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Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/4/2011
Zastupitelstvo obce projednalo a
odsouhlasilo závěrečný účet obce
a celoroční hospodaření obce za
rok 2010 a to „s výhradou“.

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
č. 4/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 14. 4. 2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: 3 členové zastupitelstva
(J. Baše, D. Záleská, Z. Miřijovská)
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. M. Végsö, M. Máslo
Zapisovatel: Ing. M. Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována Ing.
Marcela Máslová a ověřovatele zápisu byli jmenováni MUDr. M. Végsö a
M. Máslo. Zastupitelstvo schvaluje
doplněný program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/4/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Schválení závěrečného
účtu obce za rok 2010
Zastupitelé projednali závěrečný
účet, který byl vyvěšený na úřední
desce od 18. 3. 2011 do 5. 4. 2011 a
jeho součástí je závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.

Bod č. 3: Schválení rozpočtu obce na
rok 2011
Zastupitelstvo obce projednalo návrh
rozpočtu pro rok 2011, který byl
zveřejněn na úřední desce od 18. 3.
2011 do 5. 4. 2011.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/4/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
rozpočet obce na rok 2011.
Bod č. 4:
Zastavení probíhající
změny ÚPO (Agrospol Bolehošť, a.s.)
Starosta
seznámil
zastupitele
s novými souvislostmi ve věci bioplynové stanice Agrospolu Bolehošť.
Nově je zastaveno řízení ve věci změny ÚP.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/4/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí se
zastavením řízení ve věci změny
ÚP obce.
Bod č. 5: Stanovení podmínek realizace stavebních parcel Solnická
Starosta obce seznámil zastupitele
se třemi variantami včetně kompletní studie – propočet nákladů a výnosů jednotlivých plánů rozmístění
parcel. Na základě všech analýz proběhl výběr nejvhodnější varianty
rozmístění, počtu a velikosti parcel.
Hlasování pro variantu 10B:
pro 5 : proti 0 : zdrţel se 1
Usnesení č. 5/4/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
uvedenou variantu č. 10B rozmístění parcel na Solnické.
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Bod č. 6: Výběr dodavatele inţenýrských činností
Starosta
oslovil
čtyři
firmy
s poptávkou na provedení prací. Dvě
firmy se vyjádřily: IRBOS Čestice a
STAPRINT Kostelec n. O. Zastupitelé
se seznámili s podrobnými nabídkami a vybrali firmu IRBOS.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 6/4/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s výběrem firmy IRBOS Čestice.
Bod č. 7: Zpráva o ukončené rekonstrukci vodovodu
Zastupitelé
byli
seznámeni
s celkovými náklady na výměnu vodovodního řádu od křiţovatky u Habeše po odbočku u Roubalových, zatím bez opravy chodníku. Původní
dlaţdice
nejdou
znovu
pouţít
z důvodu nevhodné technologie vybudování
původního
chodníku
(dlaţdice byly usazeny v betonu).
Bod č. 8: Výběr dodavatele chodníku
v daném úseku opravy vodovodu
Starosta
oslovil
několik
firem
s poptávkou na vybudování chodníku a dvě firmy dodaly své nabídky:
Strabag a Stavitelství DS. Zastupitelstvo se dohodlo, ţe původní dlaţdice budou nabídnuty k prodeji za
cenu 1 Kč/ks. Jako nejvýhodnější se
zastupitelům jeví nabídka firmy
Strabag.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/4/2011
Zastupitelstvo souhlasí se zadáním rekonstrukce chodníku firmě
Strabag.
Bod č. 9: Ţádost/nabídka p. J. L.
na výměnu pozemků
Starosta předloţil ústní nabídku
s ţádostí o směnu pozemku kolem

vodojemu v majetku p. J. L.
s pozemky kolem domu čp. 50
v majetku obce. Po projednání bylo
rozhodnuto a ţádost byla zamítnuta.
Bod č. 10: Rozhodnutí zastupitelstva
o delegaci zástupce obce na valnou
hromadu společnosti AQUA Servis
Rychnov, a.s.
Byl navrţen starosta jako zástupce
obce.
Hlasování:
pro 5 : proti 0 : zdrţel se 1
Usnesení č.8/4/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s navrženým starostou obce P.
Kubíčkem jako delegátem pro
jednání na valné hromadě společnosti AQUA Servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou a případným
dalším zastupováním v jednáních
s touto firmou.
Bod č. 11: Ţádost o dlouhodobý pronájem pozemku (p. J.)
Starosta
seznámil
zastupitele
s ţádostí p. J. z Bolehoště na pronájem obecního pozemku u nádraţí dle
předloţeného situačního plánu. Bylo
dohodnuto, ţe starosta zatím odpoví
ústním souhlasem a to do doby vypracování nové vyhlášky, která bude
řešit problematiku uţívání obecních
pozemků a veřejného prostranství.
Bod č. 12: Informace o kritériích pro
přijetí dítěte do MŠ pro rok
2011/2012
Zastupitelstvo bere na vědomí kritéria pro přijetí dětí do místní MŠ (viz
příloha zápisu).
Bod č. 13: Ţádost SDH Bolehošť o
zakoupení materiálu
Starosta přednesl ţádost místního
SDH o zakoupení hadic a dalšího
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hasičského materiálu pro děti, který
potřebují při účastech na závodech.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 9/4/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí se
zakoupením potřeb pro dětské
hasičské závody.
Bod č. 14: Informace o dalších probíhajících a připravovaných akcích
údrţba zeleně a terénu v okolí hřiště, pomníku a Velkého Nadýmače,
údrţba lip u hřiště, oprava chodníků
v ulici k nádraţí
Bod č. 15: Diskuze
M. Máslo upozornil, ţe je třeba opravit otevřenou vpusť kanalizace před
Novákovým statkem v Lipinách, která je na obecním pozemku a hrozí
zde nebezpečí úrazu nebo poškození
projíţdějících aut.
Starosta
seznámil
zastupitele
s moţností vypracování pasportu
místních komunikací, který bude
specifikovat rozdíl v místních a
ostatních komunikacích. Měl by být
osloven projektant zabývající se touto problematikou.
Dále zhodnotil další akce:
- divadelní jaro – úspěšná akce
- byl objednán systém generálního
klíče na obecním úřadě (I. etapa)
- projednán
pronájem
bytu
v obecním hostinci
- soutěţ „Čistá obec“ – obec byla
vyzvána, aby vyslala svého zástupce na slavnostní vyhlášení
výsledků soutěţe
Zastupitelům byl předán dopis od
paní M. ve věci výstavby zdi u rodiny
E.
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I. Šimerda podal návrh na okamţité
uzavření místního hostince z důvodu
neutěšeného stavu (dezolátní stav
kuchyně, naprosto chybějící běţná
údrţba, plíseň, nepořádek ve skladech, špatné sluţby nájemce)
Hlasování:
pro 5 : proti 0 : zdrţel se 1
Usnesení č. 10/4/2011
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření
pohostinství
v souladu
s platnou smlouvou s nájemcem.
Bod č. 16: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 22 hod.
ukončil.

č. 5/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 19. 5. 2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen zastupitelstva
(J. Baše)
Ověřovatelé zápisu:
B. Roll, D. Záleská
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována Ing.
Marcela Máslová a ověřovatele zápisu byli jmenováni B. Roll a D. Záleská. Zastupitelstvo schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/5/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
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Bod č. 2: Vyhlášení soutěţe „Čistá
obec 2010“
Starosta
seznámil
zastupitele
s výsledky soutěţe Čistá obec za rok
2010, které se zúčastnila i Bolehošť.
V této soutěţi obdrţela 3. cenu
v kategorii obcí 500-1000 obyvatel a
starosta osobně převzal certifikáty
v hodnotě 40 000 Kč. Tyto prostředky musí být pouţity do odpadového
hospodářství. Obec plánuje vylepšení a úpravu sběrných míst.
Bod č. 3: Změna stanov DSO Vrchy
Zastupitelstvo obce projednalo návrh
změny stanov.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/5/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
změnu stanov DSO Vrchy.
Bod č. 4: Zastavení řízení na změnu
ÚPO
Starosta seznámil zastupitele se zastavením řízení změny ÚP obce, které podala p. M. M. z Lipin a od záměru ustoupila.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/5/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí se
zastavením řízení ve věci změny
ÚP obce.
Bod č. 5: Odsouhlasení platnosti vyhlášky o sběru odpadů pro rok 2011
Starosta obce navrhuje, aby i nadále
zůstala v platnosti výše poplatku za
sběr a odstraňování odpadů pro rok
2011 a to 500 Kč/osobu/rok.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/5/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
platnost původní vyhlášky č.
10/2009 pro rok 2011.
Dále byl projednán návrh nové komplexní vyhlášky, která bude upravo-

