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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva

Zápis č. 7/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 19. 7. 2016
na obecním úřadu v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen M. Kramář – zaměstnání
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, Z. Jelen
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni M. Végsö a Z. Jelen.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Végsö
a Z. Jelena.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 8, 9).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 6/2016
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 7 a
8/2016
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 7/2016 (viz příloha) schválené
starostou obce, které berou na vědomí.
Dále bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 8/2016.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2016.

Bod č. 5: Zveřejnění záměru o využití
volných prostorů v 1. NP Obecního
hostince
Zastupitelé pověřují starostu obce ke
zveřejnění záměru pronájmu volných
prostorů v 1. NP Obecního hostince,
vhodných
k ubytování
s nutnou
rekonstrukcí.

Bod č. 6: Byl zrušen bez náhrady
Bod č. 7: Seznámení se zápisem ze
školské rady
Ze zasedání školské rady ze dne 1. 6. 2016
vyplynulo několik požadavků na zřizovatele:
1. oprava žákovských toalet v 1. patře –
projekt probíhá a bude ukončen v měsíci
srpnu
2. a) výměna oplocení - projekt oplocení
bude realizován během července
b) doplnění stínících sítí na školní
zahradě – během realizace oplocení
c) požadavek na výměnu staré
prolézačky – k dispozici je nové dětské
hřiště vedle školy
d) požadavek na zřízení nového
víceúčelového sportoviště se šotolinou
nebo umělým povrchem - zastupitelé

Strana - 4 Vydání 4/2016

Bolehošťský ZPRAVODAJ
odmítají realizovat sportoviště vyhrazené
pouze pro školu. S projektem výstavby
nového sportoviště se počítá v prostoru
současného hřiště před OÚ.
3. výměna dveří v kotelně – dveře budou
v případě potřeby ošetřeny novým nátěrem,
výměna nebude realizována

Bod č. 8: Nabídka vybavení DSO Poorlicko
DSO Poorlicko, které je v likvidaci nabízí
přednostně svým členským obcím k prodeji
majetek určený též k likvidaci
- Párty stan - cena 203.000,- Kč (pořizovací
cena 290.122,- Kč v roce 2013)
- Kontejner cena 40.000,- Kč (pořizovací
cena 48.400,- Kč v roce 2015)
Hlasování: pro 0 : proti 8
Usnesení č. 4/7/2016
Zastupitelstvo obce neschvaluje odkoupení
Párty stanu z majetku DSO Poorlicko.
- Dřevěný altán s informační cedulí, mapou,
lavicemi, stojanem na kola a betonovou
plochou (umístěný poblíž zvoničky)
v odhadní ceně 70.500,- (pořizovací cena
117.096,- Kč v roce 2004)
Hlasování:
pro: 2x (Kubíček, Prause)
proti: 5x (Mencl, Černý, Jelen, Hojný,
Nováková)
zdržel: 1x (Végsö)
Usnesení č. 5/7/2016
Zastupitelstvo obce neschvaluje odkoupení
Dřevěného altánu z majetku DSO
Poorlicko.

Bod č. 9: Návrh úpravy směrnice na
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
Zastupitelům byla předložena ke schválení
nová směrnice 1/2016 k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici
1/2016 k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Tato směrnice ruší
předchozí směrnici 1/2015.

Bod č. 10: ostatní
a) postupy realizace projektů:
Oplocení školní zahrady – seznámení
s postupem prací, úpravami oplocení a
hranic pozemků.
Rekonstrukce toalet ve škole – informace o
postupu prací.
Rekonstrukce
společenského
sálu
–
informace o probíhající rekonstrukci.
Úprava sportoviště – oprava záchytných sítí
a fotbalových branek již byla dokončena.
b) stav polní komunikace za Habeší –
zastupitelé
se
seznámí
se
stavem
komunikace za Habeší a bod bude znovu
projednán na dalším zastupitelstvu, po
žádosti pana P. Moravce
c) recyklát do komunikací
d) přípravy ke Gulášovým slavnostem –
informace k harmonogramu příprav na
slavnosti
e) info od P. Prauseho (stav výměny
oplocení u vodojemu, zápis ze školské rady,
zapůjčení obecního plovoucího čerpadla
prostřednictvím SDH Bolehošť do Kláštera
nad Dědinou)

Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20:30 hod. ukončil.

Zápis č. 8/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 20. 9. 2016
na obecním úřadu v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen M. Kramář – zaměstnání
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: L. Nováková, P. Prause
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: Jan Bednář

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
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Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni L. Nováková a P. Prause.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu L.
Novákovou a P. Prauseho.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 7, 13).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 7/2016
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 9, 10
a 11/2016
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 9 a 10/2016 (viz příloha)
schválené starostou obce, které berou na
vědomí.
Dále bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 11/2016 (viz příloha).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 11/2016.

Bod č. 5: Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. NP
Obecního hostince (záměr č. 4/2016)
K záměru pronájmu se přihlásil provozovatel
hostince Jan Bednář. Se zastupiteli byly
projednány
podmínky
pronájmu
a
rekonstrukce.
Pan
Bednář
provede
rekonstrukci na vlastní náklady a po předání
obec uhradí pouze použitý materiál.
S ohledem na stavební práce bude výše
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nájmu na prostory v 1. NP ve výši 1500,Kč/měsíc po dobu 3 let. Rekonstrukce bude
obsahovat mj. rekonstrukci ubytovacích
prostorů a instalaci nového vytápění v celém
1. NP Obecního hostince.
Hlasování: Pro: 5x Jelen, Nováková, Prause,
Kubíček, Mencl
Proti: 0x
Zdržel: 3x Černý, Hojný, Végsö
Usnesení č. 4/8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy o pronájmu nebytových prostor
v 1. NP Obecního hostince s podmínkou
realizace rekonstrukce a pověřují starostu
k podpisu.

