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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Výpis ze zápisu č. 4/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 20. 4. 2015
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, Z. Jelen
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: Baše Jan, Stodůlka Marek

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni M. Végsö a Z. Jelen.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Végsö
a Z. Jelena.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
(viz příloha) včetně jeho doplnění (bod č. 9,
11, 12, 13).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 3/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku

Bod č. 4: Smlouva o finančním příspěvku SDH, MS Bolehošť, SK Sokol
Lipiny
Zastupitelé byli seznámeni s žádostmi o
příspěvek místních spolků, které byly
zohledněny v rozpočtu obce.
MS Bolehošť žádost ve výši 7.000,- Kč
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek MS
Bolehošť ve výši 7.000,- Kč a pověřuje starostu k sepsání a podpisu smlouvy.
SDH Bolehošť žádost ve výši 20.000,- Kč
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
SDH Bolehošť ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu k sepsání a podpisu smlouvy.
SK Sokol Lipiny žádost ve výši 10.000,- Kč
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek SK
Sokolu Lipiny ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu k sepsání a podpisu smlouvy.

Bod č. 5: Darovací smlouva s Oblastní
charitou Červený Kostelec
Starosta obce předložil zastupitelům návrh
darovací smlouvy s Oblastní charitou
Červený Kostelec. Návrh je ve výši 5.000,Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/4/2015
Zastupitelé obce souhlasí s návrhem darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený
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Kostelec ve výši 5.000,- Kč a pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 6: Žádost oblastní nemocnice v
Jičíně
Starosta seznámil přítomné s žádostí o
příspěvek oblastní nemocnice v Jičíně na
zřízení Baby boxu. Vzhledem k tomu, že
nemocnice není v našem regionu, nechal
hlasovat o vyhovění žádosti o příspěvek.
Hlasování:
Neposkytnutí příspěvku: 7 hlasů (Kubíček,
Mencl, Végsö, Jelen, Kramář, Nováková,
Prause)
Poskytnutí příspěvku: 2 hlasy (Černý,
Hojný)
Usnesení č.7/4/2015
Zastupitelé obce rozhodli o neposkytnutí
příspěvku oblastní nemocnici v Jičíně na
zřízení Baby Boxu.

Bod č. 7: Smlouva o výpůjčce EKOKOM
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení smlouvu o výpůjčce sběrných
nádob s firmou EKO-KOM.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/4/2015
Zastupitelé obce schvalují smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM a pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 8: Úprava směrnice č. 1/2014 –
k zadávání veřejných zakázek
Zastupitelé byli seznámeni s úpravami
směrnice č. 1/2014 – k zadávání veřejných
zakázek.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravy směrnice č. 1/2014. Tím vznikne nová směrnice
č. 1/2015 a zároveň se ruší původní č.
1/2014.

Bod č. 9: Nová směrnice č. 2/2015 –
odpisový plán
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení novou směrnici č. 2/2015 –
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odpisový plán.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 10/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.
2/2015 – odpisový plán.

Bod č. 10: Rozpočtová opatření
Zastupitelům byla předložena rozpočtová
opatření 1, 2, 3, 4, 5, která byla schválena
starostou obce.
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtová
opatření (viz příloha).
Dále bylo předloženo zastupitelům ke
schválení rozpočtové opatření č. 6 (viz
příloha)
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 11/4/2015
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 6.

Bod č. 11: Smlouva o výpůjčce vybavení v obecním hostinci
Přítomní byli seznámeni s návrhem smlouvy
pana Libora Tobiáška o bezplatné výpůjčce
vybavení v obecním hostinci (na sále).
Zastupitelé berou na vědomí tento návrh
smlouvy a pověřují starostu obce
k upřesnění podmínek smlouvy do příštího
zasedání.

Bod č. 12: Posouzení nabídek na vybavení baru v restauraci hostince
Zastupitelům byly předloženy nabídky na
vybavení baru v restauraci obecního
hostince. Osloveny byly 3 firmy, z nichž 2
poslaly nabídku. Hodnocen byl především
rozsah nabídky a provedení úprav. Cena
bude upravena po jednání s dodavatelem.
Firma Zich - hlasování: 8 hlasů
Firma Trefa - hlasování: 0 hlasů
Zdržel se hlasování: 1 (H. Černý)
Usnesení č. 12/4/2015
Zastupitelé obce vybrali nabídku na vybavení baru v restauraci od firmy Zich a pověřují starostu k upřesnění nabízeného vybavení a k zadání této zakázky.
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V 21 h odešli P. Prause a L. Nováková
(zaměstnání)

Bod č. 13: Posouzení nabídek na dveře restaurace/sál v hostinci
Zastupitelům byly předloženy nabídky na
dvoje dveře v restauraci obecního hostince.
Osloveno bylo 10 firem, z nichž 5 poslalo
nabídku. Hodnocena byla cena, rozsah úprav
a návrh zpracování nového vybavení.
Firma K plasty (2 var.) - hlasování: 0 hlasů
Firma PROPLAST K (1 var.) - hlasování: 0
hlasů
Firma Okna Macek (4 var.) - hlasování: 7
hlasů (vybrána nab. č. 252/2015 – 96.207,Kč Al dveře)
Firma DOOREG (1 var.) - hlasování: 0 hlasů
Firma ARTOKNA (2 var.) - hlasování: 0
hlasů
Usnesení č. 13/4/2015
Zastupitelé obce vybrali nabídku na interiérové hliníkové dveře od firmy Okna Macek
a.s. (č. nab. 252/2015) a pověřují starostu
k upřesnění a zadání této zakázky.
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Zastupitelé obce schvalují záměr na pronájem obecního hostince.
d) BRKO – informace o kontejnerech na
Bioodpad
(aktuálně
je
nedostatek
kontejnerů)
e) Zastupitelé byli seznámení s žádostmi o
koupi pozemků p. č. 301, 1614/4 a 1640/6.
Zastupitelé obce berou na vědomí a pověřují
starostu ke zveřejnění záměru o prodeji.
f) Seznámení s přípravou na kontrolu a
případnou obnovu vrtu firmou AQUA Servis
g) Dotace z POV na komunikace – oznámení
o zamítnutí žádosti o dotace z POV
h) Projednání žádosti o příspěvek
společnosti Lékaři bez hranic. Zastupitelé
berou na vědomí žádost a ponechávají její
případné schválení v ohledu na vývoj příjmů
do obecního rozpočtu
i) DSOP – seznámení s činností svazku obcí
a aktuálním dění
j) nabídka možnosti školení pro zastupitele
obce

Bod č. 15: Diskuze

Bod č. 14: Ostatní

Bod č. 16: Závěr

a) výjezdová jednotka JPO
Projednání otázky školení velitelů výjezdové
jednotky a proškolení dalších členů JPO.
Starosta SDH, pan J. Baše, byl pověřen
zastupiteli k podání informace o počtu
potřebných školení včetně rozpočtu a sdělení
návrhů na velitele výjezdové jednotky do
konce listopadu 2015. Pozváni byli také M.
Stodůlka a T. Tencar (nedostavil se)
k objasnění situace ohledně ukončeného
školení na pozici velitelů JSDH.
b) Informace o prodeji stavebních parcel na
Solnické
c) Starosta informoval zastupitele o
zveřejnění záměru a podání inzerátu na
pronájem obecního hostince a zároveň
nechal hlasovat o záměru na pronájem
hostince.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 14/4/2015

Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 22.40 hod. ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 4. 2015

Výpis ze zápisu č. 5/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 18. 5. 2015
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva (Prause
18.45 h a Hojný 19.20 h)
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: P. Hojný, M. Kramář
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: manželé Bednářovi

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
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byli jmenováni P. Hojný a M. Kramář.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P. Hojného a M. Kramáře.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
(viz příloha) včetně jeho doplnění (bod č. 10,
11, 12, 13).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 4/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku

Bod č. 4: Schválení závěrečného účtu
a účetní závěrky obce za rok 2014
Bod byl přesunut na příští zasedání.

Bod č. 5: Pronájem Obecního hostince
Starosta obce předložil zastupitelům návrh
smlouvy na pronájem Obecního hostince.
Zároveň se dostavil zájemce o pronájem pan
Bednář, který seznámil zastupitele se svým
záměrem provozování hostince.
a) zastupitelé se dohodli na ukončení
zveřejněného záměru na pronájem Obecního
hostince k 18. 5. 2015
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/5/2015
Zastupitelé obce ukončují záměr pronájmu
Obecního hostince k 18. 5. 2015, z důvodu
vybrání nového pronajímatele.
b) zastupitelům zájemce představil svůj
záměr na provozování Obecního hostince
Hlasování: pro 9 : proti 0
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Usnesení č. 4/5/2015
Zastupitelé obce vybrali nového provozovatele Obecního hostince pana Jana Bednáře,
s termínem pronájmu od 1. 6. 2015 a pověřují starostu k uzavření a podpisu nájemní
smlouvy.
c) Zastupitelé projednali nový provozní řád
kulturního sálu Obecního hostince, který
nebude již součástí pronájmu restaurace a
dále podmínky krátkodobého pronájmu
kulturního sálu v Obecním hostinci.
Krátkodobý pronájem bude umožněn všem
zájemcům o využití tohoto sálu. Podmínky
budou mj. zveřejněny na webových
stránkách obce.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/5/2015
Zastupitelé obce schválili nový Provozní
řád kulturního sálu Obecního hostince a
podmínky jeho krátkodobého pronájmu.

