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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva

Zápis č. 4/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 19. 4. 2016
na obecním úřadu v 17 hodin.
Přítomni:
9 členů zastupitelstva
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: P. Hojný, M. Kramář
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: -

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. Hojný, M. Kramář.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/4/2016
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
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 10).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 3/2016
Usnesení č. 8/3/2016 Prodloužení záruční
lhůty na tepelné čerpadlo NIBE probíhá.
Úkoly z bodu č. 14:

- uvolnění cesty v Lipinách bylo projednáno
s uživatelem a cesta bude zpřístupněna
- dohoda o odkupu pozemku v Lipinách pro
účely otáčení vozu spol. Odeko
- seznámení se stavem obecního lesa,
navrhnuta samovýroba palivového dřeva.
Cena za prostorový metr 200,- Kč. Bude
nabídnuto případným zájemcům.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za
prostorový metr při samovýrobě palivového
dřeva 200,- Kč.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č.
2/2016 a 3/2016
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 2/2016 (viz příloha), které bylo
schváleno starostou obce.
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 3/2016 (viz příloha)
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2016 (viz příloha).

Bod č. 5: Zřízení VB na pozemek u
OÚ
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na
zřízení práva stavby na pozemek u OÚ.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na
zřízení práva stavby na pozemku parc. č.
826/32, které vzniká oddělením z parcely č.
826/2 u OÚ na dobu 99 let a pověřuje
starostu k podpisu případné smlouvy.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na
zřízení služebnosti s p. Havrdou na pozemek
u OÚ, který bude vložen po zapsání prvního

Strana - 4 Vydání 3/2016

Bolehošťský ZPRAVODAJ
vkladu do KN.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na
zřízení služebnosti s p. Havrdou na
pozemek u OÚ a pověřuje starostu
k podpisu případné smlouvy.

Bod č. 6: Schválení hospodářského
výsledku PO ZŚ a MŠ
Zastupitelům byl předložen výsledek
hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2015 spolu
s návrhem na rozdělení hospodářského
výsledku.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský
výsledek ZŠ a MŠ za rok 2015 a navrhuje
převést zisk ve výši 62.417,74 Kč do
rezervního fondu.

Bod č. 7: Poptávkové řízení na projekt chodníky I. etapa
Poptáno bylo 7 firem: Optima, N projekt,
Via projekt, Atelier Klazar, Hronovský,
Projekt servis, Jičín, Tomáš Rak
Nabídky zaslaly dvě firmy: Optima,
Hronovský
Na základě nabídek a bodového hodnocení
byl vybrán dodavatel dokumentace p.
Hronovský.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/4/2016
Zastupitelstvo obce vybralo na projekt
Chodníky - I. etapa firmu p. Hronovského.

Bod č. 8: Poptávkové řízení na projekt – zpevněné plochy a oplocení u
OÚ
Poptáno 7 firem: Optima, N Projekt, Via
Projekt, Hronovský, Tomáš Rak, Atelier
Klazar, Jiří Proche
Nabídku zaslaly dvě firmy: Optima,
Hronovský
Na základě nabídek a bodového hodnocení
byl vybrán dodavatel dokumentace p.
Hronovský.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 9/4/2016
Zastupitelstvo obce vybralo na projekt
Zpevněné plochy a oplocení u OÚ firmu p.
Hronovského.

Bod č. 9: Zadání dokumentace na
stavební úpravy ve škole
Zastupitelům byl předložen postup realizace
zpracování projektu stavebních úprav a
změna kanalizace ve škole. Projekt bude
rozdělen na 2 etapy. Vnitřní rozvody a
stavební práce + venkovní rozvody s ČOV.

Bod č. 10: Žádost SBD Průkopník
SBD Průkopník podal žádost na darování
nebo odkoupení pozemku p. č. 312 (viz
záměr obce č. 3/2016).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 10/4/2016
Zastupitelé obce souhlasí se záměrem obce
č. 3/2016 o prodeji stavebního pozemku p.
č. 312 o výměře 12m2 za cenu 100,- Kč/m2 a
zároveň pověřují starostu k podpisu kupní
smlouvy.

Bod č. 11: Projekt – rekonstrukce
společenského sálu
Zastupitelé byli seznámeni s postupem oprav
ve společenském sále:
a) stavební opravy (schody do podsálí + zeď
na sále) – již probíhá
b) výměna osvětlení - ze tří variant nabídek
osvětlení byla vybrána svítidla s klasickými
trubicemi, která jsou vhodná do sportovních
objektů. Výměna osvětlení bude zadána
firmě UMEP.
c) úprava elektroinstalace – zadáno firmě
UMEP
d) ozvučení – ze dvou nabídek byla vybrána
levnější varianta dostačující pro požadované
účely
e) zadání poptávky na renovaci parket –
k poptání pověřen pan starosta
f) zadání poptávky na výměnu oken a dveří –
k poptání pověřen pan starosta - okna
plastová, dveře hliníkové

Bod č. 12: ostatní
a) nabídka České pošty – projekt Partner
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Zastupitelé byli seznámeni s podmínkami
v nabídce České pošty na projekt Partner.
S ohledem na chybějící dokumenty od ČP
bude tento bod projednán znovu po obdržení
požadovaných podkladů od ČP.
b) přípravy na Den otevřených dveří
Hasičské zbrojnice a OÚ – pozvánka
c) odkup pozemku u Hrochových – bude
proveden současně prodej a odkup pozemku
d) jednání o odkupu pozemků – v blízkosti
hřiště před OÚ
e) pořízení GSM svolávače pro JPO – bude
zakoupen a umístěn na hasičskou zbrojnici
f) plán čištění vrtu – seznámení s návrhy
řešení na čištění vrtu, s ohledem na časovou
a finanční náročnost bude tento úkol řešen až
v roce 2017
g) žádost o dotaci na BabyBox v RK – byla
navržena částka 1.000,- Kč
Hlasování:
Dotace v hodnotě 1.000,- Kč pro 3
(Kubíček, Mencl, Prause)
Dotace v hodnotě 2.000,- Kč pro 6
(Nováková, Kramář, Hojný, Jelen, Végsö,
Černý)
Usnesení č. 11/4/2016
Zastupitelé obce odsouhlasili žádost o
dotaci na Baby box v RK. Schvalují
poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč,
zároveň pověřují starostu k podpisu
smlouvy.
h) projednání návrhu slevy 10% na stavební
pozemek s označením A1 z důvodu zatížení
věcným břemenem telekomunikačními
sítěmi
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 12/4/2016
Zastupitelé obce schvalují cenu 390,- Kč/m2
u stavební parcely označené A1 (p. č.
826/19).
i) nabídka na defibrilátor – nabídka byla
zvážena a nebude využita
j) výroba fotbalové brány na hřiště před OÚ
+ kotvení stávající brány – bude zadáno
k výrobě
k) výměna záchytných sítí (pletiva) na hřišti
– bude provedena výměna za sportovní sítě
l) oprava střechy na kamenici (za obecním
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hostincem) – bude řešeno po zjištění stavu
střechy případnou menší opravou
m) zapůjčení režonu ze ZŠ – zapůjčování
vnitřního vybavení z objektů ZŠ nebo
hostince bylo obecně zamítnuto

Bod č. 13: Diskuze
Bod č. 14: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21.00 hod. ukončil.

Zápis č. 5/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 17. 5. 2016
na obecním úřadu v 17 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: M. Kramář – zaměstnání,
H. Černý – rodinné důvody
Neomluveni: P. Hojný
Ověřovatelé zápisu: P. Prause, L. Nováková
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: -

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, L. Nováková.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Prauseho 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 včetně jeho
doplnění a změn (bod č. 4, 7, 11).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).
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Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 4/2016

Bod č. 7: Rekonstrukce společenského sálu

Závěr usnesení č. 5/4/2016 a 6/4/2016 je v
jednání.
Další usnesení jsou v pořádku.

a) výběr nabídek na renovaci parketové
podlahy
Poptáno bylo 5 firem: Parkety Stříbrný,
Sport Market, Škop-Solum, Podlahy Uhlík,
Leoš Klíma
Nabídku zaslaly 3 firmy: Parkety Stříbrný,
Škop-Solum, Leoš Klíma.
Vzhledem k srovnatelným nabídkám byly
zohledněny také servisní práce, úplnost
nabídek a předložené reference. Po
vyhodnocení byla vybrána firma Parkety
Stříbrný.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 6/5/2016
Zastupitelstvo obce vybralo na rekonstrukci
parketové podlahy ve společenském sále
firmu Parkety Stříbrný a pověřuje starostu
k zadání zakázky.
b) výběr nabídek na výměnu oken a dveří
(sál + hl. vchodové dveře)
Poptáno bylo 6 firem: Okna Macek,
Stavoplast HK, ART Okna, Proplast K,
Dooreg, PKS.
Nabídku zaslaly 3 firmy: Okna Macek, ART
Okna, Proplast K.
Při porovnání zaslaných nabídek byla
vyhodnocena nejnižší cenová nabídka od
firmy Okna Macek.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/5/2016
Zastupitelstvo obce vybralo na výměnu
oken a dveří v Obecním hostinci firmu
Okna Macek a pověřují starostu
k případnému uzavření smlouvy.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č.
4/2016
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 4/2016 (viz příloha) schválené
starostou obce, které berou na vědomí.

