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Teď jako by krásu svou smyly.

Ze zákulisí
Wimbledonu

Sluneční svit je bledý a slabý.

Uzavření volebního
období 2006-2010
Ohlédnutí za
čtyřletým obdobím
vydávání zpravodaje

Pryč je i krátké léto babí.
Háje pozbudou zvolna svých krás.
Na jaře rozkvetly. Rozkvetou zas?

„Sobectví je jed každého přátelství.“ Honoré de Balzac
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Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 4/2010
4. ročník
Ţáci 5. roč. prošli celostátním testováním ţáků - scio
Stonoţka - ve třech oblastech: český jazyk, matematika a
všeobecné studijní předpoklady.




V některých soutěţích jsme se umístili na prvních
místech:
 literární: Zlatá tuţka
- 1. místo v celostátní soutěţi: Vít Skokan, 4. roč.
 PO očima dětí
- 1. místo v okresním kole: Eliška Záleská, 4. roč.
- 2. místo: Vít Skokan, 4. roč.
- 3. místo: Kateřina Šestáková, 4. roč.

Ohlédnutí za uplynulým
školním rokem 2009/2010

Ne všude jsme však byli úspěšní. V matematických
soutěţích chybí našim ţákům logické myšlení. Ţáci 2.
roč. z maximálních 60-ti bodů získali nejvíce 26 bodů. U
ţáků vyšších ročníků nejvyšší dosaţený počet bodů byl
jenom 39 z maximálních 120 bodů.
Ani u testování ţáků 5. roč. – scio Stonoţka nebyly naše
výsledky s celostátním porovnáním nijak valné. Testování
se zúčastnilo více neţ 16 tisíc stejně starých ţáků z celé
republiky.
Dosaţený percentil našich ţáků je:
český jazyk 65,5, matematika 38,3, obecné studijní
předpoklady 42,3.
(Pozn.: Percentil – hodnota percentilu uvádí, kolik procent
ostatních účastníků testování jsi svým výsledkem
předstihl/a, např. percentil 70% znamená, ţe jsi v testu
předstihl 70% všech účastníků testování a zbylých 30%
testovaných bylo lepší neţ ty.)
Jak vidno, výsledky v českém jazyce dopadly lépe neţ
v ostatních sledovaných oblastech.

K 30. září 2009 bylo na naší škole 18 ţáků. Po
prvním pololetí se dva ţáci odstěhovali, takţe ke konci
školního roku nás bylo 16.
Všichni ţáci postoupili do vyššího ročníku. Z toho
13 ţáků prospělo s vyznamenáním a 3 ţáci prospěli. Na
vysvědčení bylo uděleno celkem 98 jedniček, 22 dvojek,
6 trojek, 1 čtyřka. Dva ţáci přešli z 5. ročníku do ZŠ
Týniště nad Orlicí. Z chování byli všichni ţáci ohodnoceni
stupněm velmi dobré (tj. jednička).
Celkem bylo omluveno za školní rok 358 hodin, coţ je
v průměru 18 hod./ţáka.
Ţáci se zúčastnili mnoha aktivit i mimo vyučování:
 navštívili
7x divadelní představení
2x koncertní představení
1x místní lidovou knihovnu
1x hasičskou zbrojnici
 vystoupili
6x na veřejnosti s kulturním vystoupením

Další aktivity, do kterých jsme se zapojili:

 besedovali na téma:
Pojďme nekouřit

Veřejná sbírka Fond Sidus
prodej magnetek, náramků – výnos ze sbírky byl určen
na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji
(určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní
nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní
nemocnice Olomouc) a vybavení pro dětské pacienty,
aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Slouţí také
individuálním pacientům při návratu do běţného ţivota.
Pro tuto sbírku bylo vybráno 360 Kč.

 10x jeli do plaveckého bazénu v Dobrušce, aby se
naučili nebo zdokonalili v plavání
 připravili jsme pro ně:
2 projektové dny Vánoce
Den Země spojený s úklidem obce
2 školní výlety
- Náchod (Rudolf II. na náchodském zámku)
- Krňovice (skanzen)
sportovní den se ZŠ Přepychy

Sbírka ve prospěch občanského sdruţení CPK – CHRPA
prodej záloţek - vybraná částka (460 Kč) bude pouţita na
nákup nových koníků a jejich výcvik. Řádně připravené a
prověřené koně pak budou darovány do ústavů po celé
České republice.

 ţáci 4. a 5. roč. se školili v Dopravním kurzu
 Podporovali jsme je zúčastnit se v různých soutěţích:
matematické: Cvrček
Klokánek
výtvarné:
Halloween
Malá prima sezóna
PO očima dětí
Soutěţ o nejhezčí čarodějnici
Zdraví a já
literární:
Zlatá tuţka
PO očima dětí
Zdraví a já
Zdravé zuby

Program Recyklohraní, který si klade za cíl realizaci
zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení
spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s
odpady ve školských zařízeních v České republice.
Projekt s názvem „Sběrné nádoby do veřejných institucí,
a zejména do školských zařízení“, jehoţ cílem je umístění
sad košů na tříděný odpad do škol, školských zařízení,
příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji,
úřadů.
Sběr starého papíru, pomerančové kůry a pouţitých
tuţkových baterií.
Pozn: sběr léčivých rostlin na konci školního roku
neprobíhal – odhlasováno na třídní schůzce dne
20.04.2010

„Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.“
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Začal nám nový školní rok
2010/2011
Začal nám nový školní rok 2010/2011 se stejným počtem
ţáků jako vloni, tj. 18. Slavnostně jsme letos ve školních
lavicích přivítali šest prvňáčků. Jsou to:
Anna Fabiánová
Věra Hojná
Tomáš Ježek
Zuzana Toucová
Anna Vinterová
Tomáš Virágh

Bolehošť 94
Ledce 77
Bolehošť 139
Lipiny 10
Bolehošť 13
Bolehošťská Lhota 55

Starší ţáci jim předvedli něco málo z toho, co se naučili
vloni. Odměnou nám pak bylo, ţe se po prvním
rozkoukání osmělili a všem se pěkně představili. Na
památku na jejich slavnostní den jim byl předán uvítací
list – Uţ jsem prvňáček.
Pan starosta Fr. Kouba nás ve svém krátkém vystoupení
povzbudil, popřál nám šťastné vykročení do nového
školního roku a ubezpečil nás o nadálé finanční pomoci
škole ze strany obce.
Všem dětem i ostatním zaměstnancům školy přeji hodně
pracovních úspěchů, zdraví, a aby ten letošní školní rok
byl rokem spokojeným!

V jejich významný den je do školy doprovodili rodiče, ale i
prarodiče a mladší sourozenci.

[]

„Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.“ Leonardo da Vinci
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Výlet do okolí
Dříve neţ přijde podzim plný plískanic, najde se jistě ještě
několik dnů, které budou volat po větším či menším výletě.
V době, kdy se začíná zbarvovat listí a příroda převléká svůj
letní kabát za zimní, je ta pravá chvíle na pěknou víkendovou
procházku nebo výlet na kole. Odloţte na chvíli sklizeň jablek,
kopání brambor, či vypněte televizi a běţte si uţít trochu té
přírody. A jestli vás právě nenapadá kam, mám pro vás několik
typů na místa, která jsou doslova za humny.
Nejprve se vydáme směrem na Ledce a dále přes Klášter nad
Dědinou, Vysoký Újezd,
Jílovice
aţ
do
nedalekých Libníkovic.
Tady se můţete zastavit
a
navštívit
zdejší
rozhlednu, která stojí od
roku 1930 na místě, kde
rostla památná lípa,
která tehdy slouţila jako
rozhledna. Prý byla tak
velká, ţe se v její koruně
mohlo usadit aţ deset
lidí. Do obrovské koruny dokonce vedlo i dřevěné schodiště. Po té co nevydrţela
pod sílou větru, byla tehdy ze sbírky místních občanů postavena nová, 15 metrů
vysoká rozhledna. Ta prošla v roce 1992 větší opravou, ale výhledu jí bránil vzrostlý
lesní porost. V roce 2005 byla tedy část stromů směrem na západ vykácena a
z rozhledny se tím znovu otevřel výhled na polabskou rovinu. Rozhledna je
samozřejmě
volně
přístupná.
Zavítali jsme do třebechovického regionu, kde také
ještě zůstaneme a popojedeme o několik kilometrů
dále. Naše cesta můţe pokračovat právě směrem
k městu betlémů, aţ do Krňovic. Jelikoţ tento výlet není
nijak náročný na terén, můţeme si ho ještě trochu
prodlouţit. Na konci Jeníkovic doporučuji odbočit do
leva a s malou zajíţďkou dojet aţ do Polánek nad
Dědinou. Zde se můţete porozhlédnout kolem břehu
řeky Dědiny, přesněji u jezu nedaleko obce.
Po této zastávce můţete dále pokračovat přes
Třebechovice p. O. do zmíněných Krňovic, kde
odbočíte z hlavní silnice opět vlevo. Zde najdete
Podorlický skanzen Krňovice. V jeho areálu se nachází
soubor staveb lidové architektury z jiných lokalit.
Původní domy byly přeneseny, opraveny a znovu
postaveny. Dále tu jsou ukázky dobových řemesel a
také strojů.

„Největší chyba, kterou můžeš v životě udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ Elbert Hubbard
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Pro tentokrát tu náš výlet ukončíme a zpět přes Třebechovice p. O. a Bědovice se vrátíme zpět domů. Pro svou cestu si
můţete vybrat hned ze dvou cyklostezek nebo jedné turistické, označené modře, vedoucí přes Ledecké bory aţ do Lipin.

[]




výrobu jednoho metru čtverečního se spotřebuje zhruba
60 kusů PET lahví. To znamená, ţe koberec v běţném
obývacím pokoji, můţe být vyroben z více neţ 1500 kusů
lahví.
Uţívejte si léta a prázdnin, mlsejte sladkosti a dobroty,
ale nezapomeňte, ţe obaly od nich patří do barevných
kontejnerů na tříděný odpad.

Z odpadu vyhozeného do žlutých kontejnerů vznikají
pěkné věci.
Zkusili jste si někdy spočítat, jak dlouho používáte
kelímek od jogurtu, než ho vyhodíte? Nebo kolikrát
použijete igelitovou tašku, než skončí v koši? Plasty
se v našem životě objevují čím dál častěji a stejně
s nimi se objevuje i otázka, co s nimi po jejich použití.

Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém
kraji najdete na www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manaţer EKO-KOM, a.s.

„Podíl plastů v komunálním odpadu se neustále zvyšuje.
Největší podíl v plastech nejen v Evropě, ale i v České
republice představují PET lahve. Naštěstí se materiál, ze
kterého jsou PET lahve vyrobeny, dá velmi dobře
recyklovat. Podpora a nárůst recyklace znamená, že
vracíme do surovinového oběhu materiály, které jsou
vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů,“ upřesnil
Tomáš Pešek, regionální manaţer společnosti EKOKOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.

Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

20 kusů dvoulitrových lahví váţí přibliţně 1 kg. A co se dá
z 1 kg vytříděných PET lahví vyrobit? Například čtyři
pěkná trička nebo jeden svetr z umělého vlákna. 1,5 kg
PET lahví pak stačí na výrobu fleesové bundy a necelé 2
kg dokonce na výrobu náplně spacího pytle. Domů si
můţete pořídit koberec z recyklovaných PET lahví. Na

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lenon
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„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“ Sofoklés
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Jaká jsou nebezpečí?
S domy, či byty, kde je pěstováno konopí, je spojeno mnoho nebezpečí, problémů a rizik. K nejzávažnějším patří:
JEDOVATÉ VÝPARY – škodlivé výpary mohou vznikat jako vedlejší produkt pěstování konopí. Kondenzace vlhkosti ve
spojení s jedovatými výpary podporuje růst plísní a hub – vzniká tak nezanedbatelné zdravotní riziko. Odvětráváním z
pěstebních prostor mohou výpary zasáhnout i okolní objekty.
POŢÁRY A MOŢNOST USMRCENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM – elektrický proud je zpravidla připojen
nelegálně. Neodborný způsob připojení přispívá ke zvýšení rizika vzniku požárů a zasažení elektrickým proudem jak pro
pachatele tak nezúčastněné osoby.
NÁSILÍ A ROSTOUCÍ KRIMINALITA – ti, kdo jsou zapojeni do organizovaného pěstování konopí a výroby
marihuany ve velkém rozsahu mohou být ozbrojeni, aby chránili své zájmy. Osoby lákané do dané oblasti za nákupem
marihuany mohou být také ozbrojeny a zapojeny do páchání dalších forem trestné činnosti.
FINANCOVÁNÍ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU - marihuana vyrobená z konopí vypěstovaného na našem území se
prodává na domácím nelegálním trhu nebo se vyváží do zahraničí. Peníze, pocházející z takového prodeje, se používají pro
financování organizovaného zločinu.
NASTRAŢENÉ VÝBUŠNINY – pěstitelé mohou klást nejrůznější nástrahy včetně výbušných systémů, aby chránili své
“zboží“ před nežádoucí pozorností. Tyto pasti mohou vystavit osoby vstupující na nemovitost riziku ohrožení zdraví nebo i
života.
VYŠŠÍ NÁKLADY ZA SLUŢBY, VÝPADKY PROUDU – pěstování konopí vyžaduje velké množství vody a elektřiny,
takže se „fušersky“ zasahuje do komunálních sítí, voda a elektřina jsou odváděny od okolních zdrojů. Elektrorozvodná síť
v objektech je systematicky přetěžována, takto způsobené výpadky elektřiny mohou postihnout široké okolí.
STRUKTURÁLNÍ POŠKOZENÍ – domy a byty jsou pozměňovány tak, aby vyhovovaly pěstování konopí ve velkém
rozsahu, škody mohou být způsobeny stavebními pracemi nebo samotným pěstováním konopí (vlhkost, vysoká teplota).
Uvedení domu do obyvatelného stavu poté, co skončila tato ilegální činnost, vyžaduje rozsáhlé opravy spojené s velkými
finančními náklady.
ŠKODY NA ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ – chemické látky používané při pěstební činnosti jsou nedostatečně likvidovány
a odtékají do země a odpadního systému.
Jaké jsou příznaky toho, ţe ve Vašem sousedství funguje objekt, ve kterém dochází k pěstování konopí?
Mezi nejdůležitější indicie lze zahrnout tyto:
 obyvatelé jsou jen zřídka doma a chodí do domu jen na krátkou dobu,
 návštěvníci se chovají podivně nebo přicházejí ve zvláštní dobu (krátké návštěvy – neobvyklé hodiny – pozdě večer
/ v noci),
 do domu se často vstupuje přes garáž nebo zadním vchodem,
 je patrná manipulace s přívodem elektřiny buď v rozvodné skříni, či v místě přívodu do domu,
 okna jsou zatlučena prkny nebo zakryta folií, aby se zabránilo přístupu světla do domu a skryly se aktivity
prováděné uvnitř. Lze pozorovat únik jasného světla z oken a na oknech mohou být patrné kondenzované páry,
 z domu vycházejí podivné pachy, které mohou být cítit i v okolí domu,
 do domu jsou přinášena zařízení používaná pro pěstební činnost (velké ventilátory, světla, plastikové kontejnery na
rostliny, klimatizační potrubí a další věci),
 vnější vzhled domu je neuspořádaný. V okolí je prováděno minimum údržby (neshrabaný sníh, neposekaná tráva

atd.), u domu se mohou povalovat pytle s odpadky obsahující půdu a rostlinný materiál.

„Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.“ Seneca
-7-
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Usnesení č. 2/8/2010
Zastupitelstvo
schválilo
Východočeské plynárenské.





