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vzpomínka na události v obci - opis z kroniky

Pan kronikář píše: „dne 13. dubna 1919 - na popud zdejší
tělocvičné jednoty Sokol sázeny byly čtyři lípy, a to dvě
v Bolehošti a po jedné ve Lhotě a v Lipinách. Sázení bylo
provedeno způsobem slavnostním. Školní mládež shromáždila se
ve škole. Sem také dostavil se od Obecního hostince velký průvod
obecenstva s hudbou v čele. Ve společném průvodu šli účastníci
do Lhoty. Zde zasazena jedna z ozdobných lip. Sázení provedly
školní dítky. K obecenstvu promluvil tajemník Josef Hájek,
vyloživ obšírně význam slavnosti.
Školní dítky zazpívaly příležitostně „Lípo, lípo!“ a jiné
vlastenecké písně – zejména „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou se
blýská“ hymny to národní. I básničky příhodné byly předneseny.
Po ukončení slavnosti bral se všechen průvod za zvuku veselého
pochodu do Bolehoště, kde na prostranství vedle bývalé
evangelické školy zasazeny dětmi dvě lípy. Proslov měl učitel Jan
Hofman. I zde zazpívaly děti a přednesly básně. Řečník vyložil
význam sázení stromů jako památníků osvobození zemí
československých a zvláště dětem připomenut, aby majíce
slavnost dnešní na paměti, staly se hodnými členy národa
Československého. Podobným způsobem konala se slavnost
v Lipinách, kde k obecenstvu promluvil učitel Jan Langr.“
Tradice sázení Lip svobody byla obnovena dne 8. května
2004, při příležitosti 610. výročí založení obce a první písemné
zmínky o Bolehošti z roku 1394. Lípy svobody byly vsazeny
v Bolehošti, před obecním úřadem, v Bolehošťské Lhotě před
nemovitostí p. Hrocha a v Lipinách na hřišti. Dále byla vsazena
v Bolehošťské Lhotě před nemovitostí p. Drašnara Floriánská lípa.
U všech vsazených lip měli žáci zdejší školy připravené kulturní
pásmo k této události. Rovněž se děti symbolicky podílely na
sázení lip. Proslov se vzpomínkou k této události měl starosta obce
František Kouba. Účastníky slavnosti převážel z místa na místo
autobus Agrospolu a.s. Bolehošť.
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Společenský ples
V pátek 1. února se konal na sále Obecního
hostince již 6. reprezentační Společenský ples obcí
Bolehošť, Ledce, Očelice, Přepychy, Vysoký Újezd
a Jílovice.
Před samotným plesovým večerem bylo
zapotřebí připravit sál, o což se postaralo několik
dobrovolníků z Bolehoště, Ledců a Očelic, aby
zdejší prostředí bylo co nejpříjemnější. Stalo se již
tradicí, že právě na tomto plesu bývá výzdoba
z těch nejpestřejších a nejbohatších, což umocňuje
celé kouzlo tohoto večera.
Vstupenky na tuto akci byly jako v minulých
letech
nabízeny
v předprodeji s místenkami. Ač se několik
vstupenek z okolních
obcí vrátilo, u nás byly
tradičné brzy vyprodány. Nakonec se přišlo
bavit, tančit či se jinak
veselit asi 230 lidí.
K poslechu
a tanci hrála opět
opočenská
skupina
„STREJCI“. Celý večer
doprovázel bohatý kul-

turní program. O jídelní tabuli se postarali noví nájemci
Obecního hostince.
Po slavnostním zahájení plesového večera
předvedly své taneční vystoupení nejprve AEROBIC
TEAM I. Daňkové z Dobrušky a následně CART BEAT
BOX SHOW z Třebechovic p. O.
O půlnoci měli „STREJCI“ malou pauzu, aby nabrali
druhý dech na zbývající část plesové noci. Lidé však
o zábavu nepřišli, neboť na řadu přišla tradiční malá
DISKOPÁRTY skupiny H&P&L. Poté následovalo předávání tomboly, jak bývá na každém plese zvykem.
Není
snadné
říci,
v kolik
hodin
ples
skončil,
neboť pro každého znamená
konec takovéto
akce něco jiného. Pro někoho
může
být
příčinou fyzické
vyčerpání
z tance, pro jiné
špatná stabilita
nohou, po několika přípitcích se
sousedem a pro
jiné „plné“ břicho po výborné večeři. Jisté je,
že oficiální závěr byl v půl třetí.
Na závěr snad lze říci, že i 6. Společenský ples v Bolehošti se vydařil, jen
škoda, že nebyly vyprodány všechny
vstupenky. Tímto vás, ač předčasně, zveme
na další, tedy již 7. ročník této společenské
události v obci.



Maškarní karneval pro
děti
V neděli 17.února se konal dětský maškarní
karneval, který připravil místní SDH. Stejně jako na
Mikulášskou besídku, přišlo velmi mnoho dětí
a rodičů. Jejich ratolesti se mohly pěkně vydovádět
a především předvést své vyrobené kostýmy
a masky.
Pro
děti
byla
připravena
diskotéka
a samozřejmě spousta her a překvapení.
Pořadatelům
jistě
náleží
pochvala a poděkování, že podobné
akce připravují v obci každoročně.
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Divadelní představení
V pátek 29. února jsme měli možnost zhlédnout
divadelní představení Jedenácté přikázání aneb
„nezapřeš nikdy ženy své …“. Do našeho kulturního sálu
přijel s touto hrou divadelní spolek ZDOBNIČAN
VAMBERK.

