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Dne 2. září 2008 vzpomeneme 80. výročí odhalení památníku padlých ve světové válce. Na den 2. září 1928 je vzpomínáno a tato událost je popisována takto:
důstojná slavnost při odhalování se vydařila nad očekávání. Počasí bylo krásné.
str.1
Pomník padlých
Účastnili se jí Sokolové, legionáři, hasiči, školní děti a skoro všechno občanstvo.
str.2
Hřiště za pár minut
Slavnostní řeč pronesl profesor Hořejší z Hradce K. K občanstvu promluvil továrník Josef Baše a starosta obce Josef Hájek. Zpěváci z Třebechovic zapěli několik
str.3
ZŠ a školní družina
písní. Žactvo školy přednášelo příležitostné básně a složilo slib věrnosti republice,
italskému legionáři Josefu Brandejsovi, učiteli v Krčíně, rodem z Bolehoště. Do
str.4
Společenská kronika
základu památníku byl vložen pamětní list a hlína od Zborova. Dne 28. října 1918
byla vyhlášena samostatnost státu československého.
str.4-5
Zásady
Pan kronikář byl tehdy Vendelín Franc a řídící
společenského chování
učitel v Bolehošti popisuje tuto dobu: V ten den byla
str.6
hasiči Bolehošť
prohlášena samostatnost státu československého. Staleté okovy z národa našeho sňaty a vláda věcí našich
str.6-7
SK Sokol Lipiny
vrátila se po 300 letech opět v ruce naše. Národ československý vděčí za znovu zbudování svého státu
str.7
TJ Sokol Bolehošť
ušlechtilým synům vlasti, kteří svou prací, ba i životy
svými dlouholeté tužby naše ve skutek přivedli. ČS
str.7
Zprávičky z úřadu
leg. na bojištích francouzských, italských a ruských
str.7-8
Zprávy ze
udatně bojovali a naším odvěkým nepřítelem a přišli
k vítězství zbraní za svobodu národa.
zastupitelstva
Dá se říci, že
str.8
Pozvání do Vojkovic
z mnoha stavení museli narukovat muži
str.9
Soutěž Vesnice roku
do války, utrpení
obyvatelstva
bylo
str.10
Inzerce / pozvánka
hrozné, žili v bídě a museli čelit válečné strasti.
Mnoho mužů v boji padlo, mnozí se vraceli
zraněni na zotavenou, někteří se dostali do zajetí,
někteří byli nezvěstní. Mnoho vojáků, ale i obyvatelstvo bylo nemocných hlavně v roce 1917 a
1918, kdy řádila tzv. španělská chřipka. Všichni
chtěli překonat toto utrpení a věřili, že válka dlouho nepotrvá a bude vybojována svoboda pro
všechny. Za vybojovanou svobodu v I. sv. válce
padli naši občané: V roce 1914 Lud. Faltejsek, Jar. Mrázek, V. Hroch a Rud. Malý.
V roce 1915 padli Jar. Jelen, Josef Boháč a Rundus, Rud. Učík, Janové Jirsák, Ehl
a Dohalský. V roce 1916 Fr. Derner, V. Falta, Jos. Dohaleká a Tošovský, Rud.
Faltejsek, Aug. Pavlík, K. Pavelka, Jan Rundus a Mařák. V roce 1917 K. Staněk,
V. Učík, Jindř. Matuška a V. Tošovský. V roce 1918 Padli Jos. a Rud. Novák a
Alois Šmída. Nezvěstní občané Adolf Jelen, Rud. a Jiří Tošovský. Následkem válečného utrpení v roce 1919 zemřel Karel Řičář a v roce
1920 Josef Škop.
Všichni padlí muži byli ve věku 20 až 35 let, někteří měli již rodiny a všichni život před sebou. U některých se ví i místo úmrtí.
Čest jejich památce s trvalou vzpomínkou,
že za nás bojovali pro svobodu národa.
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Hřiště za pár minut
V měsíci květnu nový provozovatel Obecního
hostince Bolehošť pan Kraus a paní Kronusová přišli
s požadavkem, zda-li by mohli na hřišti zorganizovat
sportovní den s turnajem v nohejbalu s občerstvením
a hudbou. Slovo dalo slovo a přes nepřízeň počasí začal
finiš. Čekalo nás vybudování zázemí na hřišti. O pomoc
jsem požádal pana ředitele Agrospolu a.s. Ing. Kupku,
jestli by nám pomohl při částečné obnově hřiště před
Obecním úřadem. Ten velmi ochotně přislíbil pomoc
a dokonce se stal jedním z organizátorů zdárného
průběhu stavby. Po oboustranných dohodách podle
potřeby vypomáhali na obnově hřiště zaměstnanci
Agrospolu a.s. pan Hušek, Jiří Baše, Zbyněk Novák,
pan Kučera, Petr Prause, Václav Drašnar st., Miroslav
Štech, pan Smutný a pan Lebeda. Děkujeme. Pokud
jsem na někoho zapomněl, nechť mi promine. Na moji
žádost, přes své vytížení, přijela i elektrikářská firma
z Hradce Králové, která zde v obci provádí opravy
veřejného osvětlení a rozhlasu, aby provedla montáž
osvětlení nad betonovou plochou, která se i mimo jiné
využívá jako taneční parket. Sportovního dne se
zúčastnilo celkem 8 družstev. Vítězem se stalo družstvo
Ledce, které také získalo pohár starosty obce. Druhé
a třetí místo patřilo bolehošťským sportovcům.
Odpoledne začala hrát country kapela z Týniště nad
Orlicí, grilovalo se prase a bylo zajištěno i další občerstvení. Byla to velmi zdařilá akce, která se protáhla do
pozdních nočních hodin. Škoda, že se této sportovněkulturní akce nezúčastnilo více občanů obce a že
nevyužili příležitosti ke společenskému vyžití. Chci touto
cestou poděkovat všem občanům, kteří byli nápomocni
nájemníkům
Obecního
hostince
při
organizaci.
Poděkování patří i nájemníkům hostince za uspořádání
turnaje, které bylo časově náročná, jak ze strany
přípravy, tak i celé organizace. Hřiště a osvětlení bude
sloužit pro další akce pořádané v obci, za předpokladu
zájmu a účasti občanů, který je tady velmi malý a účast
slabá.

„Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím.“ (Thomas Carlyle)
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ZŠ a školní družina
Letošní Den dětí připadl na neděli. Protože
v Lipinách se slavil až 9. června, řekly jsem si, my
učitelky základní školy, že naše děti nenecháme tak
dlouho čekat a oslavíme ho na školní zahradě hned
v pondělí 2. června.
Jelikož se zároveň blížil konec školního roku,
rozhodly jsme se, že si v tento den tak trochu prověříme
formou soutěží a her i vědomosti našich školáků!
Nachystaly jsem si pro ně „testíky“ z oblasti jazykového
vyučování, matematiky, člověk a jeho svět, znalostí
pohádek, písniček a prověřily jsme i jejich tělesnou
zdatnost.
Děti byly předem seznámeny s pravidly,
udělováním bodů a možností výběru cen. Mohly si „šetřit“
na vysněnou dražší věc nebo mohly utrácet a získat tak
více drobností za méně bodů.
Počasí nám přálo. Drobný větřík nám občas něco
odfoukl, ale to hlavní – dobrou náladu a chuť užít si
netradičního vyučování – nám zůstaly. Akce se vydařila,
o čemž svědčí i hodnocení školáků. Některé jejich úryvky
vám nabízíme k přečtení.
„Moc se mi to líbilo. Šetřila jsem si na čepici, která
stála 30 bodů. Chtěla bych, aby to bylo každý den. „
„Bylo to pěkné. Líbil se mi sport. Paní učitelky to
nachystaly pěkně. Docela mi to šlo až na matematiku.“
Vojta: „Paní učitelky to dobře vymyslely. Měl jsem
celkem 59 bodů. Líbili se mi různé sporty. Nejhezčí sport
byly kuželky. Byl to zábavný den. U naší paní učitelky
jsem získal většinu bodů.“
Eliška: „Mně se líbilo skákání v pytli. Potom jsme
shazovali kuželky. Pak jsme hráli s kartičkami, které byly
poházené na zemi a každá třída měla svou barvu. A pak
jsme chodili po kládě a skákali jsme panáka.
Katka: „Byla to zábava. Chodili jsme po kládě.
Kupovali jsme si tam ceny. Bylo pěkné počasí.“
Dětský den v Lipinách, kde vystoupily děti
mateřské školy i základní školy vám přiblížíme několika
fotografiemi.
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Dle nových předpisů již nejsme oprávněni získávat údaje
z evidence obyvatel.
Údaje pro Společenskou kroniku nám mohou sdělit
pouze sami občané.
Vyzýváme touto cestou vás, vážení senioři, vyzýváme
vaše blízké, přátele a rodinné příslušníky, aby vám s vyplněním
formuláře a jeho vrácením obecnímu úřadu pomohli. Vyplnění
formuláře se týká všech občanů obce Bolehošť, kteří se v roce
2008 dožijí 70 a více let. Tyto formuláře však mohou odevzdávat
i mladší občané. Naše redakční rada bude evidovat všechny
občany starší 65 let, kteří nám souhlas doručí a následně bude
moci evidovaným občanům k životnímu jubileu poblahopřát
v rubrice Společenská kronika našeho Zpravodaje. Bohužel již
nebudeme moci postupovat tímto způsobem u občanů, kteří
nám tento souhlas nedají. Věříme, že se nám společnými silami
podaří zachovat obnovenou tradici.
Zmíněný formulář, který umožní zpracování osobních
údajů a jejich využití pro výše uvedené důvody, je k dispozici na
poslední straně tohoto zpravodaje. Na vyžádání vám ho
můžeme zaslat, najdete jej na webových stránkách obce nebo si
jej můžete osobně vyzvednout a vyplnit na obecním úřadě.