Bod č. 6: Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostorů v objektu
Obecního úřadu (záměr č. 5/2016)
Obec dala příslib SDH na pronájem
klubovny (viz červnový zápis). S SDH byly
dohodnuty podmínky na vystěhování
původní klubovny umístěné pod jevištěm
sálu do 31.7.2016. Následně bylo objednáno
položení nové podlahové krytiny. V červenci
došlo ke změně, neboť SDH projevilo zájem
odstranit příčku a původní dvě místnosti
spojit. Pokládka krytiny byla pozastavena.
Do 31. 7. 2016 a následně ani do 31.8.216 se
na úpravách klubovny nic nezměnilo. Pouze
došlo k vystěhování původní klubovny.
Starosta SDH byl pozván na dnešní jednání
zastupitelstva obce k projednání náhradního
termínu, postupu prací a k uzavření nájemní
smlouvy. Starosta SDH se v průběhu
zasedání telefonicky omluvil, že se
nedostaví. Smlouva byla projednána bez
přítomnosti zástupců SDH dle předběžně
dohodnutých podmínek. Výše nájemného je
stanovena ve výši (symbolické) 1,- Kč/rok +
úhrada za energie a vodu.
Hlasování: pro 8x : proti 0
Usnesení č. 5/8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy o pronájmu nebytových prostor
v objektu Obecního úřadu s SDH Bolehošť
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
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Bod č. 7: Zprávy z finančního a kontrolního výboru

Bod č. 11: Informace k probíhajícím
a ukončeným projektům

Finanční výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly hospodaření obce
Bolehošť a kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ
Bolehošť za první pololetí 2016 (viz zápis
z kontroly v příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek
kontroly hospodaření obce Bolehošť a ZŠ a
MŠ Bolehošť.
Kontrolní výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly obce Bolehošť za
první pololetí 2016 (viz zápis z kontroly v
příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek
kontroly kontrolního výboru v obci
Bolehošť.

Ukončené projekty – dívčí a chlapecké
sociální zařízení v 1. NP ZŠ, nové oplocení
v ZŠ, stříška nad zadním vchodem v ZŠ,
bezpečnostní mříž na okně v ZŠ, opravy a
doplnění sportovního vybavení na hřišti před
OÚ, výměna oplocení u vodojemu
Probíhající projekty – projekt septiku a
kanalizace pro ZŠ, dokončovací práce na
rekonstrukci společenského sálu, stavební
povolení
na
prodloužení
vodovodu
v Lipinách.

Bod č. 8: Smlouva se SS Khk o výpůjčce
Zastupitelům byla předložena ke schválení
smlouva o výpůjčce se SS Khk. Zastupitelé
se smlouvou souhlasí. Předmětem smlouvy
jsou pozemky pod chodníky (viz 1. etapa),
které se plánují vystavět.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
výpůjčce pozemků pod budoucími chodníky
se SS Khk a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 9: Nová nabídka České pošty
na partnerství
Nové informace k podmínkám provozu
Pošty Partner berou zastupitelé na vědomí.
Česká pošta však stále nedodala více
podkladů k prodeji stávající budovy.

Bod č. 10: Žádost o koupi části pozemku p.č. 1622
Zastupitelé souhlasí s případným prodejem
části pozemku p.č. 1622. Zájemce, pan
Horák, musí zajistit potřebné podklady a
následný prodej může být schválen až po
zveřejnění záměru.

Bod č. 12: vyhodnocení akce Gulášové
slavnosti
Zastupitelé byli seznámeni s celkovým
vyhodnocením Gulášových slavností, které
se letos opět těšily větší návštěvností.
Zároveň byl stanoven termín 7. ročníku na
12. 8. 2017 a dohodnuty hlavní body
programu.

Bod č. 13: Přípravy na 2. etapu výstavby chodníků
Zastupitelé obce pověřují starostu k zahájení
příprav na 2. etapu výstavby chodníků.

Bod č. 14: Změna podmínek pronájmu, zapůjčení a provozního řádu společenského sálu
Zastupiteli byl projednán nový provozní řád
společenského sálu. Dále byly upřesněny
podmínky
pronájmu,
zapůjčení
společenského sálu a účel využití sálu po
nové rekonstrukci. Vše bude dopracováno
dle diskuze zastupitelů a předloženo v říjnu
veřejnosti.

Bod č. 15: ostatní
a) informace ze školské rady:
Ze zasedání školské rady ze dne 12. 9. 2016
vyplynulo několik požadavků na zřizovatele:
1)
Požadavek na zřízení nového
víceúčelového sportoviště a doskočiště
na TV, hřiště s košem na basketbal a sítí
na volejbal v areálu školy – tento
požadavek byl již projednán a závěr
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uveden
na
minulém
zasedání
zastupitelstva. S projektem výstavby
nového sportoviště se počítá v prostoru
současného hřiště před OÚ, nikoliv
v areálu školy.
2)
Výměna
dveří
v kotelně
–
požadavek byl také řešen na minulém
zasedání. Stávající kovové dveře mohou
být v případě potřeby ošetřeny novým
nátěrem,
ale
výměna
nebude
realizována.
b) stav polní komunikace za Habeší – pro
účely „polní“ cesty je tato komunikace
dostačující a její další úpravy se neplánují
c) informace k částečné uzavírce silnice
II/304 – bude probíhat oprava povrchu
vozovky od křižovatky do Bolehoště (na
Solnickou) směr Přepychy
d) program divadelního podzimu 2016 +
otevření sálu po rekonstrukci
1) první přestavení bude 5. 11. 2016 Limonádový Joe hudební komedie v
podání DS z Rychnova n. K. s živou
kapelou
2) druhé představení 13. 11. 2016 Pohádka
O
princezně,
která
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ráčkovala v podání DS z Dobrušky.
e) informace k POV 2017 – pan starosta
seznámil přítomné s možnostmi čerpání
dotací z POV Khk v roce 2017
f) informace o kontrole z MMR k dětskému
hřišti u ZŠ – proběhla kontrola z MMR,
která neshledala žádné pochybení v realizaci
a účtování projektu

Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 22:10 hod. ukončil.