Návštěvníci, kteří dali přednost kulturnímu zážitku
před TV seriály, či se jim jednoduše nechtělo posedávat
doma, jistě nebyli zklamáni.
Jedenácté přikázání … byla komedie, plná
překvapení a vtipných scének.
Hra pojednávala
o několika starších pánech, kteří se spolu v mládí
dohodli, že ani jeden se nikdy neožení, neboť žena je pro
ně „nepřítel“. Jak to ale chodívá, každý ze svého slibu
kousek nedodržel.
Nastává den, kdy se všichni mají po letech sejít
u jednoho z nich. Ten je však již krátce ženatý. Ostatní
členové tohoto klubu mládenců nemají čisté svědomí

a jelikož něco ze svého slibu nesplnili a tak před sevou
navzájem mlží jak to jde. Pan domácí, u něhož se setkání
konalo, musel hodně improvizovat tak, že svou manželku
představil jako dceru, o níž dříve netušil a ze služebné
učinil její sestru. V nejméně vhodnou dobu se k celé této
zápletce přidali nevědomky také rodiče manželky pana
domácího, jejich druhá dcera a posléze další ženy, jež
všichni muži během svého života nějakým způsobem
poznali.
Asi všichni správně tušíte, že o velmi humorné
chvíle pro nás, diváky a „horké“ chvíle pro již zmíněné
pány, nebyla nouze. Co se dělo dále a především, jak
celá tato zapeklitá situace dopadla, vám nepovím.
Již brzy budete mít možnost nenechat si takovéto
zážitky ujít. Na jaře tu patrně bude další divadelní
představení a tentokrát dokonce místního ochotnického
spolku, který by měl sehrát divadelní hru: „Dalskabáty
hříšná ves, aneb zapomenutý čert.“ V seznamu herců
budou i místní občané, které můžete přijít tímto podpořit.
Poslední divadlo zhlédlo asi 54 diváků. Je opravdu
škoda, že kultura v Bolehošti neláká většinu obyvatel.
Nebude-li zájem občanů navštěvovat kulturní akce
pořádané v obci, především pak v Obecním hostinci,
může časem dojít až ke zrušení tohoto zařízení. To by
byla jistě obrovská škoda, nejen pro zdejší společenský,
ale i kulturní život.
V několika uplynulých letech se investovaly
nemalé peníze do nákupu a oprav zařízení Obecního
hostince. Došlo ke zlepšení prostředí, vybavení
a v neposlední řadě i ke změně nájemce. Byly
připomínky, že hospoda je často zavřená, že se zde
špatně vaří, není tu kulturní vyžití, zábavy, diskotéky atd.
Dnes tu máme čisté prostředí, příjemnou a ochotnou
obsluhu, chutnou kuchyni a především výběr kulturních
akcí. Takovéto prostředí mohou jistě závidět i mnohá
větší města či obce. Je však otázka, zda celé toto
zařízení si obce Bolehošť, Bolehošťská Lhota a Lipiny
zaslouží.
Na závěr pro připomenutí zmiňovaného připravovaného divadelního představení, nebo jakéhokoliv
dalšího. Ať jste občané Bolehoště, Bol. Lhoty, Lipin nebo
přespolních obcí, všichni jste zváni na divadelní hru:

„Dalskabáty hříšná ves, aneb
zapomenutý čert.“
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Školní družina
LAND ART
Slyšel už někdo z vás tato dvě
slova? Ti, co se zabývají anglickým
jazykem, je jistě snadno přeloží. Ale
víte, co obnášejí ve školní práci?
Přiznám se, že já jsem to donedávna
nevěděla, i když tomu učím už přes
dvacet let.
Práce s přírodninami v přírodě
nezní asi tak vznešeně jako termín
LAND ART. Ano, je to umělecký směr,
který vznikl v Americe v šedesátých
letech, kde se inspiroval dalšími
tehdejšími uměleckými směry. Krajina
a umění se v něm úzce prolíná. Hory,
pole, kopce slouží jako malířská plátna,
samy se stávají výtvarným dílem. Často
jde o díla dočasná, která se působením
přirozených přírodních vlivů postupně
rozrušují, až docela zaniknou. Objekty
jsou veliké, aby byly pozorovatelné
z výšky. Mohou představovat něco
konkrétního, ale i abstraktního.