SOUHLAS
se shromažďováním a zpracováním
osobních údajů

"

Protože je v současné době kladen stále větší důraz na
ochranu osobních údajů, je nutné se přizpůsobit novým
požadavkům, které jsou pro tuto činnost vyžadovány. Obracíme
se tedy touto cestou na všechny občany, zejména na seniory,
jejich příbuzné a blízké o pomoc při získání souhlasu občanů
s užitím jejich osobních údajů pro činnost redakční rady našeho
zpravodaje.

Obecní úřad Bolehošť a redakční rada Zpravodaje obce Bolehošť

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á ………………………………………………, narozen/a:…………………………
bydliště …………………………………………………………………………………………...
dávám tímto souhlas, aby Obecní úřad Bolehošť a redakční rada Zpravodaje obce Bolehošť, shromažďovaly a
zpracovávaly moje, zde uvedené osobní údaje.
Tento souhlas dávám za účelem: vedení v seznamu seniorů a rozesílání gratulací k životnímu výročí.
Souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby
Obecního úřadu Bolehošť a redakční rady Zpravodaje obce Bolehošť.

…………………........................
podpis

"
Rozloučili jsme se:
Dne 3. června 2008 s panem Jaroslavem Goisem ve věku 86 let



Zásady společenského chování
- Na Veřejnosti Na venkově je každému jasné, kdo je kdo (i když tvůrkyně
místního mínění se mohou mýlit), ve větším městě může
nezodpovědný člověk podlehnout dojmu, že nikdo z jeho
známých neví, jak se chová v té které situaci. Tady nelze než
zdůraznit, že obraz své osoby v očích jiných nevytváříme
předstíráním, ale tím, jaké vzorce chování si skutečně osvojíme.

Na anonymitu nespoléhejme nikdy (svět je malý, nečekaně se
můžeme potkat s kýmkoli nejen v hlavním městě, ale i daleko za
hranicemi). Člověk společenský má rovněž své naléhavé vnitřní
důvody pro to, aby se i „anonymně“ choval co nejlépe.
Co to znamená. Ve veřejných dopravních prostředcích uvolníme
místo osobě starší nebo zjevně nemocné (bez ohledu na to, že
právě nesedíme na sedadle pro invalidy), jakož i těhotné ženě.
Taková osoba je povinna poděkovat, ať už místo přijme, nebo
ne, například, když brzy vystupuje.
Zásadně se nikam necpeme, neodstrkujeme ostatní lokty,
nevyžadujeme si (zejména hlasitě) jakoukoli přednost. Věřte
tomu, že člověk se společenským taktem, přesvědčený sám
o své vnitřní sebejistotě, znalý základních pravidel slušného
chování, nikdy se nepotřebuje na veřejností domáhat svých
práv. Je respektován už jen díky své sebejistotě a výrazu své
osobnosti.
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- Na ulici -

- V dopravních prostředcích -

Nicméně je třeba znát například, jak se pohybovat na ulici. Po
chodníku, po cestách pro chodce a po ulici bez chodníku,
chodíme vždy vpravo. Po silnici pak vlevo, abychom neměli
provoz na naší straně za zády. To je sice konvence samozřejmá,
ale poměrně dost porušovaná.

Při cestování dálkovým autobusem bývá dobrým zvykem
pozdravit řidiče při nastupování i vystupování. Cestující
pozdravíme při vstupu do kupé ve vlaku (rovněž při
vystupování), v letadle zdravíme letušku, která na palubě letadla
představuje hostitelku. Je-li v ceně letenky občerstvení, opět
jako všude nezapomeneme letušce poděkovat. Na většině
leteckých linek je dnes už kouření zakázáno. Nejsme-li si jisti,
zeptáme se letušky, v každém případě požádáme o dovolení
kouřit nejbližšího souseda.