Bod č. 5: Schválení Závěrečného účtu
a Závěrky obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015 byl
zveřejněn od 25. 4. – 10. 5. 2016, jeho
součástí je zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2015.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2015 bez výhrad.
Účetní závěrka obce za rok 2015 byla
předložena zastupitelům obce ke schválení.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce za rok 2015.
Závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok
2015 schválili:
Petr Kubíček, Miroslav Végsö, Zdeněk
Jelen, Lucie Nováková, Petr Prause, Petr
Mencl

Bod č. 6: Schválení smlouvy s Khk na
dotaci na rekonstrukci společenského
sálu
Zastupitelům byla předložena smlouva
s Khk
na
dotaci
na
rekonstrukci
společenského sálu.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 5/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
s Khk na dotaci na rekonstrukci
společenského sálu a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.

c) seznámení s postupem prací
d) ukončení smlouvy o výpůjčce s p.
Tobiáškem na hliníkovou konstrukci na sále
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 8/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení
smlouvy o výpůjčce a zároveň pověřuje
starostu k podání výpovědi.
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Bod č. 8: Česká pošta – projekt Partner
Vzhledem k tomu, že Česká pošta stále
nedoručila požadované podklady, přesouvá
se bod opět na příští jednání.

Bod č. 9: Schválení smluv na příspěvek pro SDH Bolehošť a SK Lipiny
Zastupitelé odsouhlasili uzavření smlouvy
na příspěvek na provoz na základě podaných
žádostí.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 9/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy na
příspěvek na provoz spolku SDH Bolehošť
ve výši 15.000,- Kč a SK Lipiny ve výši
10.000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu
k uzavření a podpisu obou smluv.

Bod č. 10: Úprava odvodnění chodníku před čp. 81
Na základě ústní žádosti pí. Truncové byla
projednána oprava části chodníku před čp.
81, aby došlo k odvodnění této části. Pan
starosta zadá tuto opravu firmě p. Silného.

Bod č. 11: Podmínky věcného břemene s RWE na plynovou přípojku
v Lipinách
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem zřízení
věcného břemene v Lipinách u domu čp. 32.
Navržená výše věcného břemene je 2.000,Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 10/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
věcného břemene se spol. RWE na
plynovou přípojku v Lipinách a souhlasí
s navrženou výší 2.000,- Kč. K uzavření a
podpisu smlouvy pověřují pana starostu.
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byt v objektu OÚ k 30. 4. 2016 – na vědomí,
d) ukončení nájemní smlouvy na byt
dohodou v objektu Obecního hostince k 31.
5. 2016 – na vědomí,
e) záměr o dalším využití volného prostoru
na OÚ – byly projednány možnosti využití
tohoto prostoru, přednostně bude nabídnuto
SDH za stanovených podmínek,
f) ukončení zapůjčení místnosti pod jevištěm
pro SDH k 31. 7. 2016 – nabídnuty nové
prostory,
g) úkoly P. Prause – dveře do sklepa ZŠ (již
vyřešeno), škrabka na brambory (bude
upřesněno s paní ředitelkou ZŠ), oprava
plotu u vodojemu (podána a schválena
nabídka na zhotovení s termínem realizace
do 31. 7. 2016)
h) nabídka spol. TESLA pro školu – výměna
svítidel a zdrojů za úspornější a výkonnější
v ZŠ, která splňují stanovené hygienické
normy
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 11/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku
firmy TESLA na úsporné osvětlení do ZŠ a
MŠ.
i) oplocení školní zahrady – starosta obce
byl pověřen k zadání poptávky na výměnu
části oplocení zahrady,
j) brigádník/zaměstnanec obce – projednána
možnost přijmutí brigádníka na sezónní
práce (jaro až podzim),
k) žádost p. Haviara o odkup obecního
pozemku v Lipinách – v jednání
l) gulášové slavnosti – upřesnění pravidel a
pokynů, informace o nákupu stánku a
skládacích setů

Bod č. 13: Diskuze

Bod č. 12: ostatní

Bod č. 14: Závěr

a) Den otevřených dveří OÚ – zaznamenali
jsme pozitivní ohlasy, akce se zúčastnilo cca
50 občanů,
b) informace k zřízení věcného břemena na
pozemku u OÚ – je v jednání,
c) ukončení nájemní smlouvy dohodou na

Zápis č. 6/2016

Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20:45 hod. ukončil.

o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 15. 6. 2016

Bolehošťský ZPRAVODAJ
na obecním úřadu v 17 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva,
P. Prause od 19.30h
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: P. Mencl, H. Černý
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: Mgr. H. Boukalová, J. Baše, J. Baše
ml., J. Miřijovský, Z. Miřijovská, M. Ježek,
J. Netík, H. Brandejsová, D. Holubová, M.
Beranová

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. Mencl a H. Černý.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Mencla a H. Černého.

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
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 13, 14).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 5/2016
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
Na žádost hostů (zástupci SDH Bolehošť)
byly přesunuty body 7, 8, 9 k projednání za
bod 3.

Bod č. 7: Pomoc obce pro SDH Bolehošť s následky záplavy v Jílovicích
Proběhla diskuze na dané téma.
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Bod č. 8: Úprava smlouvy o zápůjčce
vybavení a objektů s SDH Bolehošť
Bude aktualizovaná smlouva o výpůjčce
s SDH Bolehošť. Zastupitelé a SDH
Bolehošť se dohodli o aktualizaci smlouvy o
výpůjčce. Bude upraven popis nemovitého
majetku (předmět smlouvy)
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/6/2016
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s aktualizovanou smlouvou o výpůjčce
s SDH Bolehošť a pověřují starostu
k úpravě a podpisu smlouvy.

Bod č. 9: Pronájem objektu pro klubovnu SDH Bolehošť
SDH Bolehošť byl nabídnut pronájem
bytových prostor v budově Obecního úřadu
od 1. 8. 2016 pro účely klubovny. Výše
nájemného byla navržena symbolicky 1,Kč/rok. Následně bude zveřejněn záměr o
pronájmu.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 5 a
6/2016
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 5/2016 (viz příloha) schválené
starostou obce, které berou na vědomí.
Dále bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 6/2016.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2016.

Bod č. 5: Výběr nabídek na oplocení
školní zahrady
Byly osloveny 3 firmy k zaslání nabídky na
oplocení školní zahrady: Jiří Proche, Pavel
Hojný, Pletiva Horák
Nabídku zaslala 1 firma p. Proche
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od
pana Proche na oplocení školní zahrady a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy a
zajištění realizace projektu.
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Bod č. 6: Výběr z nabídek na rekonstrukci toalet ve škole

Bod č. 14: úprava bytu v Obecním
hostinci

Bylo osloveno 5 dodavatelů k zaslání
nabídky: Bednář Jan, Pavel Cvejn, V-STAV,
Petr Kiezler, Reming
Cenovou nabídku zaslal Bednář Jan, kterou
zastupitelé projednali.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku pana
Jana Bednáře na rekonstrukci toalet ve
škole a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
a zajištění realizace projektu.

Tento bod byl již řešen v bodě 11.

Bod č. 10: Informace o likvidaci DSO
Poorlicko
Zastupitelé byli seznámeni s dalšími postupy
v likvidaci DSO Poorlicko
V 19.30 se dostavil P. Prause

Bod č. 11: Záměr o využití volných
prostorů v 1. NP Obecního hostince
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem
pana Bednáře (nájemce OH) na využití
volných prostor v 1. NP Obecního hostince

Bod č. 12: Koupě pozemku za školou
Byl projednán návrh na odkoupení pozemku
21m2 za školou, který je v současné době
zaplocen jako zahrada školy.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na
odkoupení pozemku od J. Dubna za školou
za cenu obvyklou 30,- Kč/m2 (zahrada) a
pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 13: nákup vodoměrů
Zastupitelé odsouhlasili nákup vodoměrů
pro Aqua servis a.s. v počtu 40 ks.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/6/2016
Zastupitelé schvalují nákup 40 ks
vodoměrů.