vat všechny místní poplatky (např.
psy, uţívání veřejného prostranství,
výherní hrací přístroje, plakátovací
plochy). Po projednání zastupitelstvem a úpravách bude vyhláška
zkonzultována s ministerstvem vnitra, neţ bude v konečné verzi schválena zastupitelstvem.
Bod č. 6: Škola
Obec prozatím nedostala vyjádření
k podané ţádosti na projekt zateplení školy a výměny otopného systému. Školská rada podala ţádost na
pořízení 3 ks počítačů do školy pro
výuku. Stávající počítače jsou technologicky zastaralé a nevyhovující.
Počátkem školního roku 2011/2012
bude provedena poptávka.
Dále byla projednána moţnost prodlouţení provozní doby MŠ v době
letních prázdnin, která má být uzavřena od 4. 7. - do 23. 8. Pokud bude zájem o umístění do školky alespoň pro 5-6 dětí, bude jednáno
s vedoucí učitelkou o rozšíření provozní doby MŠ v době těchto prázdnin.
Bod č. 7: Vjezd na pole u autobusové
zastávky ve Lhotě
Bylo projednáno, ţe je třeba opravit
rozjeţděné obrubníky vedle zastávky
ve Lhotě.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/5/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s opravou uvedeného úseku obrubníků.
Bod č. 8: Nabídka nové sluţby občanům
Starosta
seznámil
zastupitele
s moţností zavedení nové sluţby se
zasíláním SMS zpráv s informacemi
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pro občany, kteří jsou např.
v průběhu dne mimo obec.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/5/2011
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením nové služby pro občany se
zasíláním
informačních
SMS
zpráv.

uvolněného
člena
však není moţná.

Bod č. 9: SDH
Bylo nutné zajistit nové technické
průkazy pro vozový park hasičů. Původní měly jiţ popsané záznamy o
technické způsobilosti. Dále byla zaznamenána stíţnost z Agrospolu na
čerpání vody z jejich hydrantu, který
je napojený na vodoměr. Ve věci
tankování nafty v Agrospolu bylo
sděleno, ţe od května uţ nelze tuto
sluţbu ze strany hasičů vyuţívat,
jelikoţ Agrospol nemůţe obchodovat
s naftou. Tyto body budou projednány se starostou SDH Bolehošť panem J. Bašem. Zastupitelstvo dále
projednalo nákup vybavení (montérky, hadice, apod.) pro hasičský
krouţek dětí.
Usnesení č. 7/5/2011
Zastupitelstvo
souhlasí
s nákupem vybavení pro SDH Bolehošť - kroužek dětí.

č. 6/2011

Bod č. 10: Pohostinství
Starosta
seznámil
zastupitele
s výpovědí z nájmu pana J. Marka,
jako stávajícího nájemce k 30. 4.
2011 s výpovědní dobou 1 měsíc.
Inventura a předání objektu bude
provedeno na konci května.
Bod č. 11: Diskuze
Z. Miřijovská navrhla mimořádně
odměnit starostu obce za kvalitně
odváděnou práci a vysoké pracovní
nasazení. Finanční odměna pro
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Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 21:45 hod.
ukončil.

o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 23. 6. 2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen zastupitelstva
(M. Máslo)
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. M. Végsö, J. Baše
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována Ing.
Marcela Máslová a ověřovatele zápisu byli jmenováni M. Végsö a J. Baše. Zastupitelstvo schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva
(viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/6/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Kontrola usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva
Starosta má rozpracovanou novou
kompletní vyhlášku na rok 2012,
která bude řešit všechny místní poplatky
(včetně
poplatku
z ubytovacích kapacit). Dále byli zastupitelé informováni o funkci DSO
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Vrchy v souvislosti s proběhlou plynofikací z předešlých let.
Bod č. 3: Projednání běţné korespondence
Zastupitelstvo obce projednalo došlý
potvrzovací e-mail s informací, ţe
bude na účet zaslána částka 40 000
Kč za umístění v soutěţi „Čistá
obec“. Finance budou pouţity na
zlepšení (zpevnění) „hnízd“ pro kontejnery na separovaný odpad.
Dále byla projednána záleţitost o veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bolehošť
a
příslušným
úřadem
s rozšířenou působností ve věci projednávání přestupků, které skončila
platnost s koncem roku 2010. Starosta jednal s MěÚ Kostelec nad Orlicí a s MěÚ v Týništi nad Orlicí. Oba
úřady odmítly smlouvu uzavřít
z důvodu stále se opakujících sousedských sporů. Bude nutné celou
záleţitost řešit přes Krajský úřad
Královéhradeckého kraje.
Bod č. 4: Schválení dodatku ke
smlouvě s firmou Odeko
Starosta
seznámil
zastupitele
s dodatkem č. 9 ke smlouvě s firmou
Odeko ve věci sběru a uloţení odpadů.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/6/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě
s firmou ODEKO s.r.o., Týniště
nad Orlicí.
Bod č. 5: Ţádost p. Č., Bol. Lhota –
odkup pozemku
Byla projednána ţádost p. H. Č., bytem Bol. Lhota o odkupu zaplocené
malé části pozemku.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 3/6/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
prodej pozemku p. Č, Bol. Lhota.
Bod č. 6: Přijetí dotace z POV na
úroky z úvěrů
Obec uspěla se ţádostí o dotaci úroků z úvěrů z POV ve výši 50%
z celkových
zaplacených
úroků
v roce 2011.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/6/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na úroky z úvěrů
z POV.
Bod č. 7: Přijetí dotace na opravu
chodníku a vodovodu v havarijním
stavu
Obec uspěla se ţádostí o dotaci na
opravu vodovodu a chodníku od křiţovatky u Habeše směrem na Bol.
Lhotu.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/6/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na opravu chodníku a
vodovodu.
Bod č. 8: Schválení změny rozpočtu
Starosta
seznámil
zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 5001
(viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/6/2011
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5001.
Bod č. 9: Pravidla pro schvalování
petic a stíţností
Vypracovaná pravidla budou rozeslána e-mailem všem zastupitelům a
po prostudování schválena na příštím zasedání.
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Bod č. 10: Informace k brigádníkům
Starosta
seznámil
zastupitele
s probíhajícími pracemi přijatých
brigádníků. Našly se i negativní ohlasy občanů na zaměstnávání brigádníků na venkovní práce. Skutečnost je taková, ţe pokud by všichni
občané pomohli pravidelně uklízet
před svými domy na ulicích a sekali
trávu, nemusela by obec studenty
přijímat. Dále byla zmíněna moţnost
přijetí administrativní brigádnice,
která by pomohla zpracovat rozsáhlé
změny v evidenci pozemků po proběhlé digitalizaci a zavedení elektronického vedení evidence majetku
obce.
Bod č. 11: Informace k přihlášení do
soutěţe „Vesnice roku 2011“
Tato komise se do obce dostavila ve
středu 22. 6. 2011 a strávila v obci
cca 2 hodiny.
Bod č. 12: Informace se sluţbě SMS
hlášení
Starosta
seznámil
zastupitele
s rozpracováním projektu na zasílání
SMS hlášení. Bude připraveno několik kategorií: obchodní, krizové záleţitosti, kulturní, atd. Zájemci se budou moci přihlásit a případně si
předplatit kredit, cena jedné SMS
bude 1,10 Kč, kromě krizového hlášení, které bude pro občany zdarma.
Po dobu zkušebního reţimu budou
všechny SMS zdarma. (Další informace budou včas zveřejněny)
Bod č. 13: Rekonstrukce sociálního
zařízení na obecním úřadě
Starosta
seznámil
zastupitele
s dokončením přestavby sociálního
zařízení v objektu obecního úřadu.
Původní zařízení bylo jiţ nevyhovující a dále bylo zapotřebí vybudovat