Osoba preferovaná podle našeho známého žebříčku (žena muž, starší - mladší, nadřízený - podřízený) jde vždy po pravé
straně. Z toho vyplývá, že (obvykle) muž nese svá zavazadlo
v levé ruce, dáma pak svou kabelku v ruce pravé. V takovéto
dvojici se samo sebou rozumí, že pán (nebo mladík) dobře
vychovaný nikdy neopomene převzít od ženy či dívky jakékoliv
zavazadlo kromě osobní kabelky. Společensky je naprosto
nepřípustné, aby žena kráčející po boku muže se prohýbala pod
nákupními taškami, zatímco on má ruce v kapsách, či případně
jich používá ke kouření.
V rodině přísluší čestné místo matce, která jde uprostřed,
napravo otec, nalevo dítě. Totéž čestné místo uprostřed patři
vždy osobě v nějaké skupince nejváženější - služebně
nejvýznamnější, nejstarší, dámě mezi dvěma muži (i když
jedním z nich je třeba její nadřízený).
Není praktické, aby na veřejnosti šli vedle sebe více než tři lidé,
Jdou-li dvě ženy s jedním mužem, pak uprostřed jde muž - aby
mohl oběma ženám věnovat svou pozornost, případně je chránit.
Toto pravidlo se porušuje - stejně jako pravidla předchozí v některých mimořádných případech. Vždy je totiž nutné, aby
byla naplněna hlavní zásada; preferovaná osoba má být
chráněna a její místo má být výhodnější. Tak muž nejde
uprostřed mezi dvěma ženami, když prší. Pak jde po jejich levé
straně, případně za nimi, aby ženy nad sebou mohly pohodlně
držet deštník. Dalším příkladem je chůze po levé straně silnice,
kde by blíže k provozu měl jít muž, naopak ženě by mělo být
přenecháno místo u zábradlí na schodišti a podobně. Důvodem
k tomu, aby žena šla po levé straně pána může být třeba i to, že
je dotyčný na pravé ucho hluchý a těžko by mohl udržovat
komunikaci. I po ulici, stejně jako při některých společenských
příležitostech může jít žena zavěšena do muže, nikoli však tak,
že by se o jeho paž; výrazně opírala. Na kluzké nebo jinak
nebezpečné cestě by měl muž ženě pomoci tím, že ji lehce
přidrží za paži.
Co se týká pravidla chození po schodišti, řídí se opět logikou
věci. Osoba společensky podřízená se tu výrazněji dostává do
role ochránce a má být připravena pomoci. Týká se to zejména
dvojice muž - žena. Muž mívá nikoli zřídka příležitost zachytit
ženu, která uklouzla a zabránit jejímu pádu; proto kráčí do
schodů kousek za ní, ze schodů pak před ní. (Má být zkrátka
o něco níž). Trošku jinak je to v dopravních prostředcích, kam
muž nastupuje jako první a naopak dává přednost ženě při
vystupování.
Ohleduplnost je předpokladem při každém pohybu na veřejnosti.
Patři k ní ochota pomoci, nevtíravost (není zdvořilé „civět“ na
neznámé osoby, ať už v nás vyvolávají mimořádné sympatie
nebo naopak). Základní pozornost k existenci druhých, jakou je
například opatrné zacházení s deštníkem, holí, s neskladnými
a nebezpečnými předměty, je samozřejmostí.
Prohřeškem proti slušnému chování je konzumace jídla při
chůzi; tam, kde u kiosku nejsou stolečky, najdeme si alespoň
klidné místo kde se najíme ve stoje, bez nebezpečí, že někomu
pošpiníme oděv.
Držení deštníku když prší. Deštník po kterým jsou oba partneři
schování nese muž a žena jde zavěšená v rámě. To platí
u partnerských dvojic. Pokud jde nadřízený s podřízeným platí
pravidla obvyklá společenskému žebříčku. Jde-li nadřízený muž
s podřízenou ženou, měl muž nést deštník a žena, by měla jit
volně vedle něj.