Bod č. 15: ostatní
a) rekonstrukce společenského sálu –
seznámení s postupem prací,
b) nabídka kompresoru PROTECO –
předložena nabídka přítomným členům
hasičů k posouzení a k vyjádření,
c) info k projektům – chodníky I. Etapa,
zpevnění plochy u OÚ,
d) info od P. Prause (škola dveře, nákup
škrabky, oplocení u vodojemu),
e) přípravy ke Gulášovým slavnostem,
f) nabídka omalovánek – bezpečnost dětí –
zastupitelé nabídku berou na vědomí,
g) dotazník pro zastupitele zaslaný MV –
zastupitelé mají vyplnit a odeslat,
h) informace z porady starostů,
i) aktualizace členů JPO a jejich zařazení do
GSM svolávače,
j) informace o zakoupení nové sekačky na
údržbu zeleně v obci

Bod č. 16: Diskuze
Bod č. 17: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21:00 hod. ukončil.

Činnost v obci








menší stavební práce na společenském
sále
instalace GSM svolávače
zadání oprav vybavení sportoviště před
OÚ
zadání nového oplocení školní zahrady
zadání rekonstrukce školních toalet
úklid veřejného prostranství
sekání trávy v obci a na příkopech

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Přeplněnost nádob na tříděný odpad

Strana - 10 Vydání 3/2016

U některých stanovišť občas vídáme různě poházené, či opřené odpady, které se nevešly
do již zaplněných nádob. Především se jedná o separaci plastu a někdy papíru.
Tato situace, kdy nádoby „přetékají“ odpadky, je nepříjemná nejen pro občany (nemají
kam vhazovat vytříděný odpad), ale i pro obec. Našim cílem je, aby se co nejvíce třídilo a občané se nemuseli vracet s odpadky zpět domů.
Problém se začal více objevovat v letní sezóně minulého roku. Jelikož přetrvával i po dobu chladnějších měsíců (tj. období především s menší spotřebou nápojů), požádala obec o posílení sběrných míst. Během zimního období se změnila zodpovědná osoba za tyto nádoby, dříve
ODEKO a nyní EKOKOM, který slíbil situaci řešit. Počátkem jara došlo k rozhodnutí, že bude
EKOKOM v oblasti svozu ODEKA vyměňovat všechny nádoby za jiný, větší typ. Výměna by
měla proběhnout v 2. pol. tohoto roku. V současné době již EKOKOM nenakupuje stávající nádoby (zvony) a nám nezbývá, než počkat na výměnu nádob za nové. Částečně bude ale situace
řešena již dříve. Obec nechala označit starší zvon hnědé barvy, který je nyní označen pro
PLASTY a bude umístěn na stanovišti u školy. Dále máme požádáno o stejné typy nádob
z měst, kde již výměna proběhla nebo bude probíhat. Zde jsme ale opět odkázáni na EKOKOM.
Tímto sdělujeme, že situace se řeší a zároveň žádáme občany o trpělivost při ukládání
uvedených komodit do nádob. Doporučit vám lze i případné docházení k jiným nádobám, které
bývají o něco volnější (např. nádoba na plasty přímo u bytovek, nikoliv ta před poštou!!, nádoba
u řadovek v Koutech, na Solnické a obě ve Lhotě).
Děkujeme za pochopení!

Novinový článek - Dobrovolní hasiči v Bolehošti mají novou hasičárnu
Orlický týdeník – 15. května 2016 – Bolehošť
V neděli 15. května měli v Bolehošti slavný den – proběhl tam Den otevřených dveří
obecního úřadu spojený s předáním nové hasičské zbrojnice.
Této slavnosti předcházelo pětiměsíční období výstavby, které bylo rozděleno do dvou
částí. Tou první bylo zateplení původního objektu a změna způsobu vytápění z lokálního na
ústřední s tepelným čerpadlem. Na to obec získala dotaci z Operačního programu životního prostředí, Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj, ve výši 90% z uznatelných
nákladů, to je 1,379 milionu korun.
„Druhá část projektu znamenala přístavbu hasičské zbrojnice a zázemí pro technické služby obce. Celkové náklady na stavbu byly 6,293 milionu korun. Po odečtení obdržené dotace
uhradila obec náklady z poskytnutého úvěru a část z vlastních zdrojů. Počátkem tohoto roku byl
celý objekt předán do provozu a stal se důstojným místem pro obecní i hasičskou techniku.
Přestavbou obec získala kompletně zateplenou budovu s novými okny, ekologické vytápění a nové prostory pro technické služby. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bolehošť se po
letech pouhých přání dočkala moderního zázemí pro své členy i výjezdovou techniku,“ uvedl
starosta obce Petr Kubíček.
Ten během zahajovacího proslovu popřál členům výjezdové jednotky SDH Bolehošť, aby
vydrželi i nadále věnovat se dobrovolné práci při ochraně životů a majetků. Dále zmínil i přání,
aby stařičká technika, kterou je Tatra 138 CAS 32 a Avia DA 12 – A31, vydržela sloužit ještě
několik dalších let.
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Slavnostního předání „hasičárny“ se zúčastnili i hosté z okolních obcí a zástupci sdružení
hasičů.
„Několika slovy se zde rozloučil již odcházející náměstek starosty Okresního sdružení
hasičů Otto Ptáček, pohovořil i velitel SDH Bolehošť Jan Ježek a starosta okrsku a SDH Očelic
Vladimír Tláskal. Po slavnostním zahájení měli všichni hosté možnost prohlédnout si nejen
opravenou původní budovu obecního úřadu, ale především novou hasičskou zbrojnici a ostatní
prostory. U příležitosti této akce připravili členové místního hasičského sboru pro návštěvníky
menší občerstvení pro zpříjemnění nedělního odpoledne. A samozřejmě byl tu i důvod novou
hasičskou zbrojnici zapít,“ dodal Petr Kubíček.
Zároveň tímto děkuji jménem všech zastupitelů panu Hynku Černému, který po dobu výstavby umožnil uschovat historickou hasičskou stříkačku ve svém objektu a zabránil
tím její poškození nebo odcizení.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Další krok k modernizaci naší jednotky SDH
Koncem května byl v budově hasičské zbrojnice (obecního úřadu) instalován GSM svolávač. Jedná se o zařízení, které v případě vyhlášení a odeslání zprávy o poplachu z krajského
operačního střediska v HK rozešle všem členům, starostovi a místostarostovi základní informaci
o důvodu, místě a rozsahu poplachu. Další informace, pokud jsou známy, lze zjistit u operačního
důstojníka telefonicky. Zároveň toto zařízení spustí svolávací sirénu pro JSDH umístěnou na
budově obecního úřadu. Doposud byla zavedená praxe, že JSDH nebyla organizovaně svolávána. Využívat tak mohla pouze dálkově řízenou sirénu umístěnou na škole, která je určena především pro informování občanů. Následně bylo nutné zjistit na krajském operačním středisku zda
a kde má jednotka zasahovat.
Zároveň tímto občany informuji, že by měli rozlišovat spuštění sirény umístěné na škole
nebo na obecním úřadě. Zde uvádím několik případů spuštění:
spuštěná pouze siréna na škole (může se jednat o zkušební spuštění – každá první
středa v měsíci nebo se může jednat o specifický poplach bez zásahu JSDH)
spuštěná pouze siréna na úřadě (pravděpodobně se bude jednat o svolání JSDH k zásahu mimo katastr obce Bolehošť nebo zkušební/tréninkový poplach pro svolání
JSDH)
spuštěny obě sirény (nejpravděpodobnější situace – siréna na škole oznamuje občanům poplach na katastru obce a siréna na úřadě svolává jednotku SDH k výjezdu)
JSDH Bolehošť tímto získala nový nástroj pro základní upozornění a svolání členů. Zároveň ale budeme samozřejmě raději, když se obě sirény odmlčí. Případně se spustí jen zkušebně.
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Lokální záplava v Jílovicích během závodů hasičů
Během víkendu 27. – 29. května 2016 se v nedalekých Jílovicích konalo třídenní Okresní
kolo hry Plamen. Pro všechny zúčastněné sbory v okresu je to významná soutěž. Tedy samozřejmě myšleno pro sbory, které tyto oddíly mají. Z celkového počtu 80 obcí a měst v okrese
Rychnov n. K. bylo přihlášeno 26 družstev v kategorii „mladší“ (mj. i Bolehošť) a 28 družstev
v kategorii „starší“.
Bohužel během soboty 28. května změnily probíhající závody v čistě záchrannou akci. Jak
asi většina našich čtenářů již ví, že zatímco v Bolehošti se střídalo slunce s přeháňkami, o několik kilometrů dále (Výrava, Jílovice) padaly kroupy a přívalový déšť. Ten způsobil lokální záplavu v uvedených obcích. Mj. voda z okolních polí zaplavila areál, kde právě soutěže probíhaly. Poryvy větru a přívalová vlna odnášely vše, co jim stálo v cestě. Tedy veškeré zázemí pro
ubytování dětí a doprovodu (stany, spacáky, oblečení i osobní potřeby). S ohledem na rychlý
sled událostí nebylo možné vše včas zajistit a odvézt do bezpečí. Na prvním místě byly samozřejmě děti, které bylo nutné naložit a dostat mimo nebezpečí. Tuto velmi nepříjemnou zkušenost si děti jistě odnesou i do pozdějších let. Jak samy později popsaly, některé částečným šokem, jiné jako ostré cvičení.
Dětem se tedy zkrátil pobyt na soutěži a po záchranných akcích se všechny musely rozjet
domů. Následující den, v neděli, bylo nutné se opět sejít, přebrat zachráněné vybavení a oblečení.
Až doposud naprostá většina obyvatel okolních obcí netušila, co se v nedalekých obcích
přihodilo. Snad až v neděli večer mohli televizní diváci sledovat ve večerních zprávách reportáž
k této záplavě. V této době (v 19:30 h) jsem se o tom dozvěděl i já, neboť mi volal místostarosta
P. Prause, zda už o této události vím a ať se podívám na televizi a Facebook. Ve zpravodajství
jsem zachytil jen několik snímků, především z Výravy. Večer jsem se ještě podíval na Facebook, kde byla mnohá videa a fotografie. Ihned v neděli jsme se dohodli s P. Prausem, že bude
nutné s případnými ztrátami místnímu SDH za obec pomoci.
Na pondělí jsem měl za úkol zjistit skutečný stav a průběh sobotní události.
S ohledem na to, že všichni členové bývají v zaměstnání, plánoval jsem svolání schůzky
se starostou SDH J. Bašem na pondělní odpoledne, nebo podvečer. Mezitím se na OÚ dvakrát
zastavila pí. Z. Miřijovská a mj. mi sdělila své osobní rozhořčení, že starosta ani obec hasičům
nepomohla a o situaci se v sobotu ani v neděli nezajímali. Ani z tohoto setkání jsem se o průběhu víkendu více nedozvěděl. Požádal jsem proto starostu hasičů J. Bašeho, aby se odpoledne
zastavil, o celé akci mě informoval a abychom se domluvili, jak může obec hasičům pomoci.
Těsně před tím přišel ještě M. Kramář s návrhem, zda by obec nepoděkovala hasičům, kteří byli
v sobotu na závodech a podíleli se na záchranné akci. Rozhodli jsme se, že poděkování bude
lepší zveřejnit ve zpravodaji, až budeme znát více podrobností. Měli jsme za to, že rozhlas každý neslyší a ne všichni občané o této události vědí. Odpolední jednání s hasiči se bohužel zcela
zbytečně vyhrotilo. Požádal jsem hasiče o sdělení podrobností, odhad vzniklé škody a návrhů na
pomoc, kterou by obec zajistila. Tento bod byl také zařazen na nejbližší zasedání zastupitelů,
které bylo již v té době připraveno na 14. 6. 2016.
Ani na plánovaném zasedání zastupitelů neproběhlo jednání s hasiči v poklidu. Devět zástupců rodičů dětí a hasičů přišlo vyjádřit svou kritiku, že starosta ani další zastupitelé hasičům
nepomohli a o situaci se během kritického víkendu nezajímali. Hasiče neuklidnilo ani vysvětlení, že pokud o dané situaci nevím(e), nemůžu(eme) pomoci. Bohužel nikdo z hasičů v sobotu
ani v neděli nezavolal, že by potřebovali pomoc od obce. Na místě pomáhali i dva zastupitelé
(H. Černý, M. Kramář) a místostarosta (P. Prause), kteří usoudili, že není nezbytně nutné mi
v danou chvíli volat. Rozhodně tedy nelze souhlasit s námitkou od hasičů, že jsem měl tušit