Strana - 8 Vydání 3/2011

dvě samostatná WC (kanceláře + nájemce bytu). Dále byl zaveden podruţný odečet na vodovodu pro nájemní byt. Celkové náklady jsou ve
výši 52 tisíc Kč bez instalace elektrických rozvodů a el. spotřebičů.
Bod č. 14. Obecní hostinec
Po dvou pokusech o předání, kdy se
nájemce bez omluvy nedostavil, byly
vyměněny zámky ve všech dveřích
(po konzultaci s advokátní kanceláří). Se zastupiteli byl domluven termín inventury na 27. 6. 2011 od 17
hod.
Bude nutné opravit dámské WC, kde
je v havarijním stavu odpad, dále
budou vyměněny toaletní mísy a
sníţen a zateplen strop sádrokartonem kvůli vytápění. Nyní se hledá
zpracovatel oprav.
Dále bude vytvořen odečet na
elektřinu, vodu a plyn k bytu
v horním patře hostince a případně
na sál.
Bude vybudován nový výčepní pult a
provedeny dílčí stavební opravy.
Bod č. 15: ZŠ a MŠ, Letní gulášové
slavnosti
Zastupitelstvo pověřuje
starostu
k jednání o prodlouţení provozní
doby školky a druţiny minimálně na
dobu 6:30 – 16:00 hod.
Pro konání letních gulášových slavností je domluvena hudba na odpoledne, kdy bude hrát kapela Dynamic a večer vystoupí rocková skupina 3,5 PROMILE z Hradce Králové
(jednáno bylo s mnoha hudebními
skupinami, ale tento termín je velmi
vytíţen). Dle původního plánu měla
odpoledne hrát k poslechu dechová
kapela. Pro tuto akci bude třeba zajistit dostatečné rozvody elektřiny a
připravit zázemí.
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Bod č. 16: Jednání s DS Orlické hory a Podorlicko
Starosta jednal s DS ve věci marketingové propagace obecních akcí
v Turistických novinách a dále pomocí Infobusů, webových stránek
apod.
Bod č. 17: Diskuze
Byla odstraněna lavička ze zastávky
před obecním hostincem z důvodu
častého posedávání místní mládeţe
a neustálého ničení zastávky.

 Podání ţádosti o příspěvek kraje
na řešení havarijního stavu vodovodu a chodníku.
 Podání
ţádosti
o
dotaci
z dotačního programu OPŢP prioritní osy 3.1.1. v kombinaci
s 3.2.1. na energetické úspory ve
škole.
 Výběr dodavatele inţenýrských
činností a zahájení stavebních řízení pro Územní plán na realizaci
stavebních parcel Solnická.

Byla projednána ţádost na opravu
vodovodu a místní komunikace
v Koutech před řadovkou. Oprava
bude nutná co nejdříve, jelikoţ
pravděpodobně uniká voda. Bude
oslovena firma AQUA servis na provedení opravy. 50% nákladů zafinancuje obec a 50% nákladů bude
rozúčtováno na majitele řadovek.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na havarijní stav vodovodu a chodníku.

Ve Lhotě u zastávky byly opraveny
obrubníky.

 Přihlášení do soutěţe zpravodajů
Rychnovska. Více informací najdete na internetových stránkách
obce, vč. moţnosti hlasovat.

Ve škole došlo k opravě kotle. Tato
firma doporučila, aby se v tomto typu kotli topilo spíše koksem.
Starosta jednal o nákupu nového
topografického softwaru Gramis.
Původní program Topol je freewarový, neaktualizovaný a jiţ nevyhovuje
potřebám obce. Nový pozemkový
program bude v ceně do 20 000 Kč.
Bod č. 18: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 21:45 hod.
ukončil.

Informace občanům
Či n n o s t v o b c i

 Uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na úroky z úvěrů za rok
2011.
 Příprava nové sluţby SMS hlášení.

 Jednání se Správou a údrţbou
silnic Khk, ohledně menších
oprav po obci a rekonstrukci křiţovatky s odbočkami do Lipin a
na vlakové nádraţí.
 Oprava kotle ve škole (výměna
roštů, vč. dílčích oprav pro zajištění funkčnosti do realizace jeho
výměny).
 Příprava nových vyhlášek (více
informací v příštím vydání zpravodaje).
 Vyčištění a umytí autobusové zastávky před Obecním hostincem.
 Posekání trávy a keřů podél vodoteče v části od p. Silného po

Bolehošťský ZPRAVODAJ
rybník Malý Nadýmač a dále mezi
p. Netíkem a Velkým Nadýmačem.
 Oprava chodníku před poštou a
u p. Netíka, vč. výstavby odvodnění silnice směrem k rybníku
Velký Nadýmač. Nyní uţ zbývá
jen upravit terén pomocí zeminy,
kterou nám přivezla správa Kolowratských rybníků.

Před
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věď následující. Cena za odstranění stávajících obrubníků a osazení nových by byla cca o 120 tis.
Kč vyšší a to v době, kdy s touto
investicí nebylo v rozpočtu počítáno! Uţitná hodnota by však zůstala stejná. Plocha chodníku byla vytvořena z nové zámkové
dlaţby a to do roviny, bez kopírování místy nerovných obrubníků.
Podklad byl řádně zhutněn a
upraven vč. nových obrubníků
na straně k plotům).
 Byla dokončena druhá etapa
úprav v budově obecního úřadu.
Jednalo se o přestavbu sociálního zařízení. Původní zařízení bylo
nevyhovující z pohledu hygieny
(nefunkční kanalizace) a rozvodů.
Zařízení bylo společné pro kanceláře, údrţbu i nájemce bytu.
V nově vybudovaných dvou toaletách jsou nové rozvody elektřiny,
vody a odpadů, vč. podruţného
odečtu vody pro nájemce. Instalována zde byla i malá topidla.

Po
 Dokončení oprav vodovodu a
chodníku v úseku Habeš-Lhota.
Nově zde byla vytvořena dešťová
kanalizace pro odvod vody z komunikace a od přilehlých objektů. Dále byl chodník o 30 cm rozšířen, byly zde vytvořeny nájezdy
vč. značení pro nevidomé a rozlámané obrubníky vyměněny. (Na
dotazy několika občanů, proč nebyly vyměněny obrubníky v celé
délce nového chodníku, je odpo-

Dále byla společně s toaletami
vymalována chodba a schodiště,
natřeny dveře na chodbě, zábradlí a rámy dveří. Dále byla provedena
oprava
nábytku
v kancelářích a výměna venkovní
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desky s informacemi o obecním
úřadu a knihovně.

 Zřízení
informačního
koutku
s propagačními
materiály
na
chodbě OÚ (kníţky, broţury, turistické mapy, pohledy apod.).
 Úklid v okolí obecního hostince,
průřez keřů, náletů, oprava dveří
do garáţí a dřevníků atd.

Před

Po
 Především za velké pomoci sezónních brigádníků dochází k postupnému sekání trávy, úpravě
překáţejících keřů, náletů, čištění obrubníků a chodníků nebo
natírání potřebných ploch.
 Zavedení a realizace Systému generálního
a
hlavního
klíče
(SGHK) v objektech obce.
 Nákup materiálu pro SDH Bolehošť – krouţek hasičů (hadice,
montérky atd.)