Činnost v obci







úklid veřejného prostranství
čištění krajnic, chodníků a obrubníků
okleštění větví nad chodníky a travnatými plochami obce
sekání trávy v obci a na příkopech
údržba příkopů
úprava zeleně a okolí hřiště u OÚ
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Sportoviště do prázdnin
Děravý plot s trčícími dráty, brána na fotbal bez sítě a dostatečně neupevněná, tak nějak
vypadalo sportoviště ještě na počátku června tohoto roku.
Obec zadala výměnu záchytných sítí, zpevnění konstrukce, opravu stávající brány na malou kopanou vč. doplnění sítě. Dokoupena byla i druhá brána se sítí a obě byly řádně ukotveny.
Nyní je hřiště nejen bezpečnější, ale také vypadá jako skutečné sportoviště. Jeden z požadavků byl, aby bylo vše hotovo do začátku letních prázdnin.
Cena za kompletní obnovu byla 81.815 Kč.

před

po
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Stavební práce ve škole
Během letních prázdnin byl ve škole čilý
stavební ruch. Nejprve se vyměnilo celé oplocení školní zahrady, kde došlo mj. i na zpřesnění a následnou úpravu hranic pozemků.
Kromě osazení nového pletiva byly vyměněny
téměř všechny sloupky. V oplocení, kde byly
rozpadlé rohože z rákosu, byla doplněna nová
stínicí textilie. Zároveň byly odstraněny suché
stromy a větve v blízkosti pískoviště.
Stavební práce prováděl p. Proche
z Albrechtic n. O. a cena za kompletní obměnu
byla 105.000 Kč.
Stavební ruch nebyl jen na školní zahradě, ale i uvnitř. Celé prázdniny zde probíhala
rekonstrukce dívčích a chlapeckých toalet pro
žáky školy v 1. NP. Součástí projektu byla výměna rozvodů vody a kanalizace, hydroizolace,
keramického obložení, sanitární techniky, dveří
a dalších částí. Stavební práce prováděla firma
p. Bednáře. Náklady na rekonstrukci byly
327.908 Kč.
V obou případech tak žáci místní školy
získali nejen bezpečnější, ale také modernější
prostředí. V následujícím roce se do školy ještě
stavební práce vrátí. Nyní probíhá schvalovací
proces k projektu rekonstrukce kanalizace a
umístění nového septiku.
Věříme, že si personál i žáci školy nové
prvky užijí k
plné spokojenosti.

připravil Petr Kubíček
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Zabezpečení zdroje pitné vody

Další práce probíhaly během letních měsíců také u zdroje pitné vody pro obec. Zde bylo
nutné zabezpečit ochranné pásmo plotem. Ten původní byl již značně zchátralý, část pletiva již
chyběla, některé sloupky byly poškozené a do areálu prorůstaly i stromy a keře, které ničily pletivo.
Zde proběhla revitalizace dřevin a výměna oplocení okolo vodojemu pro naši obec. Byly
odstraněny nálety dřevin, jenž prorůstaly starým plotem. Dále bylo zlikvidováno staré a popadané oplocení a nahrazeno téměř 300 metry nového pletiva.
Rekonstrukci provedla firma MM Forest a někteří zastupitelé. Náklady na materiál a práci
byly celkem 67.870 Kč.
připravil Petr Kubíček a Petr Prause

před

před
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Informace k částečné uzavírce silnice II/304
Řidiče, kteří jezdí směrem na Přepychy informujeme, že na silnici č. II/304 bude částečná
uzavírka a to v době 21.9. – 2.11.2016. V uvedené době zde budou prováděny střídavě v jedné
polovině vozovky stavební práce, z důvodu provádění obnovy živičného krytu silnice. Délka
úseku je 855 m (od křižovatky na Solnickou na konec lesa ve směru na Přepychy). Doprava bude řešena kyvadlově volným jízdním pruhem. V pracovní době bude řízena proškolenými pracovníky zhotovitele a mimo pracovní dobu semafory.
Ve stejnou dobu a ze stejného důvodu bude také uzavřena komunikace mezi obcemi Křivice a Rašovice. Objízdné trasy budou značeny.
připravil Petr Kubíček
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Milí čtenáři, ani v dalším vydání Bolehošťského zpravodaje Vás nepřipravíme o odpovědi na Vaše otázky, které jsme od Vás vyslechli, ačkoliv někdy zprostředkovaně. Myslím, že není potřeba se bát a pokud Vás opravdu něco zajímá a rádi byste znali odpověď
z místa tomu povolanému, neváhejte a ptejte
se. Tak a teď už jako obvykle, jdeme na to, pane starosto.

Otázka č. 1: Pane starosto, obdrželi jsme telefonický dotaz ohledně velikosti
stromků vysázených podél cesty k Lipinám. Otázka byla, proč se nevysázely
vzrostlejší stromky?
Odpověď: Hlavním cílem bylo vrátit podél komunikace ovocné stromořadí. Jelikož se výsadba
nachází mimo vesnici, je nutné počítat s určitými ztrátami a to nejen poškozením zvěří, zaschnutím nebo i poškozením vandaly. Z tohoto důvodu byly doporučeny dodavatelem právě tyto
stromky. Případná výměna (doplnění) stromků nebude tak finančně náročná, jako by byla u
vzrostlejších stromů, u kterých je nebezpečí stejné.

Otázka č. 2: Všimli jsme si probíhající rekonstrukce sálu v Obecním hostinci
(výměna oken, oprava parket, výmalba). Ptáme se, kdy bude možné sál opět využívat a k jakým účelům?
Odpověď: Rekonstrukce společenského sálu je nyní již z 80% hotová. Jedná se především o nejrozsáhlejší opravy, jako byla výměna oken a dveří, obnova parket, úprava elektroinstalace včetně nového osvětlení a ozvučení, malířské a natěračské práce. Nyní nám zbývá dokončit úprava
jeviště, instalovat sportovní zařízení a několik dalších menších oprav. Oficiální otevření sálu
bude v rámci divadelního podzimu a to s prvním představením 5. 11. 2016. Sál bude možné nově
využívat i ke sportovním účelům pro širokou veřejnost. Podrobnější informace, především
k možnosti sportovního využití, budou sděleny po dokončení rekonstrukce.

Otázka č. 3: Pane starosto, na křižovatce u školy zhruba před měsícem zmizelo
zrcadlo. Při odbočování od Lhoty na Habeš je to velmi nebezpečné. Mohl byste
nám sdělit, kdo zrcadlo odmontoval a hlavně, kdy bude dodáno nové?
Odpověď: Zrcadlo bylo rozbito při menší dopravní nehodě, která se stala patrně v noci počátkem srpna. Požádal jsem tedy SÚS Khk, aby zrcadlo opravili. Poslední informaci, kterou jsem
obdržel je, že zrcadlo
bylo již objednané a
čeká se na písemná
stanoviska
Policie
ČR a následně pojišťovny.
Děkuji tímto panu
starostovi za odpovědi a Vám čtenářům
přejí krásný podzim.
připravila Zdeňka
Andržová
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O guláše byl velký zájem