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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uvedené problémy a nabídnout pomoc sám. Obecné pravidlo je, že když se děje něco mimořádného, měl by být starosta nebo zastupitelé informováni. Stejně tak nesouhlasíme s připomínkou,
že jsme nechtěli hasičům poděkovat v rozhlase. Jak již bylo výše uvedeno, chtěli jsme vše zveřejnit ve zpravodaji. Na další námitku, že všichni starostové v okrese o situaci během inkriminovaného víkendu věděli, jsem se některých dotázal. Někdo o problémech v Jílovicích do rozhovoru se mnou nevěděl a další byli informování jejich hasiči. Nepochybuji, že někteří se zúčastnili i soutěží v Jílovicích a o všem věděli z první ruky.
Život v obci tvoří především občané a spolky a stejně tak je tu pro občany obec. Pokud
vzájemně nespolupracují, obec jako taková nebude fungovat. Je však nutné vzájemně komunikovat. Je zcela zbytečné převádět jakékoliv nedorozumění do osobních sporů a útoků. Vzniklá
situace by tedy měla být přinejmenším poučení, pro jiné podobné události a dále tímto věc uzavřít.
Přestože SDH na zasedání zastupitelů pomoc obce odmítl, obec i nadále nabízí příspěvek
například na pořízení nového vybavení či nákup velkého stanu pro děti. Zastupitelé si váží obětavosti hasičů a rodičů dětí, kteří na místě pomáhali. Za což jim jistě děkují i všichni rodiče.
Obec podporuje místní SDH (včetně oddílu mládeže) finančně i materiálně každý rok a
věřím, že tomu tak bude i nadále.
články připravil Petr Kubíček
Milí čtenáři, ani v dalším vydání Bolehošťského zpravodaje vás nepřipravíme o odpovědi na vaše otázky, které jsme od vás vyslechli, ačkoliv někdy zprostředkovaně. Myslím, že není potřeba se bát a pokud vás opravdu něco zajímá a rádi byste znali odpověď
z místa tomu povolanému, neváhejte a ptejte
se. Tak a teď už jako obvykle, jdeme na to, pane starosto.

Otázka č. 1: Vloni proběhl zbytek výsadby ovocných stromků podél cesty mezi
Bolehoští a Lipinami. Občany by zajímalo, jestli se o stromky někdo nadále stará.
Odpověď: Vysadilo se celkem 70 ovocných stromků (třešně, švestky, višně.) Stromky byly ochráněny pletivem proti okusu zvěří a na jaře bylo toto pletivo částečně uvolněno z důvodu vývoje
rostlin. Tím vznikly i menší škody způsobené zvěří. Patronát nad tímto úsekem výsadby má P.
Prause, který má mj. za úkol průběžně nové stromořadí kontrolovat a případně zalévat nebo
opravit poškozené pletivo.

Otázka č. 2: Se začátkem prázdnin začne být více využíváno hřiště před OÚ.
Ochranné pletivo je již ve špatném stavu. Zvažuje obec opravu?
Odpověď: Ano, do začátku prázdnin by mělo být pletivo zcela vyměněno. Stávající konstrukce
plotu bude opravena, vyztužena a upravena pro následnou instalaci nové ochranné sítě. Dále
bude opravena brána na malý fotbal a vyrobena zcela nová druhá brána. Obě budou vybaveny
sítěmi a řádně ukotveny proti převrhnutí. Náklady na tyto opravy a vylepšení by měly stát do
100.000 Kč.

Otázka č. 3: Proběhl den otevřených dveří OÚ a hasičské zbrojnice. Nějaký čas
na to byla zachycena připomínka, jestli nebylo zbytečné vyhazovat miliony korun
za zateplení budovy pro 3 lidi. Otázka pro starostu vyplývá z textu.
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Odpověď: Samotná rekonstrukce původní budovy OÚ by pravděpodobně nebyla realizována bez
přístavby hasičské zbrojnice a dalšího zázemí. Obojí v obci chybělo a jejich výstavba byla velmi
potřebná. Náklady na zateplení samotné budovy OÚ stály pokladnu obce 155.000,- Kč, neboť na
tuto část stavby byla obci poskytnuta dotace ve výši 90% z uznatelných nákladů. Většina investičních nákladů byla tedy vložena do zmíněné výstavby hasičské zbrojnice a technického zázemí
obce. Myslím si, že rekonstrukce původní budovy se bezpochyby vyplatila, už jenom s ohledem
na nové úspornější a ekologičtější vytápění.

