personál. Zvenčí se opravily ploty a doladily některé detaily po loňské rekonstrukci. Paní učitelky připravovaly různé výstavky a všichni společně připravili návštěvníkům skvělou podívanou v čisté a nazdobené škole.
Po několika týdnech psaní knihy „Bolehošť 620 let“ došlo také na její finální zpracování do tiskové podoby, kterou si nyní můžete stále ještě zakoupit v místních obchodech nebo
na obecním úřadu. Obsahem knihy je zajímavé počtení o historii naší obce, o přírodních zajímavostech, o společenském životě, své články zde má také škola a spolky. Najít zde můžete i místní recepty, fotografie nebo historické pohlednice.
Poslední fáze příprav již spočívá ve stavbě areálu na hřišti. Zde nám již pomohly zkušenosti ze tří ročníků Gulášových slavností. Na tuto akci byl také poprvé zapůjčen velký párty
stan pro zastřešení části plochy s lavicemi a především pak pro pódium. Na dvou brigádách se
sešlo asi 25 občanů, kteří dobrovolně pomohli s výstavbou všech stanů a se zajištěním cca 700
míst k sezení pro návštěvníky oslav. Podobně tomu bylo i v neděli, kdy bylo zapotřebí opět vše
rozebrat, složit a uklidit. K tomu lze přičíst i několik dnů práce při navážení a rozvážení zapůjčených stolů, lavic, slunečníků, pódia apod.
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Za tuto práci všem dobrovolníkům moc děkujeme a to včetně příprav na další akci Gulášové slavnosti. Zároveň děkujeme i občanům za poskytnuté staré fotografie nebo za pomoc při
obstarávání kontaktů na rodáky.
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Oslavy 620 let obce
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Obec Bolehošť slavila 12. července 2014 hned
několik výročí dohromady. Tím hlavním bylo 620 let od
první zmínky o obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota. Další významné jubileum prožila i „babička“ škola, která tu
stojí již 150 let. 305 let si připomněli také obyvatelé osady Lipiny, kterou kdysi založil rod Colloredů.
U této příležitosti dali dohromady občané obce
i adresy rodáků, kterým byla zaslána pozvánka na společné setkání. Bohužel ne všechny se podařilo pozvat a
některým nedovolil cestovat vysoký věk nebo zdravotní
stav. Přesto se sešlo mnoho desítek lidí, z nichž někteří
přijeli i z opačného konce republiky.
Na celé
dopoledne
byly pro občany
a rodáky připraveny výstavy, které mohli navštívit. Zcela jistě byl největší zájem o prohlídku školy, která nedávno získala
zcela nový kabát a je stále udržována ve velmi dobrém
stavu. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout nové vybavení, ale také nahlédnout do starých kronik a fotoalb.
Dalšími místy, kde se procházející se návštěvníci po
obci mohli zastavit, byla kamenná zvonička, obecní
úřad s knihovnou a hasičská zbrojnice s výstavou techniky. Posledním místem, kde se konal „den otevřených
dveří“, byl obecní hostinec. Kromě připraveného občerstvení v restauraci v přízemí budovy, měli lidé možnost
zhlédnout v prostorách velkého sálu fotografie a dokumenty SK Sokolu Lipiny. V prvním patře se konala výstava mysliveckých trofejí ulovených v okolních lesích
vč. výjimečných trofejí z Afriky. Posledním výstavním místem byla zasedací místnost s galerií
obrazů, leteckých snímků, fotografií z kulturních akcí i historických fotek z obce.
Obec pro všechny návštěvníky oslav nachystala i bohatý zábavný program, jenž byl
zahájen slavnostním průvodem. Ten byl
doprovázen živou dechovou kapelou p.
Ryšavého, mažoretkami Colloredo a
Týnkami, koňským čtyřspřežím, pruskou gardou z roku 1866, šermířskou
skupinou, vlajkonoši, členy dobrovolných hasičů a Sokolu, hosty a občany
obce. Celý průvod zakončil svou asi
kilometrovou procházku u pomníku
obětem světové války, kde společně
s dobrovolnými hasiči uctil památku
položením věnce, hymnou a několika
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čestnými salvami od členů vojenské
gardy.
Oficiální zahájení oslav provedl o půl třetí moderátor zábavného
odpoledne, který předal slovo starostovi
obce Bolehošť Petru Kubíčkovi, dalším
hostům, představitelům školy a dobrovolným spolkům. Během odpoledne vystoupily opět mažoretky Colloredo a
Týnky, dechová kapela Pernštejnka,
šermířská skupina a večer se konala taneční zábava se skupinou ELASTIC.
S příchodem večera byla na mnohých
znát radost ze setkání, ale i únava po
celodenním programu. Ačkoliv byl
ještě krásný slunečný podvečer, návštěvníci se postupně loučili. Cestou
si ještě zakoupili upomínkové předměty, nově vydanou knihu o obci a
pomalu se rozjížděli do svých domovů.
Velkou radost udělal organizátorům nejen zájem o připravené výstavy, hezké počasí, velká účast rodáků, ale také spokojenost návštěvníků
s právě proběhlými oslavami.
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Gulášové slavnosti
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V sobotu 16. srpna 2014 se konal na hřišti v Bolehošti již IV. ročník Gulášových slavností. I přes nepřízeň počasí s občasnými dešťovými přeháňkami, navštívilo tuto akci podobné
množství návštěvníků jako v předchozím roce. Do soutěží o nejlepší guláše se přihlásilo celkem
devět týmů, z nichž čtyři byly místní a ze zbývajících přespolních byli tři nováčci. Pravidla soutěže zůstala stejná, uvařit alespoň 50 standardních porcí guláše vlastního receptu a ponechat
vzorek připraveného pokrmu pro hodnocení nezávislou odbornou porotou, složenou z kuchařů a
degustátorů regionálních restauračních zařízení. Soupeřilo se o „nejlepší guláš“ (hodnocený porotou), o „TOP guláš“ (hodnocený návštěvníky) a o „nejoriginálnější stánek“ (taktéž hodnocený
porotou). Výběr surovin a především pak masa byl libovolný a letos zde všichni mohli ochutnat
např. guláše z vepřového, hovězího, srnčího, kančího i mufloního masa.
Slavnosti startovaly ve 12 hodin a od 14 hodin probíhal hlavní odpolední program.
Kromě uvedených soutěží ve vaření gulášů, byly připraveny také pivní soutěže nebo soutěže a
zábavný park pro děti. Celé odpoledne provázela moderátorská dvojice a hrála hudební skupina
FANTASY MUSIC. Bohatou programovou nabídku a výběr gulášů doplnily i další nápoje a
pokrmy, jako např. osm druhů piv, grilovaný kanec, trdelníky, cukrovinky, klobásy, bramboráčky, koláčky a další.
Hodnocení odbornou porotou bylo zahájeno po 14. hodině. Každému členovi poroty
bylo předloženo osm vzorků gulášů (devátý zapomněl ponechat vzorek pro hodnocení, což se na
této akci nestalo poprvé, neboť guláše tu jdou na odbyt opravdu rychle). Hodnotí se zdařilost
uvařeného pokrmu (např. chuť, vůně, konzistence, složení, maso a další).
Kolem čtvrté hodiny odpolední proběhla také pivní soutěž o ceny PRIMÁTOR. Soutěžilo se v rychlosti vypití piva v jednotlivcích nebo ve smíšených družstvech.
V 18 hodin došlo na hlavní bod slavností a to vyhodnocení soutěží gulášů a nejoriginálnějšího stánku. Posléze bylo vylosováno také asi 20 cen pro návštěvníky, kteří svými hlasy
pomohli vybrat svůj „TOP guláš“.
Večerní program se rozjel kolem 9. hodiny rokovou zábavou se skupinou
ROCKSORRY. Úspěšné zakončení celých Gulášových slavností bylo dovršeno poslední skladbou o půl třetí ráno za účasti skupinky několika vytrvalců.
I tento ročník Gulášových slavností se nakonec vydařil a návštěvníci i soutěžící se tak
mohou těšit na ten příští, skoro jubilejní, pátý.