Bod č. 6: Nový územní plán obce
Zastupitelstvo obce Bolehošť na základě
návrhu
předloženého
Městským
úřadem Kostelec n. Orl., stavebním úřadem
– životním prostředím schválilo nový
územní plán obce Bolehošť
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.6/5/2015
S o u h l a s í s vyhodnocením výsledků
projednání návrhu Územního plánu Bolehošť a s návrhem rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek.
V y d á v á v souladu s § 6 odst. 5 písm. c)
a § 43 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
a v souladu s § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jako opatření obecné povahy č. 1/2015 Územní plán Bolehošť, vypracovaný paní Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou, A. Hanuše 182, 561 64 Jablonné n.
Orl., a to po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh není v rozporu
s Politikou územního rozvoje 2008,
se Zásadami územního rozvoje Královéhra-
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deckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem Krajského úřadu
Královéhradeckého
kraje
č.
j.
20342/UP/2014/Sm ze dne 24. 11. 2014.
B e r e n a v ě d o m í ukončení platnosti
Územního plánu obce (ÚPO) Bolehošť
schváleného Zastupitelstvem obce Bolehošť
dne 15. 3. 2001, včetně změny č. 1 ÚPO Bolehošť vydané dne 20. 8. 2009, a to ke dni
nabytí účinnosti opatření obecné povahy č.
1/2015 o vydání Územního plánu Bolehošť.
R u š í ke dni nabytí účinnosti opatření
obecné povahy č. 1/2015 (o vydání Územního plánu Bolehošť):
obecně závaznou vyhlášku Zastupitelstva
obce Bolehošť o schválení Územního plánu
obce Bolehošť a vyhlášení jeho závazných
částí ze dne 15. 3. 2001

Bod č. 7: Zrušen
Bod č. 8: Smlouva o výpůjčce zařízení
do kulturního sálu
Starosta seznámil přítomné s podmínkami
smlouvy o výpůjčce zařízení do kulturního
sálu
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
výpůjčce zařízení do obecního hostince a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 9: Smlouva o dílo AQUA Servis
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení smlouvu o dílo s AQUA Servisem
na revizi vrtu ve výši 24.140,- Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
dílo s AQUA Servisem na revizi vrtu a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 10: Smlouva o věcném břemenu – RWE – komunikace na Solnické
Přítomní

byli

seznámeni

s podmínkami

smlouvy o věcném břemeni s RWE na
komunikacích u parcel na Solnické.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na
věcné břemeno s firmou RWE na komunikace u parcel na Solnické a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 11: Schválení záměru č. 2/2015
na prodej pozemků
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení záměr č. 2/2015 o prodeji
pozemků.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 10/5/2015
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č.
2/2015 o prodeji pozemků a pověřují starostu k případnému sepsání a podpisu kupních
smluv.

Bod č. 12: Zadávací řízení na projekt
stavby OÚ a hasičské zbrojnice
a) Zastupitelé obce projednali podmínky pro
zadávací řízení na projekt stavby OÚ a
hasičské zbrojnice.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 11/5/2015
Zastupitelé obce schvalují podmínky zadávacího řízení na projekt stavby OÚ a hasičské zbrojnice.
b) Ustanovení komise pro výběr dodavatelů
k projektu stavby OÚ a hasičské zbrojnice.
Jedná se o výběr dodavatele stavby (stavební
práce), dodavatele vytápění (dodávky),
případně na společný výběr dodavatele. Tato
komise bude pověřena také pro otevírání
obálek s došlými nabídkami.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 12/5/2015
Zastupitelé stanovili výběrovou komisi pro
výběr dodavatelů stavebních prací i dodávky včetně otevírání obálek na projekt stavby
OÚ a hasičské zbrojnice ve složení:
Ing. J. Myšák (Irbos), Kubíček, Mencl,
Prause, Hojný
Náhradníci: paní Myšáková
(Irbos),

Strana - 8 Vydání 3/2015

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Nováková, Kramář, Jelen, Černý

Bod č. 13: Rozpočtová opatření
Zastupitelům byla předložena rozpočtová
opatření 6, 7, 8, která byla schválena
starostou obce.
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtová
opatření (viz příloha).
Dále bylo předloženo zastupitelům ke
schválení rozpočtové opatření č. 9 (viz
příloha)
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 13/5/2015
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 9.
Ve 22.40h odešla L. Nováková (zaměstnání)

Bod č. 14: Příprava dalších projektů
a oprav pro rok 2015
a) oprava místních komunikací - osloveno
bylo 6 firem: Roadmedic, Repare Trutnov,
Roadstav, Kat stavební, Silteko, OK Skála
Nabídku zaslaly 3 firmy: Roadmedic,
Repare, Roadstav
Zastupitelé
hodnotili
nabídky
dle
jednotkových cen a způsobu použité
technologie oprav. S ohledem na srovnatelné
ceny
byla
vybrána
technologie
JETPATCHER a nabídka spol. Roadmedic
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 14/5/2015
Zastupitelé obce vybrali firmu Roadmedic a
pověřují starostu k zadání zakázky.
Projednávání příprav na další projekty bylo
přesunuto na příští zasedání.

Bod č. 15: Ostatní
Bod č. 16: Diskuze
Body č. 15 a 16 byly přesunuty na příští
zasedání.

Bod č. 17: Závěr
Zastupitelé požádali o předčasné ukončení
zasedání a přesunutí nedořešených bodů na
příští zasedání. Zasedání bylo ukončeno
v 23.00 hod.

Výpis ze zápisu č. 6/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 1. 6. 2015
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: P. Prause, L. Nováková
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: H. Vinterová

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni P. Prause a L. Nováková.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P. Prause
a L. Novákovou.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
(viz příloha) včetně jeho doplnění (bod č. 8).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 5/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku

Bod č. 4: Vznesení žádosti pí. Vinterové o písemné vyjádření ve věci komunikace u Bajerových – uvolnění
přístupové komunikace na pozemek
Situace ohledně přístupové komunikace je v
současné době v řešení u právního zástupce
obce a zpráva paní Vinterové bude předána
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Bod č. 5: Schválení závěrečného účtu
a účetní závěrky obce za rok 2014
Závěrečný účet obce za rok 2014 byl
zveřejněn od 15.5. – 30. 5. 2015 jeho
součástí je zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2014.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2014 bez výhrad.
Účetní závěrka obce za rok 2014 byla
předložena zastupitelům obce ke schválení.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014.
Závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok
2014 schválili:
Petr Kubíček, Miroslav Végsö, Zdeněk
Jelen, Hynek Černý, Petr Hojný, Lucie
Nováková, Martin Kramář, Petr Prause, Petr
Mencl

Bod č. 6: příprava dalších projektů a
oprav pro rok 2015
a) oprava místních komunikací – seznámení
s postupem prací oprav místních komunikací
b) prodloužení vodovodu v Lipinách –
Zastupitelé obce pověřují starostu k zadání
poptávkového řízení prodloužení vodovodu
v Lipinách.
c) oprava oplocení vodojemu
Zastupitelé prodiskutovali možnosti oprav
oplocení vodojemu a pověřili Petra Prauseho
ke zjištění nákladů na opravu oplocení do
příštího zasedání.
d) oprava střechy nad restaurací + WC
personálu
Vzhledem k počtu rozpracovaných projektů
a oprav bude oprava střechy řešena
v pozdějším termínu.
e)
zadání
zpracování
projektové
dokumentace na chodníky (Solnická,
hostinec, Lhota)
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Zastupitelé pověřují starostu k zadání
poptávky na dokumentaci pro stavbu
chodníků.
f)
zadání
zpracování
projektové
dokumentace na čističku OV a rekonstrukci
školních toalet
Zastupitelé budou tento projekt řešit
v pozdějším termínu.

Bod č. 7: Informace o ukončené opravě propustku mezi rybníky Nadýmač
a) s ohledem na časově omezený termín
ukončení
stavby,
z důvodu
nutnosti
vypuštění rybníka, muselo být zvoleno
dražší potrubí (termín dodání) a tím se cena
za
stavbu
zvýšila
nad
hranici
předpokládaných výdajů 50.000,- Kč
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.5/6/2015
Zastupitelé dodatečně schvalují navýšení
ceny opravy propustku mezi rybníky Nadýmač v celkové hodnotě 75.975,- Kč.
b) starosta seznámil přítomné s celkovým
stavem pročištění Nebeského potoku v úseku
od Neterdů k propustku mezi rybníky
Nadýmač. Náklady byly hrazeny ze strany
Obce Bolehošť, Povodí Labe a správy
Kolowratského rybářství. Agrospol Bolehošť
práce na pročištění potoku (úseku v Malém
Nadýmači) doposud nezahájil. Zastupitelé
pověřují starostu k jednání s Agrospolem o
dokončení pročištění Nebeského potoku
(vlastníka toku v M. Nadýmači) z důvodu
hrozící havárie v případě záplav.

Bod č. 8: Žádost na úpravu kupní
smlouvy k prodeji pozemku
Zastupitelům byla přednesena žádost o
úpravu kupní smlouvy zájemce o stavební
parcely na Solnické.
Zastupitelé zamítli žádost a potvrdili platnost
stávajících podmínek pro prodej stavebních
parcel na Solnické.

Bod č. 9: Zadání strategického rozvojového dokumentu a pasportu komunikací vč. dalšího vybavení

Strana - 10 Vydání 3/2015

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Starosta seznámil přítomné s návrhem zadat
vypracování strategického rozvojového
dokumentu
a
pasportu
komunikací.
Zastupitelé berou na vědomí a pověřují
starostu k zjištění ceny a bližších informací.

Bod č. 10: Příprava na gulášové slavnosti
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s podmínkami,
programem,
přípravou
reklamy a plakátů na gulášové slavnosti
konané 15. 8. 2015.

Bod č. 11: Ostatní
a) příprava na projekt stavby OÚ (vyklizení
objektů, techniky SDH, omezení provozu
úřadu)
Zastupitelé byli seznámeni s postupem
příprav na projekt stavby OÚ a Hasičské
zbrojnice
b) uvolnění skladů za hostincem – starosta
byl pověřen k projednání s panem Uhlířem
uvolnění skladů, alespoň po dobu stavby
c) nepořádek – skládka u rybníku Baba
d) oprava plotu u hřiště – pan starosta
projedná opravu plotu na hřišti u obecního

úřadu s majitelem p. Novákem
e) aktuální informace o prodeji parcel na
Solnické + seznámení s uložením sítí pod
pozemkem A1 a A2
f) stanovení podmínek pro akce pořádané na
hřišti před OÚ – místní spolky budou
osvobozeny od poplatků za energie

Bod č. 12: Diskuze
Bod č. 13: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 21 hod. ukončil.