Gulášová – tak by se mohla jmenovat
sobota 13. srpna, alespoň tedy v Bolehošti,
neboť se zde konal již 6. ročník Gulášových
slavností. Jak pořadatelé přislíbili, uvařilo se
opět více gulášů a ochutnávat se mohlo hned z deseti soutěžních a dvou mimosoutěžních, které
jejich tvůrci nestihli již přihlásit. Všechny měly velký úspěch, o čemž svědčí i rychlost v jejich
konzumaci. V nabídce byly guláše hovězí, kuřecí, segedínský, mufloní, ale třeba i fazolový. Vařilo se v kotlíkách, v hrncích, v kotlích, ale také v polních kuchyních. Technologie přípravy, čas
a suroviny byly opravdu rozdílné. Nakonec každý měl za úkol uvařit to nejlepší, co umí
s jedinou podmínkou. Minimální množství guláše muselo být 20 litrů.
Brány areálu se oficiálně otevřely ve 12 hodin, ale desítky nadšenců již hodinu před otevřením čekaly v areálu u piva na zahájení prodeje. Po 12. hodině se velmi rychle zaplňoval areál
a prodejci gulášů sotva stačili vyřizovat objednávky návštěvníků, kterých přišlo téměř 1.500.
V té době již také zasedala odborná porota, která hodnotila všechny vzorky soutěžních gulášů.
Rozhodovala nejen chuť, barva, konzistence, ale např. i dodržení technologie přípravy. Zeptali
jsme se i předsedy poroty Jaroslava Kubce, jak probíhá závěrečné vyhodnocení gulášů: „Porota
je pětičlenná a při nerozhodném bodování musí někdy dojít i na hlasování.“ A jaká byla úroveň
letošních gulášů co do kvality? Porota je zhodnotila jako celkem zdařilé. „Samozřejmě, někomu
se guláš příliš nepovedl, ale na druhou stranu tu byly i guláše vysoce kvalitní“, svěřil se nám
předseda poroty.
Odpoledním programem nás provázel moderátor Honza Dušek, který při zahájení slavností pozval na pódium všechny hosty, kteří se akce zúčastnili. Jako první pozdravil návštěvníky
Senátor Parlamentu ČR JUDr. Miroslav Antl, dále náměstkové hejtmana Královéhradeckého
kraje RSDr., Ing. Otakar Ruml a Ing. Karel Janeček, zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Šestý ročník Gulášových slavností pak zahájil starosta obce Bolehošť
Petr Kubíček.
Gulášové slavnosti v Bolehošti ale nejsou jen o vaření. Návštěvníky a soutěžící tu čekalo i
mnoho dalších aktivit, zábavy a široká nabídka skvělých jídel. Když došly guláše, byla to jistě
škoda, ale návštěvníci si tu mohli pochutnat např. na grilovaných kýtách, makrelách, bramborácích z polní kuchyně nebo na zelných produktech. A kdo chtěl raději něco sladkého ke kávě,
nevěděl, kde s výběrem začít. Nabízely se zde palačinky, trdelníky, cukrovinky, zmrzlina i domácí koláče.
Pro děti byl připraven zábavný park s atrakcemi, střelnicemi do plechovek, malování na
obličej či dočasné tetování. Dospělí si mohli zasoutěžit v pivních disciplínách na čas a vyhrát
tak některou z cen jednoho z partnerů akce, pivovaru PRIMÁTOR. Odpolední zábavu doplňovala i hudební skupina POKROK. Na všechny návštěvníky, kteří vydrželi do večerních hodin, čekal rockový nářez se skupinou MOP. Ten zakončil 6. ročník slavností kolem druhé hodiny ranní.
Samozřejmě se pořadatelé nevyhnou přáním návštěvníků, aby se příští rok opět uvařilo více gulášů. Doposud poptávka stále převyšovala nabídku a každoroční nárůst porcí byl stále nedostatečný. Jen pro srovnání, při prvním ročníku slavností se uvařilo cca 70-80 litrů gulášů, letos jich bylo více než 440 litrů a to počítáme jen ty soutěžní. Pořadatelé i návštěvníci budou proto rádi, když příští rok bude nabídka opět o něco větší. Ačkoliv letošní akce sotva skončila, při-
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pravuje se již další ročník. Zájemci o účast v gulášových soutěžích v následujícím roce se mohou hlásit již nyní.
Jménem pořadatelů a OÚ Bolehošť chceme velmi poděkovat všem, kteří pomohli
s přípravami areálu. Poděkování patří také všem partnerům, kteří akci podpořili a zejména pak
Královéhradeckému kraji, který na tuto akci také finančně přispěl. Poděkování jistě patří i Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Klášteře nad Dědinou a panu Václavu Drašnarovi za zapůjčení louky na parkování vozidel.
A kdo že měl letos nejzdařilejší guláš? Zde jsou výsledky soutěží:
"NEJLEPŠÍ GULÁŠ" (hodnocený porotou)
1. místo – SOKOLSKÝ GULÁŠ (SK Lipiny)
2. místo – BABIČČIN GULÁŠ (TJ Sokol Bolehošť)
3. místo – HASIČSKÝ SPECIÁL Z KOSTĚNIC (SDH Kostěnice)
"TOP GULÁŠ" (vybraný návštěvníky)
1. místo – SOKOLSKÝ GULÁŠ (SK Lipiny)
2. místo – BABIČČIN GULÁŠ (TJ Sokol Bolehošť)
3. místo – MUFLONÍ GULÁŠ (METEOR, Bolehošťská Lhota)
"NEJORIGINÁLNĚJŠÍ STÁNEK" (vybraný porotou)
1. místo – TJ Sokol Bolehošť
2.-3. místo – Poláčkova smíšená rota z Rychnova nad Kněžnou a SK Lipiny
Více informací, fotografie a videa najdete na stránkách www.obecbolehost.cz/gulasoveslavnosti
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Fotoreportáž z příprav areálu na Gulášové slavnosti
Postavit celý areál, tzn. velké párty stany, pódium, taneční parket, více jak 1000 míst na
sezení, malé stánky, doprava všech prvků na místo, zajištění rozvodů elektřiny, toalet, herních
prvků a dalších prvků pro bezproblémový průběh akce, zabere několik dnů před akcí a následně
podobný čas trvá i celkový úklid.
Jsme proto velmi rádi, že i letos nám pomohlo několik dobrovolníků z obce, za což byli
všichni odměněni nejen občerstvením, ale také volnými vstupenkami. Všem tímto velmi děkujeme a budeme rádi, když nám přijdete
pomoci i příští rok. Stejně
tak jsme rádi za dobrovolníky při zajišťování organizace během samotné akce.
Jen podotýkám, že všichni
věnují svůj volný čas této
akci dobrovolně.
připravil Petr Kubíček
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Mýdlový princ na Broadwayi
Kdo by neznal některý z hitů Václava Neckáře. A pokud ne, pak měl právě ve čtvrtek 22.
září skvělou možnost je slyšet naživo, v podání několika zpěváků, zpěvaček, herců a hereček
v divadle Broadway v Praze.
Právě sem vedla cesta autobusu, který po třetí hodině odpolední vyrazil směr Praha –
hlavní nádraží. Odtud je to už jen kousek k Prašné bráně a divadlu Broadway. Jelikož nás tentokrát zdržela zácpa takřka už z kraje Prahy, čas na malou procházku, kávu či svačinku nezbyl.
Muzikál jsme ale stihli bez problémů a před šestou večerní jsme již seděli v křeslech.
Děj Mýdlového prince se odehrává z počátku v Praze, kde se vše točí kolem života hlavní
postavy Martina Marka (Sagvan Tofi), který chce být velkým hercem. Neúspěšně se ale snaží
získat herecké role a zůstávají na něj pouze drobné a špatně placené reklamní akce po obchodech. Jeho kariéra i osobní život se hroutí a k tomu jsou na něj uvaleny exekuce. Posléze odchází od své partnerky Nikol (Malvína Pachlová) a zároveň zemře jeho otec (Václav Neckář), kterého mnoho let neviděl. Otec ovšem zanechá v poslední vůli větší majetek, který má šanci získat
právě syn Martin. Podmínkou však je, že musí odjet do jeho rodné malé šumavské vesničky, kde
dříve působil i ochotnický soubor Šumavan. Podmínka v závěti je, obnovit jeho činnost a zúčastnit se do roka celostátní soutěže ochotnických souborů. Na místě však zjistí, že soubor již
nefunguje. Jak zvládne přání zesnulého otce a restart svého života?
Právě jeho práce a život na Šumavě byl tou správnou komedií. Jeho setkávání s přáteli otce, hledání nových herců pro ochotnický soubor a další eskapády jeho osobního života byly pro
nás skvělou zábavou.
Muzikál byl protkán mnoha opravdovými hity Václava Neckáře a také až komickými situacemi, které diváky prostě bavily.
V obsazení jednotlivých postav jsme zhlédli jmenované Sagvana Tofiho a Malvínu Pachlovou. Dále pak Terezu Kostkovou, Václava Koptu, Michala Kavalčíka, Dennyho Ratajského,
Olgu Lounovou, Jaromíra Noska, Luďka Nešlehu, Janu Synkovou, Andreu Holou, Natálii Grossovou, Filipa Antonio a další.
Po představení jsme se vrátili zpět na hlavní nádraží a po půl desáté večer odjížděli směr
Bolehošť. Na první čerpací stanici za Prahou nechyběla ještě obvyklá krátká zastávka. Dříve než
se zavřely dveře do posledního místa obsazeného autobusu, naskočil nám na televizích film a už
zněl povel „jedeme“.
Z hodnocení účastníků zájezdu se muzikál velmi líbil a všichni se skvěle bavili. Někteří si
i zazpívali nebo měli chuť tančit. Tak tedy zase někdy příště …
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V předchozím vydání zpravodaje jsme nahlédli
do nalezené, ale značně poškozené kroniky
Českého svazu žen (ČSSŽ) v Bolehošti.