Totéž platí ve vlaku. V autobuse nebo ve vlaku se uvolňuje místo
jen výjimečně. Při delších cestách můžeme svou slušnost
a ochotu moci vyjádřit i tím, že se s někým na svém sedadle
střídáme. Otevírání okénka ve vlaku se má dít vždy jen se
souhlasem spolucestujících. l když je někdy konverzace při
dlouhých cestách příjemná, nikoho k ní nenutíme a už vůbec
nevyzvídáme osobní informace.
Hezkým zvykem, který bychom měli vědomě pěstovat, stejně
jako všechny projevy dobrých vztahů mezi lidmi, je doprovázení
blízké osoby na delší cestu. Ten, kdo je doprovázen, se má
svému doprovodu věnovat, doprovázející by měl svou pozornost
dovršit drobným dárkem na cestu (zábavný časopis, pomeranč,
čokoláda apod.). Květinami vítáme dámskou návštěvu, zejména
přijíždí-li zdaleka.
Při jízdě autem je naprostou samozřejmostí dodržování pravidel
bezpečnosti silničního provozu. Z hlediska společenského
k tomu opět přistupuje ohleduplnost a slušné chování v různých,
leckdy i dramatických situacích. l řidič má být připraven pomoci,
ovšem pouze v případě, že je to v jeho silách. Nemá smysl
například z ochoty zastavit, má-li někdo zjevně poruchu v motoru
a my neovládáme ani základy údržby. Musíme rovněž zvážit, co
je v té chvíli pro nás důležitější. Svým zdržením můžeme třeba
narušit program jiných lidí (čekají-li na nás). Naučme se vážit si
svého času, ale na druhou stranu s ním nešetříme, může-li
právě naše pomoc být účinná. Minimální slušností řidiče je
slušné vystupování vůči všem ostatním účastníkům provozu,
včetně prodavačů u pumpy.
V autě je nejvýhodnější, a proto také nejčestnější místo vpravo
vzadu. Další je místo za řidičem. Nejnepohodlnější a výjimečně
používané je místo vzadu uprostřed. Nejnebezpečnější místo
z hlediska případné nehody je sedadlo vedle řidiče.
Dozadu vždy usedají různé oficiální osobnosti, mělo by to být
i místo pro účastníky služebních cest. Rovněž v taxíku se tak
dříve jezdilo. Rozhodně není chybou, zvolíte-li si toto místo sám
(neboť taxikář vám ho patrně nenabídne) a v každém případě si
sedáte dozadu, jedete-li s dámou. Tehdy je možné, aby si žena
sedla na zadním sedadle vlevo a muž vpravo. Muž má tak
možnost pomoci ženě při nastupování a vystupování, postarat
se o její zavazadla, otevřít a zavřít dveře.
V soukromém autě je nutností respektovat základní pravidlo, že
rozhodující osobou je řidič. Má zodpovědnost za všechny ostatní
spolujezdce a je třeba umožnit mu, aby se mohl plně soustředit
na řízení. Je nepřípustné zapálit si bez výslovného řidičova
svolení. Není vhodné vést za jeho zády hlasitou konverzaci,
rozptylovat jeho pozornost různými dotazy, řešit s ním vážné
problémy. Nejen nevhodné, ale přímo nebezpečné jsou jakékoliv
rady a kritika způsobu jízdy. Pouze bojí-li se někdo rychlé jízdy,
může řidiče zdvořile požádat o zpomalení a ten by měl vyhovět.
Tato pravidla by se měli naučit respektovat zejména členové
rodiny, aby se jejich cesty za rekreací neproměnily v minuty
a hodiny permanentního stresu. Při jízdě po dálnici by si
spolujezdec vedle řidiče neměl dovolit usnout, aby podobnému
pokušení nepodlehl také řidič. Nenucená konverzace v tomto
případě pomáhá udržet řidičovu pozornost. V západních zemích
dokonce za tímto účelem berou někteří řidiči stopaře.


Strana - 5 -



Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 3/2008
2. ročník
Naši členové se zúčastnili dne 21. června oslav 920
let od založení obce Vojkovice. Náš sbor obdržel
pozvání, neboť naše jednotka hasičů v této obci
pomáhala při povodních před 6 lety.




Připravujeme
Dne 23. srpna pořádáme oslavy 130 let od založení
sboru dobrovolných hasičů v Bolehošti. Tímto vás na
oslavy zveme. Nyní pracujeme na programu oslav.

Zpráva o činnosti sboru
Naše výjezdové vozidlo Avia dostalo omlazovací
kůru. Je nyní kompletně přelakováno a má novou
masku. V místě své garáže ho přivítali naši členové a
starosta obce. Vložená fotografie tuto akci zobrazuje.





Dne 19. dubna provedli naši členové sběr železa.
Děkujeme všem občanům za připravení kovového
odpadu
Dne 10. května pořádal 19. okrsek dobrovolných
hasičů tradiční Floriánskou jízdu obcemi jako
prezentaci svéi hasičské techniky. Po skončení
následovalo okrskové kolo požárního sportu
v Ledcích. Zúčastnilo se 11 družstev a naši hasiči
obsadili 4. místo.
Dne 31. května vozidlo Tatra s osádkou pomáhalo při
dopravě vody v sousedních Přepychách, kde se
konal Plamen – soutěž v požárním sportu dětí.
Podíleli jsme se na pořádání Dětského dne 8. června
v Lipinách. Pro pobavení dětí zde byla přistavena
cisterna Tatra a děti si zde mohly vyzkoušet práci
hasičů.