Činnost v obci





odstranění všech stromů a keřů před
obecním úřadem a v blízkosti pomníku
padlých
rekultivace travnaté plochy ve školní
zahradě vč. odstranění starých nefunkčních houpaček
průběžný úklid krajnic a sekání trávy
v obci vč. příkopů
oprava
místních
komunikací

Zelená sobota
Již po třetí se u nás konala na začátku jara akce ZELENÁ SOBOTA, kterou jsme se letos
zapojili do celorepublikové akce, UKLIĎME ČESKO.
Dobrovolníci z řad zastupitelů, místních spolků a ostatních občanů se sešli v sobotu 18.
dubna v 8:30 h před obecním úřadem. Zde došlo k rozdělení brigádníků do skupin a zadání tras
nebo míst určených k úklidu. Účastníci si měli možnost vzít na cestu nápoj a sušenku, případně
rukavice a vybaveni byli také pytli na odpadky.
Malí hasiči se svými vedoucími se rozdělili do dvou skupin a vyrazili od obecního úřadu
směrem na Spraše a k vlakovému nádraží.
Myslivci dali k dispozici dva traktory s přívěsy. Na starost měli úklid v lesích Jírovství a
v remízku u vodojemu.
Další skupina vybavena obecním traktorem s přívěsem likvidovala nepořádek v lese
Mlaka. Zbývající občané se vrhli na úklid půdy ve škole.
Po celé dopoledne likvidovali účastníci drobné černé skládky a sbírali odhozené lahve,
plechovky, kelímky, pneumatiky, autosoučástky, domácí spotřebiče a mnoho dalších odpadků,
které v okolí naší obce místní nebo cizí občané odhodili.
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Ve škole se z půdy odnášely staré nepoužívané předměty, které se sem za léta nastřádaly.
Tato práce byla náročná nejen pro alergiky na všude přítomný prach, ale také na fyzičku. Každý
si vyzkoušel chůzi se zátěží z 2. patra do přízemí, a to min. 50 krát. Vše se uložilo na plochu za
školou a následně se vše třídilo podle druhu odpadu. Za tuto školní brigádu nám po její skončení
připravil personál školy, paní H. Boukalová a paní D. Školníková, sladké občerstvení, za což
byli jistě všichni rádi.
Součástí této soboty byl také sběr objemného odpadu. Pro
tento
účel
byl
k dispozici kontejner,
kam mohli občané uložit vše, co se běžně
nevejde svým objemem do popelnic.
Na závěr lze shrnout, kolik se toho
vlastně posbíralo. Po
vytřídění plastů, skla,
kovů, papíru, nebezpečného odpadu, dřevěných částí (např.
nábytku) se odvezly 3
plné kontejnery směsného odpadu. Min.
další 1-2 kontejnery by se naplnily vytříděným odpadem.
Za tuto dobrovolnickou pomoc nejen obci, ale především pro nás všechny, patří poděkování těm, kteří se této akce zúčastnili. Bylo nás opět více než loni. Bez těchto lidí by naše keře,
příkopy a lesy i nadále zdobilo množství odpadků.
Poděkování náleží těmto dobrovolníkům: Z. Jelen, Z.
Andržová, P. Prause,
M. Végsö, H. Černý,
L. Nováková, M.
Kramář, M. Čuda, P.
Kubíček, J. Miřijovský, J. Netík, J. Baše
nml., S. Burešová, A.
Jelínková, J. Máslová, P. Sedlák, P. Sedlák, M. Doležal, P.
Doležalová, D. Zámečníková, myslivci
B. Roll, J. Šesták, Z.
Matyk, J. Lankaš, L.
Šimána, Z. Hušek) a
asi 15 dětí z SDH.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Nový územní plán obce
V červenci roku 2013 bylo schváleno zadání územního plánu Bolehoště. Následně byl vybrán zpracovatel a občané byli vyzváni k předložení požadavků nebo připomínek.
Počátkem tohoto roku bylo oznámeno veřejné projednávání a po závěrečném kole schvalovacího procesu byl v květnu schválen nový územní plán s platností od 19. 5. 2015.
Nový územní plán se nyní upravuje do digitální podoby, která umožní jeho zveřejnění na
stránkách internetu, mj. i na mapovém serveru Gramis.

Bio odpad
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o nové možnosti ukládat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. U obecního úřadu byl umístěn kontejner pro uložení „měkkého“ bio odpadu (tj. tráva, listí, ovoce, plevel apod.). Dále bylo zřízeno nové stanoviště pro „dřevitý“ bioodpad rostlinného původu (tj. především větve). Stanoviště se nachází poblíž spol. Agrospol, při výjezdu z obce na Spraše.
Na uvedených stanovištích jsou umístěny informační cedule, jejichž OBSAH PROSÍME
DODRŽOVAT!
Žádáme tímto občany, aby nemíchali „měkký“ a „dřevitý“ odpad a ukládali ho na správných stanovištích. V případě smíchání obou druhů, nebudeme moci tento odpad správně zlikvidovat a pro obec to přinese další náklady navíc. DĚKUJEME!
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Opravy v Obecním hostinci
S ohlede
m na ukončený
pronájem
Obecního hostince, využila
obec této možnosti
k opravám tohoto objektu.
Kdo navštěvoval místní kulturní
stánek,
jistě ho mnohdy napadlo, že
mnohé vybavení a technický stav jsou již
za hranicí své
životnosti. Bohužel,celková
rekonstrukce
by obsahovala
náklady
v řádech několika
milionů
korun. O tom,
že obec nemůže takové prostředky nyní
investovat, netřeba se více
rozepisovat.
Zastupitelé pro
letošní
rok
uvolnili
alespoň
malou
část z rozpočtu
obce pro některé opravy.
V restauraci bylo vyměněno zázemí okolo výčepního pultu. Byl pořízen nový nábytek, nerezový výčepní pult vč. technologie a obložení stěn.
Dále bude provedena výměna obou dveří z restaurace do sálu. Opraveno bylo také sociální
zařízení pro personál. Tento rok bude ještě opravena střecha nad přístavkem (kuchyně a sklady)
a vyměněna budou okna v kuchyni.
Další práce obstaral již nový nájemce p. Bednář, který vymaloval restauraci, pomohl se
zapojením technologie k výčepu a další menší opravy.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Restaurace mj. tímto získala i svůj nový, mnohem hezčí vzhled. Pevně věříme, že zmíněné
opravy přispějí i k lepší kultuře tohoto zařízení a spokojenosti návštěvníků.

Změna stavby budovy OÚ a přístavba hasičské zbrojnice
Již v předchozích zpravodajích jsme avizovali zájem požádat o dotaci na výše uvedený
projekt. Dotace by měla obci pomoci financovat většinu úprav na stávajícím objektu. Konkrétně
zateplení budovy, výměnu oken a nové vytápění. Další část stavby bude hradit již pouze obec to
z velké části pomocí úvěru a částečně z rozpočtu obce pro tento rok.
Na jaře byly vyhlášeny poslední dotační výzvy z předcházejícího dotačního období 20102014. Naše obec uspěla se svou žádostí v kapitole „energetické úspory veřejných objektů“ a obdržela již souhlasné stanovisko s poskytnutím dotace. Nyní čekáme na smlouvu, aby bylo možno čerpat dotaci a zároveň zahájit stavbu. Počátkem června bylo vypsáno výběrové řízení na
dodavatele celé stavby. Stavební firma by měla být vybrána koncem června, a pokud bude vše
v pořádku, objekt bude předán stavebníkům do poloviny července. S ohledem na termín, do kdy
musejí být finanční prostředky z EU vyčerpány, měla by být stavba ukončena do konce listopadu tohoto roku.
Obec se na zmíněnou stavbu postupně připravovala a nyní probíhají již práce na vyklízení
staré garáže za obecním úřadem, hasičské zbrojnice a prostranství kolem budovy. Během stavebních prací, které zasáhnou i do interiérů budovy, bude nutné omezit provoz obecního úřadu a
knihovny. Termíny a rozsah případného omezení bude občanům předem oznámen.
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Příprava na Gulášové slavnosti
Tato akce je oblíbená nejen místními občany pro skvělé gastronomické zážitky, ale i pro
zábavu dospělých a dětí. Bohužel to, co probíhá jenom jeden den, znamená pro přípravu takové
akce mnoho týdnů práce. Běžného návštěvníka ani nenapadne, co je nutné předem obstarat.
Jedna část příprav je tedy vše dobře naplánovat, zajistit zapůjčení nebo pronájem většiny
vybavení, vybrat a zajistit účinkující, reklamu, program, reprezentační ceny, soutěžící atd.
Druhá fáze příprav je vidět především na hřišti. Když se několik dnů předem začnou přivážet stany, pódium, lavice, desítky kabelů a dalších nutných zařízení pro zajištění klidného
průběhu akce, především z pohledu technického zabezpečení.
Tou poslední částí je opět odvoz a úklid všeho, co se přivezlo nebo co tu návštěvníci zanechali.
Během druhé a třetí části příprav je zapotřebí i většího počtu dobrovolníků, kteří pomohou
s výstavbou celého areálu a bez těchto pomocníků by se stavba zázemí jen těžko podařila. Proto
budeme i letos rádi, když nám občané, sympatizanti slavností a členové místních spolků přijdou
pomoci.
Součástí té první části jsou i přihlášky všech prodejců a především soutěžících se svým
gulášem. Již nyní se proto mohou hlásit nejen pravidelní účastníci, ale i nový zájemci. Přihláška
vč. pokynů a podmínek k účasti, je uvedena na webových stránkách obce nebo ji můžeme na
vyžádání zájemcům zaslat emailem.