Jedno jarní odpoledne se staly takovými malíři bez
štětce i naše děti ve školní družině. Nejdříve jsem si
s nimi povídala o věcech, které nás obklopují, co se nám
líbí a co ne. Žáci jsou nápadití a mají velkou fantazii.
Postupně jsme došli až k umění a k našemu, již
zmíněnému termínu LAND ART.
Opravdu tato dvě slůvka asi mají něco do sebe.
Po jejich vyslovení všichni s nadšením očekávali, co to
vlastně je. Pomocí různých
encyklopedií,
materiálů
a internetu jsme se dopídili,
oč vlastně běží a samy děti
přišly na to, že tuto techniku
už dávno znají. A tak jsme si
ji šli vyzkoušet na naši školní
zahradu. V našem pojetí jde
o dílka výhradně z přírodních
materiálů, ale musí být
tvořena s citem pro přírodu.
My ji nechceme přece ničit,
ale snažíme se zdůraznit její
krásu, proto nebudeme trhat
listy ze stromů, lámat větve a
ani přírodu jinak poškozovat.
A jak se nám to povedlo? To
posuďte již sami.
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Květnové dny
roku 1945 v Bolehošti.
Při vzpomínce 60. výročí ukončení II. světové války
v roce 1945 jsem měl v roce 2005 proslov na toto téma
u Pomníku padlých. Se zájmem jsem se vrátil do této doby,
kterou sám nepamatuji a rovněž i mnozí z vás. I dnes je mezi
námi ještě dost občanů, kteří si na tuto dobu vzpomenou. Proto
se rád podělím s vámi o kus historie z kroniky obce Bolehoště,
kterou psal kronikář pan Václav Lhotský z Bolehošťské Lhoty
č.p. 41. Pan Lhotský se historii obce věnoval celých 60 let svého
života a již v 15. letech si sepisoval poznámky historie do sešitu
za 10 krejcarů.
Napsal Kroniku Bolehošťské Lhoty, Bolehoště a Historii
selských gruntů od roku 1578. Všechna jeho díla
byla sepsána krasopisným písmem s velmi
dobrým slohem.
Den osvobození
byl vyhlášen na
8. květen, kdy americká armáda osvobodila
město Plzeň. Je pravdou, že II. světová válka
skončila 9. května 1945 osvobozením hlavního
města Prahy Rudou armádou. Tímto dnem
definitivně skončila válka u nás a v Evropě.
Významným dnem osvobození, tehdy Československé republiky, předcházelo Květnové
povstání českého lidu 5. května v Praze, kdy se
německá armáda stále bránila a nechtěla
kapitulovat. Ke konci války padlo ještě mnoho
vojáků a občanů České republiky pro svobodu
vlasti a pro ukončení nesmyslné války, která trvala šest roků.
Když se vrátíme do této doby k nám do Bolehoště,
kronikář pan Lhotský píše: „Dne 5. května 1945 ráno se rozšířila
po vsi zpráva, že už je konec války. Po návsi tvořily se hloučky
a lidé s veselými tvářemi sdělovali si noviny. Hned také byly
vyvěšovány prapory a vlajky. Ve škole zvěstoval řídící učitel
Stanislav Hanuš dětem, že už je konec německé tyranie, strhal
a roztrhal ze stěn symboly smutně proslulé nacistické hrůzovlády
a to obrazy protektorátního presidenta Emila Háchy a obrazy
vůdce vrahů a lupičů Adolfa Hitlera.
I bolehošští partyzáni účastnili se na osvobozeneckých
akcí v různých místech Čech. U nás u Chropotína vykolejili dva
parostroje - lokomotivy a k Přepychám nadělali záseky stromů
na silnici. Dne 6. května ujíždělo přes Bolehošť, ze směru od
Týniště stovky nákladních aut obsazených německými vojáky
a běženci. Nad Lhotou, v lese Mlaka směr Týniště byly v lese
sklady střeliva a válečného materiálu, které hlídali němečtí
vojáci. Z 8. na 9. květen z těchto míst utekli a hlídání skladu
převzali partyzáni a místní domobranci“. Pan kronikář píše:
„válečný materiál byl rozebírán hlavně mladými chlapci, kteří se
bavili vystřelováním světelných raket a hráli si s rozbuškami.“
I my kluci ještě v letech 1955 až 1960 jsme nacházeli zde
pozůstatky válečné munice a chodili vyhrabávat prachové
čtverečky. Tehdy jsme si neuvědomovali, jak je to velmi
nebezpečné. „Ve středu 9. května 1945 odpoledne se do vsi
dostala zpráva, že Rusové jsou už v Týništi. Občané Bolehoště
již dopoledne slyšeli tu radostnou zvěst z rozhlasu, že naše Zlatá
Matička Praha osvobozena byla Sovětskou armádou. Dne
10. května 1945 k 10. hodině před polednem objevily se první
sledy ruského vojska přijíždějícího po Solnické od Přepych. Byla
to nekonečná řada motorizovaných děl, nákladních aut, tanků,
povozů a jízdy.“
Dále pan kronikář Lhotský cituje: „Jako zvěst se o nich
rozšířila, hned celá ves byla v radostném pohnutí. Lidé mladí,