Výpisy ze zápisů
ze zasedání zastupitelstva obce:
Zápis č. 8/2010
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného
dne: 15.7.2010
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni:
Omluveni:

6 členů zastupitelstva
3 členové zastupitelstva

Ověřovatelé zápisu:

Jan Baše
Ing. Jan Moučka

Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č.1: Starosta obce František Kouba přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání
zastupitelstva obce Bolehošť:
Zahájení
1.
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2.
Projednání běţné korespondence
3.
Projednání nabídky na odkup akcií VČP
4.
Projednání ţádosti o příspěvek na provoz občanských
sdruţení
5.
Jiné
6.
Diskuze
7.
Závěr
Za zapisovatele byla jmenována Ing. Marcela Máslová a
ověřovatele zápisu byli jmenováni J. Baše a Ing. J. Moučka.
hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/8/2010
Zastupitelstvo obce schválilo program a ověřovatele
zápisu a zapisovatele.
Bod č. 2:
Z minulého zastupitelstva se projednalo
zaměstnání p. R. Smoly na dobu určitou (3 měsíce) pro
obec Bolehošť. SÚS Rychnov n. K. provedla posečení
trávy, oprava komunikací ani po urgencích nebyla zahájena.
Na opravy obecních komunikací byla oslovena firma Kombit
z Chocně.
Bod č. 3: Byla projednána běţná korespondence, ze které
nevzešla ţádná usnesení.
Bod č. 4: Starosta seznámil zastupitele s nabídkou odkupu
akcií Východočeské plynárenské. Bylo navrţeno, aby akcie
nebyly prodány.
Hlasování: pro 6 : proti 0

neprodávat

akcie

Bod č. 5: Byla projednána ţádost Mysliveckého sdruţení
Bolehošť ohledně příspěvku na provoz. Příspěvek bude
poskytnutý, ale je podmíněn dvěma společenskými akcemi
(pro děti, ples).
Hlasování: pro 6: proti 0
Další ţádost podal SK Sokol Lipiny na příspěvek na akci pro
seniorky na výlet do Lázní Bohdaneč s ozdravnými
procedurami. Byla navrţena výše příspěvku 3 000 Kč na
akci.
Hlasování: pro 4 : proti 0 : zdrţel se 2
Usnesení č. 3/8/2010
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku pro
MS Bolehošť ve výši 5 000 Kč a pro SK Sokol Lipiny ve
výši 3 000 Kč.
Bod č. 6: Zasedání zastupitelstva se účastnil p. Ing. Jansa
z firmy AQUA, a.s. Rychnov n. K. Seznámil zastupitele se
zpracovaným plánem obnovy vodovodu v naší obci. Na
obnovu vodovodu byly vypracovány dvě varianty. Jedná se
o postupné navyšování nájmu aţ na 500 tis. Kč/rok v
návaznosti na zvýšení ceny za vodné a stočné na 100
Kč/m3 postupně do roku 2019. Druhá navrţená varianta
byla se skokovým navýšením nájmu, ale i ceny za vodné a
stočné. Na tuto variantu zastupitelé nepřistoupili. V
současné době stočné v naší obci není účtováno, takţe se
jedná o zvýšení jenom vodného aţ na 50 Kč/m 3 do roku
2019.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/8/2010
Zastupitelstvo schválilo postupnou variantu obnovy
vodovodu na 10 let.
Bod č. 7: Po nákupu nových polstrovaných ţidlí do
zasedačky bylo navrţeno pouţít stávající ţidle (zelené) do
obecního hostince.
Bylo projednáno rozpočtové opatření č. 5002 (viz. příloha)
hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 5/8/2010
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5002.
Bod č. 8: Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a
jednání ukončil.

Zprávičky z úřadu:
Zpráva z obecního úřadu: připomínáme občanům,
že je po splatnosti poplatku ze psů (do konce
dubna 2010) a poplatku za svoz komunálního
odpadu (do konce června 2010). Poplatek je
možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě,
nebo na účet obce 1240133309/0800 (variabilní
symbol = č.p. domu. Do zprávy pro příjemce
uveďte jméno a příjmení plátce).

„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“ Honoré de Balzac
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Internetové stránky obce
Bolehošť
www.poorlicko.cz /bolehost
Hned na úvod chci poznamenat, ţe zde budu psát
o OFICIÁLNÍCH stránkách naší obce, nikoliv o
soukromých stránkách. Ty soukromé najdete na
adrese www.bolehost.cz a jak mnozí zjistili, nejsou
aktualizované a uvádějí zavádějící a nepravdivé
informace. Pro ty, kteří mají přístup k internetu a
doposud naše webové stránky neotevřeli, opakuji,
ţe jejich adresa je uvedena např. v kaţdém
zpravodaji a nyní také pod nadpisem tohoto
článku.
Ačkoliv si myslím, ţe tyto stránky nemusím blíţe
představovat, ve stručnosti uvedu alespoň několik
věcí, které můţete na našich stránkách najít.
Po zadání zmíněné adresy se vám zobrazí úvodní
strana, která je mírně odlišná v zimním a letním
období. Na této straně také jiţ naleznete všechny
důleţité odkazy, kapitoly či zcela poslední novinky.
Teprve velmi krátce je tu také odkaz na nové
stránky v síti FACEBOOK. I v této síti jsou k
dispozici soukromé stránky Bolehoště. Právě
z tohoto důvodu byly zaloţeny nové, oficiální.
V horní části našich stránek najdete mj. menu
s názvy kapitol, ve kterých je uschováno poněkud
více informací, z nichţ některé nyní uvedu:












Kompletní informace o obci, obecním
úřadu, vč. vydaných vyhlášek
Fotografie nejen z jednotlivých částí obce,
ale i letecké snímky a fotografie z mnoha
společenských událostí konaných v obci
Základní data z historie a o vzniku obce
Průběžně aktualizované stránky o naší
škole
Stránky o Obecním hostinci
Samostatné stránky místních spolků a sdružení (TJ Sokol Bolehošť, SK Lipiny, SDH Bolehošť, Myslivecké sdružení
Horka)
Zpravodaje v elektronické podobě
Stránky místních organizací a živnostníků (např. Agrospol)
Spousta zajímavých i důležitých odkazů na okolní obce, státní úřady, jízdní řády, poštu, vyhledávače, či turistické
portály
Nechybějí tu ani různé mapy z regionu i obce samotné

Při prohlíţení těchto webových stránek narazíte mj. i na nevyuţitá volná místa, která byla jiţ dříve nabídnuta k prezentaci či
inzerci všem místním spolkům, organizacím či podnikatelům a to zdarma. Tato nabídka je stále platná a v mnoha obcích ji
nejen dobrovolné spolky, ale i podnikatelé vyuţívají. V jejich nabídce mohu být uvedeny základní informace o jejich
sluţbách, provozní doba, adresa, telefony apod.
Na závěr malého připomenutí těchto stránek uvedu několik zajímavých statistických informací o jejich návštěvnosti a
vyuţívání. Stránky vznikly v roce 2005. Po dobu asi dvou let příliš rozkvětu neudělaly. Během posledních 3-4 let byly tyto
stránky výrazně oţiveny, doplněny o většinu informací a fotografií, které jsem jiţ v souhrnu uvedl, a i nadále jsou průběţně
aktualizovány.
V tabulkách níţe vidíte jejich návštěvnost, která jistě vzrostla nejen dostatkem informací zde uvedených, ale i rozšířením
internetu do domácností. Čísla můţete posoudit sami. Jen poznamenávám, ţe rok 2010 je uveden zatím jen do začátku
září.

[]

„Člověk, který nikdy neplakal, nežil skutečný život!“ Jan Werich
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„Zatímco ztrácíme čas váháním a odkládáním, život utíká.“ Seneca
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Narodili se:




Ondřej Gottwald - červenec 2010

V září 2010 jsme se rozloučili:
s paní Miloslavou Bašovou ve věku 94 let

Jakým směrem a jak bude naše hřiště opět
vyuţíváno, ukáţou snad následující roky. Představy a
hrubé plány pro jeho vyuţití, především pak jeho
rekonstrukce, jsou jiţ připravené. Co se ale podaří
z našich záměrů uskutečnit, bude záleţet na mnoha
bodech. Jak jinak, samozřejmě na finanční stránce, tedy
podpoře nejen ze strany obce, ale i získání případných
dotací. Obecně ale lze říci, ţe hřiště by mělo vyplnit
mezeru chybějícího sportoviště v obci pro míčové hry
(volejbal, nohejbal, košíková či tenis), ale také by mělo
být střediskem pro společenské akce a v neposlední řadě
by se mělo opět stát vhodným sportovištěm pro naši
školu a děti.



Aktuality ze sokola
Letošní rok se jistě zapíše, jako významný nejen
pro TJ Sokol Bolehošť, ale i pro obec.
Mnozí z vás asi vědí, ţe v letech minulých tato
jednota v Bolehošti zanikla, neboť nevykazovala ţádnou
činnost a přišla tak i o majetek, přesněji o hřiště před
obecním úřadem, který historicky náleţel naší obci.
Jednota nakonec „prohrála“ i soudní spor o svůj majetek
a hřiště tak spadlo do správy České obci sokolské
v Praze.
Pro jeho získání zpět bylo především nutné
obnovit činnost sokola v Bolehošti a následně se pokusit
o navrácení majetku zpět do jeho rukou.
A právě toto se po necelých čtyřech letech
podařilo. Po několika jednáních a ţádosti na České obci
sokolské v Praze, podpořené i Ţupou orlickou v Hradci
Králové, bylo dnem 10. června 2010 hřiště převedeno
zpět na TJ Sokol Bolehošť.

Činností naší jednoty ale nebylo jen bojovat za
ztracené hřiště, ale jsou tu i další aktivity.
Cvičení pro ţeny
I tento rok probíhá uvedené cvičení, jeţ probíhá
v tělocvičně ZŠ. A pokud se chcete přidat, koná se kaţdé
pondělí a středu od 18.30 h. pod vedením ses. Lydie
Šimerdové.
Ochotnické divadlo
V současné době naši ochotníci trošku stagnují, neboť se
ne a ne dohodnout na nové hře, kterou by měli začít
nacvičovat. Popřejme jim tedy správné rozhodnutí, hodně
sil do nacvičování a snad je brzy zase uvidíme na pódiu
v našem „kulturáku“.

[]