Termín pro podání přihlášek na GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI
k soutěži gulášů nebo prodeji ostatního zboží
je 10. 7. 2015.
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Oprava propustku mezi rybníky M. a V. Nadýmač
Zjara proběhla oprava propustku pod místní komunikací mezi rybníky Malý a Velký Nadýmač. Tato oprava byla plánována a navazovala na čistění Chropotínského potoka v úseku od
rodiny Silných po přítok do M. Nadýmače. Dále muselo dojít k dohodě s vlastníkem V. Nadýmače, aby ponechal několik dnů vypuštěný rybník po výlovu, z důvodu snížení hladiny.
Během opravy došlo k zajištění stávajícího propustku (prodloužení stávajícího potrubí a
zpevnění okolí propustku kameny), výstavby nového propustku z důvodu větší kapacity a rychlejšího průtoku mezi rybníky. V blízkosti nového propustku byly zpevněny břehy a odstraněny
sedimenty na obou stranách, tedy ve Velkém i Malém Nadýmači. Dále zbývá vytvořit (odbahnit) průtok přes Malý Nadýmač, který vlastní společnost Agrospol. Ve výhledu je také odbahnění rybníku V. Nadýmač, který vlastní rybářství Kolowrat, což by pomohlo k dalšímu zrychlení
průtoku. Zde zatím není dán termín ani přesný záměr.
Milí čtenáři, již po třetí Vás zdravím z nové
rubriky, kde se věnujeme otázkám, které Vás
zajímají.

Otázka první: V minulém zpravodaji
jsme se dočetli, že obec nakoupila nový
traktor na sekání. Zajímalo by nás,
proč nebyla v poptávkovém řízení oslovena takřka místní firma Agrico Týniště
nad Orlicí? Vzhledem k tomu, že obec s touto firmou v minulosti již spolupracovala, by byla zajisté nabídnuta i příznivější cena.
Odpověď: Současný sekací traktůrek byl velmi poruchový a prakticky dosloužilý. Z tohoto důvodu obec plánovala již v roce 2014 pořízení nového podstatně výkonnějšího sekacího traktoru.
Obec oslovila 4 doporučené firmy, z nichž byl vybrán stroj v profesionální kategorii. Při výběru
nebyla důležitá pouze pořizovací cena, ale také poskytnutý servis a další služby. Společnost Agrico nebyla oslovena z důvodu částečné nespokojenosti se servisem původního traktoru.

Otázka druhá: S tímto tématem souvisí má druhá otázka a to je kvalita sečení zelených ploch v obci. Proč se tráva nesbírá, popřípadě nemulčuje?
Odpověď: Nový stroj je zcela novým modelem pro rok 2015. Jak se již během nákupu ukázalo,
není doposud k dispozici speciální díl pro umožnění mulčování trávy (bude dodán koncem
června). Tento stroj je podstatně výkonnější, má větší záběr, vyšší rychlost sekání a umožňuje
sekat i vyšší a hustší trávu. Ani tyto možnosti nového traktoru neznamenají, že stihneme vždy
posekat všechny zelené plochy v krátkém termínu, v době velmi rychlého růstu trávy. Z důvodu
náročnosti (časové i pracovní) většinu zelených ploch obec pouze seká, nikoliv sbírá do zásobníku. Po projednání se zastupiteli bylo dohodnuto, že sekání trávy se sběrem bude prováděno na
plochách před Obecním úřadem, na hřištích u školy, před OÚ a dále u zvoničky. Ostatní plochy
budou nadále pouze sekány a po dodání chybějícího dílu mulčovány. Tímto se zlepší vzhled zelených ploch v naší obci. V některých obcích mají pro tuto činnost několik zaměstnanců. Rozpočet naší obce nám umožňuje zaměstnat pouze jednu osobu a dále jednoho brigádníka na letní
sezonu.
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Otázka třetí: Pane starosto, otázka č. 3 je vlastně částečně již zodpovězena, ale
přesto se ptám: ne KDY bude otevřen, ale PROČ byl Obecní hostinec tak dlouho
uzavřen?
Odpověď: Ano, máte pravdu, Obecní hostinec je již v současné době opět v provozu. S ohledem
na termín ukončení předchozího nájmu (k 31.3.), nám nezbývalo mnoho času na vypsání výzvy
k podání nabídek na pronájem Obecního hostince. Zároveň obec chtěla v tomto období provést
některé nutné opravy v objektu (celková výměna zázemí restaurace, dvoje nové dveře do sálu,
sociální zařízení pro personál). Nový nájemce podal nabídku v polovině května a po vzájemné
dohodě došlo k součinnosti s urychlením oprav a předání objektu novému provozovateli Obecního hostince. Tímto mu přejeme, aby se mu dařilo v podnikání a měl dostatek návštěvníků nejen v restauraci, ale i na kulturních akcích.
Děkuji panu starostovi za odpovědi, samozřejmě i já přeji novému panu provozovateli hodně
spokojených hostů a třeba se sejdeme na letní zahrádce při něčem osvěžujícím a budete mít příležitost zeptat se na věci, které Vás zajímají.
Své další dotazy můžete sdělit osobně, e-mailem nebo telefonicky. Potkáváme se na spoustě
míst, tak myslím, že otázek na věci, které Vás zajímají, se najde dost.
připravila Zdeňka Andržová
V tomto roce se v několika dílech opět podíváme do historie naší obce. Vycházet budeme
z dostupných zdrojů, především pak
z obecních kronik a knihy „Bolehošť v zrcadle
dějin“, autora Pavla Kubíčka. Věnovat se budeme především období z let 1948 – 1989. Dále si připomeneme významné objekty, události
a osoby. Společně nahlédneme i do nalezené,
ale značně poškozené kroniky Českého svazu žen.

Správní vývoj obce
Obce Bolehošť a Bol. Lhota byly právně od roku 1924 samostatné. K jejich opětovnému
sloučení došlo až v roce 1960 (30. 3.), kdy byly sloučeny nejen obce ale i JZD. Obě obce patřily
do roku 1960 pod politický okres Dobruška. Soudní okres měly do roku 1949 v Opočně a poté
do roku 1960 v Novém Městě nad Metují. Od roku 1960 patřila celá obec pod okres Rychnov
nad Kněžnou. Matričním obvodem patřila Bol. Lhota mezi lety 1950 – 1958 (30. 6.) pod Bolehošť, od tohoto data pak pod Opočno.

Náboženství a demografický vývoj
Církevní představitelé ani církev sama nepatřili mezi oblíbence komunistického režimu a
tomu odpovídala i pozice náboženství ve společnosti. Křesťanské zvyky samozřejmě nevymizely, ale veřejně proklamovaná zbožnost nebyla žádoucí. Proto také ti, jejichž víra nebyla dosti
pevná, často od náboženského cítění svého či svých rodičů raději upustili, aby si tak např. pro
svoji rodinu vybudovali lepší postavení v „nové společnosti“. Důsledkem tohoto tlaku režimu na
náboženství byl klesající počet věřících, který se projevil i na vesnici.
Řada kněží dokonce prošla vězením a stala se obětí justiční zvůle komunistického režimu.
Členům církve byla upírána základní práva, znesnadněno bylo přihlášení dětí na náboženství
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apod. Kněží mohli v duchovenské službě působit výhradně se státním souhlasem a pod plným
státním dozorem. Po roce 1949 také církev ztratila veškeré vedení matrik.
Jelikož se při sčítání lidu neuváděla příslušnost věřících k jednotlivým církvím, nevíme,
jak se počet věřících měnil.
Na základě statistik ze sčítání lidu můžeme vysledovat neustálý pokles počtu obyvatel. Se
vznikem JZD se venkov začal vylidňovat ještě rychleji. Zcela přirozený úbytek nastal částečně
během druhé světové války, ale zejména po ní, kdy se řada lidí odstěhovala do pohraničí. I během dalších desetiletí se úbytek obyvatel obce nezastavil, za každých 10 let se počet lidí snížil
přibližně o 50 osob. Zatímco v roce 1950 žilo v Bolehošti 783 občanů, v roce 1980 již jen 627.
Největší procentuální pokles nastal v Lipinách, jejichž počet obyvatel se zmenšil téměř na polovinu. O 100 osob se snížil i stav obce Bol. Lhota.