Otázka č. 4: Zaznamenali jsme posekání příkopů podél silnic. Občané se ptají,
proč zaměstnanec obce seká i příkopy na Solnické, směr Přepychy a za přejezdem, směr Ledce. Oba má ve správě SÚS.
Odpověď: Příkopy podél silnic ve zprávě SÚS Královéhradeckého kraje (směr Přepychy a Ledce) má SÚS Khk povinnost sekat alespoň jedním pruhem po dopravní značku s označením názvu
obce. Zbývající neposekanou část SÚS průběžně neudržuje. V případě volných kapacit dosekává
zbývající části až na podzim. Chceme-li mít příjezdové komunikace do obce obsekané celé, už
z důvodu bezpečnosti, musí se o tuto část příkopu postarat obec sama.

Otázka č. 5: Před nedávnem mi byla položena otázka ohledně plánovaného uzavření pobočky České pošty v naší obci. U jednání s Českou poštou jsem byla přítomna, ale budu ráda, pokud občanům i tuto poslední otázku zodpovíte Vy.
Odpověď: Především chci říci, že o uzavření nebo omezení provozu pobočky České pošty
v Bolehošti nebylo vůbec jednáno a není tedy ze strany České pošty ani obce plánováno. Mohu
ale potvrdit, že jsme obdrželi nabídku od ČP na provozování služeb Pošta Partner a na odkoupení budovy pošty do vlastnictví obce. Na základě této nabídky jsme vznesli další dotazy na ČP,
na které nám doposud nebylo odpovězeno. ČP nemůže zdejší pobočku bez náhrady uzavřít, ale
může hledat partnera na provozování místní pobočky, jako tomu je v mnoha jiných obcích.
V současné době není žádný důvod k uzavření naší pošty.
Děkuji tímto panu starostovi za odpovědi a Vám čtenářům přejí krásné letní dny.
připravila Zdeňka Andržová

Putování za divadlem
Po několika úspěšných zájezdech po
pražských divadlech připravila obec další obdobný výlet. Na přání většiny pravidelných
účastníků těchto zájezdů jsme vybrali návštěvu muzikálu. Od agentury, která nám tato představení výhodně zajišťuje, jsme měli na výběr ze
dvou premiér. Výběr byl proto opravdu nesnadný. V době zajišťování nebyly na žádný z nich
recenze návštěvníků, pouze informace ze zkoušek. Nakonec nám ovšem pomohla náhoda. U
prvního z nabízených muzikálů nám nevyhovovaly volné termíny, a proto jsme se rozhodli pro
druhé představení. A jelikož se snažíme přidávat i nějaký ten bonus navíc, je-li to možné, připravili jsme pro občany prohlídku muzea voskových figurín Grévin. Pro připomenutí jsme měli
během minulých zájezdů možnost prohlédnout si centrum Prahy nebo se setkat s umělci po
ukončení představení. Navíc, doposud jsme pokaždé navštívili jiné pražské divadlo.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Naše doposud poslední
putování za divadlem se konalo v pátek 29. dubna 2016.
Odjezd autobusu byl ze Lhoty
se zastávkou u školy, Obecního hostince a odbočky na Lipiny v cca 13:30 h. Jak bývá
zvykem, i tentokrát byla
všechna místa zaplněna.
V Praze jsme vystoupili
na hl. nádraží a dále jsme společně došli k muzeu Grévin.
Zatím co někteří si prohlédli
všechny vystavené postavy a
ještě stihli kávičku před muzikálem, většina z nás se ve
voskovém světě celebrit a
sportovců doslova ztrácela.
Společenská
setkání

s osobnostmi, jako je Karel
Gott, Petr Čech, Vlasta Burian
nebo Spejbl s Hurvínkem a
desítky dalších, jsme si nad
míru užili.
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V 18 h jsme ovšem všichni již seděli v hledišti divadla Hybernia a očekávali zahájení nového muzikálu Sibyla, královna ze Sáby. Premiéra se totiž odehrála teprve v polovině března
tohoto roku.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Průběh, pocity
a
emoce
z představení lze
jen těžko popisovat. Snad jen ve
stručnosti, že příběh byl velmi
emotivní a napínavý. Ve všech zanechalo představení
krásné a silné zážitky, zcela odlišné
od
předchozích
divadelních her.
A o čem že
tento příběh byl?
… na pozvání krále Šalamouna přijíždí královna ze
Sáby do Jeruzaléma. Po velkolepém
přivítání poznává moudrost krále a Šalamoun se Sibylou se postupně velmi sblíží. Král naopak
naslouchá proroctví Sibyly o daleké budoucnosti Jeruzaléma, ale i celého světa. Proti nim však
stojí kněží a snaží se o vyhoštění královny, především kvůli jejich narozenému synovi …
Toto je ovšem jen začátek celého děje, který lze popsat slovy „Jen láska zůstává, i když je
všechno ztracený …“
V hlavních rolích se představili Daniel Hůlka (král Šalamoun), Eliška Ochmanová (královna Sibyla), Jiří Zonyga (velekněz), Hana Křížková (Latifa, chůva Sibyly), Vanda Károlyi
(Hannah) a desítky dalších.
Po ukončení představení jsme se společně přesunuli k hlavnímu nádraží, kde nás čekal autobus. Návrat domů byl po 23. h. Kdo neodpočíval, mohl během cesty sledovat na obrazovkách
vybrané české filmy, aby mu cesta
lépe ubíhala.
příspěvek připravil
Petr Kubíček
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Nový dětský koutek u Obecního hostince
(foto před dokončením)
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6. ročník Gulášových slavností
Již šestým rokem se budou u nás konat soutěže ve vaření gulášů. Letos vychází termín na
13. srpna a je opět se na co těšit. Kromě již tradičních několika soutěží (vaření gulášů, pivní soutěže, dětské soutěže, soutěž o nejoriginálnější stánek), bude návštěvníky opět čekat výběr
z bohaté nabídky masíček na grilu, několika druhů a značek piv, ale i mnohé sladkosti.
Hudební program bude letos zahájen již o něco dříve, takže k poslechu nebo i tanci si budete moci užít premiéru skupiny POKROK v Bolehošti. A samozřejmě večer nemůže chybět
rocková zábava se skupinou MOP a jejich staré i nové rockové pecky od nejznámějších kapel
z Čech i ze světa.
Pro děti je připraven program s minimálními změnami, takže nafukovací atrakce, malování na obličej, soutěže a sladkosti.
Co je letos nového? Tak např. moderátor, kterým bude Jan Dušek. Zkušený, ostřílený a
v regionu velmi známý.
Řeklo by se, že do zahájení je ještě mnoho času, ale přípravy po několika měsících právě
nyní finišují. Kdo chce být v obraze, může sledovat Facebook nebo internetové stránky akce
(http://www.obecbolehost.cz/gulasove-slavnosti), kde najde vše podstatné. Postupně sem budeme přidávat i zajímavosti k programu nebo organizační záležitosti.
S blížícím se termínem akce se také velmi rychle blíží termín k podání přihlášek do
soutěží gulášů (polovina července). Podklady najdete na webových stránkách nebo vám je
můžeme poslat přímo na email. Pokud máte chuť předvést svůj oblíbený gulášek a zabojovat o nějaký ten trumf v jedné ze soutěží (nebo lépe ve všech  ), nezapomeňte se včas
přihlásit!
Společně pak věříme v krásné, raději polojasné počasí bez deště. A budete-li alespoň trochu chtít nám pomoci při stavbě areálu, velmi rádi vás přivítáme. Děláme to dobrovolně ve
svém volném času a každý pár rukou se bude hodit. „Pitný režim“ bude zajištěn! Informace
k brigádě budou včas zveřejněny.
připravil Petr Kubíček
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V předchozím vydání zpravodaje jsme nahlédli
do nalezené, ale značně poškozené kroniky
Českého svazu žen (ČSSŽ) v Bolehošti.

Kronika ČSŽ po čtvrté
Kronika popisuje mnoho aktivit po stránce vnitřní organizace svazu, ale především pak
svoji činnost směrem k veřejnosti. Nebudu zde uvádět celé zápisy, ale jen jejich části. V posledním díle jsme nahlédli do roku 1982. Nyní se podíváme, jak se ženy bavily a pracovaly v následujícím roce.