Kronika ČSŽ po páté
Kronika popisuje mnoho aktivit po stránce vnitřní organizace svazu, ale především pak
svoji činnost směrem k veřejnosti. Nebudu zde uvádět celé zápisy, ale jen jejich části. V posledním díle jsme nahlédli do roku 1983. Nyní se podíváme, jak se ženy bavily a pracovaly v následujícím roce.

Rok 1984
Dne 4. ledna se konala první členská schůze, kde byla vyhodnocena vánoční besídka a následně
31. ledna bylo plenární zasedání, kam přišlo 12 členek.
V lednu se také konal v zasedací místnosti bleší trh. Účast občanů a hlavně žen byla ovšem malá.
Pro děti bylo připraveno také divadelní představení v Hradci Králové. Pohádky O dvanácti měsíčkách se zúčastnilo 40 dětí a 20 dospělých.
22. února se konala členská schůze, kde s. Gottwaldová přednesla referát k 36. výročí VŘSR. Na
schůzi vystoupil také s. Dusil, který ženy seznámil s oslavami MDŽ.
O čtyři dny později se konala okresní konference ČSŽ. Za naši organizaci se zúčastnila s. Kupková, která zde přednesla diskuzní příspěvek.
8. březen patří ženám. MDŽ oslavily i naše členky, neboť patří všem ženám na celém světě,
i když některé ho nemohou slavit. Ne všude je klid a mír jako u nás. Snad jednou ho budou slavit
v míru ve všech zemích světa. U této příležitosti byly odměněny nejstarší členky naší organizace
malou pozorností a květinami.
Okopávání růžiček v rámci národní směny proběhlo v březnu. Zúčastnilo se 12 členek a odpracováno bylo 24 hodin. Před oslavou 1. máje jsme také zajistily úklid obce, kterého se zúčastnilo
8 členek, které odpracovaly 32 hodin.
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Pátek 13. dubna se uskutečnil zájezd do divadla na pohádku Jak se čerti ženili. V divadle bylo
40 lidí.
Prvního máje v Opočně ze zúčastnilo 10 členek s dětmi z naší organizace. Děti jely v alegorickém autobusu s nápisem „Mír dětem celého světa.
8. května zajistila organizace sběr starého železa. Účastnilo se 6 členek a odpracováno bylo 54
hodin. Sebralo se 4 400 kg šrotu.
V květnu se předsedkyně ZO ČSŽ s. Mitanová zúčastnila školení na Vyhlídce a v Kounově. Poznatky poté tlumočila na členské schůzi.
Ve dnech 21. a 22. května zajistil výbor ČSŽ s dohlížecím výborem ČCK akci „Studená a teplá
kuchyně“. První večer připravil mistr kuchař Josef Urban různé pomazánky a úpravu studených
mís. Druhý večer byly v nabídce minutky. Členky si tak domů odnesly mnoho receptů a nápadů.
V obou dnech se sešlo mnoho žen a dívek i z vedlejších obcí.
Červen byl zahájen úklidem před MNV a následně výletem pro děti do Orlických hor. Odjezd byl
v 8 hodin do Doudleb na zámek a následně byl oběd v Častolovicích. Poté se jelo do Potštejna a
dále do Habrové, kde bylo připraveno opékání buřtů. Výletu se zúčastnilo 43 dětí a 10 dospělých. Nálada byla nádherná a všem se to moc líbilo.
Dětský den se konal 3. června. Pořádaly ho společně členky ČSŽ a NF. Děti soutěžily ve skákání
v pytli, kousání koláče a v dalších disciplínách. Následně členky na schůzi vyhodnotily celé pololetí. S. Mitanová věnovala 10 nejaktivnějším členkám vstupenky na „Letní slavnosti míru“.
Celkem bylo spočítáno 312 odpracovaných hodin při zajišťování akcí.
Během prázdnin se schůze nekonaly. S. Sokolová a Mitanová pracovaly v pionýrských táborech
jako kuchařky, kde odpracovaly 240 hodin placených a 120 hodin neplacených. Dále se s. Mitanová zúčastnila družby s ODPM Hradec králové, která se konala v Košicích.
Září patřil úklidu. Po malování na MNV odpracovaly členky 16 hodin, úklid ve škole trval 3 hodiny a okopávání růžiček 41 hodin.
V říjnu pomáhaly ženy při sklizni zelí v JZD, kde odpracovaly 170 placených a 40 hodin neplacených. Předsedkyně organizace si vzala na starost také sběrnu prádla a to 2x týdně, kde odpracovala 60 h zdarma.
Listopad ženy zahájily oslavami VŘSR s lampionovým průvodem společně se ZŠ. Dále pořádalo
JZD kulturní akci v Solnici, které se zúčastnilo 20 členek. Koncem měsíce došlo ještě k zazimování růží, což pro ženy znamenalo 32 brigádnických hodin.
Závěr roku patřil hodnotící schůzi a plánu činnosti na rok 1985. Ženy se ještě zúčastnily vánoční
besídky ve škole.
Další poznámky již bohužel nemáme. Následující listy byly z kroniky vytrženy a volné stránky
„pomalovány“ dětmi. Kniha se patrně dostala do nepovolaných rukou. Tím také končíme se zápisky o činnosti ČSŽ v Bolehošti.
připravil Petr Kubíček