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ Seneca
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asi žízeň a dali by si pivo, není-li pravda. Opět se
tedy ponořil a na okamžik vyplaval na hladinu i se
soudkem dobrého moku. Ještě se ale vrátil pro pípu
a pro sklenice.
Skřítkům se ale zdálo, že je nějaký nabručený
a ptali se ho, jestli ho nebolí zuby, či se mu něco
ošklivého nepřihodilo. Nadýmáček jako by je
neposlouchal, narazil soudek a už čepoval pivo.
Později, když už si řádně zavdal ze svého půllitru,
začal se skřítkům teprve svěřovat se svým trápením.
Vyprávěl, že tu měl nezvanou návštěvu. Byla to zlá
baba hastrmanka z rybníku Bába. Nejprve se prý
lísala, že by to mohli dát spolu dohromady a spojit i
majetky. Pivo do ní teklo jak do potoka a až když jí
řekl, že si nechají každý to svoje, začala pořádně
prskat a nadávat. K tomu všemu mu nakonec ještě
ukradla památeční dušičkový hrneček po mamince.
A kdo ví, kolik rybiček ještě sebrala cestou domů.
„Tak už se nezlob a pojď si raději s námi
zazpívat“, řekl Kuchyňáček. S tou babou stejně
nikdo nic nesvede. Skaláček tedy vytáhl flétničku a
pustil se do zpěvu. Nakonec si ještě popovídali,
vypili nějaké to pivečko k dobru a bylo jim u toho
krásně. S východem měsíčku se s Nadýmáčkem
rozloučili, poděkovali a šli domů. Turyňáček ještě
doprovodil Kuchyňáčka se Skaláčkem na kuchyňku,
popřáli se dobrou noc a šel domů spát. Skaláček
přespal u Kuchyňáčka, neboť cesta na skálu byla
v noci nebezpečná. Tehdy se tu toulaly lišky a vlci,
což bylo pro skřítky přeci jen velké nebezpečí.
Pokračování příště …



Pohádka nejen pro děti
Skřítek Turyňáček (pokračování – IV.)
Jednoho letního dne, když měl doma
Turyňáček všechno hotové, rozhodl se, že půjde
navštívit svého kamaráda Kuchyňáčka. A aby nešel
zcela s prázdnou a hezky se jim povídalo, sešel do
sklepa a do lahvičky odlil trochu pampeliškového
vína. Vzal jej do batůžku a vyrazil.
Když přišel k jeho domečku, slyšel nějaké
veselí. Tu zaťukal na dvířka a otevřít mu přišel další
známý, Skaláček, jež byl u Kuchyňáčka právě na
návštěvě. To bylo radosti, vždyť všichni tři skřítkové
se vídali poměrně málo. Pro jejich malé nožičky je
to na skálu přeci jen dost daleko. A všichni tedy
povídali, vyprávěli a při tom popíjeli to
pampeliškové víno. Jak se tak rozseděli, lahvičku
vína vypili a něco by si ještě dali. Rozhodli se tedy
navštívit ještě hastrmánka Nadýmáčka a dát si
nějaké to pivečko na osvěžení.
Ve chvíli, kdy přišli k Nadýmaku, zjistili, že
tady není něco v pořádku. V té chvíli již sluníčko
zacházelo za obzor, ale hastrmánek na své oblíbené
vrbě neseděl. To bylo samozřejmě skřítkům velice
podezřelé. Turyňáček tedy našel klacík a vyťukával
do vrby domluvené znamení pro vodníka. Po chvíli
se vodníček přeci jen vynořil. Tu viděl, že hoši mají

[]

„Jenom lidé, kteří jsou s rozumem v koncích, pořád o něčem diskutují.“
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Ze zákulisí
Wimbledonu
Dostat se jako novinář do tenisového
Wimbledonu není jen tak - ţádost se
musí poslat uţ půl roku předem. A ani
samotná práce tam není oddych, jak by
se mohlo zdát. Místo návštěv
jednotlivých kurtů a pojídání tradičních
jahod se šlehačkou (ne se smetanou,
jak se mylně traduje) musíte napsat
několik článků denně, oběhnout tiskové
konference českých hráčů a v deset
večer odcházíte z areálu mezi
posledními. Jste rádi, kdyţ za ten den
stihnete alespoň hodinu tenisu naţivo.
Uzávěrka v praţské redakci MF DNES
totiţ nečeká - šéfové chtějí mít články co nejdřív, aby je stihli graficky upravit a poslat do tiskárny.
Přesto byl letošní Wimbledon záţitkem. A to hned z několika důvodů. O Tomáši Berdychovi jste jistě slyšeli a četli dost,
proto vás spíš zavedu do zákulisí nejslavnějšího turnaje.
Kaţdý večer, kdyţ jsem odcházel z areálu v jihozápadní části Londýna, začali k němu naopak přicházet lidi se stany. Získat
lístky na Wimbledon je totiţ docela dřina – diváci si je musí "vyspat" ve frontě. Kdo přijde pozdě, má smůlu. A tak se na
lístky na pondělí někdy stanuje třeba uţ
od soboty. Lidi ve frontě ale nejsou
rozmrzelí. Roztáhnou vařič, pustí si na
počítači film nebo vytáhnou karty.
Wimbledon milují. Vidět ho na vlastní
oči je jejich sen.
Novinář má výhodu, ţe frontu stát
nemusí. Dostane na krk takzvanou
akreditaci a do areálu ho s ní pustí
kdykoliv. Tedy po prohlídce zavazadla bezpečnostní
kontroly
jsou
na
Wimbledonu přísné od dob, co se
mnoţí teroristické útoky. Projdete bránu
a první, co vás udeří do nosu ... Není
těţké to uhodnout: vůně čerstvě
posečené trávy.
Tráva - tedy to, co dělá Wimbledon tak
výjimečným - se tu seče ráno po sedmé
hodině. Kaţdý den, přesně na osm milimetrů. Večer se zalije (pokud další den nemá pršet) a přikryje plachtou, pod kterou
běţí klimatizace. Ideální teplota je 16 stupňů.
Na pohled je tráva (pouze směs jílku) příjemná. Ale uţ ne tak nadšeni jsou z ní mnozí tenisté. Někteří na ní dokonce v
minulosti odmítali hrát s tím, ţe je dobrá leda pro krávy, a ne pro tenis. Pravda, míče odskakují nepravidelně, postupem
času se tráva vyšlape, ale na druhou stranu - je to jen jednou za rok.
Hned první dny jsem se potkal s panem Sewardem, který se o wimbledonskou trávu uţ dvacet let stará. Vzal mě na místo
snad nejposvátnější - na centrální wimbledonský kurt. Přestoţe si svou trávu velmi hlídá, nechal mě na ni sáhnout.
Stoupnout uţ ale ne. Jednoho pomocného dělníka, který se mu po trávě prošel, nechal málem z areálu vyvést. Pak mi
vyprávěl, co trávě nejvíc škodí. A není
to překvapivě počasí. Jsou to holubi,
jejichţ výkaly na trávu dopadají. Proto
ve Wimbledonu "zaměstnali" káně
jménem Rufus. Třikrát týdně se nad
areálem proletí a po holubech není vidu
ani slechu.
Další dny jsem se potkal s paní, která
vybírá a cvičí sběrače míčků. Skoro z ní
šel strach - vypadala jako nejpřísnější
učitelka, co jsem kdy viděl. Coţ ostatně
sama hned první větou potvrdila.
"Jakmile někdo ze sběračů přijde a
ţvýká, uţ se s ním ani dál nebavím.
Vyhodím ho," řekla a popisovala, jak
tvrdý je výcvik. Děti se přihlásí a
projdou širokou škálou testů - v jednom