Přehled o činnosti
Činnost ve sportovním areálu SK Sokol Lipiny je v plném
provozu. Byly provedeny stavební úpravy areálu, na
kterých členové Sokola odpracovali řadu brigádnických
hodin. Práce však zdaleka nekončí. Rozšířili jsme
i otvírací dobu klubovny v případě pěkného počasí na
soboty a neděle již odpoledne. Tímto chceme umožnit
široké veřejnosti příjemné a klidné posezení, které je
vhodné i pro rodiny s malými dětmi. Srdečně Vás všechny zveme k pěkné procházce a malému občerstvení.
Uskutečnili jsme tyto akce:
v lednu - SDH Ledce – výroční schůze
v únoru - Hasiči – okrsková výroční schůze
v březnu ♦ 14.3. posezení žen k svátku MDŽ, kde každá dostala kytičku a přáníčko, které předali M. Máslo st.
a Jaroslav Bartoň a popřáli ženám hodně zdraví.
♦ 18.3. ukázka velikonoční vazby a aranžování květin
v předvedení „mistra floristiky“ paní Kabrtové, kde si
ženy mohly hotové výrobky také koupit.

"hasičská" Avie v novém kabátu



v dubnu –
♦ 12.4. oslavy paní Čudové (moc se jí to líbilo)
♦ 30.4. pálení čarodějnic s tancem a hudbou se
skupinou Mosty. Diplom „Za nejdelší let“ získala
malá čarodějnice Anička ze Sopotnice. Nejkrásnější
čarodějnice byla opět naše milá Iva z Ledec.
v květnu - 7.5. „Doktoři RK“ akce Michala Kupky
♦ 16.5. Májová veselice se zvěřinovými hody
a hudbou p. Vašaty
♦ 17.5. oslavy Petr Horák
♦ 24.5. oslavy Monika Jirsová
v červnu –
♦ 1.6. Náchodský svaz chovatelů koní pořádal
tradiční XIX.přehlídku plemenných koní v Náchodě
– Bělovsi. SK Sokol Lipiny se postaral o občerstvení
jak jezdců tak návštěvníků.
♦ 8.6. na Dětský den se na nás počasí moc
neusmívalo, přesto si děti zasoutěžily. Nejdříve vystoupily děti z mateřské a potom základní školy
v Bolehošti se svými básničkami, písničkami a tanečky, které se moc líbily. Měly to perfektně připravené díky pí. učitelkám. Též děkujeme sponzorům.
Velkou atrakcí pro děti bylo svezení na kobylce Alfě
a poníkovi Amálce z JK Bohuslavice, které přivezla
J. Kosařová se svým týmem. Hasiči z Bolehoště se
podíleli na soutěži, kde děti mohly stříkat vodou na
cíl z PET lahví. Dále si mohly zastřílet pod vedením
vojevůdce Napoleona ztvárněného M. Jirsou.
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Připravujeme
Každý čtvrtek probíhá kondiční cvičení Pilates pro
seniorky, které si získalo již své příznivce.
14.-15.6. Mistrovství VČ oblasti dětí v drezúře na
velkých koních a Skokové hobby soutěže.
19.7. a 23.8. plážový volejbal
srpen – prázdninová odpoledne
12.-14.9. opět Oblastní závody spřežení koní
Tím naše činnost nekončí a ani není vyčerpána. O všech
akcích vás budeme informovat a těšit se, že nás Vaší
účastí přijdete podpořit.





Ohlédnutí za jarem
Během jara se v našem spolku nedělo nic výjimečného a
pouze pokračují již probíhající akce:
V tělocvičně školy stále probíhá „Cvičení pro ženy“
Divadelní spolek docvičuje divadelní představení
„Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert“







Zprávičky z úřadu:
Jak již bylo uvedeno v předchozích vydáních tohoto
zpravodaje, v naší obci probíhá shromažďování
a třídění TETRA-PACKŮ. Sběr probíhá formou
ukládání těchto obalů (krabice od mléka, džusu, vína,
šlehačky apod.) do speciálních (označených)
plastových pytlů, které si můžete vyzvednout na
Obecním
úřadě
nebo
v obou
obchodech
s potravinami. Naplněné a zavázané pytle odložte ke
kontejnerům na plast, odkud budou průběžně
odváženy. Prázdné obaly před uložením vypláchněte
a zmačkněte nebo složte.
Upozornujeme občany, kteří doposud nezaplatili
poplatky za psy, aby tak učinili v nejbližší době.
Poplatky měly být uhrazeny do 30. dubna 2008.
Velmi neradi bychom použili některého z prostředků
vymáhání.

Také byl naplánován cyklistický výlet, který se bude
opakovat i pro širší veřejnost a termín bude sdělen
obecním rozhlasem.
Většina z vás si jistě všimla, že na hřišti před
Obecním úřadem proběhly menší stavební úpravy.
Byla zde provizorně upravena hrací plocha pro
míčové hry a upevněny sloupky na síť. V areálu byly
také umístěny koše na košíkovou, vybudována nová
elektroinstalace a zakoupena síť s míči.
Bohužel, pozemek hřiště není zatím v majetku TJ
Sokol Bolehošť ani obce Bolehošť, což omezuje jeho
další rozvoj. Přesto děkujeme všem, kteří se podíleli
na zmíněných úpravách areálu a také činovníkům
společenských akcí, které toto hřiště již využívají.