staří, děti – kdo mohl každý jim spěchal vstříc, aby
osvoboditelům projevil vděčnost za všechny ty nesmírné oběti,
kterými vykoupili i naši svobodu. Další sled přijížděl sem po
hodině odpoledne po Drahách, ze směru od Týniště. Zase řada
bez konce a další řada bez konce další řada přijíždí od Přepych.
Někteří vojáci zůstali ubytováni v Bolehošti, ostatní v jednu řeku
jeli dál směr Újezdec. Všude po obci byly vyvěšeny prapory
a vlajky československé a sovětské. Byl krásný sluneční den.
Každý občan oblečen ve svátečním a bavil se svými vzácnými
hosty. V sobotu 12. května 1945 zastavil v Bolehošti generál
major Grišin Michaiel Danilovič se svým štábem. Byl uvítán
panem starostou Josefem Dubnem a ubytován ve vile Josefa
Bašeho č.p. 31 . Večer se zúčastnil večírku na uvítanou. Večírku
se zúčastnili představitelé obce a další občané. V Obecním
hostinci byla připravena veselice. Po půl noci, kdy byly proslovy
představitelů obce a byl proslov generála Majora Daniloviče,
který si zatančil s českou dívkou a načež pronesl mínění: Bít se
s Němci, těžká práce, tancovat mnohem, mnohem těžší.“
V tuto dobu byli zde hrdinové, ale byli zde mezi námi
i další občané, kteří takto nesmýšleli a stali se občany
problémovými, kteří smýšleli opačně a proti zájmu lidu
a občanům obce.
Vážení občané, takto byla popisována doba osvobození
v obci Bolehošť. Všichni občané vlasti, válkou strádali a dá se to
říct i o občanech obce, kteří byli nasazeni na nucené práce do
Německa a Rakouska.
Na závěr chci vzpomenout na občany
obce, kteří zemřeli v době II. světové války.
Jeden z nich byl Dr. Josef Duben, čestný občan
rodák
obce
Bolehošť.
Narodil
se
a
7. listopadu 1907 v rolnické rodině Josefa a Marie
Dubnové. Dle přání rodičů se měl stát vzdělaným
rolníkem, ale zvolil si studium práv. Po studiích
pracoval jako praktikant u Zemského úřadu
v Praze.
Potom byl jmenován komisařem politické
správy v Náchodě, odkud byl v roce 1940
přeložen do Mladé Boleslavi. Tam byl 3.7.1941
společně s dalším úředníkem, díky udání jednoho
zaměstnance úřadu, zatčen německým gestapem
přímo v úřadě. Dr. Duben byl vězněn v Mladé Boleslavi, dále
v Malé pevnosti v Terezíně a později byl dopraven do
koncentračního tábora ve Flossenburku u Weidenu. Zde jako
politický vězeň musel konat ty nejtěžší práce v kamenném lomu.
Následkem těžké práce, špatné výživy a týrání při výsleších se
jeho zdravotní stav natolik zhoršil, že 4. ledna 1942
v nedůstojných podmínkách umírá.
Za jeho počin mu jako hrdinovi národního odboje bylo
uděleno nejvyšší československé vyznamenání – Válečný kříž
z roku 1939 „In memoriam“ s Dekretem presidenta republiky.
Pan Josef Šotola za II. světové války byl příslušník RAF
(Britské královské letectvo) ve Velké Británii. Pan Šotola se
narodil 11. února 1920 v Lipinách, hajnému Josefu a Marii
Šotolovým. Vyučil se jako automechanik a vojnu absolvoval
v pilotní škole leteckého pluku v Olomouci. Zde získal kvalifikaci
letce – polního pilota. Do jednotek RAF byl přijat 24. července
1940 a byl zařazen k 311. čs. bombardovací peruti a od ní
v lednu 1942 k čs. operační výcvikové letce. Pan Šotola se
zúčastnil mnoha významných leteckých operací. 311.
bombardovací peruť hlídkovala nad Biskajským zálivem,
Severním a Baltským mořem. Narušovala lodní dopravu
nepřítele, ničila lodě a ponorky. V březnu 1943 ukončil operační
cyklus a nastoupil jako zkušený pilot do kurzu instruktorů. Po
jeho absolvování byl přidělen k operační výcvikové jednotce
v Nassau na Bahamách jako učitel létání. Zde 7. srpna
1943 však při cvičném letu zahynul s celou posádkou, kde
je také pohřben. Byl vyznamenán čs. medailí za chrabrost
a čs. válečným křížem. Dne 1. června 1991 byl Josef
Šotola povýšen „in memoriam“ do hodnosti
podplukovníka.
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SOUHLAS
se shromažďováním a zpracováním
osobních údajů
Protože je v současné době kladen stále větší
důraz na ochranu osobních údajů, je nutné se přizpůsobit
novým požadavkům, které jsou pro tuto činnost
vyžadovány. Obracíme se tedy touto cestou na všechny
občany, zejména na seniory, jejich příbuzné a blízké
o pomoc při získání souhlasu občanů s užitím jejich
osobních údajů pro činnost redakční rady našeho
zpravodaje.
Dle nových předpisů již nejsme oprávněni získávat
údaje z evidence obyvatel. Jelikož jsme doposud neměli
záporné ohlasy k tomuto postupu, dovolili jsme si
naposledy vycházet z této databáze.

Údaje pro Společenskou kroniku nám mohou
sdělit pouze sami občané. Souhlas s užitím údajů je
připraven tak, aby mohl být udělen pouze jednou
a nemohl být pravidelně aktualizován.
Vyzýváme touto cestou vás, vážení senioři,
vyzýváme vaše blízké, přátele a rodinné příslušníky, aby
vám s vyplněním formuláře a jeho vrácením obecnímu
úřadu pomohli. Vyplnění formuláře se týká všech občanů
obce Bolehošť, kteří se v roce 2008 dožijí 70 a více let.
Tyto formuláře však mohou odevzdávat i mladší občané.
Naše redakční rada bude evidovat všechny občany starší
65 let, kteří nám souhlas doručí a následně bude moci
evidovaným občanům k životnímu jubileu poblahopřát
v rubrice Společenská kronika našeho Zpravodaje.
Bohužel již nebudeme moci postupovat tímto způsobem
u občanů, kteří nám tento souhlas nedají. Věříme, že se
nám společnými silami podaří zachovat obnovenou
tradici.
Zmíněný formulář, který umožní zpracování
osobních údajů a jejich využití pro výše uvedené důvody,
je k dispozici na poslední straně tohoto zpravodaje. Na
vyžádání vám ho může zaslat pí místostarostka
H. Kramářová, najdete jej na webových stránkách obce
nebo si jej můžete osobně vyzvednout a vyplnit na
obecním úřadě.

K v ýz n amn é mu v ý ro čí
diaman to vé sv atby
pan u Jiřímu F iše rov i
a pan í Jarmile F iše rov é ,
pře je zastu pite lstv o obce Bo le ho šť,
do dalších le t spo le čn é ho ž ití
ho dn ě z drav í, spo ko je no sti a ště stí.