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Této proměny si nelze nevšimnout
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Nyní se vrátíme jen několik roků zpět. Všem je jistě dobře známá budova prodejny potravin či
dříve smíšeného zboží, kterou za posledních 10-15 let vystřídalo několik provozovatelů. Vlastník ovšem zůstal a budova velmi chátrala a pomalu připomínala spíše opuštěnou rozpadlinu.
Kolemjdoucím padala omítka a někdy i kusy dřeva nebo tašek takřka na hlavu a houští trnek,
ořešáků a bezů již prorůstalo mimo zahrady objektu.
Nelze si proto nyní nepovšimnout, že celý objekt i se zahradami značně prokoukl. Snad i náhodní projíždějící nebo návštěvníci v obci tuto proměnu zaznamenali a novému majiteli přejeme
aby mu obchod vzkvétal.

jaro 2012

jaro 2012
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Rozpis služeb stomatologické
lékař, služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
08.00 - 12.00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

01.10.
02.10.
08.10.
09.10.
15.10.
16.10.
22.10.
23.10.
28.10.
29.10.
30.10.
05.11.
06.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.
03.12.
04.12.
10.12.
11.12.
17.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.

MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Zdeňka Jiří
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr Ptačovská Eva

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad K.
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad K.
Kvasiny 145
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 127, Opočno
Voříškova 169, Vamberk
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad K.
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v Or. horách
Svatohavelská 266, Rychnov nad K.
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

494 541 757
494 596 732
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694
734 324 600
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174
494 515 696
494 621 665
602 514 715
494 323 152
775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
81 let
86 let
76 let
67 let

Josef Uhlíř
Zdenka Vondráčková
Jaromír Netík
Miroslav Boudek

Věra Potočková
Jarmila Fišerová
Hana Gründlová
Anna Boukalová
Josef Maisner
Jana Žemličková
Anna Čtvrtečková
Marie Koubová

90 let
87 let
85 let
81 let
80 let
80 let
75 let
70 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od kterých máme souhlas se zveřejněním nebo obdrželi blahopřání od obce
(veřejný rozhlas, zpravodaj apod.)