Taktéž upozorňujeme, že rovněž skončil termín pro
uhrazení poplatků za sběr komunálního odpadu – pro
letošní rok stanoven částkou 500,- Kč na osobu / rok.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej některých
obecních pozemků. Jejich ocenění probíhalo na
základě platných vyhlášek soudním znalcem.
Občané, kteří obdrželi dopisy, ať se dostaví k jednání
na Obecní úřad. Zde bude dohodnut odprodej nebo
nájem dotčených pozemků.

Zastupitelstvo obce:
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.1.2008
Zastupitelstvo schválilo :
♦ přijetí dotace na úroky ve výši 92 000,- Kč.
♦ vybudování bezdrátového rozhlasu z peněz EU.
♦ odprodej zaplocených obecních pozemků.
♦ přihlášku do soutěže Vesnice roku.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.2.2008
Zastupitelstvo schvaluje:
♦ smlouvu o spolupráci s Městskou Policií v Kostelci
n. O. v poměru hlasů 6:3.
♦ snížení nájmu v Obecním hostinci na 5 000 Kč.
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♦ rozpočtové opatření č. 5003.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva dne konaného dne 13.3.2008
Zastupitelstvo schvaluje:
♦ přijetí dotace na investice v základní škole –
úprava a vybavení kuchyně.
♦ žádost o změnu v Územním plánu obce Bolehošť.

Pozvání do Vojkovic
Koncem měsíce června jsme byli pozváni
starostkou Vojkovic, paní Janou Koberovou, na oslavy
920. výročí od první písemné zmínky o obci. Obec
Vojkovice a její části Bukol, Dědibaby a Křivousy leží na
pravém břehu řeky Vltavy, ve střední části Polabské
nížiny, v prostoru mezi městy Neratovice, Kralupy nad
Vltavou a okesním městem Mělník. V součastnosti zde
žije ve 244 domech 565 dospělých obyvatel a 122 dětí to
je celkem 687 obyvatel. Obec Vojkovice a ostatní části
obce si také připomenuly povodně před šesti lety, které
zasáhla pětisetletá voda. Při povodních bylo zaplaveno
89 domů, z nichž 21 muselo být demolováno. Voda
napáchala mnoho materiálních a duševních škod.
V současné době jsou všechny domy již v normalizovaném stavu, ale na některých jsou ještě viditelné
stopy, kam až povodňová voda dosahovala. Vzhledem
k tomu, že na odstraňování škod byly vynaloženy

Zastupitelstvo neschválilo:
♦ odprodej akcií České spořitelny
♦ zvýšení koeficientu na daň z nemovitostí na r. 2009

i finanční prostředky z Evropské unie, mohly být
vybudované nové komunikace a chodníky v místech
poškození. Bylo postaveno kulturní a sportovní středisko
z fondu EU. Na oslavách byl ještě přítomen velitel SDH
Jan Ježek a členové SDH. Někteří zde pomáhali při
povodních a měli možnost si prohlédnout jak jmenované
obce vypadají dnes. Z naší strany to nebyla jediná
pomoc, protože v naší obci byla v roce 2002 provedena
dobrovolná finanční sbírka jmenovaným postiženým
obcím.
Do dnešní doby obec Vojkovice a její přilehlé části
jsou vděčny nám všem za materiální a finanční pomoc,
která jim v situaci nouze velmi pomohla, za co všem
děkují.
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Soutěž Vesnice roku 2008
V letošním roce v Královéhradeckém kraji podalo
32 obcí žádost do soutěže Vesnice roku. Jednou z obcí
jsme byli i my a žádost byla podána poprvé. Byli jsme
přesvědčeni, že v obci máme co ukázat, jak ve vzhledu
obce, tak i ze společenského života. Jedno z nových
kritérií při žádosti o dotace je účast v soutěži Vesnice
roku, kde se dá získat 10 bodů mimo jiná hodnotící
kriteria. Před rokem jsme žádali o dotaci na úpravy
základní školy, získali jsme dotaci 400 000,- Kč
z Programu obnovy venkova. V letošním roce jsme
rovněž žádali o dotaci na školu. Při hodnocení jsme
získali 25 bodů a dotace se podle kriterií přidělovala až
od 35 bodů. Chybělo nám právě těch 10 bodů za účast
v soutěži roku. V prvním kole výběru žadatelů
a rozdělování jsme žádnou dotaci nedostali. Dozvěděl
jsem se, že je možné podat žádost do druhého kola.
Žádost byla podaná a získali jsme dotaci pro školu ve
výši 200 000,- Kč. Kladné vyřízení mé žádosti o dotaci,
bylo částečně ovlivněno již účasti v soutěži. Hodnotící
komise přijela do obce dne 30. května 2008 v počtu 15
členů. Po hodinové prezentaci na Obecním úřadu se
komise rozhodla navštívit základní školu, která se jim
velice líbila. Komisi prováděla paní ředitelka Mgr. Hana
Boukalová. Dále projeli obcí se zastávkou v Obecním
hostinci, kde zhlédli zasedací místnost a společenský sál.
Další zastávkou byla klubovna a hřiště v Lipinách, kde na
dotazy k závodům ve spřežení odpovídal pan Miroslav
Máslo. Dále někteří členové komise navštívili hasičskou
zbrojnici v Bolehošti, kde prezentaci zajišťoval velitel
SDH pan Jan Ježek. Někteří šli do obecní knihovny, kde
jim prohlídku umožnila knihovnice paní Marie Šimerdová.
K uvedeným objektům komise neměla připomínek. Velmi
kladně hodnotila písemnou prezentaci obce, která byla
připojena k žádosti, jako jednu z nejlepších předložených
prezentací. Chci poděkovat všem občanům za provedený
úklid a úpravu veřejného prostranství, protože před
návštěvou hodnotící komise bylo znát, že obec je čistá
a celkově se rozzářila. Děkuji dětem základní školy za
úklid veřejného prostranství na hřišti, u pomníku,
u zvoničky, v čekárnách a v altánku. Přes všechnu snahu
nás všech některé nemovitosti a tím i veřejné prostranství
jak v Bolehošti tak v Bolehošťské Lhotě i v Lipinách
nedělají pěkný dojem a narušují vzhled obce. Někdy stačí
málo, aby se vše změnilo k lepšímu, vše je v mentalitě
lidí, která se dá někdy těžko změnit. Každý se rád
ohlédne po pěkné věci a „zaujme ho, ale také se otočí
a do očí ho „bije“, když vidí nepěknou věc, která ještě
navíc dělá ostudu okolí a obci. Tohoto si všimla i komise
a závěry z prohlídky obce se projevily i v hodnocení.