 Oprava obrubníků u autobusové
zastávky ve Lhotě.
 Průběţná oprava veřejného osvětlení a rozhlasu.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
S d ě le n í
 Poplatky za „komunální odpad“
na rok 2011
Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili „poplatek za komunální odpad“ pro rok 2011, ţe termín
platby skončil 30. 6. 2011 a doporučujeme tímto poplatek v co nejkratší době uhradit. V následujících
dnech budou dluţníci vyzváni
k úhradě, vč. případné sankce dle
platných předpisů.
Zároveň upozorňujeme na neuhrazené poplatky ze psů, jejichţ vlastníci jsou povinni oznámit obecnímu
úřadu i případné změny (uhynutí,
narození, přestěhování, doklady ke
zproštění poplatné povinnosti apod.).
Bez oznámení této změny budou poplatníci vyzváni k uhrazení poplatků
dle jejich posledního hlášení.
Obecní úřad vydá po splatném
termínu veřejnou vyhlášku, na
základě které bude zpřístupněn
k nahlédnutí hromadný předpisný
seznam poplatníků, kteří nezaplatili uvedený poplatek ve správné
výši (za celý rok 2011) nebo ve
lhůtě splatnosti.
 Plastové pytle na odpad
Oranţové – pytle jsou určeny na
shromaţďování Tetrapaků (krabice
od dţusů, mléka apod.) a lze je vyzvednou na OÚ (zdarma) nebo
v prodejnách pana Kubánka a pana
Nováka.
Modré – pytle jsou určeny pro osoby
bez vlastní popelnice a bez trvalého
pobytu v Bolehošti, musejí být zakoupeny s ochrannou známkou a
slouţí pro komunální odpad. Zakou-
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pit je lze na OÚ (30 Kč). Jiné pytle, či
bez ochranné známky, nebudou firmou ODEKO zlikvidovány!
 Platba obci převodem
Jakékoliv poplatky (psi a odpady) lze
bezhotovostně uhradit na bankovní
účet obce č. 1240133309/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné vašeho bydliště a do poznámky uveďte jméno, příjmení,
účel poplatku („pes“ nebo „odpady“),
počet psů nebo osob a příslušný rok
vázaný k poplatku. Např.
Alois Kropáček, odpady 3x, 2012
 Dostupné sluţby na obecním
úřadě:
- Ověřování podpisů
- Ověřování kopií listin
- Kopírování černobílých dokumentů do formátu A3
- Tisk černobílých a barevných dokumentů do formátu A4
- Laminování dokumentů do formátu A4
- Sluţby Czech POINT
o Výpis z insolvenčního rejstříku
o Výpis z katastru nemovitostí
o Výpis z rejstříku trestů
o Výpis z bodového hodnoc. řidiče
o Výpis z ţivnosten. rejstříku
o Výpis z obchodního rejstříku
o Vydání ověřeného výstupu ze
Seznamu kvalifik. dodavatelů
o Podání do registru účast. provozu modulu autovraků ISOH
 Úřední hodiny na OÚ Bolehošť
Pondělí
8-11h
12-17h
Středa
8-11h
12-15h
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Nová služba SMS hlášení
Obecní úřad připravuje pro své občany novou sluţbu „SMS hlášení“, která
především zlepší informovanost občanů. Systém bude spuštěn od 1. července
2011 ve zkušebním reţimu, který potrvá asi 3 měsíce.
Co je to za službu?
Tato sluţba je trochu podobná místnímu rozhlasu. Přihlásit se do ní mohou majitelé mobilních telefonů, na které
jim budou přicházet různá sdělení od obecního úřadu
formou SMS zpráv.
Pro koho je to vhodné?
Mnozí z vás jistě znají situaci, kdy jim uniklo důleţité hlášení místním rozhlasem nebo si včas nepřečetli sdělení na
úřední desce, případně nemohli vyuţít sluţeb obchodníků, kteří do obce přijeli nabízet své zboţí. Tento problém
mají především ti, kteří jsou zaměstnáni mimo své bydliště, domů se vracejí
navečer a mnohé informace je tak minou. Ovšem občas nějaká ta informace
můţe uniknout komukoliv z nás. Proto je tato sluţba vhodná pro kohokoliv
z Bolehoště, příp. i pro chalupáře.
Jaké zprávy budu dostávat?
Zprávy budou rozděleny do několika kategorií podle obsahu zpráv, přičemţ lze
vyuţívat i více typů hlášení:
KRIZOVÁ HLÁŠENÍ
např. riziko povodní, záplav či jiných nebezpečí
UPOZORNĚNÍ
např. sdělení o přerušení dodávky el. energie, vody,
plynu apod., splatnost poplatků, nové vyhlášky a
předpisy, varování hygienické stanice apod.
OBCHODNÍ HLÁŠENÍ např. obchodní nabídky firem, prodej zboţí z mobilních prodejen apod.
KULTURNÍ HLÁŠENÍ
např. nabídky pořadatelů kulturních akcí v obci a
blízkém okolí, nabídka místní knihovny apod.
Kolik mě to bude stát?
V době zkušebního provozu budou všechny SMS zprávy ZDARMA. Po vyhodnocení fungování této sluţby můţe dojít k doplnění nebo úpravě současných
kategorií hlášení. Předpokládáme, ţe KRIZOVÁ HLÁŠENÍ a UPOZORNĚNÍ budou i nadále zdarma. Ostatní sluţby budou pravděpodobně zpoplatněny. Cena
jedné SMS zprávy je 1,10 Kč vč. DPH (ve zkušební době hradí obec Bolehošť).
Co mám udělat, abych tato SMS hlášení dostával do svého telefonu?
Zadávání kontaktů a výběr kategorií bude fungovat třemi způsoby:
A. Přihlásit se můţete osobně na Obecním úřadu Bolehošť a poţádat o zařazení do vámi vybraných kategorií.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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B. Přihlásit se můţete pomocí SMS zprávy a zadaného kódu, podle typu poţadovaného hlášení. Pro kaţdou kategorii platí samostatné přihlášení
(např. tři skupiny = tři SMS).
C. Přihlásit se budete moci i na internetových stránkách obce pomocí formuláře. Tato sluţba bude však dostupná aţ po zkušební době a více informací se dozvíte v dalším vydání zpravodaje, na webových stránkách, příp. jiným sdělením.
Mohu se kdykoliv odhlásit?
ANO. K odhlášení postačí odeslat opět SMS s kódem pro odhlášení nebo se
můţete dostavit na obecní úřad a poţádat o odstranění ze seznamu.
Jaký je postup pro přihlášení pomocí SMS zprávy?
Pro přihlášení i odhlášení do systému SMS hlášení odešlete kód na uvedené
telefonní číslo:
Kategorie

Kód pro přihlášení

Kód pro odhlášení

KRIZOVÁ HLÁŠENÍ

ADD BEC2527 B-NOVAK ALES

DEL BEC2527

UPOZORNĚNÍ

ADD BEC8746 B-NOVAK ALES

DEL BEC8746

OBCHODNÍ HLÁŠENÍ

ADD BEC2393 B-NOVAK ALES

DEL BEC2393

KULTURNÍ HLÁŠENÍ

ADD BEC1157 B-NOVAK ALES

DEL BEC1157

Pozn.
Do SMS zprávy uvedete kód dle vašeho výběru. Např. pro přihlášení do kategorie KRIZOVÁ HLÁŠENÍ napíšete:
A D D m e ze r a B E C 2 5 2 7 m e ze r a B - N O V A K m e ze r a AL E S
Příjmení a jméno (viz NOVAKmezeraALES) uvedete vlastní!
Takto napsanou SMS zprávu zašlete na telefonní číslo 608 512 513.

Zdravotní přednášky
Obecní úřad Bolehošť ve spolupráci s MUDr. Miroslavem Végsö připravil pro občany naší obce zdravotní přednášku zaměřenou především na první pomoc.
Přednáška bude rozdělena do dvou
termínů a bude trvat cca 2h.
Na místě se dozvíte mnoho velmi
důleţitých a odborných rad, jak
pomoci zraněnému či nemocnému
v nouzi, coţ se jistě hodí kaţdému.
Ne vţdy máme ty správné informace a pouţíváme ty správné postu-