Ještě vzpomínka na loňský
školní rok
Dopravní výchova nezačíná až ve škole,
ale v rodině. Jsou to rodiče, kteří učí své dítě chodit, jezdit na tříkolce, koloběžce a na kole. Jsou
to rodiče, se kterými dítě jezdí autem i hromadnou dopravou. Všechny tyto aktivity se více či
méně dotýkají silničního provozu. S věkem roste intenzita účasti dítěte v silničním provozu a
také jeho schopnost vnímat rizika a učit se chovat správně.
Na naší škole každý rok probíhá intenzivní kurz dopravní výchovy. Žáci 3. a 4. ročníku
jsou nejdříve teoreticky proškoleni pracovníkem autoškoly, poté se věnujeme tomuto tématu ve
vyučování a ve školní družině a celé snažení zakončíme na dopravním hřišti v Rychnově nad
Kněžnou. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce.
Ve středu 15. 6. 2016 jsme se vydali vlakem na dopravní hřiště. Počasí nám přálo, a tak
jsme si po napsání zkušebního testu, kde jsme mimochodem všichni uspěli, vybrali kola a
s helmou na hlavě jsme se rozjeli k první disciplíně – jízdě zručnosti. Nebylo to nic jednoduchého. Slalom, přenášení předmětů, podjíždění branek, jízda po nerovném terénu a mnoho dalších.
Druhá část byla jízda v silničním provozu. Pan instruktor nám velice pěkně vysvětlil všechny
dopravní situace a my jsme se rozjeli si vše vyzkoušet. Nejdříve jsme dělali dopravní přestupky,
ale s postupem času jsme nabírali zkušenosti a na závěr jsme jezdili už správně.
Děti i my učitelky jsme prožily velice pěkné a smysluplné dopoledne.
Přejeme všem vždy šťastný návrat z cest!
Mgr. Denisa Školníková, uč.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Zahájení nového školního roku
Prázdniny se překulily a už tu máme září. Meteorologicky vzato jeho větší část ještě zůstává létem, to tedy ještě nekončí, ale prázdniny ano.
A tak 1. září bylo zahájeno slavnostním uvítáním nového školního roku 2016/2017. Proběhlo tradičním setkáním školáků, pedagogů, rodičů prvňáčků, starosty obce a dalších hostů.
Krásné letní počasí přispělo k výborné náladě a sluníčko vykouzlilo všem příjemný úsměv na
tváři.
Celorepublikově prvňáčků letos mírně ubylo, zhruba o 1 200 méně než v loňském roce.
Nejvíce prvňáčků je ve Středočeském kraji (více než 16 000), následují Praha (13 800), Jihomoravský (13 000) a Moravskoslezský kraj (12 600). Nejméně dětí nastoupilo do prvních tříd
v Karlovarském kraji (3 000).
A my, v bolehošťské školičce, jsme do 1. ročníku letos přivítali 6 školáčků, kteří se přidali k dalším 17 již ostříleným spolužákům. Jsou to tito žáci:
Ema Doležalová
Polánky 81
Ondřej Gottwald
Lipiny 34
Kristýna Kučerová
Bolehošť 121
Eliška Řezníčková
Bolehošťská Lhota 64
Jiří Tobiáš
Ledce 86
Lukáš Vondráček
Bolehošť 85
Prvňáčkům, ale i ostatním žákům přejeme, aby do školy chodili rádi, s nadšením a aby
těch usměvavých a úspěšných dní měli mnohem více, než těch méně zdařilých. Rodičům pak
přejeme spoustu trpělivosti a pochopení. Budeme tu pro sebe, budeme tu pro vás, a když se budeme všichni snažit, určitě to spolu zvládneme.
Mgr. Hana Boukalová, řed. školy
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Poděkování
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Vážený pane starosto, ráda bych vám, ale i všem zastupitelům, poděkovala za realizaci a
financování z rozpočtu obce prací na škole během letních prázdnin. Jménem všech zaměstnanců
školy děkuji v prvé řadě za výměnu plotu kolem celé školní zahrady, ale především pak za rekonstrukci nových žákovských
toalet v 1. patře školy. Konečně
se můžeme pyšnit krásným a
důstojným sociálním zařízením
pro děti, po kterém jsme tak
dlouho toužili.
Přeji vám v letošním školním roce s chodem školy co nejvíce radosti a málo starostí.
Mgr. Hana Boukalová,
řed. školy
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O činnosti sboru
Vážení spoluobčané a čtenáři, držíte
v rukou nové číslo zpravodaje a s ním novinky
z činnosti našeho sboru.
16. června jsme se s našimi dětmi zúčastnili zátahu na svatbě
bývalého starosty SDH
Bolehošť
a
jednoho
z vedoucích dětí, Milana
Netíka. Kromě připravených úkolů pro novomanžele, jim byl předán také
svatební dar.

Ve čtvrtek 23. června jsme pro děti ve spolupráci s paní Toucovou připravili hodinu keramiky. Děti si mohly vyrobit různé skřítky, kachle, medaile a další věci z keramické hlíny. Rádi
bychom na tomto místě znovu poděkovali paní Soně Toucové za přípravu a realizaci tohoto kurzu, který si všichni zúčastnění náramně užili 
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Následně jsme 25. června dětem uspořádali tradiční
zakončení hasičského roku.
Během něj byla pro děti připravena hra stopovaná, při
které hledaly indicie k nalezení
pokladu.
Vzhledem
k teplému počasí pro ně také
bylo připraveno překvapení
v podobě koupání v bazénu,
kde se všichni do sytosti vyřádili.  Druhé překvapení bylo
pro
děti
připraveno
v místním
hostinci
v podobě
zmrzlinových
pohárů. Na závěr děti obdržely drobné pozornosti
od vedoucích.
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Během léta jsme se také znovu ve dnech 30. června až 6. července zúčastnili mezinárodního hasičského tábora na Záhornici. Tábor byl rozdělen na dvě etapy. Takto zaznamenaly své
zkušenosti na táboře děti v Kronice mladých hasičů:
1. etapa 30. 6. - 3. 7. byla mezinárodní. Počet účastníků 80 + personál.
1. den - příjezd + ubytování, uvítání, poté tvoření, hry, pexesa, navečer kouzelník
2. den - návštěva u profesionálních hasičů v Rychnově, vč. prohlídky jejich areálu, odpoledne
ukázky policie, poté přijel strejda Tomáš Dlesk a proběhly ukázky s jeho služebními psy
3. den - výlet do hasičského muzea v Přibyslavi
4. den - procházka lesem, sběr hub a pak návštěva Matějovy farmy, odpoledne rozloučení
s Poláky a poté odjezd na koupaliště v Třebechovicích. Večer nás čekala stezka odvahy, které
jsme se tak trochu báli, ale která se nám moc líbila.
2. etapa „Kdo přežije“ 3. 7. - 6. 7.
5. den - od rána se těšíme na pouť, kterou nám naši vedoucí připravili. Pečeme koláče, mini
pizzy a spoustu jiných dobrot, které si pak budeme moci zakoupit, vystřílet, či vyhrát na pouti.
Po obědě jsme dostali žetony, které se používaly místo peněz do stánků, na kolotoč, skákací
hrad, střelnici a nákup štěstíčka nebo cukrové vaty. Pouť trvala až do večera a byla krásná a vydařená, strašně jsme si to užili. Poté následovala diskotéka a po krásně prožitém dnu jsme upadli
do tvrdého spánku.
6. den - nás čekal úkol, sestavit program pro naše vedoucí (naučit se nějakou básničku, písničku,
zahrát divadlo). Celé dopoledne jsme vymýšleli, nacvičovali. Vedoucí byli z ukázek nadšení a
odměnili nás velikým potleskem. Večer závěrečná diskotéka a opékání buřtů.
7. den - od rána balíme a uklízíme tábor. Po obědě je zakončení, obdrželi jsme medaile, diplomy
a od vedoucích jsme dostali krásného maskota pro štěstí. Tábor se nám všem moc líbil a budeme
na něj všichni dlouho vzpomínat.
Rádi bychom touto cestou poděkovali SDH Záhornice za celý průběh tábora, skvěle připravené zázemí a těšíme se na další spolupráci. Zároveň naše díky patří také všem lidem, kteří
pomohli s chodem tohoto tábora, ať již se jednalo o vaření, úklid, přípravu výletů a všech akcí
programu nebo také s pomocí dohledu na děti.
Ke konci léta se děti se svými vedoucími vydaly v sobotu 20. srpna na výlet do Adršpašských skal. Po cestě vlakem je čekala túra po skalách (Babiččina lenoška, Čertův most, Kapr,
Milenec, Sloní náměstí a mnohých dalších), zakončená obědem a nákupem suvenýrů .
V následujících měsících opět plánujeme zahájit pravidelné tréninky dětí, které budou
směřovány k přípravě na podzimní kolo hry Plamen, tzv. Branecký závod. Po tomto závodu se
naše tréninky opět přesunou do prostor tělocvičny místní základní školy, kde s dětmi strávíme
čas přes zimní měsíce. Tímto bychom také rádi poděkovali paní ředitelce Mgr. Haně Boukalové
za možnost využití těchto prostor. V následujících měsících také plánujeme zakoupit nový stan a
další vybavení, o které jsme při červnových povodních přišli.
Závěrem bychom rádi poděkovali Královéhradeckému
kraji, jehož dotace v rámci projektu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží s regionální
působností“ byla využita na uskutečnění kurzu keramiky,
táboru a výletu pro děti. Současně z této dotace byly pro děti
zakoupeny dvě džberové stříkačky v celkové hodnotě 8355
Kč.
Za SDH Bolehošť kulturní referent Vojtěch Drašnar
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Činnost klubu