Rok 1983
V lednu se konala první akce a to schůze se zdravotnickou přednáškou na téma „správná výživa
ženy“.
Druhou akcí byl únorový bleší trh, který probíhal dva dny. Zájem občanů byl ovšem velmi malý
a možná i z důvodu, že se konal v prostorách bytovky. Výtěžek byl 102,- Kčs.
Následující akce byla věnována členkám, neboť organizace byla vyhodnocena jako nejlepší
v okrese a místní svaz získal odměnu 800 Kč, kterou převzala předsedkyně Olga Mitanová. Požadavkem MNV bylo, aby organizace vyhodnotila nejlepší členku. Stala se jí s. Mitanová.
V březnu byl uskutečněn zájezd do Náchoda na estrádu
„Kapelník je kapelník“.
Všem ženám se moc líbila.
Zájezd byl spojen s oslavou
MDŽ.
Počátkem roku se ženy zavázaly, že se budou podílet na
sběru druhotných surovin.
V květnu uspořádaly sběr a
získaly 3 000 kg železa a 188
kg papíru.
25. května byla uspořádána
přednáška „jak pomáhat
dětem při vyučování“, která
probíhala na MNV v Bolehošti. Zájem místních žen byl opravdu veliký.
Pro ženy s dětmi byl připraven zájezd do Solnice na koncert „Holky z naší školky“, kterého se
zúčastnilo 20 žen.
18. června pořádala místní organizace taneční zábavu. Vzhledem k tomu jaké byly v obci podmínky po stránce konání kulturních akcí, konala se v sále pohostinství v Očelicích.
Společně se členkami organizace NF uspořádaly ženy dětský den. Děti si mohly zasoutěžit např.
v kousání koláče, skákání, v překážkovém běhu a dalších hrách. Všem dětem se to moc líbilo a
byly spokojeny.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Dalším tématem ČSŽ byla „práce s dětmi“, což bylo úkolem celé společnosti. I bolehošťské ženy
se k tomuto bodu zavázaly při zakládání svazu. Cílem nebylo jen pracovat s našimi dětmi, ale
věnovat se i dětem jiným. V prázdninovém období se proto ženy zúčastnily letního tábora na Sutých břehách ve funkci kuchařek, což je jedna ze zodpovědných prací vůči dětem. S. Mitanová
zde pobývala 14 dní a s. Sokolová 1 měsíc.
V říjnu se opět konal sběr železa. Tentokrát bylo sebráno 1 800 kg železa. Zúčastnilo se osm
členek.
Oslavy VŘSR byly v obci spojeny s lampionovým průvodem, které bolehošťské členky připravily
společně s MŠ a ZŠ.
Zájezd do Prahy byl uspořádán na představení „Abeceda humoru“, který byl spojen i s předvánočními nákupy. Zúčastnilo se ho 20 členek. Zároveň bylo rozhodnuto, že se bude opakovat každý rok. Byl to totiž nejen kulturní zážitek, ale také zjednodušení nákupu našim ženám před vánocemi.
Vánoční besídka s nadílkou se konala 11. prosince, opět ve spolupráci s místní MŠ a ZŠ. Zúčastnili
se také rodiče, aby ohodnotili své
děti, jaké dokážou být po stránce
kulturní.

Souhrn brigádnické činnosti

závazek

skutečnost

akce Z
300 h
351 kg
životní prostranství
250 h
356 h
pomoc JZD
0h
20 h
železo
3 000 kg
4 800 kg
papír
100 kg
188 kg
masová a kulturní akce
288 h
Na závěr roku se uskutečnila v zasedací místnosti místního pohostinství výroční členská schůze.
Jako hosté se zúčastnili s. Dusil – předseda MNV, s. Sarvaš – předseda NF, s. Dubčeková –
předsedkyně ZO KSČ, s. Ježek – předseda SPO, s. Losseová – předsedkyně OV ČSŽ.
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Společně také ženy připravily rezoluci, kterou přednesla s. Kupková a která byla následně odeslána mírovému výboru do Prahy.
připravil Petr Kubíček

Soutěž zpravodajů
Rychnovska
V minulém čísle jsme zde uvedli, že po
dvou letech byla opět vyhlášena soutěž zpravodajů Rychnovska. Součástí této soutěže jsou i jejich výstavy a to ve většině obcí a měst, které
se do soutěže přihlásily. Jedná se o potulnou výstavu, která bude v Bolehošti od 18. 7. do 22. 7.
a to na OÚ. Bližší informace sdělíme před zahájením výstavy.
Pro připomenutí zopakuji, že hlavní osobou, která tuto
soutěž připravuje a organizačně zajišťuje, je paní Dagmar
Honsnejmanová, knihovnice Knihovny U Mokřinky
v nedaleké obci Mokré. Kdo by si chtěl prohlédnout elektronická vydání zpravodajů a podpořit tuto soutěž, může navštívit webové stránky soutěže www.obecmokre.cz/zpravodaje2012.

Rozpis služeb stomatologické lékař, služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

02.07.
03.07.
05.07.
06.07.
09.07.
10.07.
16.07.
17.07.
23.07.
24.07.
30.07.
31.07.
06.08.
07.08.
13.08.
14.08.
20.08.
21.08.
27.08.
28.08.
03.09.

MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská D.
MUDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Olivíková Petra
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

Na Trávníku 1232, Rychnov n. K.
Kvasiny 145
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov n. K.
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v Orl.horách
Svatohavelská 266, Rychnov n. K.
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Tyršova 515, Opočno

494 532 330
494 596 174
494 515 694
494 621 665
494 515 696
494 323 152
775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
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04.09.
10.09.
11.09.
17.09.
18.09.
24.09.
25.09.
28.09.
01.10.
02.10.
08.10.
09.10.

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
MUDr. Andělová Jana

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
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno

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
731 980 112

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:
Jiří Fišer
Marie Jirsáková
Zdenka Vondráčková
Anna Nováková
Václav Kašpar
Josef Uhlíř
Jana Rathouská
Miloslav Řízek
Milan Valenta
František Kouba
Jaroslav Černý
Milena Špačková
Hana Kramářová

90 let
87 let
86 let
83 let
82 let
81 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

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.)

Občanská poradna pomáhá také obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Nebo si myslíte, že se vám to nemůže nikdy stát? Omyl! Může
se jí stát kdokoliv a kdykoliv, stačí k tomu velmi málo. Můžete být zraněným účastníkem autonehody nebo se stát terčem zájmu zlodějů. Může ovšem dojít i k mnohem závažnějším činům,
kdy vám ublíží osoba blízká a nemusí jít jen o urážky nebo facky. Obětí je vlastně i člověk, který sice není přímým účastníkem, ale je to někdo z jeho rodiny či přátel. Přesto pocity, které v
něm trestný čin vyvolává, jsou pro něho bolestné a ubližují mu.
Povětšinou ani nepomyslíte na to, že byste se s podobnou situací někdy setkali a řešili ji. Ale co
když se to stane…? Co můžete dělat? Jak postupovat a jak se s celou situací vyrovnat?
Obraťte se na nás, na Občanskou poradnu Náchod - kontaktní místo Kostelec nad Orlicí. V rámci projektu „Šance jít dál“ jsme rozšířili stávající rozsah poradenství lidem, kteří se stali oběťmi nějaké trestné činnosti nebo byli sami účastni poškozujícího jednání, o nové služby. Nabízíme nejen bezpečnou pomoc a partnerství v řešení krizové situace, ale i emoční podporu, dostatek času a bezpečný prostor pro vyslechnutí celého příběhu. V případě potřeby zajistíme
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psychologickou pomoc, poradíme co dál, vysvětlíme postupy institucí a poskytneme na ně kontakty (zdravotnická zařízení, policie, soud) nebo tam naše klienty přímo doprovodíme.
Pamatujte, nikdy nejste na problém sami! Prvním krokem k řešení situace je vyhledat pomoc a
nebát se mluvit o svém problému nahlas. Naše poradna je bezplatná, diskrétní a nestranná a můžete jí využít i jako anonymní klienti. Najdete nás na adrese Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí,
telefonicky 734 370 960 nebo prostřednictvím emailu opnachod@ops.cz.