py. Přednášky budou obsahovat
tyto otázky:
 základy a techniky první pomoci
 srdeční masáţe a praktický nácvik na „Andule“
 dýchací obtíţe
 srdeční a oběhové obtíţe
 rány a krvácení
 poranění kostí a kloubů
 obtíţe nervové soustavy
 cizí tělesa
 otravy, pokousání a poštípání
 některé nemoci
Více informací o termínu a místu
přednášky se dozvíte z místního
rozhlasu nebo veřejné desky.
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V krajské soutěži Vesnice roku zvítězil Nový Hrádek
Nový Hrádek na Náchodsku se stal vítězem letošního krajského kola soutěţe
Vesnice roku. Obstál v konkurenci dalších devětatřiceti přihlášených obcí. Porota v jeho případě ocenila zejména citlivou a účelnou realizaci investičních
projektů, například rekonstrukcí náměstí. Do soutěţe se mohly přihlásit
všechny obce v regionu, které mají maximálně 6300 obyvatel.
„Porota u Nového Hrádku také kladně ohodnotila práci místní školy, péči o
obec a pospolitost, spolupráci s občany, vytváření podmínek pro ţivot v obci,
práci s mládeţí. Městys také dobře pečuje o zeleň, ţivotní prostředí, historii obce a rozvoj turistického ruchu,“ řekl hejtman Lubomír Franc.
Modrá stuha za společenský ţivot letos putuje do obce Mokré, Bílá stuha za
činnost mládeţe do Bystřice. Oranţovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala obec Dobrá Voda u Hořic a Zelenou stuhou za péči o
zeleň a ţivotní prostředí se můţe pyšnit Ţďár nad Metují.
Loni byly vítězem krajského kola a Vesnicí roku Nepolisy na Královéhradecku.
Soutěţ vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí a ministerstvem zemědělství. Cílem soutěţe
Vesnice roku je především povzbudit obyvatele vesnic k rozvoji svého domova a
podpořit rozmanitost a pestrost tradic jednotlivých regionů.
Udělené ceny v soutěži Vesnice roku 2011 v Královéhradeckém kraji:
Zlatá stuha – městys Nový Hrádek
Modrá stuha - za společenský ţivot - obec Mokré
Bílá stuha - za činnost mládeţe – obec Bystřice
Oranţová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Dobrá
Voda u Hořic
Zelená stuha - za péči o zeleň a ţivotní prostředí – obec Ţďár nad Metují
Cena naděje pro ţivý venkov - za místní spolkový ţivot a občanskou společnost
v obcích - Obec Stračov
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (Ocenění realizovaných stavebních děl
na venkově) Kategorie C – Bezděkov (provozní a technické zázemí obce)
Ceny hejtmana:
Cena hejtmana za vzorné vedení knihovny – město Miletín
Cena hejtmana – za rozvoj místních částí obce – obec Nahořany
Cena hejtmana – volnočasové aktivity pro mládeţ – obec Prasek
Cena hejtmana – za vedení kroniky – obec Česká Čermná
Cena hejtmana – za výchovu mládeţe ke včelařství - obec Běchary
Diplomy:
Diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Batňovice
Diplom za hospodaření s obecními lesy – obec Hejtmánkovice
Diplom za projekty ze strukturálních fondů – obec Holovousy
Diplom za aktivity seniorů – městys Černý Důl
Diplom za netradiční aktivity občanů – obec Konecchlumí
Diplom za udrţení sportovní tradice – obec Dřevěnice
Cena spolku obnovu venkova – za zachování venkovského rázu – obec Vrbice
Autor: Jiří Hošna
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Bolehošťské divadelní jaro
Hned od počátku plánování
kulturních akcí na letošní rok nám
bylo jasné, ţe občané nebudou ani
letos ochuzeni o divadelní představení. O zahájení nové divadelní sezóny se postaraly divadelní soubory
v obnoveném Bolehošťském divadelním jaru, které se konalo počátkem dubna v sále obec. hostince.
Pro tento rok byla vybrána
dvě představení. Ochotnický spolek
z Červeného Kostelce se přijel pochlubit se svou velmi úspěšnou
hrou Dítě, pes a starý herec na jeviště nepatří aneb Cyráno. Před zahájením jsme se s herci trošku popichovali, zda přijde alespoň třicet
diváků, coţ se nakonec podařilo
téměř dvojnásobně
překonat. Jiţ
během
staven
ní bylo

navíc
patrné,
ţe diváci i
herci se výborně
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baví, coţ bylo podloţeno i následnými skvělými ohlasy po skončení a
to i z řad skupinky cyklistů, která
se v hostinci zastavila na občerstvení a s radostí se zdrţela na právě zahajované divadlo.
Jak jsem jiţ říkal v úvodu,
měli jsme tu i druhé představení,
které bylo určeno především nejmenším. Pobavit je přijeli ochotníci
z České Skalice s pohádkou Strašidýlko z hradu Metrwill. I zde se
sešly asi tři desítky dětí s rodiči a
pohádkové odpoledne si pěkně uţily.
Závěrem lze tedy tento ročník divadelního jara ohodnotit jako
úspěšný a standardně lze pouze zopakovat všem jiţ známou písničku,
občanů mohlo přijít více. Je přece
jen škoda nevyuţít takovéto šance,
navštívit a podpořit kulturní činnost
v naší vesnici a to za pár korun bez
cestování.
Nezbývá neţ dodat: „Na viděnou příští rok, u prken, co znamenají svět.“
pk

Strana - 17 Vydání 3/2011

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 18 Vydání 3/2011

Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ za rok 2010 má smysl
Rok 2010 sice dávno skončil, ale vyhodnocení mnoha akcí a soutěţí probíhá
obvykle aţ počátkem roku následujícího. Ne jinak tomu bylo v uvedené soutěţi
o nejčistší obec za rok 2010. Z mnoha hodnotících kritérií byla například čistota kolem kontejnerů, mnoţství separovaného odpadu, mnoţství sběrných míst
v obci nebo četnost jejich odvozu.
V letošním roce, kdy proběhlo vyhlášení soutěţe za předchozí rok
2010, zaznamenala i naše obec svůj první úspěch a to 3. místo. Vyhlášení celé
soutěţe v rámci Královéhradeckého kraje proběhlo přímo v jeho sídle v Hradci
Králové na Pivovarském náměstí. Pozváni byli starostové všech obcí, které se
umístily ve svých kategoriích na pomyslných stupních pro vítěze. Setkání se
dále zúčastnilo mnoho novinářů a reportérů. Ceny vítězům byly předávány
z rukou hejtmana pana Bc. Lubomíra France a dalších představitelů kraje a
společnosti EKO-KOM. Celou tiskovou zprávu k vyhlášení této soutěţe nyní
uvádím.
Čistá obec: nejvíce třídili lidé v Lípě, Doudlebách a ve Dvoře
Největším mnoţstvím vytříděného odpadu se za loňský rok mohou pochlubit
obce Lípa nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Dvůr Králové nad Labem. Díky
svým výsledkům ve sběru papíru, plastů či skla se stala vítězem soutěţe Čistá
obec. Klání se konalo jiţ popáté, kaţdoročně ho organizuje společnost EKOKOM ve spolupráci s firmou Asekol, Královéhradeckým krajem a Centrem evropského projektování.
„Soutěž zlepšuje povědomí lidí o tom, jak by měli nakládat s odpady. Ukazuje
jim, že když pro zlepšení ekologie něco udělají, mnohonásobně se jim to vrátí.
Zejména prostředí, ve kterém žijí je hezčí a každý si ho pak více váží a snaží se
ho chránit,“ řekl hejtman Lubomír Franc při udílení cen, které se konalo dnes
v sídle krajského úřadu v Hradci Králové.
V kategorii obcí do pěti set obyvatel se na první příčce suverénně umístila Lípa
nad Orlicí, jejíţ zástupci si navíc odnesli i ocenění pro absolutního vítěze soutěţe. „Obec Lípa díky tomu získala za svou aktivitu při třídění odpadů celkovou
odměnu ve výši 130.000 korun. Na dalších pomyslných stupních vítězů stanuly
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obce Klamoš a Lupenice,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manaţer společnosti
EKO-KOM.
Mezi obcemi, které mají 500 aţ 5000 obyvatel, byl nejlepší městys Doudleby
nad Orlicí, následovaný Albrechticemi nad Orlicí a Bolehoští. V čele obcí nad
5000 obyvatel pak dominovalo město Dvůr Králové nad Labem, před Kostelcem nad Orlicí a Hořicemi. Také letos byla odměněna obec, která zaznamenala
největší meziroční zlepšení ve sběru a třídění odpadů. Ocenění Skokan roku a
30.000 korun si tentokrát odnesla obec Skřivany.
„Do soutěže se každoročně zapojuje velké množství obcí z celého Královéhradeckého kraje, což mě velmi těší. Je to poměrně zásadní krok, který vede
k efektivnímu hospodaření s odpady a zlepšování životního prostředí. Věřím, že
i následující ročníky soutěže budou v tomto ohledu minimálně stejně úspěšné,“
dodal krajský radní pro oblast ţivotního prostředí Jan Tippner.
Ve všech kategoriích obce na prvních místech získávají společně s oceněním
100.000 korun, za druhé místo pak 70.000 korun a za třetí 40.000 korun.
Kromě hlavních cen udělila dnes společnost Asekol rovněţ zvláštní ocenění a
finanční odměnu za sběr elektroodpadu obcím Sadová, Bezděkov nad Metují a
Chlumec nad Cidlinou.
Projekt v Královéhradeckém kraji, jehoţ cílem je vytvořit funkční a efektivní
systém sběru, třídění odpadu a zároveň zvýšit vědomosti obyvatel o této problematice, navazuje na celostátní kampaň zajišťovanou společností EKO-KOM.
Více informací je moţné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.
Výsledky soutěže obcí „Čistá obec“ za rok 2010:

Kategorie do 500 obyvatel
Kategorie 500 až 5 000 obyvatel
1. Lípa nad Orlicí
1. Doudleby nad Orlicí
2. Klamoš
2. Albrechtice nad Orlicí
3. Lupenice
3. Bolehošť
Kategorie nad 5 000 obyvatel
1. Dvůr Králové nad Labem
2. Kostelec nad Orlicí
3. Hořice
Skokan roku – Skřivany
Absolutní vítěz – Lípa nad Orlicí
Ocenění systému Asekol:
Kategorie do 500 obyvatel – 15 000 Kč - Sadová
Kategorie 500 –5 000 obyvatel - 30 000 Kč - Bezděkov nad Metují
Kategorie nad 5 000 obyvatel – 45 000 Kč – Chlumec nad Cidlinou
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manaţer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, Email: pesek@ekokom.cz
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Nyní můţete sami zhodnotit, zda má smysl odpady třídit. Nejen ţe separací
jednotlivých odpadů pomáháte ekologii, ale také z těchto materiálů obec získává zpět finanční prostředky. Navíc jsme za umístění v této soutěţi získali i odměnu 40 000 Kč, kterou investujeme zpět do systému sběru tříděného odpadu
a to ke zlepšení prostředí kolem kontejnerů a rozšíření sběrných nádob.
Pochvala za umístění v soutěţi tedy náleţí především všem občanům, kteří se aktivně zapojují do třídění komunálního odpadu a dále také svozové firmě ODEKO, která se stala překvapením i pro samotné představitele
kraje, neboť mezi nejúspěšnější obce v celém Královéhradeckém kraji patřily
právě ty, které obhospodařuje svými svozy právě naše společnost ODEKO.
A co lze říci na závěr?

„ Třiďte odpad, má to smysl.“
pk
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou pro rok 2011 (2. pololetí)
ordinační hodiny:
datum
služby
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.
04. 09.
10. 09.
11. 09.
17. 09.
18. 09.
24. 09.
25. 09.
28. 09.
01. 10.
02. 10.
08. 10.
09. 10.
15. 10.
16. 10.

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přiby lov á Marta
MUDr Ptačov ská Ev a
MUDr Seidlov á Zdenka
MUDr. Malátkov á Ludmila
MUDr. Stejskalov á Věra
MUDr. Sudov á Simona
MUDr. Sv ětlík Filip
MUDr. Šmídov á Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislav a
MUDr. Tancurinov á Jana
MUDr. Tomanov á Libuše
MUDr. Tůmov á Věra
MUDr. Vav řičkov á Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vy čítalov á Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešov á Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapkov á Marie
MUDr. Domáňov á Iv a
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Hav lov á Marie
MUDr. Hlav sov á Lenka
MUDr. Hrbáčov á Ev a
MUDr. Ježkov á Marie
MUDr. Kahlerov á Blanka
MUDr. Kaškov á Kateřina
MUDr. Kašparov á Dagmar
MUDr. Kašparov á Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátkov á Ludmila
MUDr. Nentv ichov á Ev a

J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolov ice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí
Ty ršov a 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou
ZS Roky tnice v Orlický ch horách
nám. Dr. Lutzow a 345, Vamberk
Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí
Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí
dr. Lützov a 244, Vamberk
Kv asinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Ty ršov a 464, Dobruška
Komenského 828, Tý niště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou
Panská 24, Ry chnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Ry chnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Tráv níku 1232, Ry chnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Kv asiny 145
Voříškov a 169, Vamberk
Smetanov o nábř. 334, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška

494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 696
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 623 775

Bolehošťský ZPRAVODAJ
datum
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jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

16. 10.

MUDr. Nentv ichov á Ev a

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

22. 10.

MUDr. Plškov á Iv ona

Sv atohav elská 266, Ry chnov nad Kněžnou

494 534 841

23. 10.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí

494 371 783

28. 10.

MUDr. Pokorná Jaroslav a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 697

29. 10.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

30. 10.

MUDr. Přiby lov á Marta

Komenského 209, Častolov ice

494 322 706

05. 11.

MUDr Ptačov ská Ev a

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

06. 11.

MUDr Seidlov á Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

12. 11.

MUDr. Skřičkov á Zdena

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 695

13. 11.

MUDr. Stejskalov á Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

17. 11.

MUDr. Sudov á Simona

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí

494 371 031

19. 11.

MUDr. Sv ětlík Filip

Ty ršov a 515, Opočno

494 667 553

20. 11.

MUDr. Šmídov á Alena

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

26. 11.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 693

27. 11.

MUDr. Šťastná Ludislav a

ZS Roky tnice v Orlický ch horách

494 595 292

03. 12.

MUDr. Tancurinov á Jana

nám. Dr. Lutzow a 345, Vamberk

736 419 151

04. 12.

MUDr. Tomanov á Libuše

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí

494 542 102

10. 12.

MUDr. Tůmov á Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

11. 12.

MUDr. Vav řičkov á Hana

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí

494 371 782

17. 12.

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí

494 371 781

18. 12.

MUDr. Vy čítalov á Marie

dr. Lützov a 244, Vamberk

494 541 757

24. 12.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kv asinská 129, Solnice

494 596 732

25. 12.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

26. 12.

MUDr. Benešov á Růžena

Ty ršov a 464, Dobruška

494 622 040

31.12.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Tý niště nad Orlicí

494 371 088

01.01.

MUDr. Čapkov á Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

služby

OBČANÉ POZOR! HASIČI VARUJÍ!
Pozor na nebezpečí poţáru při pouţití létajících balónků!
Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně
vznese do vzduchu, přičemţ po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném pouţití můţe způsobit poţár.
Proto Vám radíme:
Při pouţití balónu přesně dodrţujte přiloţený návod výrobce! Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady, které jsou v návodech uvedeny:
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1)

Balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let. Balóny uchovávejte
mimo dosah dětí a v ţádném případě nenechávejte balón dětem na hraní.
2) Balón vypouštějte pouze za bezvětří!
3) V blízkosti manipulace s balónem nesmí být ţádné hořlavé předměty.
4) Nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo
výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací stanice apod.
5) Vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti
ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balónů při velkém shromáţdění osob a
dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu.
6) Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vţdy nejméně 100 metrů od nejbliţší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně!
Vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách.
7) Balón by měl být vţdy přivázán pomocí provázku a drţen za jeho konec po
celou dobu hoření parafínového hořáku.
8) Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku zaloţení poţáru! Za toto jednání vám hrozí postih podle zákona o poţární ochraně.
9) Za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem
nese vţdy odpovědnost osoba manipulující s balónem, a to i v případě,
pokud bylo s balónem manipulováno v souladu s návodem k pouţití!
10) Také při nedodrţení poţadavků uvedených v návodech, aniţ vznikne poţár, Vám hrozí postih podle zákona o poţární ochraně.

Tísňová volání
155 – ZÁCHRANKA (Zdravotnická záchranná sluţba - ZZS)

150 – HASIČI (Hasičský záchranný sbor - HZS)

158 – POLICIE (Policie ČR - PČR)

112 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
- jednotné evropské číslo tísňového volání – SOS
- k oznámení jakékoliv mimořádné události
156 - MĚSTSKÁ (obecní) POLICIE (není ve všech městech a obcích)

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Co říct?
Snaţte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdrţení před výjezdem posádky záchranné sloţky mohou způsobit dohady s dispečerem.
Obvyklá sada otázek:
Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
Přesné místo hlášené události- tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
Informace o postiţeném: pohlaví, přibliţný věk, počet postiţených (pro zajištění
adekvátní pomoci a lůţka pro pacienta)
Informace o volajícím: číslo telefonu, z něhoţ voláte pro případný zpětný dotaz
při obtíţném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i jméno volajícího
Upřesnění místa události:
V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:
adresa a čísla domu, patro a jméno majitele bytu, jak najít dům
Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:
stručný a výstiţný popis místa události, např. typická budova poblíţ, park,
křiţovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo
dálnice apod.