Pro někoho je období léta okurkovou
sezónou. Relaxujeme, dovolenkujeme se, ale
náš SK měl napilno. Akce střídala akci, sportovní klání se konalo na 2 plážových hřištích
po dva víkendy, probíhala příprava na Gulášové slavnosti a hlavní pozornost byla zaměřena na
vozatajské závody spřežení koní. Ty se tentokrát konaly pouze jeden den, ale účastníků, soutěžících i návštěvníků bylo hodně a spokojenost panovala na všech stranách.
Jak ten čas letí, se přesvědčili účastníci setkání přátel KSČM, kteří se již po dvanácté sešli
červencovou sobotu dopoledne v areálu našeho klubu. Zavítala mezi ně již tradičně poslankyně
PS PČR Soňa Marková, krajský zastupitel Pepa Lukášek a další hosté z kraje a okresu. Protože
se blíží krajské volby, byli přítomným představeni i kandidáti do krajského zastupitelstva. Úkoly, které je čekají, pokud budou zvoleni, nebudou jednoduché, zvláště když jde o rozsáhlou oblast péče o člověka od kolébky až po stáří. Účastníci
tohoto setkání se dozvěděli
mnoho zajímavého, mj. i o
pavilonu čínské medicíny
ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové, o rekonstrukci krajských silnic a
zejména o sociálních zařízeních našeho kraje. Neformální beseda probíhala
dále při společném posezení s hudbou a pohoštěním.
Nechybělo ani kulturní vy-

stoupení a retro tombola,
kde snad každý vyhrál. A
tak nyní jde o to, aby vyhráli občané a všem se
v Královehradeckém kraji
líbilo a dobře žilo.

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 40 Vydání 4/2016

16. července se konal první plážový volejbal tohoto roku a zúčastnilo se ho 12 družstev, která se zahřála nejen bojem na písku při sportovním zápolení, ale i slunečními paprsky,
které pořádně pálily. Po napínavém boji se na prvním místě umístilo družstvo Křeč z Hradce
Králové, druhé bylo družstvo Sklep z Rychnova a třetí Zmáchaniny, také z Rychnova.
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S velkým nasazením, ale již s řadou zkušeností, jsme připravovali lipinský guláš na 6.
ročník Gulášových slavností v Bolehošti. Tentokrát jsme získali nejvyšší ocenění nejen od diváků, ale i od odborné poroty.
Druhý plážový volejbal se konal 20. srpna a zúčastnilo se ho deset družstev.
Počasí opět přálo, a tak se
celý den perfektně vydařil.
Na prvním místě se umístilo
družstvo Brutus z Kostelce,
na druhém místě družstvo A
JE TO z Dobrušky a historicky poprvé se na stupně

vítězů, na třetí místo, probojovalo
domácí
družstvo
z Lipin, pod názvem Šrekovy
děti. Všechna družstva obdržela věcné ceny od našich
sponzorů a za to jim patří
veliké poděkování.
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Dne 10. září
jsme
společně
s Jezdeckým klubem Bohuslavice
nad Metují uspořádali XXVI. jezdecké
závody.
Tentokrát hobby
překážková jízda
jednospřežní pro
děti a dospělé a
terénní překážková
jízda
dvojspřeží
pony. Odpoledne

probíhala terénní
překážková jízda
jednospřežní
i
dvojspřežení CAN
1. Na tuto akci dorazilo
k našemu
překvapení mnoho
diváků. Pohodovou a slunnou at-

mosféru
tohoto
dne přibližujeme
fotografiemi.
Připravil Miroslav
Máslo, Hana Joštová, Petr Prause
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
bude probíhat v sobotu 29. 10. 2016
v době 9-10 h u obecního úřadu
Uložit zde můžete POUZE předměty, které náleží do běžného směsného komunálního odpadu, ale vzhledem k objemu se nevejde do běžných nádob (popelnic):
např. matrace, podlahoviny (např. linoleum, koberec), sanitární technika (např.
umyvadlo, toaletní mísa, sprchový box, akrylátová vana), skleněné výrobky (např.
zrcadlo, drátosklo, autosklo či jiné upravené rozměrné sklo), hadry a papír (bez
znečištění chemickými látkami), zahradní hadice (černé gumové) apod.
Ukládat zde NELZE výrobky a materiál určený do sběru plastu, skla, papíru, kovu,
chemického, biologického nebo stavebního odpadu apod.:
např. dřevěné výrobky, větve či trávu, plastové výrobky určené do sběrných nádob (např. autodíly, nádobí), kovové výrobky, nebezpečný odpad (např. barvy,
znečištěné obaly, žárovky a zářiče), elektrospotřebiče, tekutiny, stavební suť,
pneumatiky apod.
Předměty, se kterými vzhledem k jejich hmotnosti nebo rozměrům nelze běžně
manipulovat, mohou být vráceny k demontáži nebo dělení na menší díly.
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