Oranžová
stuha
za
spolupráci
obce
a zemědělského subjektu – obec Pohoří (okres
Rychnov nad Kněžnou)
Čestný diplom - za vzorné vedení - město Miletín
kroniky (okres Jičín)
Čestný diplom - za vzorné vedení knihovny - obec
Praskačka – okres Hradec Králové
Čestný diplom - za kvalitní květinovou výzdobu v obci
Výrava (okres Hradec Králové)
Cena hejtmana Královéhradeckého kraje:
♦ obec Praskačka - za vzorné vedení obecních
knihoven - 25 tisíc Kč (okres Hradec Králové)
♦ obec Bílsko u Hořic - za obnovení tradice
ochotnického divadla – 50 tisíc Kč (okres Jičín)
♦ obec Libuň – za spolupráci obce se školou –
25 tisíc Kč (okres Jičín)
♦ obec Výrava - za vyvážený rozvoj obce – 25 tisíc Kč
(okres Hradec Králové)
Diplom komise:
♦ obec Bystré - za podporu mezinárodní činnosti při
SDH (okres Rychnov nad Kněžnou)
♦ obec Hejtmánkovice – za koncepci rozvoje obce
(okres Náchod)
♦ městys Nový Hrádek – za osvětu v odpadovém
hospodářství (okres Náchod)
♦ obec Kostelecké Horky – za podporu spolkové
činnosti (okres Rychnov nad Kněžnou)
Cena
Spolku
pro
obnovu
venkova
Královéhradeckého kraje:
♦ obec Střezetice – za péči o venkovský ráz obce
(okres Hradec Králové)
Malá věc, ale je vidět a je pěkná, poznáte, kde toto místo je?
Děkuji zhotovitelům, kteří za své finanční náklady toto místo
vybudovali a upravili. Pro ukázku záporná věc, poznáte,
kde to je? Tady děkovat
nemusíte,
možná
v uvozovkách.

Seznam oceněných vesnic roku 2008:
Zlatá stuha – vítěz krajského kola – obec Bukvice
(okres Jičín)
Modrá stuha - za společenský život - obec Batňovice
(okres Trutnov)
Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Vlkov (okres
Náchod)
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí –
obec Konecchlumí (okres Jičín)
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Redakční rada Zpravodaje obce Bolehošť:
Petr Kubíček, František Kouba, Mgr. Hana Boukalová, Mgr. Marie Moravcová
Své nápady, fotky, články, ale i jiné zajímavosti související
s naší obcí nebo blízkým regionem, zasílejte na uvedenou
emailovou adresu nebo předávejte osobně na OÚ v
Bolehošti.
Se svými náměty, příspěvky a připomínkami do zpravodaje se
obracejte na kteroukoliv z osob redakční rady nebo na OÚ
v Bolehošti.
Zpravodaj je vydáván 4x ročně.
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