SOUTĚŽNÍ GULÁŠE:










CO LES DAL (Myslivecké sdružení Bolehošť)
SELSKÝ GULÁŠ (Tělovýchovná jednota Sokol Bolehošť)
HOLDOŇÁCKÝ GULÁŠ (Sportovní klub Sokol Lipiny)
PIVNÍ GULÁŠ (Sládkova děvčata)
HASIČSKÝ GULÁŠ (Sbor dobrovolných hasičů Bolehošť)
BOCUS (Bystřec)
DOMÁCÍ GULÁŠ (Natálie Doležalová)
PRIMA GULÁŠ (Prima Hospoda - Černíkovice)
HASIČSKÝ GULÁŠ (Hasiči Kvasiny)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
"NEJLEPŠÍ GULÁŠ"
1. místo - SELSKÝ GULÁŠ (Tělovýchovná jednota Sokol Bolehošť)
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2. místo - CO LES DAL (Myslivecké sdružení Bolehošť)
3. místo - HASIČSKÝ GULÁŠ (Hasiči Kvasiny)
"TOP GULÁŠ"
1. místo - CO LES DAL (Myslivecké sdružení Bolehošť)
2. místo - SELSKÝ GULÁŠ (Tělovýchovná jednota Sokol Bolehošť)
3. místo – PIVNÍ GULÁŠ (Sládkova děvčata)
"NEJORIGINÁLNĚJŠÍ STÁNEK"
1. místo – stánek „SELSKÝ DVŮR“ (Tělovýchovná jednota Sokol Bolehošť)
připravil
Petr
Kubíček
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Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci okresu
Rychnov n. K. rok 2014
ordinační h.:

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum
služby

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

06.09.
07.09.
13.09.
14.09.
20.09.
21.09.
27.09.
28.09.
04.10.
05.10.
11.10.
12.10.
18.10.
19.10.
25.10.
26.10.
01.11.
02.11.
08.11.
09.11.
15.11.
16.11.
17.11.
22.11.
23.11.
29.11.
30.11.
06.12.
07.12.
13.12.
14.12.
20.12.
21.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28. 12.

MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Andělová Jana
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Dvořáková Soňa
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Holcová Lucie

Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec n. O.
J. Pitry 448, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 481, Kostelec n. O.
Komenského 209, Častolovice
Skuhrov nad Bělou 17
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Rokytnice v Orlických horách
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Komenského 481, Kostelec n. O.
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec n. O.
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 366, Doudleby n. O.
Svatohavelská 266, Rychnov n. K.
Komenského ul. 44, Rychnov n. K.
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec n. O.
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.

494 621 665
494 515 696
494 323 152
731 980 112
494 515 694
494 515 697
494 667 628
494 321 740
494 322 706
494 598 205
494 381 263
494 515 695
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
494 542 102
736 419 151
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 088
734 324 600
494 383 417
494 534 841
775 224 093
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 371 783
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MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kačerová Veronika
MUDr. Kašková Kateřina

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Na Trávníku 1232, Rychnov n. K.
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145

494 532 330
494 622 114
494 596 174

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
63 let

Lubomír Prause
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

88 let
85 let
85 let
83 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Věra Potočková
Jarmila Fišerová
Vladimír Kop
Hana Gründlová
Anna Malypetrová
Anna Kubíčková
Petr Kramář
Ivo Krahulec

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.)

Je tu opět nový školní rok
A zase nám začal nový školní rok.
Tentokráte už 2014/2015. Slavnostně jsme
letos ve školních lavicích přivítali 4 prvňáčky.
Jsou to:
Radek Čtvrtečka

Bolehošť 103

Tereza Nováková

Bol. Lhota 47

Ondřej Schejbal

Očelice 73

Barbora Ševcová

Bolehošť 52

Vstup do první třídy je pro dítě i jeho rodiče významným mezníkem v dosavadním životě. Dítě, stejně jako jeho rodiče, má o vstupu do základní školy své představy a má i svá očekávání. Dítě očekává, že bude úspěšné, stejně tak rodiče chtějí mít úspěšného potomka. Základní
otázkou je, co pro to můžeme společně udělat. Škola ve spolupráci s rodinou by měla umět pomoci „najít“ a podporovat jeho směřování k individuálnímu pokroku. Na každé dítě působí proces přechodu z mateřské školy odlišně. Záleží na jeho osobnosti, dosavadním vývoji a jeho
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schopnostech
adaptovat se na
nové prostředí a
novou roli žáka.
Jak tento přechod
proběhne, primárně závisí na rodinném prostředí,
respektive rodinných
příslušnících, kteří se na
něm podílejí. Rodiče se často obávají, více než dítě
samotné, neúspěchu, obávají se
zklamání či svého
„selhání“. Zvykají
si na novou roli – roli rodiče žáka základní školy, což s sebou nese nové požadavky. Nezanedbatelnou roli hraje samozřejmě samotná škola – její klima, přístup pedagogů, osobnost učitele 1.
třídy.
Velmi významná je adaptační fáze, kdy již žáci zažívají každodenní školní docházku.
Tato fáze stojí na citlivém individuálním přístupu ke každému žákovi. Základem je vnitřní motivace, která by měla směřovat k radosti a těšení se do školy, na to, co nového se bude ve škole
odehrávat.
A
tak
v prvním zářijovém dni přišli do
školy naše prvňáčky povzbudit
nejen rodiče, ale i
prarodiče a sourozenci. Na slavnostním zahájení
nás byla celá třída. Starší žáci nás
mile
překvapili
pěkným vystoupením, které od
loňského roku vůbec nezapomněli.
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Všichni jednotlivě
přítomné pozdravili a zároveň se
představili.
Po
prvním rozkoukání se osmělili
představit se i ti
nejmladší – prvňáci, kteří nám
pověděli, zda-li se
těšili do školy. Na
památku jim byl
předán uvítací list
– Už jsem prvňáček a všichni byli
za zvuku slavnostních
fanfár
ošerpováni.
Ve svém krátkém vystoupení nás pozdravil i pan starosta Petr Kubíček, který nám
mimo jiné popřál šťastné vykročení do nového školního roku.
Věřím, že slavnostní zahájení školního roku bylo důstojné a pro všechny zúčastněné i
příjemné.
Na závěr přeji ještě jednou všem 28mi žákům naší školy, ale také, všem zaměstnancům - pedagogům i nepedagogům, hodně pracovních úspěchů, zdraví a spokojenosti z dobře
vykonané práce.
Mgr. Hana Boukalová