„Kozel je nebezpečný zepředu, kůň ze zadu, hlupák ze všech stran.“ Židovské přísloví
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z nich jim třeba jejich učitelka poloţí na trávu košík, samozřejmě pěkně daleko. Oni pak koulí tenisáky. Kdo se trefí přesně,
má tři body. Kdo trefí okraj košíku, má dva body, a kdo těsně mine, jeden bod. Nejlepší pak mohou sbírat míčky třeba při
finále. Hádejte, kolik je ve Wimbledonu mzda pro sběrače míčků. Nepřemýšlejte dlouho - nic. Je to tak prestiţní "brigáda",
ţe by za ni mnohé děti klidně zaplatily. Ostatně mnozí dnešní tenisté jako sběrači sami začínali.
Dalším velkým záţitkem byla návštěva královny Alţběty II., která do Wimbledonu přijela po 33 letech. Na kaţdém kroku bylo
vidět, jak ji Britové mají rádi. Místa, kudy měla procházet, byla obsazena uţ hodinu předem. I novináři na chvíli přestali psát
o forhendech a bekhendech - vyběhli na terasu novinářské budovy, protoţe právě kolem ní královna procházela. Potkala se
s několika tenisty a ti byli snad nervóznější neţ při zápasech. Museli si totiţ nacvičit poklonu a tenistky dokonce pukrle.
Wimbledon je, co se tradic týče, nejpřísnějším turnajem. Tenisté tu smějí hrát pouze v bílé barvě a uţ se v minulosti
několikrát stalo, ţe některé kvůli oblečení nepustili na kurt. Pánové se na tribunách nesmějí opalovat bez trika a podle další
tradice, kterou Britové striktně dodrţují, se první neděli vůbec nehraje.
Ve Wimbledonu jsem měl tu čest potkat se nejen s hráči současnými (stát
metr od Federera, Nadala či sester Williamsových), ale mluvil jsem i s
hvězdami minulosti, například s Martinou Navrátilovou a Janou Novotnou.
Kdyţ spustí právě Navrátilová, skoro jí visíte na rtech (i kdyţ občas hledá
česká slova). Tak poutavě umí vyprávět - třeba o tom, jak nedávno porazila
rakovinu. Přestoţe šest týdnů vţdy dopoledne chodila na chemoterapii,
odpoledne uţ byla s raketou na kurtu a hrála.
Český novinář měl letos na Wimbledonu víc práce, neţ sám před odjezdem
čekal. Mohl za to právě Tomáš Berdych, který postoupil do finále, ale i
Petra Kvitová, která hrála semifinále. Upřímně: Wimbledon trvá dva týdny a
já měl zpáteční letenku uţ na druhý čtvrtek. Příliš se nepočítalo s tím, ţe by
tou dobou ještě nějaký Čech hrál. Dva dny po finále byly státní svátky,
noviny nevycházely, takţe bych tam byl celkem k ničemu. Jenţe ...
Berdych hrál ţivotní turnaj. A tak jsem si nejdřív letenku posunul o dva dny
- abych letěl domů po semifinále. A pak o další dva. Zůstat jsem totiţ musel
aţ do finále. A zůstal jsem rád.