Interaktivní příručka první pomoci je také na Facebooku pod názvem
"VÍŠ JAK?"
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Z naší mateřské školy

Ve školním roce 2010/11 jsme do mateřské školy přijali 24 dětí,
čímţ jsme 100% naplnili kapacitu školky. Z tohoto počtu bylo 13 dětí předškoláků. Tento školní rok paní učitelky pracovaly podle školního vzdělávacího
programu „Rok dětí v přírodě“. Vzdělávání bylo uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytly. Specifickou formu představovala didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňoval
konkrétní cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení jsme zakládaly na aktivní účasti dítěte, zaloţené na smyslovém vnímání, proţitkovém a
interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti
obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Rozvíjely jsme v dětech kladný vztah k přírodě, ke všemu ţivému, postupně jsme vzbuzovaly zájem o témata týkající se
ochrany přírody a tak v nich pěstovaly základ osobní odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém ţijí. Celý školní rok nás provázel skřítek ročního období –
Podzimníček, Zimníček, Jarníček a Letněnka.
Během roku jsme společně s rodiči pořádali tvořivé dílny – na Vánoce, Velikonoce – tvoření dekorací. Zjara jsme zařadily ekologickou vycházku
do lesa. Tyto akce jsou u dětí oblíbené a rády se jich účastní.
Do MŠ zajíţdějí divadelní umělci s představeními pro děti. Letos byla vystoupení zdařilá. Proběhl i vzdělávací program na téma velice aktuální „Poznej svého psa“ - který děti učil, jak se chovat, pokud by je napadl pes.
Podporovaly jsme také záchranu ohroţených nebo zraněných ptáků
(program „Dravci“). Děti se také zapojily do charitativních akcí na podporu postiţených dětí.
Po celý rok děti plnily drobné úkoly, za jejichţ splnění dostávaly knoflíčky. Na
konci školního roku je promění v drobné dárky na „knoflíkovém jarmarku“.
Tady se rodiče zapojí do „prodeje ve stáncích“.
Výletem do Perníkové chaloupky pod Kunětickou h. letos děti oslavily Mezinárodní den dětí.
A protoţe v květnu proběhl zápis do MŠ, začínáme bilancovat školní
rok, který se blíţí ke svému závěru. Na Dětském dni v Lipinách pí. ředitelka
Boukalová našich 13 předškoláků „pasovala“ na školáky a my učitelky jsme si
uvědomily, jak ten čas letí. Většina těchto dětí strávila v naší mateřské škole
tři roky svého ţivota a teď se budeme loučit. Proţily jsme společně spoustu veselých a hezkých chvil, občas jsme řešily i věci váţnější. Foukaly jsme bolístky
na těle i na dětské dušičce. Tak to uţ v ţivotě chodí. Jedno staré a známé končí a něco neznámého a nového bude začínat.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny a našim předškolákům
hodně zdaru v jejich dalším ţivotě. Doufáme, ţe zůstaneme v jejich myslích
alespoň malou vzpomínkou na bezstarostné dětství.
učitelky MŠ
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Zpráva o činnosti sboru
dobrovolných hasičů
Dne 9. dubna jsme provedli sběr starého ţeleza za účasti 12-ti členů a
traktoru s vlekem. Děkujeme všem občanům, kteří připravili svůj ţelezný odpad k odvozu před svoje nemovitosti.
Dne 30. dubna jsme pořádali pro všechny děti i dospělé slet a pálení čarodějnic na hřišti před obecním úřadem. Pro děti byly připraveny hry a soutěţe
a samozřejmostí bylo vyhlášení nejhezčí masky čarodějnice (čaroděje). Letos
byly novinkou ukázky Policie České republiky, jejichţ členové předvedli několik
zásahů, svoji výbavu a techniku.
Dne 7. května proběhla jiţ tradiční Floriánská jízda hasičských vozidel
19-tého okrsku, která byla zakončena v obci Přepychy, kde se konalo okrskové
kolo v poţárním sportu. Naše organizace zde byla zastoupena jedním druţstvem muţů a jedním druţstvem dětí. Ve své kategorii obsadili muţi druhé
místo a děti třetí místo. Pro děti, které se scházejí na krouţku mladých hasičů
kaţdý čtvrtek, to byla soutěţní premiéra. Všechny získané dovednosti dokázaly
předvést a zisk medailového místa je jistě podpoří v jejich další činnosti.
Dne 14. května jsme pořádali za podpory Agrospolu a.s. Bolehošť rybářské závody na místní zavlaţovací nádrţi Agrospolu. Soutěţe se zúčastnilo 18
rybářů. První místo obsadil Dvořák Oldřich, který nachytal celkem 1575 cm
ryb a za tento výkon si odnesl poukaz k odběru selete a krásný gril. Druhý byl
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Falta Kamil s výkonem 1326 cm ryb a třetí Šmída Michal s 902 cm ryb. Největší ulovená ryba byl kapr o délce 50 cm.
Naše plánovaná činnost v následujícím období:
Turnaj v amatérském nohejbale trojic o pohár starosty obce Bolehošť, který se
bude konat dne 25. června. Tímto zveme všechny občany k podpoře domácích
soutěţících. Občerstvení a posezení bude připraveno. Večer bude k poslechu a
tanci hrát reprodukovaná hudba.
mj
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Činnost Sokola Lipiny
od posledního vydání
Zpravodaje
I kdyţ činnost SK Sokola Lipiny se nezastavila ani v zimním období, s radostí
jsme přivítali jaro a začali s různými akcemi pro širokou veřejnost.
První jarní akcí letošního roku byla oslava MDŢ za účasti zástupců KSČM, bývalého starosty a dalších hostů. Přítomným ţenám byly předány kytičky.
Krásné vystoupení předvedly děti ze ZŠ Bolehošť a své zábavné vystoupení připravily i ţeny Sokola. K tanci i poslechu hrál pan Krejča a pánská obsluha
v kuchyni i výčepu se měla co ohánět. Zvládla vše ke spokojenosti přítomných
ţen, které se v příjemné atmosféře bavily aţ do půlnoci.
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V březnu se konala členská schůze Sokola, které se zúčastnili zástupci OV
ČSTV, ČASP, starosta obce p. Kubíček a ředitel Agrospolu Ing. Kupka. Byla
vyhodnocena činnost za rok 2010, výsledky hospodaření a byly schváleny úkoly na letošní rok. Na rozdíl od hospodaření státu náš sportovní klub navyšuje
svůj majetek a hospodaří s přebytkem.
Poslední březnovou neděli pořádaly ţeny soutěţ v luštění kříţovek.
V měsíci dubnu se konaly tradičně dvě akce, které si jiţ našly své stálé příznivce. První akcí bylo „Jarní aranţování“, které na místě předvedly majitelky
květinářství „Pomněnka“ z Kostelce nad Orlicí. Motiv pro letošní Velikonoce je
motýl, květinami jsou hortenzie a kala, barvy jasně zelená, oranţová, ţlutá a
fialová. Dobře se posluchači bavili při čtení horoskopů jednotlivých znamení
vztahujících se k zahradničení. Přítomné pány potěšilo, kdyţ se zde dověděli,
ţe se v červnu slaví svátek otců, který připadá na třetí neděli v červnu (letos tj.
19.6.). V Německu se tento svátek slaví 40. den po Velikonocích uţ od r. 1910.
Druhou akcí bylo „Pálení čarodějnic“. Zde
nás těší kaţdoročně
stoupající účast rodin
s dětmi, bohuţel ne
z Bolehoště, pro které
připravujeme různé
soutěţe a vyhodnocení MISS. Do soutěţe bylo zaregistrováno 17 čarodějnic
a to nejen místních,
ale
i

z Kostelce,
Třebechovic a Hradce Králové. Tentokrát je
zlatá
korunka
v drţení
Zuzanky
Toucové
z Lipin,
druhá se umístila
Zuzanka
Šefcová
z Ledců a třetí Anička
Vinterová
z Bolehoště.
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Na květen připadla oslava „Dne dětí“, na kterém opět vystoupily se svým programem děti bolehošťské mateřské a základní školy. Šerpu z rukou paní ředitelky a učitelek převzaly děti, které přecházejí z MŠ do první třídy a které končí
5. třídu a odcházejí do školy mimo Bolehošť. O zábavu, ceny pro účastníky a
báječné pohoštění pro malé i velké se postarali členové Sokola.