Narodil se:
Ondřej Schejbal

staro sta F ran tiše k Ko u ba
místo staro stka H an a Kramářo v á

♥ Voltr

Josef

♥ Nováková

Anna

♥ Fišer

♥ Slámová
♥ Koubová

duben

75 let

duben

Jiří

82 let

Dobromila

80 let

duben
duben

Anna

84 let

květen

Josef

75 let

červen

♥ Podzimková

Věra

♥ Kubíček

Jiří

♥ Hojný

80 let

84 let
70 let

květen

červen



Strana - 6 -

Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 1/2008
2. ročník



Zásady společenského chování
- kultura -

D

o divadla, kina, koncertního sálu atd. chodíme kvůli
uměleckému zážitku. Zamyslíme-li se nad logikou
společenských pravidel a kulturního chování v těchto zařízeních,
zjistíme, že jejich vnitřním smyslem je umožnit nám a zároveň
i ostatním návštěvníkům, co nejlépe tento zážitek vychutnat.
Chodíme vždycky včas. Nerušíme svým příchodem
ostatní. V některých divadlech je dokonce zakázáno po začátku
představení pouštět do sálu, opozdilcům nezbývá než počkat na
přestávku. V moderněji vybavených divadlech mohou sledovat
představení na obrazovce místního televizního okruhu. Včasný
příchod je předpokladem možnosti vnímat. Umělecké dílo je totiž
celek, který má svou kompozicí, a každý detail může být
důležitý. Ani v divadle a kině nejde o děj, který si koneckonců
můžete i domyslet.
l
požadavek
společenského
oblečení při návštěvě kulturního zařízení má
svou logiku. Vytrhuje nás totiž ze všedního
obyčejného dne, uvádí nás do jiné nálady,
utváří atmosféru výjimečnosti.
Přirozeně, že je vždy nutné přihlížet
k tomu, do jakého typu prostředí jdete.
Společenská pravidla a etiketa, v podstatě
postihují pouze tradiční kultury. Např. ve sklepních či klubových
divadlech by se samozřejmě dáma ve večerních šatech cítila
poněkud podivně. Tady se připouští naprosto neformální
oblečení, a preferuje se dokonce jeho originalita. Na západě je
zase někde obvyklé, že i v nejlepších divadlech se střetávají v
oblečení návštěvníků zcela protichůdné styly oblékání. Můžete
vedle sebe spatřit dámy v drahých kožiších s diamanty a mládež
v džínách. Pro naši potřebu bude stačit, budeme-li v oblékání ctít
svůj věk a společenské postavení, které v rozumné míře
přizpůsobíme konvencím daného prostředí.

- v divadle -

V

šatně pomáhá muž ženě, mladší staršímu. Protože jsme
přišli včas, nemusíme se cpát ve frontě, víme, že všechno
zvládneme v klidu. Do divadelního sálu vstupuje vždy první muž,
má i u sebe lístky, které předá uvaděčce. Na divadelním
programu nešetříme. Jsou v něm vždy uvedeny informace, které
nás orientují a rozšiřují náš kulturní obzor. Zvláště v německy
mluvících zemích jsou divadelní programy unikátní publikace,
které originálním a vyčerpávajícím způsobem zpracovávají
široké souvislosti. Jdete-li s partnerkou, koupíte program vždy,
třeba si právě na tento večer bude chtít někdy vzpomenout.
Do řady sedadel vstupuje zásadně první muž, a to čelem
k sedícím. Je vhodné si ovšem předem zkontrolovat lístky
a máte-li je do středu řady, usadíte se včas. Jsou-li na krajní
sedadla, je naopak vhodné počkat do prvního zazvonění. Při
průchodu řadou se omezíme na nejstručnější zdvořilostní slůvka,
dovolte a děkuji. Tělesný kontakt je v těchto chvílích tak blízký,
že nemusí být každému příjemný, a ohleduplný člověk jej zkrátí
na minimum. Společensky významné sedadlo je po pravé ruce.
Nebudeme pochopitelně na této konvenci trvat, je-li z druhého
sedadla podstatně lépe vidět. Rozhovor před započetím
představení by měl být samozřejmě tlumený, je naprosto
nevhodné zdravit výraznými gesty případné známé (možné je
pouze pokynutí hlavou), hlasitě zdravit a jinak na sebe
upozorňovat je nepřípustné.
Po začátku představení již nekonverzujeme, a to ani
šeptem, nenakláníme k sobě hlavy a v žádném případě nešustíme pytlíky od bonbónů. Cokoliv žvýkat a cumlat je v hledišti

neslušné. Nebojíme se ovšem při
představení zasmát, a to i hlasitě. Kontakt
mezi jevištěm a hledištěm tvoří právě to,
co je na divadle neopakovatelné a čím je
divadlo nenahraditelné, a proto jsou naše
spon-tánní projevy nejen přípustné, ale
dokonce herci vroucně očekávané.
Tvrzení, že svými reakcemi rušíme ostatní, je nesmysl, protože herec v divadle
(na rozdíl od ostatních druhů umění) má
možnost přizpůsobit svůj projev reakcím
publika. Reakcemi myslíme pochopitelně
kulturní projevy - především smích (neplácáme ale při něm
sousedy po kolenou) a potlesk (ten je možný i během
představení), herec vycítí, kdy může mluvit dál. Výkřiku a hlasitých projevů se ovšem v divadle zdržíme.
Na konci představení zatleskáme vždy, i když se nám
nelíbilo, alespoň krátce. Nikdy se po skončení produkce
nevrháme ihned k šatnám, je to neslušné. Tlačí-li se okolo nás
jiní nevychovaní návštěvnici, nejsme povinni vstávat a uvolňovat
jim cestu. Nebudeme je sice slovně umravňovat, ale klidně
setrváme a tleskáme dál. Ti méně otrlí si nevhodnost svého
chování uvědomí.
O přestávce (obvykle bývá pouze jedna) máme možnost
občerstvit se, prohlédnout si foyer, pozdravit se známými. Platí
zásada, že muž nenechá nikdy dámu, kterou doprovází,
samotnou v hledišti. Nechce-li se projít dáma, nejde ani muž.
Opožděný příchod do divadla je společensky tolerovatelný pouze do lóže. Opozdilý návštěvník setrvá v pozadí,
pozdraví se s ostatními a usedne teprve o přestávce. Usednout
ihned může jedině, je-li volné zadní sedadlo. Přijde-li pozdě
dáma, nejblíže sedící muž se o ni postará nebo jí nabídne svoje
sedadlo. Dáma v přítomnosti sedících mužů stát nemůže, čí
přesněji, muž nemůže sedět, stojí-li dáma.
Přední místa v lóži patří dámám. Dáma nejvýznamnějšího muže ve společnosti sedí vždy na místě, které zaručuje
nejlepší výhled. V boční lóží jde o místo v rohu vzdálenějším od
jeviště. V lóži umístěné proti jevišti je nejčestnější místo ve
středu první řady, druhé je po pravé straně, třetí po straně levé.
Divadelní kukátko používáme jenom pro sledování jeviště.