7 nesmyslů, které zase budou ve škole chtít po vašich dětech
Sotva přejde prvních pár zářijových dnů a začne normální výuka, určitě se objeví. Požadavky, které učitelky diktují do dětských notýsků a rodiče mají za úkol je splnit. Ideálně do
druhého dne, pokud už ne rovnou na počkání. Takové ty bavlnky na vyšívání, listy na výtvarku
nebo drobné na divadlo, na které si potomek vzpomene v půl osmé večer. Na druhou stranu,
chápeme, že někdy není zbytí, děti je potřeba vzdělávat i rukodělně a tak prosím berte následující text tak trochu jako nadsázku.
1. Listy na výtvarnou výchovu, podzimní evergreen
Mohlo by se zdát, že aby dítě mohlo časem postoupit do vyššího ročníku, mělo by
udělat znatelné pokroky ve čtení, psaní a tak podobně. Ale ve skutečnosti to bude možná tak, že
projde, ten, kdo do školy donese a posléze výtvarně zpracuje dostatečné množství podzimně
zbarveného lupení. Za chvíli ho bude všeho plno, ale bohužel, na vaší běžecké dráze po trase
práce - družina - nákup jako na potvoru rostou jen smrky a borovice. Proto vám dobře radíme,
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jakmile někde na výletě nebo procházce uvidíte barevné listy, šup s nimi do kabely. Časem jako
když je najdete.
2. Bavlnku tří barev a kanavu na vyšívání, prosím
Jeden by řekl, že tenhle hit už se ze škol vytrácí, ale není tomu tak. I po vašich potomcích budou leckde chtít, aby si popíchali prsty při marných pokusech navléci bavlnku do jehly a
vytvořit originální variaci lidové výšivky. Nakonec, nemáme nic proti tomu, aby se kluci i holky
naučili třeba přišívat knoflíky, ale rádi bychom upozornili, že v domácnostech už se výšivce
běžně nevěnují ani starší generace.
3. Desky na písmenka? Povinné!
Někde už to bez nich a podobných do detailů předepsaných školních pomůcek, jinde
na nich pořád lpějí - a tak musíte i vašemu potomkovi sehnat podivnosti, jako jsou třeba desky
na písmenka, ačkoli historie nezná žádného běžného prvňáka, který by je tam dokázal uložit
zpátky.
4. A zítra prosím barevné ústřižky látek, maminka je určitě má doma
Veliký učitelsky omyl. Běžná česká matka v roce 2014 žádné ústřižky látek doma
nemá, protože se šití věnovala naposledy v patnácti letech a to pouze s nevelkým úspěchem.
Chtít po ní, aby vytáhla z tajného šuplete různobarevné kousky látek a to jak tenkých, tak silných, je politováníhodný naivismus. Na splnění takového úkolu tak potřebuje minimálně týden,
aby látky nafasovala u tvořivější kamarádky nebo své matky, která šicí stroj občas přece jen vytáhne.
5. Velikonoce na obzoru? Přichází čas vyfouknutých vajíček
Do příštích Velikonoc je ještě daleko, ale pokud si chce rodič u školy šplhnout, chystá
se předem. A jakmile se mu do rukou dostanou silně nedostatečná bílá vajíčka, místo obligátního rozklepnutí každé pečlivě vyfoukne a uschová, dokud škola nepřijde se svým požadavkem na
přinesení vyfouknutých skořápek. Pokud něco podobného odmítáte podstupovat, vsaďte na náš
tajný tip - v prodejnách výtvarných potřeb se dají koupit polystyrenová vajíčka, jejichž výhodou
je i podstatně větší výdrž.
6. Jdeme do divadla, každý si přinese 27 korun
Dá se pochopit, že i ve škole si někdy na vybírání různých finančních příspěvků
vzpomenou na poslední chvíli. A že to nechtějí posílat převodem na účet, protože divadlo taky
chce peníze v hotovosti. Ale proč je tak často nutné přinést úplně přesnou částku? Tedy v pondělí třeba 27 korun na divadlo a ve středu 73 korun na výtvarné potřeby. Dohromady je to stovka, vynásobeno počtem dětí taky půjde o nějakou kulatou sumu, s jejímž případným rozměněním by si ve sborovně snad poradit mohli.
7. Bez předepsaných přezůvek a tenisek to ani tentokrát nepůjde
Samozřejmě, žádná škola logicky nechce, aby její tělocvična byla pokrytá šmouhami
od černých bot, ale dělat scény kvůli tomu, že podrážka není sněhobílá, ale našedlá? Dneska už
žádné šmouhy nedělají ani úplně černé podrážky, zkuste rodičům věřit. A pokud možno jim ne-
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mluvte ani do toho, v jakých přezůvkách do školy pošlou své potomky, snad s výjimkou toho,
kdyby to byly boty na první pohled nebezpečné.
Převzato z: Blesk pro ženy, 30. srpna 2014

Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela
Chládka k zahájení nového školního roku 2014/2015
Úryvky z projevu:
„Vážení přátelé, žákyně a žáci, studentky a studenti, vážení pedagogové,
dnešek, tedy první zářijový den, je u nás především spojen se začátkem školního roku.
Stručně by se dalo říci, že je to den, na který se jedni těší a druzí se jej naopak hrozí. Pevně věřím, že ten druhý případ se netýká učitelů.
Je mou milou povinností popřát vám všem, aby se nový rok vydařil. Obrovský zájem
si zaslouží zejména žáci prvních tříd, pro které je dnešek přelomem mezi dobou her a školních
povinností. Dnešní den je klíčový pro jejich další směřování a jejich budoucnost. A potažmo
budoucnost nás všech. Možná dnes zasedl do lavice budoucí významný vědec, lékař, vynálezce,
který změní svět, nebo sportovec či budoucí ministr školství.
Dnes si víc než kdy jindy musíme uvědomit roli pedagoga, který by měl nadání a talent v dítěti objevit a směřovat jej vpřed. Chtěl bych proto vyzdvihnout práci všech pedagogů a
ocenit jejich roli v dnešní společnosti, kterou mnohdy vykonávají v nelehkých podmínkách.
Jsem toho názoru, že vzdělání je jen tak kvalitní, jak jsou kvalitní učitelé.
Stejně tak je třeba ocenit i nepedagogy, tedy provozní pracovníky školy, bez kterých
by školství nemohlo fungovat.
Stejně tak důležitá je i role rodičů a rodiny jako celku. Klima na školách se dlouhodobě zhoršuje. Je to bohužel negativní proces, který souvisí se současností. Zároveň se zhoršila
spolupráce rodiny a školy. Vina je na obou stranách. Asi nejlépe současnou situaci vystihuje
vtip. Na jednom obrázku, z minulosti, jsou rodiče, dítě a učitel, kdy tatínek vyčítá dítěti špatný
prospěch. Na druhém, který je datován do dnešní doby, se objevuje stejná scéna, ale za špatný
prospěch otec nadává učiteli. Právě proto bych chtěl ocenit nasazení a podporu těch rodičů, kteří
aktivně spolupracují se školou a přispívají tak ke zlepšování klimatu a nápravě mezi rodinou a
školou.
Na závěr svého projevu bych Vám chtěl popřát mnoho úspěchů. Prvňáčkům přeji, aby
nepřišli o ideály, žákům základní školy, aby se jim pedagogové věnovali a dokázali v nich nalézt
talent. Středoškolákům přeji, aby se dobře připravili na život, a to ať už na zaměstnání, nebo na
vysokoškolské studium. Studentům vysokých škol patří má podpora ke všem zkouškám, které je
letos čekají. V neposlední řadě chci popřát pedagogům, aby byli trpěliví a aby je jich práce naplňovala. Je to ve vašich rukou, kolegové.“

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Vzpomínka na loňský školní rok
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Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání. Je považováno za nutnou součást výchovně-vzdělávacího procesu z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. S problematikou silniční bezpečnosti se setkávají už děti v mateřských školách, ale i žáci na školách vyšších stupňů. Dopravní
výchova zatím není samostatným předmětem, ale prostupuje současnými předměty. Dopravní
výchova vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu z pohledu všech jeho
účastníků – chodce, cyklisty i cestujícího dopravními prostředky. Důraz klade také na pravidla
bezpečné jízdy autem z pohledu spolujezdce, vysvětluje použití zádržných systémů – autosedačky, bezpečnostních pásů. Seznamuje vhodnou cestou s povinnostmi chodce a cyklisty plynoucí z platné legislativy ČR. Snaží se upozorňovat na možná nebezpečí ať už při jízdě na kole nebo při chůzi Fixuje principy, jak jednat v určitých krizových situacích a jak lze tyto situace
předvídat.
A protože víme,
že „opakování je matka
moudrosti“, zvláště když se
jedná o bezpečnost a zdraví, proběhl na naší škole
dopravní kurz, kterého se
zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku. V průběhu druhého
pololetí přijel mezi naše
žáky fundovaný učitel autoškoly p. Myšák, který
barvitě a pomocí různých
obrázků a videoukázek vysvětloval a školil a upozorňoval na vše, co musí
správný chodec a hlavně cyklista vědět. Ale tím vše neskončilo, spíše začalo. Závěr byl až ve
středu 25. 6. 2014, kdy se čtvrťáci vydali do Rychnova nad Kněžnou na dopravní hřiště. Nejdříve své teoretické znalosti prokázali v písemném testu, a potom ukázali své dovednosti přímo
v reálu. Vše dopadlo dobře a všichni si přivezli nejen spoustu zážitků, ale hlavně řidičský průkaz cyklisty.
Přejeme všem vždy šťastný návrat z cest.