Hospodářské poměry v obci
Vývoj JZD a dalších místních podniků
Zakládání JZD se téměř nikde neobešlo bez problémů. Mezi rolníky dlouho přetrvávala
nedůvěra k jejich zakládání, které postupně znamenalo spojování jednotlivých hospodářství,
movitého i nemovitého majetku. Cílem zakládání JZD mělo být společné hospodaření ve všech
složkách, což se samozřejmě zejména těm schopnějším, případně bohatším nelíbilo. V Bolehošti
byl zaveden v roce 1952 tzv. II. (přechodný) typ (nebo-li, byla úspěšně realizována hospodářsko-technická úprava půdy (HTÚP) a typ III. byl dosažen o rok později. Ne všude se však družstvo na první pokus udrželo. Družstva trpěla nedostatkem pracovních sil a zejména mechanizace. V Bol. Lhotě se tak v roce 1954 po nevýrazné dvouleté činnosti JZD rozpadlo. Důvodem
tohoto krachu bylo rozorávání mezí a přerozdělování pozemků, což se řadě rolníků nelíbilo. Nové družstvo vzniklo v Bol. Lhotě až v roce 1957. Hned o rok později byla provedena adaptace
čtyř přídomních kravínů, vepřína, přípravny krmiv a byla pořízena jímka na močůvku. O dva
roky později v roce 1960 se JZD Bol. Lhota sloučilo (stejně jako obec) s JZD Bolehošť. V roce
1974 se k tomuto družstvu připojily Křivice (JZD zde založeno již v roce 1949), v roce 1975
Ledce (JZD založeno 1956) a JZD Svornost Očelice (sloučené roku 1960 z Očelic (1952) a
Městce nad Dědinou (1952)). V roce 1977 se s družstvem spojil i státní statek v Klášteře nad
Dědinou. Z původních 260 ha se JZD v roce 1978 rozrostlo na 1785 ha půdy (z toho 1544 ha
půdy orné).
To už však bolehošťské družstvo vypadalo zcela jinak. S mechanizací pomohla dobrušská
traktorová stanice, která zde brzy zřídila své středisko. Od roku 1954 se začínají budovat potřebné hospodářské objekty. V roce 1956 se začalo s výstavbou skleníků a přilehlého rybníka.
Raritou bylo, že v čele družstva stávala žena – Růžena Boukalová. Prvním předsedou sloučeného družstva (25. 2. 1960) se stal Josef Potoček, jenž nechal postavit první kancelář a byt pro vedoucího zahradnictví.
V obci se i po válce nadále pěstovalo a zpracovávalo tradiční bolehošťské zelí. Největším výrobcem se po znárodnění Bašova podniku staly Východočeské konzervárny a lihovary
(VčKL), které měly v obci 2 provozovny na výrobu kysaného zelí. Hlavní velká provozovna
společně s vilou prošly v polovině 70. let rekonstrukcí, takže se od této doby začalo při výrobě
zelí s mechanizací práce namísto starého šlapání. V bývalé Skákalově kysárně mělo (po roce
1975) svou provozovnu místní JZD. Kysané zelí se tu stále ještě vyrábělo starou metodou nebo
se syrové nakrouhané zelí přímo prodávalo spotřebitelům k vlastní konzervaci či se dodávalo do
Mochovské fruty.
JZD Bolehošť v 70. – 80. letech nebylo ani tak proslaveno zelím, jako spíše pěstováním
karafiátů v místních sklenících, které už v r. 1966 dosáhly výměry 1,16 ha. Celá jejich plocha se
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vytápěla topným olejem. Za úspěšnými výsledky zahradnictví zde stál od r. 1955 zahradník Pažitný. Velmi dobré úrovně dosahovala i živočišná výroba. Pro zvyšování její kvality byla modernizována hospodářská stavení JZD. Byl např. rekonstruován a modernizován kravín
v Očelicích (v hodnotě 5 mil. Kč.), který přešel do provozu v roce 1984, a o rok později byl
ukončen senážní žlab v Očelicích (v hodnotě 2,5 mil. Kč). V roce 1984 též proběhla rekonstrukce a modernizace skleníků v Bolehošti (v hodnotě 1,5 mil. Kč). Od roku 1988 se započalo se
stavbou řadové bytovky v Koutech, o rok později byl dokončen kulturní dům a seník v hodnotě
3, 07 mil. Kč.

Ostatní hospodářské proměny
V roce 1950 byl zaveden místní rozhlas a bylo nařízeno sloučení kampeliček v Bolehošti a
Bol. Lhotě.
V roce 1956 bylo započato s těžbou travertinu. Nejprve těžbu prováděl Pokusný lesní závod Opočno, vytěžený travertin používal ke hnojení školek a kultur. V roce 1958 těžba dosáhla
30 000 q a o rok později již 100 000 q. Odběrateli travertinu tehdy byly okres Dobruška a zemědělské podniky sousedních okresů. Od podzimu 1959 těžbu převzaly Severočeské pískovny
Provodín, které zde zavedly rozsáhlou mechanizovanou exploataci. Celkem se na ploše přes 20
ha vytěžilo 980 tisíc m3 travertinu. V roce 1956 byla též opravena fasáda nádražní budovy a
byla rozšířena prodejna Jednoty u Rejchrtů. V tomtéž roce byla vykácena stará alej topolů a vysázeno 3 000 topůlků kolem cest, hranic a u Rybníček – nyní nový pomístní název Topolka.
V roce 1958 byla po obci směrem k nádraží a ke Mlace asfaltována vozovka a byl rekonstruován bývalý obecní dům. V témž roce proběhla druhá etapa výstavby kanalizace v Bol. Lhotě (první etapa začala v r. 1950). V letech 1958 – 59 došlo k oplocení Borů a výkupu asi 2 ha
pole a 20 ha lesa. V tomtéž roce převzal MNV kino (založené v roce 1949) a veřejné osvětlení,
JZD převzalo Nadýmače. V roce 1959 byla dokončena stavba nové silnice od rozcestí v Bolehošti až k nové cestě směřující od Opočna k Týništi n. O., o níž se uvažovalo již od roku 1924.
Od roku 1960 se datuje pravidelné autobusové spojení. Tomu však předcházela dlouhá a
vyčerpávající jednání.
V letech 1961 – 64 byla v Bolehošti vybudována v rámci akce „Z“ nová požární zbrojnice.
V ní byla mimo jiné umístěna i nová kancelář MNV a společenská zasedací síň. Občané na této
akci odpracovali přes 3000 hodin. Při dovozu a jiných pracích pomáhalo i mechanizační středisko místního JZD všemi svými prostředky.
V r. 1966 byla zbourána stará zbrojnice a o rok později se zrekonstruovala elektrická síť
po obci. V roce následujícím zde Zemědělské stavby Jaroměř prováděly meliorační práce.
V druhé polovině 60. let se také budovaly nádrže ve Lhotě.
V r. 1969 se po několika letech jednání začalo s výstavbou a instalací vodovodu v obci.
V prvním roce byl u bývalého travertinového lomu proveden 75 m hluboký vrt, který tehdy vyprodukovával 156 litrů vody za sekundu. Vrt zaplatily Kaolinové závody Karlovy Vary, jako
náhražku za zdevastovanou plochu po těžbě travertinu. Konečná instalace vodovodu se však
protáhla až do r. 1976.
Největšího rozmachu obec dosáhla v tzv. páté pětiletce (1971 – 1975). V těchto letech
kromě dokončení vodovodu proběhla rekonstrukce místního rozhlasu a veřejného osvětlení a
byly vybudovány tři autobusové čekárny. Proběhly také úpravy školní budovy (ústřední vytápění), byly vydlážděny hlavní chodníky a byla započata stavba pošty, jejíž hrubá stavba byla dokončena v roce 1976. Nová pošta byla otevřena koncem října roku 1977. Občané na její výstavbě odpracovali 6 000 brigádnických hodin. Budova byla slavnostně otevřena za účasti představitelů MNV, krajské a okresní správy spojů, zaměstnanců pošty a veřejnosti. Dále byly vysázeny
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pásy zeleně, mnoho stromů a okrasných keřů. Na počátku 70. let se začalo s postupnou výstavbou bytových domů v obci.
Mezi zajímavosti patří např. postavení mezinárodního elektrického vedení vysokého napětí přes katastr obce v r. 1970 či požár rybníka JZD v r. 1971, který vzplanul po úniku mazutu do
vody.
V letech 1981 – 83 proběhla v investiční části akce „Z“ rekonstrukce a přístavba pohostinství. Dokončení sálu se však protáhlo až do konce 80. let. Na stavbě se nejvíce podílelo JZD,
ostatní občané obce se prací příliš neúčastnili. V roce 1983 byla také po rekonstrukci otevřena
budova č. 111, která sloužila jako klubovna ČSPO a SSM. V této budově byla vybudována fotokomora a sběrna prádla. Od roku 1982 byla též otevřena sběrna druhotných surovin u Řízků.
Jednota zde měla po většinu vytyčené doby 2 prodejny a 1 pohostinství. Komunální služby Týniště nad Orlicí zde měly kadeřnictví a Komunální služby Dobruška sběrnu prádla, čistírnu, opravnu obuvi a prodej plynu. Nad zásobováním a provozem obchodů a pohostinství měl
jakýsi patronát Dohlížecí výbor Jednoty, který se též staral o pořádání různých akcí v obci. Jejím
dlouholetým předsedou byla paní Navrátilová. Prodejna u Rejchrtů se první úpravy (přičlenění
dvou skladových buněk) dočkala v roce 1989.
Dalším podnikem na našem katastru byly Čs. státní lesy. (Polesí Bolehošť však bylo časem zrušeno a připojeno k Opočnu.) Čs. státní rybníky zde obhospodařovaly poslední dvě vodní
plochy, jež zde zůstaly – Babu a Nadýmač.
V roce 1985 byly opraveny cesty v Lipinách a v Zárybnické a dále v Koutech, na Habeši a
část u Letovských.
Průběžně byla po celé období upravována obecní zeleň, bylo zaváděno zatrubování toků,
opravovány chodníky, cesty, kanalizace a vodovodní řády, natíraly se čekárny, prováděla modernizace osvětlení apod.

Významné stavby a památky
Srub s pavlačí v Bolehošťské Lhotě (z 18. st.) v čp. 9
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Stará tvrz
Stará tvrz stávala pravděpodobně v jižní části vsi v zahradě patřící k domu čp. 23 (parc. č.
201/6). Zde bylo až do konce 19. st. zachováno okrouhlé tvrziště obklopené valem a příkopem,
který se plnil vodou z nedalekého rybníka. V průběhu 20. st. bylo tvrziště postupně rozváženo,
takže dnes je zde patrná jen nevýrazná terénní vlna v místech bývalého valu na západním okraji
zahrady. Při povrchovém průzkumu v roce 1989 zde byly nalezeny střepy ze 14. století. Místo
zaniklé tvrze bývá někdy nazýváno „Na Turyni“.