- na koncertě -

P

ro návštěvu koncertů platí obdobné obecné zásady jako pro
divadlo. Vyvarujeme se ovšem přísně jakýchkoli projevů
během produkce. Jsme-li nachlazeni, kýcháme a kašleme, na
koncert nechodíme. Bereme-li s sebou děti, musíme mít jistotu,
že jsou opravdu slušně vychované
a disciplinované a dokáží sedět, často více
než dvě hodiny, v klidu. Na koncertě se
tleská po provedení celého díla, ne po
jednotlivých větách skladby. Při obzvlášť
vydařených, strhujících koncertech jsou již
i v našich podmínkách společensky tolerovány temperamentnější projevy uznání, jako
volání bravo, dupání.

- v kině či na vernisáži -

N

ávštěvu kina nepokládáme za výjimečnou společenskou
událost. Stačí oblečení běžné na veřejnosti. Ve svých
reakcích bychom se měli tlumit, v tomto případě ostatní
návštěvníky rušíme.
Výjimečnou příležitostí jsou filmové premiéry. Vstup na
ně je obvykle na pozvánky. Významu této události by mělo
odpovídat společenské oblečeni.
Vernisáž je slavnostní otevření výstavy
uměleckých děl. Její součástí je obvykle úvodní proslov
a krátký umělecký program, případně pohoštění. l zde je
obvyklý vstup na pozvánky. Na vernisáž přicházíme
ve společenském oblečení, ne vždy odkládáme
svrchníky v šatně.
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Zpráva o činnosti sboru
Dne 12.1.2008 jsme pořádali pro naše
členy a hosty výroční členskou schůzi, které se
zúčastnilo mnoho našich členů a hostů
z okolních sborů dobrovolných hasičů, starosta
obce a ředitel Agrospolu.
Za uplynulé období bylo nejvýznamnější
činností pořádání tradičního hasičského plesu a

následující den maškarního karnevalu pro děti. Naši
členové věnovali značné úsilí přípravám a organizaci
těchto kulturních akcí v obci, takže bohatá účast místních
i přespolních občanů nás velice potěšila a dodala nové
síly. Nejdůležitější akci která nás teprve čeká, bude
pořádání oslav založení sboru v Bolehošti. Tomu bude
podřízena všechna naše další práce v organizaci.
V následujícím období připravujeme:
Kompletní
přelakování
výjezdového vozidla Avia.
Sběr železa. Termín bude
včas upřesněn v rozhlase
obecního úřadu.






Přehled o činnosti
♦ Ve sportovním areálu SK Sokol Lipiny probíhají
úpravy stávajícího zařízení, na kterých se podílejí
zejména členové p. Bartoň, Touc, Prause a další.
♦ Sezóna bude zahájena 30. dubna pálením
Čarodějnic. Na tuto akci srdečně zveme nejen děti,
ale i všechny dospělé.
♦ V dubnu bude zahájeno kondičně-rehabilitační
cvičení pro seniory, které bude probíhat každé
úterý. Přihlásit se můžete u paní Joštové.
♦ Všechny občany tímto zveme, aby přišli „pobejt“.
Našim zájmem je, aby naše zařízení sloužilo také
široké veřejnosti a každý se zde cítil jako „doma“.

jsem pak zahájili jarní sezónu kuželek v Rychnově n. K.
Družstvo v sestavě P. Prause, M. Máslo ml., M. Jirsa
a M. Baše má za sebou již tři zápasy, které vyhráli
s plným bodovým ziskem. Zde uvádíme výsledky
zápasů:
Lipiny – Nováci
956 – 929
Lipiny – Krasíkov
981 – 927
Lipiny – Jam Dobruška
910 – 853
Této soutěži se říká „Liga neregistrovaných“, která je
rozdělena do 12-ti skupin. Celkem je zde 73 družstev.
V podzimní části se hrálo 180 utkání, v nichž se
zúčastnilo 407 hráčů. Naše družstvo se umístilo
v průměrném bodování do první padesátky. Velký dík
patří celému družstvu, které to spolu koulí již osmý rok.





Družstvo našich kuželkářů se zúčastnilo v prosinci
minulého roku, vánočního turnaje v Dobrušce. V lednu



Výhled pro jaro
V současné době se v našem spolku neděje nic
převratného, ale několik informací pro vás přesto
máme. Nejprve tedy něco o činnostech
organizace a akcích, které zaštiťujeme:
♦ V současné době stále probíhá
„Cvičení pro ženy“ v tělocvičně
místní školy.

♦ Divadelní spolek pilně nacvičuje nové divadelní
představení „Dalskabáty, hříšná ves, aneb
zapomenutý čert“. V těchto dnech již přípravné
práce finišují, ač zbývá dokončit kulisy a připravit
charakteristické oblečení. Všichni jste již nyní zváni
na připravované představení. Doufáme, že se
přijdete podívat na místní spolek ochotníků
a především se pak pobavit v hojném počtu.
Z činností, které připravujeme pro nejbližší období, lze
např. zmínit cyklistické výlety do okolí, které zahájíme na
jaře dle příznivého počasí. Přejeme si, aby i další občané
oprášili svá kola a vyjeli si s námi do přírody. Výlet bude
nenáročný a vhodný i pro méně zdatné cyklisty bez
ohledu na věk.
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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.1.2008
Zastupitelstvo schválilo :
♦ snížení nájmu v pohostinství o 3 000,- Kč, z důvodu
nevyužívání bytu. Nájem je snížen na dobu jednoho
roku a v případě obsazení bytu bude vrácen zpět na
původní výši.
♦ žádosti na dotaci z POV č.1 na dokončení přístavby
školy, č.4. – na úroky z úvěru a na veřejnou zeleň.
♦ zatrubnění příkopu u nových rodinných domků na
Habeši.
♦ změnu územního plánu.
♦ příspěvek na osobní asistenci pro F. Havlíka ve výši
15 000,- Kč.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.2.2008
Zastupitelstvo schvaluje:
♦ příspěvek na plavání pro děti ze Základní školy
a mateřské školy v Bolehošti v částce 3 410,- Kč.
♦ uhrazení zvýšených nákladů na provoz a mzdy ve
škole na podstav žáků.
♦ výši členského příspěvku v DSO Poorlicko ve výši
7 462,- Kč
♦ členský příspěvek v DSO Vrchy ve výši
16 500,- Kč.
♦ částku 38 000,- Kč na podání žádosti o projekt na
cyklostezky, které budou hrazeny z peněz EU.