Školní výlet
V úterý 17. 6. jsme podnikli „dalekou cestu“. Museli jsme vyjet už v 6.30, abychom
měli dostatek času na návštěvu a prohlídku dvou velmi zajímavých míst – zámku Rájec nad Svitavou a Punkevních jeskyní s propastí Macocha. Atraktivní školní výlet všechny děti velmi zau-
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jal a bavil, o čemž svědčí ukázky z některých žákovských prací napsaných bezprostředně po
návratu.
„Nejvíce mě zaujala
prohlídka zámku. Byly tam
velké krásné šperkovnice, starodávné psací stoly a jediná
zachovaná kamna. Dozvěděl
jsem se, že kněžny spaly na
půl v sedě a na půl v leže.“
„Největší
zážitek
byla krápníková jeskyně.
Krápníky byly v různých tvarech, např. Anděl, Varhany,
Zasněžený strom nebo Králíček.“
„Byl to opravdu nezapomenutelný výlet. Něco tak krásného jsem dlouho neviděla. Musím na to pořád myslet. Nejvíce jsem se nasmála, když jsme jeli na lodičkách.“
„Byl to moc krásný školní výlet. Ten nej, nej, nejlepší výlet. Zvlášť ta lanovka.“
učitelky a žáci ZŠ

Školka po prázdninách
Prázdniny zdárně skončily a s nimi se loučí i letošní léto. A děti? Některé natěšené, jiné s obavami, se vrátily nebo nově nastoupily do naší MŠ.
V letošním školním roce máme 8 předškoláků, kteří se budou připravovat k zápisu do
1. třídy. Čekají je o něco náročnější úkoly, než jaké měli
vloni – zvládnout stříhání a
vystřihování, zdokonalování
se ve výtvarných činnostech,
zpívání, přednášení, osamostatnění se v sebeobsluze atd.
Tyto úkoly nejsou zcela jednoduché. Zároveň se učí pomáhat mladším dětem – od
2,5 let při většině aktivit – při
vycházkách,
u
stolu,
v umývárně,
v šatně,
v ložnici. Vždyť to jsou už
budoucí školáci! V MŠ jsou
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už třetím rokem a i oni zpočátku potřebovali pomoc starších kamarádů a učitelek. Doufáme, že
vše společnými silami zvládneme.
A ti menší a nejmenší? Ukápla sem tam nějaká slzička, maminku přeci jen
tak někdo nenahradí. Ale zase
tu jsou kamarádi, kteří jim
doma chyběli a i hračky jsou
tu trochu jiné. A těch věcí,
kterých se tu dozvíme a naučíme! Ale to všechno je ještě
před námi, máme na to celý
školní rok.
Moc našim dětem
přejeme, aby je hry bavily,
našly tu nové kamarády, aby
se jim v naší MŠ líbilo a i po
letech na svoji školku rády
vzpomínaly.
Hana Dubnová, uč. MŠ

Činnost Sokola Lipiny
Vážení čtenáři a čtenářky obecního
Zpravodaje, v tomto čísle budou informace o
činnosti Sokola stručné, ne proto, že by se nic
nedělo, ale právě naopak. Více ve fotogalerii.
Téměř každý víkend se „Pod Lípou“ konaly nějaké akce (veřejné, soukromé), nebo jsme se nějakých účastnili mimo naše prostory.
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V polovině června
uskutečnily členky Sokola a
cvičenky seniorky výlet do
Nového Města nad Metují.
Prohlédly si zámek a park,
zavítaly do Pekla, kde se naobědvaly, navštívily výstavu
hodinek a na závěr si daly
dobrou kávu a zákusek.

V červenci jsme
prezentovali činnost Sokola
Lipiny a podíleli se na zajištění občerstvení při oslavách „620 let obce Bolehošť“, kde naši členové a
přátelé oblékli poprvé nová

trička s logem SK Sokol Lipiny v zelené a béžové barvě.
Bylo milé, že jsme byli
v průvodu a i na „place vidět“. Pořádali jsme první plážový volejbal a zajišťovali
občerstvení pro setkání členů
a sympatizantů KSČM nejen
z Bolehoště a Lipin.
V srpnu jsme pořádali druhý plážový volejbal,
zúčastnili se již 4. gulášových slavností. V tomto měsíci jsme taky nakoupili nová
prkna a barvu na opravu laviček a stolů (dostali jsme příspěvek od obce) a provedli opravu.
Možná jste si toho na gulášových slavnostech všimli.
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A máme tady září. Připravujeme se na 24. ročník Vozatajských závodů (v Lipinách je
to již 20. ročník). Jak závody dopadnou, se dočtete v příštím čísle.
Nejbližší akcí pro veřejnost, na kterou Vás srdečně zveme, bude:
25. 11. 2014

Aranžování Vánoc

Klubovna je pro veřejnost otevřena denně od 18.00
hod. – „Přijďte pobejt“
za Sokol Lipiny, Šárka Hiršová
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Myslivecké léto
V tomto období jsme se,
kromě tradičních mysliveckých činností, hojně
věnovali přípravám na slavnosti k výročí založení obce Bolehošť, kterých jsme se aktivně
účastnili. V místním hostinci jsme uspořádali výstavu mysliveckých trofejí, zvěře ulovené v této
honitbě za posledních deset let, doplněnou o
ukázky
preparací
zvěře
z afrického
kontinentu.
V průběhu
oslav jsme se také věnovali prodeji
zvěřinového guláše a grilování
dvou divočáků ulovených
v okolí Bolehoště.
Nedlouho po
oslavách založení obce
jsme se účastnili již tradiční místní akce a to
v pořadí IV. Gulášových
slavností.
I
když
to-

tenkrát počasí nebylo
tak příznivé jako
v minulých ročnících a několikrát nás zkropil vydatný déšť, podařilo se nám
uspět s naším gulášem „Co
les dal“ v soutěži o nejlepší
guláš.