Zvonička s památným zvoncem
V roce 1835 byla v Bolehošti od základu postavena a zřízena věžička z kamene, na jejíž
realizaci se podílela finančním příspěvkem obec a ručními a potažními pracemi i její obyvatelé,
ovšem jen katolického vyznání. Věžička byla vystavěna pro zvonek, který byl ulit pravděpodobně roku 1644 jakýmsi Martinem Exnerem v Hradci Králové pro polední a večerní Ave, na
svolávání lidu při vzniku ohně nebo když v obci někdo zemřel. U této zvoničky stával dřevěný
kříž.
Zvonička v pozdější době sloužila zejména jako hasičská zbrojnice a to až do doby, než
byla zbourána a na náklad továrníka Baše vystavěna poblíž evangelické školy nová. Stará zvonice totiž překážela při vjezdu do továrny na zelí.
Památný zvon přežil i přes vyhlášené rekvizice obě světové války. Za první světové války
byl zvon zachráněn poslední noc před odvezením zvoníkem Janem Svítilem a obětavým pomocníkem Emilem Podzimkem. Ti dva za velkého nebezpečí zvonek sundali a ještě téže noci
zakopali v síni pod komínem v domku č. 36. Ve druhé válce byl zvon sice odvezen, ale opět se
nám vrátil, a to až z německého Hamburku. Lhotecký zvon rekvizici v roce 1942 neušel.
připravil Petr Kubíček

Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov n. K. na rok 2015 (ordinační
hodiny: sobota, neděle, svátek 8 - 12 hod.)
datum
služby
04.07.
05.07.
06.07.
11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.
01.08.
02.08.
08.08.

jméno lékaře
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana

adresa ordinace
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
ZS Kout 566, Borohrádek
Kvasinská 129, Solnice
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.

telefon
494 622 550
494 515 695
494 667 553
494 371 031
494 381 263
494 596 732
494 515 693
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
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09.08.
15.08.
16.08.
22.08.
23.08.
29.08.
30.08.
05.09.
06.09.
12.09.
13.09.
19.09.
20.09.
26.09.
27.09.
28.09.
03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.
01.11.
07.11.
08.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dvořáková Soňa
MUDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Zdráhal Zdeněk

Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
dr. Lützova 244, Vamberk
Skuhrov nad Bělou 17
Komenského 481, Kostelec n. O.
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec n. O.
Tyršova 464, Dobruška
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Komenského 828, Týniště n. O.
Komenského 366, Doudleby n. O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského ul. 44, Rychnov n. K.
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov n. K.
Komenského 481, Kostelec n. O.
Na Trávníku 1232, Rychnov n. K.
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov n. K.
Třebízského 799, Kostelec n. O.
K. Michla 942, Dobruška
Zdrav. středisko Rokytnice v O. h.
Svatohavelská 266, Rychnov n. K.
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Poliklinika Rychnov n. K.
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec n. O.
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov n. K.
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
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.
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494 371 781
494 541 757
494 598 205
494 321 740
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694
775 224 093
734 324 600
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
721 460 150
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Květnové dny roku 1945 v Bolehošti
Při vzpomínce 60. výročí ukončení II. světové války v roce 1945 jsem měl v roce 2005
proslov na toto téma u Pomníku padlých. Se zájmem jsem se vrátil do této doby, kterou sám nepamatuji a rovněž mnozí z nás. I dnes je mezi námi ještě dost občanů, kteří na tuto dobu si
vzpomenou. Proto rád se podělím s Vámi o kus historie z kroniky obce Bolehoště, kterou psal
kronikář pan Václav Lhotský z Bolehošťské Lhoty č.p. 41. Pan Lhotský se historii obce věnoval
celých 60. let svého života a již v 15. letech si sepisoval poznámky historie do sešitu za 10 krejcarů.
Napsal Kroniku Bolehošťské Lhoty, Bolehoště a Historii selských gruntů od roku 1578.
Všechny jeho díla byla sepsána krasopisným písmem a s velmi dobrým slohem.
Den osvobození byl vyhlášen na 8. květen, kdy americká armáda osvobodila město Plzeň.
Je pravdou, že II. světová válka skončila 9. května 1945 osvobozením hlavního města
Prahy Rudou armádou. Tímto dnem definitivně skončila válka u nás a v Evropě. Významných
dnem osvobození tehdy Československé republiky předcházelo Květnové povstání českého lidu
5. května v Praze, kdy německá armáda se ještě bránila a nechtěla kapitulovat.
Ke konci války padlo ještě mnoho vojáků a
občanů České republiky pro svobodu vlasti a pro
ukončení nesmyslné války, která trvala šest roků.
Když se vrátíme do této doby tady u nás v
Bolehošti, kronikář pan Lhotský ze Lhoty Bolehošťské píše. Dne 5. května 1945 ráno se rozšířila
po vsi zpráva, že už je konec války. Po návsi tvořily se hloučky a lidé s veselými tvářemi sdělovali si
noviny. Hned také byly vyvěšovány prapory a
vlajky. Ve škole zvěstoval řídící učitel Stanislav
Hanuš dětem, že už je konec německé tyranie, strhal ze stěn a roztrhal symboly smutně proslulé
nacistické hrůzovlády a to obrazy protektorátního
prezidenta Emila Háchy a obrazy vůdce vrahů a
lupičů Adolfa Hitlera.
I bolehoští partyzáni se účastnili na osvobozeneckých akcích v různých místech Čech. U nás u Chropotína vykolejily dva parostrojelokomotivy a k Přepychám nadělali záseky stromů na silnici. Dne 6. května ujížděly přes Bolehošť, ze směru od Týniště stovky nákladních aut obsazených německými vojáky a běženci. Nad
Lhotou v lese Mlaka, směr Týniště, byly v lese sklady střeliva a válečného materiálu, které hlídali němečtí vojáci. Z 8. na 9. května z těchto míst utekli a hlídání skladu převzali partyzáni a
místní domobranci. Pan kronikář píše: “válečný materiál byl rozebírán hlavně mladými chlapci,
kteří se bavili vystřelováním světelných raket a hráli si s rozbuškami“. I my kluci ještě v letech
1955 až 1960 jsme nacházeli zde pozůstatky válečné munice a chodili vyhrabávat prachové
čtverečky. Tehdy jsme si neuvědomovali, jak je to velmi nebezpečné. Ve středu 9 . května 1945
odpoledne se do vsi dostala zpráva , že Rusové jsou už v Týništi . Občané Bolehoště již dopoledne slyšeli tu radostnou zvěst z rozhlasu, že naše Zlatá Matička Praha osvobozena byla Sovětskou armádou . Dne 10 . května 1945 k 10 . hodině před polednem objevily se první sledy
ruského vojska přijíždějícího po Solnické od Přepych. Byla to nekonečná řada motorizovaných
děl, nákladních aut, tanků, povozů a jízdy.
Dále pan kronikář Lhotský cituje: „jako zvěst se o nich rozšířila, hned celá ves byla v radostném pohnutí. Lidé mladí, staří, děti – kdo mohl každý jim spěchal vstříc, aby osvobodite-
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lům projevil vděčnost za všechny ty nesmírné oběti, kterými vykoupili i naši svobodu“. Další
sled přijížděl sem po hodině odpoledne po Drahách, ze směru od Týniště. Zase řada bez konce a
další řada bez konce přijíždí od Přepych. Někteří vojáci zůstali ubytováni v Bolehošti, ostatní v
jednu řeku jeli dál směr Oujezdec. Všude po obci byly vyvěšeny prapory a vlajky československé a sovětské. Byl krásný sluneční den. Každý občan oblečen ve svátečním a bavil se svými
vzácnými hosty. V sobotu 12. května 1945 zastavil v Bolehošti generál major Grišin Michaiel
Danilovič se svým štábem. Byl uvítán panem starostou Josefem Dubnem a ubytován ve vile Josefa Bašeho č.p. 31. Večer se zúčastnil večírku na uvítanou. Večírku se zúčastnili představitelé
obce a další občané. V Obecním hostinci byla připravena veselice. Po půl noci, kdy byly proslovy představitelů obce a byl proslov generála majora Daniloviče, který si zatančil s českou dívkou a načež pronesl mínění: „Bít se s Němci, těžká práce, tancovat mnohem, mnohem těžší“.
V tuto dobu byli zde hrdinové, ale byli zde mezi námi i občané, kteří takto nesmýšleli a
stali se občany problémovými, kteří smýšleli opačně a proti zájmu lidu a občanům obce.
Vážení občané, takto byla popisována doba osvobození v obci Bolehošť.
Všichni občané vlasti válkou strádali a dá se to říci i o občanech obce, kteří byli nasazeni
na nucené práce do Německa a Rakouska.
Na závěr chci vzpomenout na občany obce, kteří zemřeli v době II. světové války.
Jeden z nich byl Dr. Josef Duben, čestný občan a rodák obce Bolehošť. Narodil se
7.11.1907 v rolnické rodině Josefa a Marie Dubnové. Dle přání rodičů měl se stát vzdělaným
rolníkem, ale zvolil si studium práv. Po studiích pracoval jako praktikant u Zemského úřadu
v Praze.
Potom byl jmenován komisařem politické správy v Náchodě, odkud byl v roce 1940 přeložen do Mladé Boleslavi. Tam byl 3.7.1941 společně s dalším úředníkem , díky udání jednoho
zaměstnance úřadu, zatčen německým gestapem přímo v úřadě. Dr. Duben byl vězněn v Mladé
Boleslavi, dále v Malé pevnosti v Terezíně a později byl dopraven do koncentračního tábora ve
Flossenburku u Weidenu. Zde jako politický vězeň musel konat ty nejtěžší práce
v kamenném lomu. Následkem těžké práce, špatné výživy a týrání při výsleších se jeho
zdravotní stav natolik zhoršil, že 4.1.1942 v nedůstojných podmínkách umírá.
Za jeho počin mu jako hrdinovi národního odboje bylo uděleno nejvyšší československé
vyznamenání – Válečný kříž z roku 1939 „In memoriam“ s Dekretem presidenta republiky.
Pan Josef Šotola za II. světové války byl příslušník RAF ( Britské královské letectvo) ve
Velké Británii. Pan Šotola se narodil 11.2.1920 v Lipinách, hajnému Josefu a Marii Šotolovým.
Vyučil se jako automechanik a vojnu absolvoval v pilotní škole leteckého pluku
v Olomouci.
Zde získal kvalifikaci letce – polního pilota. Do jednotek RAF byl přijat 24.7.1940 a byl
zařazen k 311. čs. bombardovací peruti a od ní v lednu 1942 k čs. operační výcvikové letce. Pan
Šotola se zúčastnil mnoha významných leteckých operací. 311. bombardovací peruť hlídkovala
nad Biskajským zálivem, Severním a Baltským mořem. Narušovala lodní dopravu nepřítele, ničila lodě a ponorky. V březnu 1943 ukončil operační cyklus a nastoupil jako zkušený pilot do
kurzu instruktorů. Po jeho absolvování byl přidělen k operační výcvikové jednotce v Nassau na
Bahamách jako učitel létání. Dne 7.8.1943 však při cvičném letu zahynul s celou posádkou, kde
je také pohřben. Byl vyznamenán čs. medailí za chrabrost a čs. válečným křížem.
Dne 1.6.1991 byl Josef Šotola povýšen „ in memoriam“ do hodnosti podplukovníka.
Čest jejich památce.
Pro Bolehošťský zpravodaj k 70. výročí osvobození Československé republiky poskytl
bývalý starosta obce Bolehošť František Kouba.
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
90 let
91 let
68 let
66 let

Jiřina Goisová
Anna Voltrová
František Link
Josef Tošovský

82 let
81 let
75 let
85 let
75 let
75 let
80 let
70 let
86 let
70 let
89 let
75 let

Anna Nováková
Václav Kašpar
Věra Hojná
Zdenka Vondráčková
Jaromír Netík
Věra Dolejší
Josef Uhlíř
Hana Ježková
Marie Jirsáková
Josef Smola
Jiří Fišer
Zdeněk Matuška

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
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.)