SBĚR A TŘÍDĚNÍ
„TETRA-PACKŮ“
Mléčné výrobky, džusy,
víno apod. v nápojových
kartonech, kterým většinou
říkáme „krabice“, se staly
běžnou
součástí
našich
nákupů. Někteří z nás oceňují
snadnou
skladovatelnost
tohoto obalu, jiní to, že nápoje
mají delší trvanlivost, takže
nemusíme tak často na nákup.
Málokdo se však zamýšlí nad dalším „životem“ této
krabice poté, co se změní v odpad. V tomto článku
bychom chtěli nápojové kartony představit, vysvětlit vám,
proč byste je měli sbírat v rámci tříděného sběru odpadů
a ukázat vám jejich zpracování a další využití.
Nápojový karton (tetrapack) je vytvořen
z několika vrstev různých materiálů, přičemž každý plní
konkrétní funkci – ochrannou a nosnou: papírový karton
je lehký, polyethylen je nepropustný pro vodu
i mikroorganismy a hliník chrání obsah před pronikáním
světla. Nápojové kartony bez hliníkové vrstvy se používají

♦ částku 20 000,- na oslavy 130. výročí vzniku SDH
Bolehošť, o kterou bude posílen rozpočet hasičů.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva dne konaného dne 13.3.2008
Zastupitelstvo schvaluje:
♦ prodloužení vyhlášky k územnímu plánu do r. 2015.
♦ nákup pozemků
na stavební parcely ve výši
500 000,- Kč.
♦ závěrečný účet obce za rok 2007 s výhradami
a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok
2007 s výhradami.
♦ rozpočet na r. 2008.
♦ rozpočtové opatření č. 5001 – upravený rozpočet
91 224,- Kč, příspěvek Městu Týniště n. O.
(děti v ZŠ Týniště n.o.).
♦ půjčku Sokolu Lipiny na zhotovení elektroinstalace
v přístavbě klubovny ve výši 40 000,- Kč. Splatnost
půjčky je stanovená do 30.9.2008.
♦ zvýšení měsíčního příspěvku na dítě v mateřské
škole z 270,- Kč na 300,- Kč z důvodu zvýšených
nákladů na 1 dítě ( 722,- Kč / měsíc).
♦ zhotovení vstupních dveří do školy firmou Trivos.
♦ zvýšení odměn zastupitelům dle Nařízení vlády č.79
ze dne 25.2.2008 .
Zastupitelstvo neschválilo:
♦ vybudování bezdrátového rozhlasu z dotace z EU
ve výši 92,5%, z důvodu nedostatku informací.
Zastupitelstvo ukládá:
♦ starostovi zajistit schůzku s p. Ulmanem pro
doplnění informací o provozu bezdrátového
rozhlasu a zajistit návštěvu obcí, kde je již v
provozu.

na potraviny určené k rychlé spotřebě (většinou smetany,
šlehačky, kefíry, podmáslí, jogurtová a čerstvá mléka).
Nápojové kartony s hliníkovou fólií fungují podobně jako
konzerva, takže se do nich plní nápoje s prodlouženou
trvanlivostí (nejčastěji trvanlivá mléka, džusy, vína apod.).
Nápojové kartony (tetrapacky) je možné dále
zpracovat a využít za předpokladu, že se nesmíchají
s ostatním odpadem ve sběrné nádobě (popelnici).
Třídění nápojových kartonů není náročné, po vypláchnutí
malým množstvím vody, rozložení rohů a stlačení
(zmenšíme tím objem) je dáme do speciálního pytle pro
sběr tetrapaků a v určený den svozu jej připravíme
k odvozu.
Pokud se nápojový karton stane odpadem, nabízí
se několik možností jeho dalšího využití. Když se
nevytřídí, tak jako odpad skončí v popelnici
a následně bez užitku na skládce komunálních
odpadů. Jestliže se však nápojové kartony vytřídí
podobně jako papír, sklo nebo plasty je možné je
dále využít buď:
♦ v papírnách - krabice se rozemelou ve
vodě a na sítech se zachytí tzv.
„papírové vlákno“, které je surovinou
pro výrobu papíru. Nápojové
kartony obsahují velmi kvalitní
papírové vlákno, takže o jejich
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zpracování mají již nyní velký zájem papírny v ČR.
Ze zbytků hliníkové a polyethylenové fólie lze
vyrábět palety, případně teplo a páru.
♦ na speciální lince se krabice rozdrtí a drť se za
tepla lisuje do desek, které mají velmi dobré
izolační vlastnosti a dají se použít jako stavební
izolace nebo stavební dílce na dětských hřištích.
Rozšíření třídění odpadů v domácnostech přinese obci
finanční úsporu za smíšený odpad uložený na skládku,
dalším využitím tohoto druhu odpadu. Pytle si lze
vyzvednout na obecním úřadě a v obou prodejnách
v Bolehošti. Naplněné pytle odevzdejte ke kontejnerům
na plasty.