V průběhu měsíce srpna
začíná
také doba lovu řady druhů spárkaté
zvěře
a
pomalu vrcholí srnčí říje. Věnujeme se lovu
srnců a především zvěře černé a škodné. Pomalu začínají žně, což je neklamné znamení, že se
blíží začátek myslivecké péče o zvěř. Velmi výrazně se tím mění přirozená úživnost v honitbě, a
tak začínáme pomalu s přikrmováním zvěře. Blíží se také období společných honů na divoké
kachny.
V letošním roce jsme měli to štěstí, že jsme se mohli jít podívat na 40. ročník memoriálu Richarda Knolla, který se konal 30. - 31. 8. 2014 v sousedství naší honitby. Je to nevšední
zážitek nejen pro zúčastněné psovody, ale i pro diváky. Počasí tomuto vrcholnému klání moc

Strana - 37 Vydání 4/2014

Bolehošťský ZPRAVODAJ

nakloněno nebylo, ale dovolím si říct, že to nikomu příliš nevadilo. Přes zmíněnou nepřízeň počasí byly k vidění vrcholné výkony soutěžících.
Kvapem se blíží pro
zvěř období strádání, kdy potravu
hledá s obtížemi a s velkým výdejem energie, která je důležitá pro
její přežití zimy. Chovejme se
proto při procházkách přírodou
ohleduplně k naší zvěři a dopřejme jí co nejvíce klidu v tomto pro
ni tak těžkém období.
Děkuji za MS-Bolehošť.
za MS Bolehošť, jednatel Jan Černý

Nabídka dárkových a propagačních předmětů obce
Pohlednice – standardní
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Strana - 38 Vydání 4/2014

Pohlednice – prodloužená, vydaná k výročí 620 let

Kniha – Bolehošť 620 let
a případně další předměty si můžete zakoupit jako upomínku nebo dárek
v místních obchodech nebo na obecním úřadu.
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Nechte si hýčkat Vaše tělo i duši

MASÁŽE
v Týništi nad Orlicí
Indická masáž hlavy proti stresu a bolestem hlavy: 50 - 200,-Kč
Aromaterapeutická relaxační masáž celých zad:
30 minut - 170,- Kč
50 minut - 300,- Kč
Masáže s lávovými kameny v kombinaci s ruční masáží a odstranění
spoušťových bodů, které jsou původcem bolestí krku, šíje a hlavy:
30 minut - 200,- Kč
60 minut - 400,- Kč
60-90 minut masáže zad s indickou masáží hlavy proti bolestem
a stresu k dokonalému uvolnění s pomocí lávových kamenů
550-750,-Kč
Výhodné zakoupení permanentky minimálně na pět masáží:
získáváte 1 masáž navíc ZDARMA
informujte se - VZP Vám Vaši masáž proplatí
V případě Vašeho zájmu se prosím objednávejte
na telefonu 728 513 002
nebo v Kosmetickém salonu *OLGA*,
Čapkova 803, Týniště n. O.
www.kosmetikaolga.cz
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Termín komunálních voleb je 10. a 11. října 2014.
Do voleb v obci Bolehošť jsou zaregistrovány dvě kandidátní listiny.
Pro seznámení zde uvádíme jejich kandidátní listiny, volební programy a fotografie.

Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát
poř. příjmení, jméno, tituvěk
číslo
ly

Navrhující Politická
strana příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Prause Petr

39

KSČM

BEZPP

seřizovač

Lipiny

2

Gottwald Ondřej

36

KSČM

BEZPP

opravář

Lipiny

3

Nováková Lucie Ing.

31

KSČM

BEZPP

obchodní zástupce

Lipiny

4

Kupka Martin

38

KSČM

BEZPP

vedoucí technických
služeb

B. Lhota

5

Mencl Petr

48

KSČM

BEZPP

dělník

Lipiny

6

Rohlíček Pavel

45

KSČM

BEZPP

referent

Lipiny

7

Máslová Jana

59

KSČM

KSČM

důchodkyně

Lipiny

8

Lhotská Vilma

67

KSČM

BEZPP

důchodkyně

Bolehošť

9

Linková Marie

66

KSČM

KSČM

důchodkyně

Lipiny

PATRIOTI Bolehošť
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

věk

Navrhující Politická
strana příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Kubíček Petr

38

NK

BEZPP

starosta

Bolehošť

2

Végsö Miroslav
MUDr.

52

NK

BEZPP

lékař

B. Lhota

3

Jelen Zdeněk

47

NK

BEZPP

správce a údržbář

Bolehošť
B. Lhota

4

Černý Hynek Ing.

32

NK

BEZPP

revizní technik plynových
zařízení

5

Hojný Petr

37

NK

BEZPP

osoba samostatně výdělečně činná

Bolehošť

6

Kramář Martin

35

NK

BEZPP

státní zaměstnanec

Bolehošť

7

Máslová Marcela
Ing.