DRUM – IN
V úterý 14. dubna jsme se od rána těšili
na hudební pořad pod názvem DRUM-IN. Přijel hudebník, který již při vybalování své bicí
soupravy dětem popisoval jednotlivé hudební
nástroje, z čeho jsou vyrobeny a čím a jak se na ně hraje.
Soupravu tvořil velký buben s nožičkami, aby se nekoulel, s pedálem a paličkou - hraje se
na něj nohou a vydává hluboký basový tón. Dále tzv. konga s blánami z kůže buvola, pochodový bubínek a šlapací činele. Nástroje byly připraveny, přišli školáci a vystoupení mohlo začít.
Děti se seznamovaly s vývojem hudby a s využitím různých stylů a rytmů od dob potulných muzikantů. Hudba provázela vojáky na bojišti a za doprovodu bubínku zpívali pochodové
písně. V současné době je hudba jiná – moderní. Tyto moderní rytmy přišly z Ameriky od původních obyvatel a dál byly ovlivněny černošskou kulturou. Um hudebníka ve spojení
s elektronikou dnešní doby si zcela děti podmanil. Hudba je strhla k improvizovanému pohybu a
třída v MŠ se proměnila v taneční parket.
Všem dětem se vystoupení moc líbilo, užily si ho a ukázaly, že mají rytmus v těle. Na závěr hudebník předvedl nástroj kalimba, který se používá v relaxační hudbě. Umělec sklidil veliký zasloužený potlesk.
Mgr. Denisa Školníková
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Dopravní výchova
Ve středu dne 13. a 20. května se konal kurz dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku. Tento
kurz proběhl v části teoretické i praktické.
První středu probíhala teoretická výuka, kdy do školy přijel zaměstnanec autoškoly
v Rychnově nad Kněžnou, p. Myšák. Ten děti nejprve seznámil se základními pravidly silničního provozu. Poté se věnoval osobnosti cyklisty – jeho povinnostem v silničním provozu a dodržování pravidel. Na závěr se zaměřil na dopravní značky. Rozdělili jsme si dopravní značky na 4
základní skupiny a děti si osvojily jejich správné názvy. Zároveň jsme si vysvětlili jejich význam pro všechny účastníky silničního provozu popř. vážné důsledky jejich nedodržování. Žáci
obohacovali výklad vyprávěním vlastních zážitků z různých situací v silničním provozu a případnými dotazy. V tomto celku byla také probrána pravidla, podle kterých se má cyklista chovat
při projíždění různých typů křižovatek (zvláštní pozornost byla věnována odbočování vlevo a
vjíždění na hlavní silnici).
Druhou středu jsme pak s žáky 4. roč. podnikli cestu vlakem na dopravní hřiště do Rychnova nad Kněžnou, kde došlo k přezkoušení znalostí teorie formou závěrečného testu a k prak-
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tické jízdě na kole na dopravním hřišti. Při splnění požadované normy znalostí děti získaly „Průkaz cyklisty“.
Počasí nám sice toho dne
nepřálo, ale dobrou náladu nezkazilo. Po příchodu na dopravní hřiště jsme si nejdříve
prošli všechny silnice, kterými
žáci měli jezdit, včetně dopravního značení. Pak nasedli
na zapůjčená kola, a co se nau-

čili, směli vyzkoušet v praxi.
Přes všechny drobné i větší
chyby byli pochváleni.
Silniční provoz je stále
nebezpečnější a proto přejeme
všem našim dětem, aby se
z cest vrátily vždy ve zdraví.
Mgr. Hana Boukalová

Měsíc myslivosti
Měsíc červen je považován za měsíc myslivosti a ochrany přírody. Letos si na jeho konci
vyjdeme s místními myslivci do přírody v blízkém okolí naší školy. A abychom byli dobře připraveni, uskutečnili jsme ve škole 30. dubna výchovně vzdělávací program s besedou na téma
„Myslivost“.
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Pan myslivec Josef Slabý
z Dolních Ředic k nám přijel už
ráno a strávil s námi celé dopoledne. Nejdříve si povídal s dětmi
z mateřské školy a potom jsme šli
na řadu my – školáci. Po svačině
jsme se všichni přesunuli ven před
školu, kde nám jeho smečka čtyř
loveckých psů předvedla zlomek
toho, co musí správný lovecký pes
umět. A musíme říct, že opravdu
poslouchali. Potom jsme se přesunuli do tělocvičny, kde na nás čekaly zajímavé věci. Za zvuků trubky – borlice jsme se přenesli na
hon. A hra začala. Nelovili jsme
žádnou zvěř, ale vědomosti a poznatky, které nám pan myslivec
předával. A abychom mu dobře
rozuměli, seznámili jsme se nejdříve s mysliveckou řečí. Tak například krev je barva, ocas je oháňka,
oči jsou světla, uši slechy, nos je
větrník, křídla letky, nohy běhy a
zuby jsou zbraně. Samozřejmě nás
zajímaly trofeje. Dozvěděli jsem
se, že paroh je plný. Zvěř ho každým rokem shazuje a vyrůstá jí
vždy nový. Oproti tomu rohy jsou
duté a rostou celý život. Velice zajímavou trofejí byly parůžky v líčí.
Nejenom, že byly krásné na pohled, ale i na omak. A co to znamená? Parůžky, když rostou, jsou
chráněny líčím – připomíná srst,
kterým jsou vyživovány. Až dorostou, začnou pálit a svědit, a zvěř
líčí odře. Žebrování, které zůstává
na parůžkách, jsou stopy po cévách. V této souvislosti jsme si také upřesnili, co to znamená, když
se řekne např. šesterák či desaterák.
A nakonec to nejlepší – zbraně.
Nejenom, že byly krásné (některé i
historické), ale hlavně jsme si je
mohli vypůjčit. V průběhu diskuse
jsme si prohlíželi vystavené knihy
a časopisy, diskutovali jsme nad
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obrázky, ověřovali jsme si, jestli jsme si něco zapamatovali a dopoledne uteklo jako voda.
Pan myslivec nás na závěr poprosil, abychom se v přírodě chovali jako u někoho na návštěvě. Vždyť les je pro zvířátka a rostliny něco jako pro nás obývací pokoj. Náš hon za poznatky jsme za zvuků trubky ukončili a s milým přednášejícím jsme se rozloučili. Děkujeme.
Mgr. Denisa Školníková

Fotbalista
V předcházejícím
čísle zpravodaje jsem psala o některých úspěšných
žácích naší školy, kteří se
ve svém čase věnují různým koníčkům.
Po zveřejnění a přečtení těchto článků za
mnou přišel žák 3. roč.
Jirka Stodůlka z Lipin a
přinesl mi údaje, které získal ze svého fotbalového
klubu v Týništi nad Orlicí,
kam jezdí hrát. Rád by se
vám také pochlubil svými
úspěchy. Jedná se podzimní výsledky roku 2014.
Jirko, přejeme Ti
pevné zdraví a mnoho fotbalových úspěchů!
Mgr. Hana Boukalová
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Úspěšné testování žáků 3. ročníku
Již každoročně přihlašujeme žáky 3. roč. do celostátní soutěže STONOŽKA, které je sice
dobrovolné, ale přináší nám zpětnou vazbu, jak na tom se vzděláváním v naší škole jsme. Probíhalo ve dnech od 7. do 22. dubna 2015.
Žákům jsme objednali testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových
kompetencí a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opět jsme využili elektronickou podobu
testování. Každý z testů obsahoval 18 úloh a čas k vypracování byl 25 minut na každý předmět.
Protože žáci 3. roč. patří mezi naše favority, dopadly letos výsledky špičkově, téměř jako
před dvěma lety. Jen nám to letos trochu pokazila matematika, kde polovina zúčastněných škol
měla lepší výsledky než my.
Těch nejlepších výsledků dosáhli jmenovitě tito žáci:
Adéla Rejdáková
Český jazyk
100% čisté úspěšnosti
Adam Silný
Matematika
83,33% čisté úspěšnosti
Adéla Rejdáková, Adam Silný
Klíčové kompetence
83,33% čisté úspěšnosti
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Dáša Gottwaldová, Jiří Stodůlka
Anglický jazyk
100% čisté úspěšnosti
Dáša Gottwaldová, Jakub Kučera,
Anglický jazyk poslech
90,9 % čisté úspěšnosti
Adéla Rejdáková
Dáša Gottwaldová
Člověk a jeho svět
91,6 % čisté úspěšnosti
A celkový závěr jak jsme byli zhodnoceni?
Výsledky vaší školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním
stupněm) špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
Výslednou listinu překládáme k nahlédnutí.
Mgr. Hana Boukalová
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Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního
prostředí
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší
školy v loňském roce vytřídili 15 televizí, 22 monitorů a 574,00 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 19,11 MWh elektřiny, 1 099,23 litrů ropy, m3 vody a 0,64 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,93 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 16,76 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Mgr. Denisa Školníková