[]
na vyřešení této „rošády“ v Bolehošti. A je tu otázka.
Máme stále dost času čekat? Nemůže nám příchod
dalších nových obyvatel pomoci s udržením školy,
pohostinství, obchodů, spolků a vůbec společenských
aktivit v obci? Dva roky čekání je na dnešní dobu myslím
opravdu trochu luxus.
Další z bodů, které jsem chtěl upřesnit, jsou
náklady na školu. Ve zprávě je uvedena pouze celková
částka za každý rok. Bylo by vhodné upozornit, že větší
podíl z těchto částek je potřebný na samotný provoz školy
(např. vytápění, nákup nového vybavení, opravy atd.).
Menším podílem se dále přispívá na platy učitelek a
ostatního personálu ve škole.
A nakonec do třetice poslední bod k zamyšlení.
Rozpočet obce jistě není bezedný a příjmy do obecní
pokladny se v poslední době snižují. Asi není rozumné
hledat úspory za každou cenu. Bylo by možná vhodnější
usměrnit nebo přesunout některé plánované výdaje
z jedné kupičky na druhou (laicky řečeno). Např. místo
obměňování a rozšiřování zeleně (v tomto ohledu jsme
na tom lépe než ve městech), nákupu či stavby
pomocných objektů, by bylo podle mého názoru
prospěšnější pro občany, věnovat peníze na důkladnější
opravu rozbitých silnic, chodníků, veřejného osvětlení,
rozhlasu či nákupu chybějících laviček (samozřejmě
odolných poškození).
Je pravda, že se uskutečnilo a dokončilo spousta
projektů. Některé z nich by si však žádali více pozornost,
než jim bylo věnováno. Přesto, že práce pro občany není
vždy snadná, myslím si, že úkolů tady je a bude stále
dost.
Věřím, že mých několik odstavců přiměje
k zamyšlení občany i nově zvolené zastupitele pro
následující volební období.
[]

Uzavření volebního období 2006-2010
Vážení občané a čtenáři! Je právě čas uzavřít
nejenom tento zpravodaj, ale také končící volební
období. Původně měla být součástí tohoto posledního
vydání i zpráva pana starosty o hodnocení a výsledcích
za poslední čtyři roky, která vám byla již zaslána.
Ve zprávě bych rád několik informací upřesnil
nebo chcete-li, doplnil.
Např. pozemky na výstavbu domů byly zakoupeny
na jaře 2008 - změna územního plánu nejen pro bytovou
výstavbu byla schválena tentýž rok v září a následně
probíhala změnová řízení - v květnu 2009 byly řešeny
návrhy na rozmístění pozemků a rozpočtu - v srpnu téhož
roku bylo projednáváno řízení, zda je nutná projektová
dokumentace … souhrnem vzato, pozemky leží a čas běží.
Byla i odsouhlasena varianta na rozmístění pozemků,
v nichž jsou uloženy nemalé investice. Z ekonomického
pohledu je jen zapotřebí s rozvahou investovat do
nejnutnějších úprav (podzemní sítě, nájezdy k domům,
příp. chodníky) a nabídnout je především mladým
rodinám. Obec by potom měla stanovit takové prodejní
ceny, aby získala zpět vložené investice s menším ziskem
a zároveň by měla být cena za parcelu dostupná pro
mladé lidi, především s dětmi. Není asi nutné uvádět
výhodu větší kupní síly, přínos pro naši školu, obecní
pokladnu nebo společenské akce v obci. Je pravda, že
dokonalejší projektové zpracování těchto parcel by
mohlo lépe využít dané pozemky. Na druhou stranu další
investice do jednotlivých ulic (dešťová kanalizace,
vodovod, plynovod, el. sítě, silnice a samozřejmě
projektová dokumentace, odhadem v řádech kolem 100
tis. Kč) by pouze neefektivně prodražovaly a oddalovaly
využití parcel a návrat investic. Během celého řízení o
těchto pozemcích, odmítly čekat již desítky mladých lidí

„Chceš realizovat své sny? Probuď se!“ Rudyard Kipling
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nikoho neurazí, ba naopak jej i mnozí ocení. Za celé čtyři
roky bohuţel mnoho kladných, ale ani záporných ohlasů
nepřišlo. Souhrnně vzato, získaná hodnocení byla
vyváţená. Přesto věříme, ţe rozhodnutí vydávat tento
zpravodaj bylo správné a ţe určitý úspěch zaznamenal.
Z doslechu vím, ţe své čtenáře našel nejen v Bolehošti,
ale i v širším okolí. A jak bylo jiţ v minulém čísle
uvedeno, úspěšný byl i v soutěţi zpravodajů nejen proto,
ţe je vydáván v barevném formátu.
V tuto dobu právě končí čtyřleté volební období a
s ním zároveň i první a doufejme, ţe ne poslední etapa
vydávání těchto novin.
Na závěr tohoto ohlédnutí chci poděkovat všem,
kteří do zpravodaje přispívali svými články a samozřejmě
i těm, kteří se starali o to, abyste tu nenacházeli hrubky,
překlepy a nesrozumitelné věty. Poděkování patří
především Mgr. Haně Boukalové, Mgr. Marii Moravcové a
panu starostovi Františkovi Koubovi.

Ohlédnutí za čtyřletým
obdobím vydávání zpravodaje
Nyní mi dovolte, abych se ohlédl čtyři roky zpět,
coţ je 16 čtvrtletí a stejný počet vydaných zpravodajů. Do
poštovních schránek se vám kaţdé tři měsíce dostalo
čtení, které mělo slouţit nejenom jako prostředek pro
sdělování informací z dění na obecním úřadě, ale i
k seznámení se společenským ţivotem v obci. Jako
přídavek jste v něm nacházeli také mnoho zajímavých,
ale i praktických informací, nápadů a třeba i tipů na
výlety. Měli jste moţnost seznámit se blíţe s historií naší
obce, významnými osobami či stavbami, které do naší
obce historicky náleţí.
Obsah zpravodaje byl tedy vţdy sestavován tak,
aby vám přinesl nejen aktuality z naší obce, ale
případnou osvětu, zábavu, poučení nebo i zajímavé
soutěţe. A to vţdy v dobré víře, ţe uvedené články

[]

Redakční rada zpravodaje:
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 na začátku kaţdého čtvrtletí, tedy
4x ročně.
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