A uţ zde máme červen. V počátku měsíce uspořádal oddíl cvičenek zájezd do
Polska s návštěvou solné jeskyně a přechodem přes hranice do Malé Čermné a
dále do Hronova. V příjemném prostředí "Rybárny" ochutnaly smaţené ryby i
jiné speciality. Dorazily vyčerpané, ale spokojené. Krátce poté následovala akce
v Náchodě, kde členové zajišťovali občerstvení na výstavě koní. Další akcí
v tomto měsíci je 18. 6. jiţ 4. setkání zahradníků a zahradnic a v neděli snad
dojde na slíbenou oslavu svátku muţů.
V závěru musíme poděkovat sv. Petrovi, ţe nám při konání jednotlivých akcí
dopřál hezkého počasí.
šh
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Jaro v honitbě MS Bolehošť
Prvním dnem v dubnu nám začal nový myslivecký rok. Ke konci tohoto měsíce
omezujeme přikrmování spárkaté a drobné zvěře a poté následuje vyčištění a
dezinfekce všech krmných zařízení.
V měsíci květnu se jaro jako takové opět v letošním roce nekonalo, nadprůměrné denní teploty a velké sucho patřily spíše jiţ svým charakterem k létu.
Od roku 1959 je červen vyhlašován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. A
právem, neboť se v této době rodí a líhne velké mnoţství mláďat většině volně
ţijících ţivočichů. Spatřit můţeme srnčata, zajíčky, baţantíky, ale i mláďata
pěvců a dalších.
Proto buďme alespoň v této době k okolní přírodě ohleduplní, pokud to jde, nerušme a nepouštějme své domácí mazlíčky do honitby, neboť by mohl dojít ke
zbytečnému zmaření nových ţivotů. I zdánlivě opuštěné srnče či zajíček je neustále pod kontrolou své mámy, i kdyţ ji zrovna nevidíme. Proto na ně nešahejte, zůstal by na něm váš pach a matka by je opustila.
A za dobrou vůli je tu říkanka pro děti z Roku mladého myslivce:
Copak je to tam skvrnité,
na mezi v trávě ukryté?
Zdřímlo si asi drobátko,
pod keřem milé srnčátko,
puntíků plný zadeček,
spinká tu malý srneček.
Ing. Hruška Zdeněk, člen MS Bolehošť
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLA:
81 let
Božena Sieglerová
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast!

85 let
83 let
82 let
81 let
70 let

Jiří Fišer
Josef Voltr
Marie Jirsáková
Zdenka Vondráčková
Jana Rathouská

Srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme železné zdraví a hodně rodinné
pohody!

S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od kterých máme
souhlas se zveřejněním (veřejný rozhlas, zpravodaj apod.)

Jak jsem hrál tenis
s Ivanem Lendlem
Byl jsem ten den od rána nervózní. Bál jsem se, abych moc nekazil, nenadával a
hlavně, abych ze sebe neudělal troubu. Čekal mě totiž tenisový zápas s Ivanem
Lendlem, jedním z nejlepších hráčů světa.
Seběhlo se to celé následovně. Měl jsem narozeniny a kamarádka Táňa mě chtěla překvapit. Věděla, že hraju rekreačně tenis, že jsem s Lendlem dělal do novin
několik rozhovorů, a tak mu napsala mail. Jestli by si prý se mnou k těm třicetinám nezahrál. „Moc rád si s Martinem ťuknu,“ odpověděl.
Když mi pak na oslavě předávala dárek (zarámovaný obraz s Lendlovou a mojí
fotkou, vytištěným mailem od něj a titulkem „Zápas roku“), chvíli jsem to nechápal. Nevěřil jsem a dojalo mě to. To, jak jí to napadlo, i to, jak Lendl odpověděl.
Od té doby jsme si s Ivanem Lendlem vyměnili několik mailů. Píše je krásnou
češtinou, bez chyb, a byť žije dlouhá léta v Americe, tak i s háčky a čárkami.
Napsal třeba: „Martine, jdu na kurt, trénuju, doufám, že vy na náš společný zápas taky.“ Snažil jsem se, ale přece jen měl můj soupeř drobný náskok: pár let
na místě světové jedničky, osm grandslamových titulů a 21 milionů dolarů, které
na kurtech vydělal.
Ale musím říct, že moc milejších lidí jsem v životě nepotkal.
Do Česka přijel na konci května, v Prostějově ho totiž čekala exhibice
s bývalými hráči Mečířem, Novotnou a Mandlíkovou. My jsme měli hrát ve stejný
den odpoledne. Vyrazil jsem z Prahy radši dřív, abych se trochu rozehrál. Po
příjezdu do Prostějova jsem vytáhl raketu, pár míčků a chvíli s nimi bouchal o
zeď. To abych neměl dřevěnou ruku. Kdybych první dva, nebo tři míče proti
Lendlovi ani nepřehodil nervozitou přes síť, asi bych si nafackoval.
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Nakonec jsem si nafackovat nemusel. Zahrál jsem si nejlíp v životě. Samozřejmě: můj soupeř nehrál naplno, jinak bych míče sotva stíhal. Možná bych je kvůli
jejich rychlosti a tvrdosti ani neviděl. Ale Ivan Lendl mě šetřil, byť se i on sám
pořádně zpotil. Ano, bylo vedro… Za celou hodinu skoro neudělal chybu. Když
jsem já zahrál aut, gentlemansky ho nehlásil a hrál dál. „Docela málo kazíš,“
chválil mě.
Když jsme vždycky u sítě sbírali míče, povídali jsme si. Ukázalo se, že má velký
přehled o českém sportu. Vyprávěl o fotbalové Dukle a o Masopustovi, jehož dceru znal.
Není to nic k chlubení, ale obvykle jsem zvyklý u tenisu nadávat. I raketa už
párkrát letěla. Ale tady jsem se snažil držet. Bylo by to trapné. Když jsem něco
pokazil, měl jsem na jazyku „Do…“, ale nakonec jsem si ulevil mnohem slušněji.
„Ale ne.“
Nedělám si iluze, že se těch pár lidí, kteří se u kurtu postupně objevili, přišlo podívat na mě. Pochopil jsem to z toho, že se všichni opřeli o plot na soupeřově
straně kurtu. Taky si ho fotili a po hodině po něm chtěli podpisy. Ivan Lendl nikoho neodmítl.
Hráli jsme celou hodinu jen tak. Tedy skoro jen tak. Na konci řekl: „Zkusíme si
pár servisů, a pak si dáme dva tie-breaky.“ Ouvej, nervy se vrací, zatím jsem se
neztrapnil, ale teď to vážně hrozí. První tři servisy jsem trefil rámem. „Sílu máš,“
utěšoval mě soupeř. Tie-breaky jsem (jaké překvapení) prohrál. První 1:7, druhý
2:7. Soupeř byl tak milosrdný, že mi nezahlásil jednu dvojchybu, jinak by to dopadlo ještě hůř. Ale výsledek mi nevadil. Důležitý byl zážitek – pro mě jeden
z největších v životě.
Když jsme dohráli, ještě jsme si asi hodinu povídali. A málem jsem se zapomněl
pochlubit – potykali jsme si! Než jsem z Prostějova odjel, musel jsem ještě vše
nahlásit Táně. Byla ten den nervóznější než já – jestli všechno klapne. Klaplo, i
když málem… deset
minut před tím, než
jsme měli jít na kurt,
začal pořádný liják.
„A je to v háji,“ říkal jsem si. Ale déšť
jakoby
zázrakem
ustal.
Po pár dnech napsal
Ivan Lendl kamarádce Táně mail:
„Pěkně jsme si zahráli. Martin asi lže,
když tvrdí, že hraje
jen jednou týdně.“
Což pro mě byla pochvala jako hrom.
Martin Moravec
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"Ráda bych touto cestou poděkovala za péči a starostlivost učitelkám
paní Černohorské, Dubnové a Hanušové z Mateřské školy v Bolehošti,
které poslední 3 roky svými úsměvy a optimismem vytvářely pro našeho syna Jarouška velmi příjemné prostředí plné her, zábavy a akcí, ze
kterých si odnesl spoustu příjemných zážitků a hezkých vzpomínek.
Zdenka Miřijovská"

Setkání po letech …
Dne 3. 9. 2011 se na hřišti v Křivicích uskuteční setkání bývalých hráčů,
kteří reprezentovali Bolehošť ve fotbalových soutěžích:
Zemědělská liga
JZD Bolehošť
1980 až 1991
Podorlická liga
Sokol Bolehošť
1991 až 1993
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