38

NK

BEZPP

jednatel společnosti

Lipiny

8

Doležal Milan

37

NK

BEZPP

vedoucí posunu

Bolehošť

9

Tencar Tadeáš

33

NK

BEZPP

řidič

B. Lhota
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Volební program KSČM Bolehošť
2014 – 2018

KSČM se chce nadále podílet na kvalitním a spokojeném životě obyvatel naší obce.
Chceme mít naši obec čistou a bezpečnou, se všemi službami, které slouží k potřebě
mladých lidí, rodin i seniorů. Naši kandidáti budou usilovat o co nejširší kontakt se
svými voliči, aby se seznámili s jejich problémy a připomínkami a pomáhali je řešit.
Naše cíle v oblastech:
Zvyšování vlivu občanů na správu obce – budeme čerpat z řad a připomínek všech
občanů, bojovat proti korupci a protekcionismu.
Finanční stabilita obce – budeme dbát na rozpočtovou kázeň a informovanost občanů.
Dále budeme využívat všech možných dotačních programů.
Školství – naší prioritou je zachování ZŠ a MŠ vč. její kvality v péči o naše nejmenší.
Zdravotní a sociální péče – Budeme pořádat osvětové zdravotní přednášky, přispívat
na činnost charitativních zařízení pro seniory a nemocné občany naší obce, podporovat
rozvoz obědů pro seniory.
Kulturní a společenská činnost - budeme usilovat o zachování již vytvořených
kulturních akcí pořádných obcí i místními organizacemi. Chceme rozšiřovat činnosti
zejména pro mimoškolní aktivity dětí a mládež. V rámci lepší informovanosti občanů
zachováme vydávání obecního zpravodaje. Budeme usilovat o zachování hasičské
výjezdové jednotky.
Doprava a služby – budeme vyžadovat dostupné spojení naší obce s nejbližšími městy
(Týniště nad Orlicí, Opočno), zkvalitníme místní komunikace. Budeme usilovat o
udržení provozu české pošty v hodinách potřebných pro naše občany.
Bytová výstavba – budeme podporovat všechny formy bytové výstavby, zároveň
informovat občany o stavebních parcelách v ul. Solnická a snažit se o maximální
reklamu k prodeji parcel.
Životní prostředí – dbáme na čistotu obce a prosadíme výsadbu nových ovocných
stromů podél komunikací v katastru obce.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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PATRIOTI Bolehošť
Program do volebního období 2014 - 2018
PATRIOTI se chtějí věnovat zejména níže uvedeným cílům:
Školství
Doprava
Sociální a charitativní

Kultura, sport a zájmová činnost

Bydlení a komunální služby
Spojení OBEC-OBČAN

- podpora zachování školní výuky 1. stupně
- větší zapojení školy do kulturního života obce
- neomezování dalších spojů autobusů i vlaků
- důraz na opravy krajských komunikací
- podpora regionálním charitativním sdružením
pečujících o naše občany
- podpora jubilantům a nově narozeným občanům
- zachování tradičních akcí v naší obci
- motivační podpora všem aktivním spolkům a
sdružením
- čistota a pořádek v obci
- nové projekty v komunálních odpadech
- zachování tradice setkávání zastupitelů s občany
2x ročně v obecním hostinci
- rozvoj informačních zdrojů pro občany (zpravodaj, rozhlas, SMS zprávy, internet, úřední deska)

PATRIOTI chtějí být připraveni na možnost získání dotací na některé
z níže uvedených investičních projektů:





přestavba obecního úřadu a hasičské zbrojnice
výstavba sportoviště a zázemí na hřišti před obecním úřadem
úprava kulturního sálu pro sportovní využití
výstavba chodníků a doplnění zeleně

PATRIOTI budou podporovat i další potřebné projekty:









nákup sekacího traktůrku a dalšího vybavení k traktoru
opravu místních (obecních) komunikací
výstavbu čističky odpadních vod u školy a u obecního úřadu
obnovu školní zahrady
rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení a rozhlasu
výstavbu oddechových koutků s herními prvky (Kouty, Lipiny, Lhota)
revitalizaci zeleně před obecním úřadem a v okolí pomníku
výstavbu technického dvora u obecního úřadu
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PATRIOTI Bolehošť

Zleva: MUDr. Miroslav Végsö, Ing. Hynek Černý, Martin Kramář, Zdeněk Jelen,
Petr Kubíček, Petr Hojný, Milan Doležal, Ing. Marcela Máslová (chybí Tadeáš Tencar)

Setkání maminek s cvičením
pro děti do 4 let
Konat se bude v tělocvičně školy
každé pondělí v době 14:45 - 15:45 hodin.
První setkání bude 29. září 2014.
Případné informace na tel. 606 567 221.

Termín voleb do senátu Parlamentu ČR je 10. a 11. října 2014.
Zde uvádíme i kandidáta, který požádal o zveřejnění svého programu.
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