Rozloučení se školkou
A jsme zase téměř na konci. Čeho? Přeci dalšího školního roku. Ne všechno se nám povedlo
tak, jak jsme chtěli, ale snažili jsme se:
1) Připravit nejstarší děti k úspěšnému nástupu do základní školy s tím, aby si odnesly na školku hezké vzpomínky. Ne každé dítě stříhá, kreslí, počítá podle našich představ, ale každé si
ponese do školy základy toho všeho a na to bude ve škole navazovat a rozvíjet se.
2) Střední děti jsme vedly k sebeobsluze, zapojovaly jsme je do her a výtvarných činností, seznamovaly je s nejdůležitějšími pravidly společného soužití. Některé činnosti prováděly
s předškoláky, protože nápodoba starších kamarádů je polovina úspěchu.
3) A pro ty nejmladší (2,5 – 4 leté) děti jsme připravovaly takové činnosti, aby se snáze vyrovnaly s odloučením od rodičů a zvykly si na nový režim. Učily jsme je začlenit se do kolektivu, dělit se s ostatními o hračky, hrát si spolu a také společně uklízet. V sebeobsluze jsme
jim pomáhaly – jak my, učitelky, tak i starší děti, které se o ty maličké hezky staraly např. na
vycházkách.
A co jsme letos nejvíc postrádali? Školní zahradu s pískovištěm, lopatkami, kbelíčky a nákladními auty. A také trochu stínu pod břízkami v parných dnech posledního školního měsíce.
A v nejbližší době se budeme loučit. My s předškoláky a předškoláci se školkou.
Na shledanou školko milá, hodně jsi nás naučila:
Zpívat, kreslit, vyprávět a básničky přednášet.
Na shledanou naše hračky, z nás už budou vzorné žačky.
Z chlapců zase vzorní žáci, nevyhnou se školní práci.
Hana Dubnová, uč. MŠ
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Myslivecké jaro
Jedno z nejkrásnějších období v roce
je jaro, zvláště pak z mysliveckého hlediska.
Příroda se probouzí a vše začíná ožívat. Nejen
rostlinstvo, ale i v živočišné říši bují život novou silou. Začínají se rodit mláďata všech volně žijících živočichů. V naší honitbě to jsou především srnčata, selata, mladí zajíčci, bažantíci a
mláďata našich pěvců – nutno říci, že bohužel v menší míře, než by se nám líbilo.
V této době zvyšujeme frekvenci pochůzek honitbou. S radostí pozorujeme
probouzející se život. Cílem častých proprocházek po honitbě je také zjistit,
jaké škody napáchala zima a co je
třeba opravit a jak co nejvíce vylepšit klidové podmínky pro ptactvo a
zvěř, aby mohly v klidu hnízdit a
vyvádět mláďata. Značnou zátěž
pro zvěř představuje v této době
zvýšený pohyb veřejnosti po honitbě,
zejména pak se svými pejsky či na kolech.
Na jaře také přestáváme dokrmovat zvěř,
protože
v přírodě je již dostatek přirozené stravy. Jako každý rok, tak i letos provádíme čištění, dezinfekci a opravy mysliveckých zařízení (krmeliště, posedy a kazatelny), aby byla připravena pro
další sezónu. Věnujeme se také pěstování krmné řepy, aby byla hojnost krmení pro dobu strádání, část úrody si necháváme pro svoji potřebu a část prodáváme spřízněným mysliveckým spolkům.
Za spolupráce většiny našich členů proběhlo také sčítání stavu zvěře. Z loveckého hlediska provádíme také odlov průběrných srnců I. věkové třídy, pro
chov
nežádoucích srnců II. a III. věkové třídy. Věnujeme se také lovu nehájených druhů zvěře,
zejména divočáků (sele, lončák) a lišek.
V současné době také probíhají sklizně pícnin a trávních porostů, které jsou zvěří velmi hojně
vyhledávány jako kryt. Věnujeme
se vyhánění mláďat, především
srnčat z těchto ploch. Snažíme se
spolupracovat se zemědělci, aby se
nám jich podařilo co nejvíce zachránit. Není to lehké a zvláště ve velkých
lánech bývá výsledek dost nejistý.
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V pátek 10. dubna 2015 proběhla výroční
schůze MS-Bolehošť v prostorech „Pitevny“
ního pohostinství v Bolehošti. Zúčastnise 9 členů MS. Kromě zhodnocení
splnění zadaných úkolů a vytyčení
nových proběhlo slavnostní pasování na lovce u dvou našich členů a to u p. Lankaše a p. Černého
a také blahopřání a předání dárků
našim oslavencům, kteří oslavili
kulaté výročí narození (60 let): p.
Matyk, p. Moravec, p. Hušek a p.
Kouba.
Schůze
proběhla
v uzavřeném kruhu členské základny
bez hostí,
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v přátelském a
pohodovém duchu.
Červen je tradičně měsícem myslivosti a tak se aktivně
účastníme řady mysliveckých akcí
– výstav, zkoušek loveckých psů,
odborných seminářů apod. Zkrátka v tomto měsíci není o kulturní
vyžití a také osvětu pro nemysliveckou veřejnost nouze.

Na
závěr
bych chtěl ještě požádat, nebo spíše poprosit spoluobčany, kteří chodí se svými psy na procházky do
přírody - mějte prosím na paměti, že jaro je čas rození mláďat a nenechte volně běhat své miláčky,
narozená mláďata se nemají šanci ubránit volně
pobíhajícím psům. Děkuji za pochopení.
za MS Bolehošť,
jednatel Jan Černý
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Činnost Sokola Lipiny

Byl 1. duben 2015. O původu aprílových žertíků toho moc nevíme, ale v jeho
předvečer, kdy jsme pořádali přednášku
s ukázkou aranžování jara, nám to apríl ukázal. Místo přicházejícího úsměvného jara si zima pevně držela svoje žezlo a tak poletující sníh
odradil hodně těch, kteří měli v plánu přijít a k přivítání jara a velikonočních svátků se připravit.
Ti co přišli, však nebyli zklamáni. Naaranžované všelijaké ozdoby s prvními jarními květy byly
rychle rozprodány, a kdo si neodnesl kytičky, odnesl si spoustu inspirace.
Stačily dva dny a změna nastala nejen v počasí, ale i v návštěvnosti naší klubovny. Přes
70 účastníků se průběžně zúčastnilo „zeleného čtvrtku“ - symbolu zdraví a pohody. Vše
v tekutém stavu bylo opravdu krásně zelené, ale i dobré a šlo rychle na odbyt. Výborná byla i
domácí sekaná a uzené. K dobré náladě přispěl i ředitel školy z Přepych pan Macháček se svou
kytarou. A tak poučením pro příští zelený čtvrtek je takové, že musíme objednat více zeleného
piva.
Protože jsme sportovní
klub, tak jsme jeli své síly
poměřit v kuželkách do kuželny v Českém Meziříčí. Pod
vedením našich zkušených
„profesionálů“ byla sestavena
tři mužstva, která mezi sebou
soutěžila v počtu poražených
kuželek, v dorážení kuželek a
postavení domečku. Nejlepší
hráči byli vyhodnoceni, ceny
byly rozdány a zvítězili všichni, kteří se této akce zúčastnili.
A přišel den, kdy se
sjíždějí čarodějnice na svůj rej.
Čarodějnic tentokrát moc nepřilétlo, ale příchod jara a konec zimy jsme řádně oslavili.
Děti si zasoutěžily s místními
„čarodějkami“ za připravené
dobroty a přítomní návštěvníci
byli spokojeni s nabídkou a
kvalitou tradičního občerstvení. K dobré náladě přispěla
country kapela a vyvrcholením
bylo zapálení super velké hranice, která doutnala ještě další
dny.
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Krásné, slunečné
počasí provázelo ženy
na výletě do Náchoda,
které se uskutečnilo ve
středu 13.5.t.r. místo
obvyklého zdravotního
cvičení. Hlavním cílem
byla exkurze do divadla dr. Čížka a hotelu
Beránek.
Prohlédly
jsme si bohatě zdobené
interiéry divadla, zaujala nás plátěná opona
Mikoláše Alše, která
znázorňuje
příchod
praotce Čecha na horu
Říp a vůbec celá rekonstrukce hotelu v secesním
stylu. V hotelové jídelně
jsme i poobědvaly, a potom jsme se vydaly na
prohlídku zdejšího zámku, který se vypíná vysoko nad městem. Jen pohled z jeho terasy stál za
to vyšlapání kopce. Dolů
to šlo lépe a domů jsme
se dostaly v pořádku.
Jako každý rok
jsme připravili oslavu
svátku „Dne dětí“, aby
byly spokojené a bavily se nejen ony, ale i
rodiče a ostatní hosté.
Proto jsme opět navázali
spolupráci
s klubem vojenské historie, který připravil
pro děti řadu atrakcí od
možnosti
střelby
z děla, po jízdu na staré motorce se sajdkou.
Úvodem vystoupily se
svým milým programem děti z mateřské i

Strana - 37 Vydání 3/2015

Bolehošťský ZPRAVODAJ
základní školy a jako host
taneční skupina Cigi, Cigi,
Cak
z Týniště
n.O..
K poslechu hrála country
skupina a tradičně bylo
zabezpečeno bohaté občerstvení. Touto cestou děkujeme všem sponzorům za
jejich (nejen) finanční příspěvky, které byly použity
pro věcné odměny, dětem
za účast v připravených
soutěžích. Budeme rádi,
když nám příště rodiče
organizačně vypomohou
při soutěžích, aby vše ještě
lépe fungovalo.
za SK Sokol Lipiny,
Miroslav Máslo
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NABÍDKA PROVOZOVATELE OBECNÍHO HOSTINCE

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
16 - 22 hod
16 - 22 hod
16 - 22 hod
16 - 23 hod
10 - 23 hod
10 - 22 hod
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Ze své dovolené nám poslala autorka této fotografie krásný snímek a především kladný příklad s poznámkou:
„Odpady se třídí i zde, ve 2500 km vzdálené Africe.“
(Papír, Plast, Kovy, Sklo)