Vzpomínka k 130. výročí
založení Sboru dobrovolných
hasičů v Bolehošti
Roky plynou nejen nám všem, roky plynou
i událostem a dějinám, na které dnes vzpomínáme.
Je naší povinností nezapomenout na dobu a dění
předků, kteří stáli u zrodu naší budoucnosti a našeho
dalšího žití. Dne 17. března 2008, kdy píši tyto řádky, se
v minulosti stala velká událost v obci Bolehošť.
Tento den si připomínáme 130. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů. V roce jeho vzniku 1878 se
zapojilo 71 členů, kteří jako průkopníci začali dobrovolně
pracovat v Hasičském sboru v naší obci. Prvním velitelem
byl Jan Schejbal, rolník z Lhoty Bolehošťské. Založit Sbor
hasičů byla potřeba a nutnost, vždyť od roku 1862 do
konce I. světové války vzniklo 33 požárů. Největší požáry
vznikly v Lipinách v letech 1884 a 1887, kde vyhořelo
mnoho domů, oheň přeskakoval z jednoho domu na
druhý. Je pravdou, že dříve v mnoha případech byla

Každý z nás vyhodí za rok
asi 150 – 200 kg odpadů.
(v Bolehošti to je cca 320 kg)
Pokud však odpady už
doma třídíte a dáváte je
do barevných kontejnerů,
umožníte tak recyklaci
více než třetiny tohoto
množství. Za rok tak můžete
vytřídit až 30 kgpapíru,
25 kg plastů a 15 kg skla.



stavení dřevěná, krytá jen slámou a jen v několika málo
případech byla zděná. Tím vznikalo větší nebezpečí
požárů. Některé však byly v této době založeny i úmyslně, někdy z neopatrnosti, někdy od přírodních živlů.
Vznikaly v tu dobu i spory, různily se názory, měnily se
uniformy a výzbroj, měnili se velitelé, starostové,
náměstci, jednatelé a předsedové. Měnily se názvy
sborů, jednou to byl Hasičský sbor, podruhé Svaz požární
ochrany a nakonec je to Sbor dobrovolných hasičů.
S jistotou mohu říct, že hasiči zůstali hasiči. Vždy učinili
kus pořádné práce pro zajištění požární ochrany nás
všech. Dobrovolní hasiči obětovali vždy volný čas pro tuto
činnost, někdy byli vystaveni nebezpečí poranění při
výjezdech k požáru, někdy i neoprávněné kritice, někdy
za obětavou práci byla vyjádřena pochvala. I náš Sbor
dobrovolných hasičů je nápomocen a připraven
zasahovat při vzniklých nepředvídatelných živelných
událostech. Reprezentují nás v různých soutěžích
s dobrými výsledky. Je třeba pokračovat s výchovou
mladých hasičů, pro jeho udržení i do dalších let. Sbor
dobrovolných hasičů v Bolehošti při příležitosti
125. výročí obdržel nový hasičský prapor z jedné strany
se znakem SDH a z druhé strany je vyobrazen patron
hasičů sv. Florián. Tento prapor byl předán jako záštita
bolehošťským hasičům, která by je měla vést ke cti
a slávě, soudržnosti a k povzbuzení do další činnosti.




Prapor hasičů (z obou stran)
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"
Obecní úřad Bolehošť a redakční rada Zpravodaje obce Bolehošť
SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

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

"





Výsledky anket budou zveřejněny v následujícím
vydání. Datum uzavření soutěže je vždy shodný s
uzávěrkou následujícího vydání zpravodaje. Z došlých
odpovědí bude vybraná správná (v případě většího
počtu bude jedna vylosovaná). Výherci bude předána
odměna.

2) Porovnejte a přiřaďte k jednotlivým obcím jejich
nadmořskou výšku a rozlohu:
♦
♦
♦
♦
♦

Přepychy
Vysoký Újezd
Očelice
Bolehošť
Ledce

305 m n.m.
292 m n.m.
274 m n.m.
261 m n.m.
248 m n.m.

937 ha
212 ha
565 ha
1071 ha
1025 ha

Z Vašich odpovědí jsme vybrali dvě které měly všechny
otázky správné. Z těchto dvou byl redakční radou
vylosován:

Václav Roubal, Bolehošťská Lhota čp.29

Zábavně naučný kviz pro dospělé
1) Porovnejte a přiřaďte k názvům okolních kopců
jejich správné nadmořské výšky:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

449 m n.m. – U rozhledny (východně od Vojenic)
416 m n.m. – Osičina (rozhledna u Vojenic)
355 m n.m. – Velká Hvězda (opočenská obora)
320 m n.m. – bývalý lom (SV od Bolehoště)
302 m n.m. – Plesov (Očelice)
281 m n.m. – Pod Horkou (SV od Očelic)
280 m n.m. – Lovecký zámeček (Bol. Lhota)
268 m n.m. – Sruby (severně od Ledec)

Zábavně naučný kviz pro děti
1) Doplňovačka čísel v pyramidě
Všechny doručené kvizy byly vyplněné správně.
Z doručených kvizů byl redakční radou vylosován:

Luboš Váradi (Josef Novák, Bolehošť čp.14)
Odměny uvedeným výhercům za vyplněné ankety budou
předány na následujícím veřejném zasedání obecního
zastupitelstva v pohostinství.
Děkujeme za odevzdané a vyplněné ankety i zábavné kvizy.
Další soutěžní kvizy připravujeme pro příští vydání zpravodaje.

Redakční rada Zpravodaje obce Bolehošť:
Petr Kubíček, František Kouba, Mgr. Hana Boukalová, Mgr. Marie Moravcová
Své nápady, fotky, články, ale i jiné zajímavosti
související s naší obcí nebo blízkým regionem,
zasílejte na uvedenou emailovou adresu nebo
předávejte osobně na OÚ v Bolehošti.
Se svými náměty, příspěvky a připomínkami
do zpravodaje se obracejte na kteroukoliv z osob
redakční rady nebo na OÚ v Bolehošti.
Zpravodaj je vydáván na začátku každého čtvrtletí,
tedy 4x ročně.

VYDÁVÁ:
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