Školní výlet
Ve středu 18. května děti z bolehošťské
školy nastoupily do vlaku a vydaly se na školní výlet do Nového Města nad Metují.
Tam nás na zámku a v jeho blízkém okolí čekal velmi pestrý program. Nejprve jsme zhlédli vtipnou, ale i trochu vzdělávací pohádku Princ
Bajaja. Dozvěděli jsme se, jak se lidé oblékali, stravovali a vůbec jak žili v době krále a císaře
Karla IV. A nejen to! Některé věci jsme si také mohli vyzkoušet. Například předení nití z ovčí
vlny nebo lnu, ruční mletí obilí nebo praní v neckách a na valše. Chlapce určitě zaujala ukázka
středověkých zbraní a rytířské zbroje. Po této velmi zajímavé zkušenosti jsme se vydali na zámek. Zde jsme absolvovali prohlídku, kterou jsme zakončili návštěvou zámecké zahrady.
Domů jsme se vrátili plní zážitků, ale také příjemně unavení. Už teď se těšíme na další výpravu
mimo školu.
Mgr. Jiřina Hejčlová
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Mladí hasiči zažili hrůzu
Dne 28. května 2016 byly obyčejné hasičské závody v Jílovicích. Náhle začalo slabě pršet.
Mysleli jsme si, že je to jen přeháňka. Najednou začaly padat kroupy, které se zvětšovaly do
dvou centimetrů. Vedoucí nám řekli, abychom si sbalili své věci ve stanu. Chvíli potom se stan
roztrhl a spadl na nás. Všechny děti i dospělí byli v šoku. Vedoucí rozhodli, ať běžíme do Avie.
Všichni jsme se velice báli a brečeli. Jeli jsme domů. Druhý den ráno jsme si vyzvedli
v hasičárně mokré věci. Nikomu se nic nestalo a skoro všechno jsme našli. Jen nějaké helmy
uplavaly. Máme na to nezapomenutelnou vzpomínku.
Dáša Gottwaldová a Adéla Rejdáková, 4. ročník

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Pracovní činnosti
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Pracovní činnosti dávají mnoho možností při výchově žáků ke kladnému vztahu k práci,
ke spolupráci a k vytváření materiálních hodnot. Tím, že žáci tvoří užitečné předměty ze zbytkového a odpadového materiálu, se učí hospodárně pracovat, přemýšlet a šetřit. Mimo to mají
jejich výrobky i obecně prospěšný charakter jako dárky pro rodiče, pro sourozence, pro budoucí
prvňáčky a při kulturních a společenských příležitostech.
Jednou částí pracovních činností jsou pěstitelské práce. Po několika letech se naši žáčci
vrátili na nově zřízenou zahrádku. Nejdříve jsme vypleli celý pozemek. Potom jsme společnými
silami vytvořili záhonky. Díky Agrospolu Bolehošť – zahradě, která nám darovala sponzorským
darem sazenice zeleniny a květin, za což jí velice děkujeme, jsme záhony osázeli. Nyní se o sazeničky staráme tak, že je okopáváme a zaléváme a čekáme jako dědeček v pohádce O řepě, až
nám vše vyroste veliké, převeliké.
Mgr. Denisa Školníková, uč. PČ
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O činnosti sboru

Vážení spoluobčané a čtenáři, držíte
v ruce nové číslo zpravodaje a s ním novinky
z činnosti našeho sboru.
V dubnu jsme zahájili venkovní tréninky
s dětmi, na kterých se děti připravovaly na květnové závody a společně s SDH Záhornice na jarní kolo soutěže Plamen. Rádi bychom touto cestou poděkovali SDH Záhornice za přípravu společných tréninků v areálu na Malé Záhornici.
16. dubna proběhl tradiční sběr železného šrotu a zároveň
jsme se s dětmi zúčastnili akce „Zelená sobota“ pořádaného obecním úřadem.

30. dubna se děti zúčastnily prvních závodů v požárním útoku v areálu přírodního divadla
ve Valu. Obě naše družstva, mladších i starších dětí, obsadila na této soutěži 1. místa. Večer
téhož dne jsme na hřišti před Obecním úřadem připravili již tradiční Pálení čarodějnic, na kterém si děti mohly zahrát hry a účastnit se soutěže o nejlepší masku čarodějnice. Nejlepší masky
byly odměněny sladkostmi. Během večera jsme předali drobné poděkování panu Zdeňku Myšákovi za období jeho působení jako velitele naší výjezdové jednotky. Ještě jednou děkujeme za
jeho činnost. Průběh večera nám zpříjemnil připravený ohňostroj. Ráno na nás však čekalo nepříjemné překvapení v podobě noční návštěvy našeho stánku, který byl poničen a vykraden, díky čemuž nyní zvažujeme pořádání dalších akcí.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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V pondělí 2. května jsme byli vysláni k zásahu v lese v Lipinách, kde začal hořet porost od
parní lokomotivy. K tomuto zásahu poprvé vyjela výjezdová jednotka pod vedením nového velitele výjezdové jednotky, Pavla Bašeho. Naše jednotka vyjela do 6 minut od spuštění sirény a na
místo dorazila jako první. Zde jsme zajistili prvotní hasební zásah a mezitím připravili další členové výjezdové jednotky základnu s plovoucím čerpadlem pro doplňování vody do cisteren.
Díky včasnému zásahu všech jednotek se povedlo požár brzy zlikvidovat.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Následující víkend, 7. května, se děti zúčastnily hned dvou závodů. Ráno se vydaly do
Houdkovic, kde byly pořádány závody ve štafetě, ve kterých se mladší děti umístily na 4. místě
ze 13 družstev a starší na 12. místě z 15. Mezitím našimi obcemi 19. okrsku projela každoroční
Floriánská jízda, která byla zakončena Okrskovou soutěží v Přepychách. Mladší děti obsadily 1.
místo, starší děti skončily na 4. místě a muži nad 35 let se umístili na 2. místě.
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V sobotu 14. května jsme se zúčastnili závodů na Malé Záhornici, kde děti vyzkoušely požární útoky a útok CTIF. Na této soutěži mladší děti obsadily 1. místo a starší děti se umístily na
3. místě.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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V neděli 15. května se pro veřejnost kromě Obecního úřadu otevřely také nově přebudované garáže s výjezdovou technikou. Během akce bylo panu Ottu Ptáčkovi, který letos končí
jako náměstek starosty Okresního sdružení hasičů, předáno drobné poděkování za jeho činnost a
výbornou spolupráci.
Ve dnech 27. a 28. května jsme se ve spolupráci s SDH Záhornice zúčastnili jarního kola
hry Plamen konaného v Jílovicích. Děti v sobotu dopoledne odběhly požární útoky a štafety,
následně byl ale program odpoledne přerušen bleskovou povodní, která byla popsána
v Orlickém týdeníku v článku z 30. května 2016. Dovolujeme si otisknout tento článek, neboť
nejlépe vystihuje situaci, která tam nastala i pocity všech zúčastněných lidí.
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Drama při hasičské soutěži očima hasiče
„RYCHNOVSKO - Letošního pořadatelství se ujali hasiči z obce Jílovice. Všechny účastníky
uvítal velice pěkný areál se zázemím, kde je znát velký kus práce. Uspořádat takový podnik dá
mnoho starostí. Musí se nachystat sportoviště s množstvím příslušných zařízení, natahat desítky
metrů kabelů ke startům a časomírám, připravit prostor pro stanování a v neposlední řadě zajistit stravování. Letos dav závodících, jejich doprovod a delegovaní rozhodčí čítali přes půl tisíce
hlav.
Sobotní ráno začalo ve znamení požárních útoků a útoku podle mezinárodních regulí CITIF,
všechno na dvou stanovištích, družstva mají na každém jeden pokus. Po druhé hodině odpolední, kdy zbývají v obou drahách CITIFu poslední dva rozběhy, začíná tmavnout obloha. Dvakrát
zahřmí a začíná pršet. Nikdo nejspíš ani netuší, co bude následovat. Soutěž je přerušena, všichni
se běží někam schovat. Pod velký party stan, pod přístřešky zděné klubovny, mnoho dětí i jejich
vedoucích, kteří mají odsportováno, je ve stanech.
Drama začíná, zásah kroupami bolí
S tím, jak se obloha víc zatahuje, stoupá i intenzita deště. Přidává se vítr, začínají padat kroupy
velikosti hrachu. Bouřka stále zesiluje, do stanů a hlav přebíhajících tlučou kroupy velké jako
holubí vejce. Zásah do kterékoliv části těla je velice bolestivý. Další nárazy větru zvedají slunečníky jednoho pivního sponzora asi tak do třímetrové výšky, následně jimi mrští o zem. Obrazně ze všeho létají třísky, konstrukce se ohýbají a hroutí. Běžím pomoct pod přístřešek, pod
kterým je uschována nová časomíra. Po dalším větrném poryvu se hroutí i jeho konstrukce. Nevydrží ani party stan, a jde k zemi. Naštěstí bez následků na lidském zdraví. Okolní půda už dávno nestačí pojmout množství vody. Tvoří se potůčky, ty se rychle mění v potoky a následně v říčky. Po návsi se z okolních strání už vlastně řítí rychlý říční proud, s rostlinnými zbytky, prkny a
kusy dřeva. Všechno míří do struhy, která prochází tábořištěm.
Táborníci bojují o přežití
Struha na množství vody už dávno nestačí, pro táborníky se rozvíjí bez nadsázky boj o přežití.
Dospělí, někteří po pás ve vodě, strkají děti do aut, spěšně opouští velice nebezpečný prostor.
Veškerý inventář, vystavený napospas dravé vodě opouští své majitele. S telefony, doklady, s
klíči od aut, se spacáky a ošacením odplouvá i vlek za osobní auto nebo mobilní TOIky. Konstrukce stanů se hroutí. Auta se se svými osádkami snaží dostat na silnici, těm prvním se to i daří. Ale přes náves teče proud tak tři čtvrtě metru vysoký, na silnici k Vysokému Újezdu je to podobné. Není kudy uniknout. Scény jak z katastrofického filmu. Ale tohle je syrová realita.
Déšť polevuje, ale voda se valí tábořištěm dál. Místní přijíždějí s několika traktory a vlekem.
Zatímco jeden vyprošťuje auta z už neprůjezdné plochy, další nakládá na vlek děti a všechno, co
neuplavalo.
Hledají se ztracené děti
Je přistaven evakuační autobus od HZS, na místě už jsou i zásahová auta. Je prováděno prohledávání okolí toku, tábořiště, sčítají se všichni, co tu dnes byli. Zde dochází k nesrovnalostem,
několik účastníků chybí. Vidím vedoucího odborné rady mládeže, jak se s rozšířenými zornicemi
snaží něco vymyslet. Naštěstí jsou ztracené děti nalezeny bez újmy na zdraví. Ale jsou to nervy.
Pomalu se všechno zklidňuje, všichni mohou vydechnout, začínají se sčítat škody.
Je sobota 22.30 hodin. Už sedím v teple domova, zvoní telefon. Velení HZS ještě zcela jistě neodpočívá. Právě organizuje zítřejší pomoc postiženým…“
Orlický týdeník, 30. 5. 2016, autor Josef Klouček
Na tomto místě bychom rádi pochválili hasičské děti za statečnost a přístup, s jakým celou
situaci zvládly. Dále bychom chtěli poděkovat panu Milošovi Brandejsovi a jeho synovi Milo-
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šovi a panu Filipovi Zientekovi, kteří nám do Jílovic přijeli pomoct se záchranou věcí a úklidem
po povodni. Zároveň bychom rádi poděkovali panu Martinu Kramářovi, který byl na místě přítomen a následně inicioval na Obecním úřadě žádost o veřejné poděkování všem, kteří se zasloužili o záchranu našich dětí. K veřejnému poděkování bohužel nedošlo , proto touto cestou
děkujeme všem, kteří nám na Plamenu v Jílovicích pomohli nejen se záchranou věcí pro děti, ale
i s úklidem. V neposlední řadě bychom také chtěli poděkovat všem občanům naší obce, kteří
nám ihned následující den a po celý následující týden volali, ptali se na děti a nabídli materiální
či finanční pomoc, jelikož při povodni vzalo za své veškeré naše zázemí, které jsme v průběhu
let pořídili, v přibližné hodnotě 40-50 000 Kč.
Konečné pořadí hry Plamen pro letošní sezónu bylo stanoveno na základě vyhodnocení
disciplín ze sobotního dne. Mladší děti skončily na skvělém 9. místě z celkového počtu 26 družstev a starší se umístily na báječném 8. místě z 26 družstev.
Vzhledem k těmto událostem, jsme se v pátek 3. června rozhodli uspořádat pro hasičské
děti spolu s SDH Záhornice setkání, na které jsme pozvali rodiče všech dětí účastnících se minulý týden hry Plamen. Na tomto setkání jsme seznámili rodiče se situací, která proběhla
v Jílovicích a děti byly odměněny medailí a diplomem za statečnost, kterou o víkendu prokázaly. Tímto bychom SDH Záhornice chtěli poděkovat za výbornou spolupráci a poskytnuté zázemí
pro tuto akci. S dětmi i rodiči jsme zde strávili příjemné odpoledne s pohoštěním a nejen naše
děti se již těší na šestidenní hasičský tábor, který se zde bude konat začátkem prázdnin.
Následující den, 4. června, jsme se zúčastnili Dětského dne pořádaného Sokolem Lipiny.
Děti si mohly opět vyzkoušet stříkání na terče, za což dostaly drobné odměny.
7. června se rozezněla, již podruhé v tomto roce, siréna a naše jednotka byla do 5 minut
připravena vyjet. V tomto případě se jednalo o rojení včel v Borohrádku, proto byla naše jednotka po zavolání na dispečink z tohoto zásahu odvolána.
Za SDH Bolehošť kulturní referent Vojtěch Drašnar
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Činnost klubu
Babský zájezd do Prahy

Krásný zážitek ženám Sokola Lipiny
připravil 13. duben, kdy byl uspořádán babský zájezd do Prahy. Nejprve jsme se ocitly v roce 1912 a to na palubě lodi Titanic. Tato obrovská loď, dlouhá 270 m a vážící 46 328 tun vyplula s 2.228 pasažéry z Evropy do Ameriky. Za 4
dny po tragické srážce s plovoucím ledovcem v Atlantickém oceánu skončilo 1523 lidí v jeho
ledových vlnách a
rozpůlený Titanic
na jeho dně. Díky
dokonalé rekonstrukci moderně a
luxusně vybavené
lodi, jeho kajut,
bohatých interiérů
kaváren a jídelen,
včetně nalezených
dobových předmětů, procházíte
výstavou až do
jejího konce. Nasajete atmosféru
přepychu a tech-

nického pokroku
20. století, ale také
pocit, že bohatství,
moc ani postavení
ve společnosti neznamenají nic proti síle přírodního
živlu. A tak další
cestou nás provázel pocit prostého
štěstí - žití v klidu
a míru. Za dalším
poznáním nás bratr Jarda vyvezl
autobusem až ke
vstupním branám
Pražského hradu.

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 44 Vydání 3/2016

Při probouzející se jarní přírodě, rozzářené teplými slunečními paprsky, jsme vnímaly tu krásu
naší země, několikatisíciletou českou historii a um našich předků. Když stojíte před chrámem
sv. Víta a zvedáte oči k jeho výškám, provází vás obdiv, úcta i pýcha. Mezi tolika zahraničními
návštěvníky jsme jako Češky nebyly v přesile, a tak nás ani nepřekvapily nelidové ceny, jako
párek v rohlíku za 80,-Kč a různé kávy od 80,- Kč výše. A tak hrdé na krásu a bohatství naší
zlaté Prahy, jsme se rády vrátily do klidu a všedních radostí i starostí našeho domova.
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Exkurze do náchodského pivovaru
Plný autobus milovníků pivních specialit vyráběných v náchodském pivovaru se v pátek
22. dubna vydal na exkurzi do jeho výrobních prostor. Práva na vaření piva vlastní Náchod již
po staletí. Značku „PRIMÁTOR“ používá od roku 1935 a od roku 1983 jako druzí v Čechách
zde začali vařit pivo nealkoholické. Dnes vaří 14 druhů piva od ovocných po Primátora Double
24 % a je třeba připomenout i jarní pivo - specifické, výrazné, jiskrné chuti a zelené barvy. Velkým trendem poslední doby je kvasnicový Weizenbier. Náchodský pivovar dosáhl i rekordních
výsledků ve vývozu piva, a to nejen do států EU, ale i do zámořských teritorií, jako jsou Brazílie
a Taiwan. Po exkurzi jsme měli možnost ochutnat všechny značky a posedět v příjemném prostředí pivovarnické hospůdky.

Činnost oddílu cvičenek
Již desátým rokem pracuje při SK Sokol Lipiny oddíl cvičenek-seniorek. Heslem "jsme
mladí tak, jak se cítíme" se sice moc neřídíme, protože s přibývajícími léty se cítíme čím dál
hůře. Přesto se snažíme cvičit bez ohledu na věk a každá tak, jak může. Naše cvičení je zaměřeno na protáhnutí těla, narovnání zad a hlavně na to, aby se nám do oběhu dostaly hormony štěstí.
Máme od našeho Sokola řadu sportovně rehabilitačních pomůcek a každoročně pořádáme i poznávací zájezdy po našem kraji, někdy i za jeho hranice. Letos jsme se vydaly vlakem do míst
spisovatele Aloise Jiráska. Podél řeky Metuje jsme došly do parku mistra A. J., kde jsme ochutnaly minerální prameny Regnerku a Hronovku. Prohlédly jsme si rodný domek spisovatele a
navštívily jsme Jiráskovo divadlo, kde se každoročně koná známý divadelní amatérský festival.
Měly jsme možnosti prohlédnout si veškeré jeho interiéry a rekvizity a postát na "prknech, co
znamenají svět". Z jednoho jeviště jsme přešly do nového, moderního sálu J. Čapka, který byl k
Jiráskovu divadlu dostavěn v roce 1995. Nebylo by tradicí, abychom neposeděly v kavárně při
dobré kávě a zákusku. A tak nám ten den rychle utekl. Všem důchodkyním, které mají zájem
mezi nás přijít sdělujeme, že cvičíme každou středu od 17. hodin v tělocvičně ZŠ Bolehošť a to i
v období letních prázdnin.
Hana Joštová
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