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program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 3/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Zápis č. 4/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 25. 4. 2017
na obecním úřadu v 17 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: M. Kramář, M. Végsö
(zaměstnání)
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: P. Hojný, L. Nováková
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 P. Hojný a L. Nováková.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/4/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Hojného a L. Novákovou.

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. 11, 12,
13, 14).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/4/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený

Bod č. 4: Úprava střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2017 2020
S úpravou střednědobého výhledu rozpočtu
obce na roky 2017 - 2020 byli zastupitelé
seznámeni při minulém zasedání. Výhled byl
zveřejněn na úřední desce a pan starosta dal
hlasovat o schválení.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/4/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu obce na roky 2017 - 2020.

Bod č. 5: Vyhodnocení výběrového
řízení na dodávku stavby k projektu
„ČOV v ZŠ a MŠ Bolehošť“
Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy:
 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.,
Chrudim
cena: 822.800,10 Kč
 KVIS Pardubice a.s., Pardubice
cena: 1.104.227,- Kč
 Voda CZ s.r.o., Hradec Králové
cena: 883.212,- Kč
Způsob hodnocení odpovídal zadávacím
podmínkám poptávky a to následovně: 70%
nejnižší cena a 30% nejkratší termín
dokončení stavby.
Výběrová komise po hodnocení doporučila
firmu Voda CZ s.r.o., Hradec Králové.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/4/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
výběrové komise a zároveň pověřuje
starostu k uzavření a podpisu smlouvy o
dílo s firmou Voda CZ s.r.o., Hradec
Králové.

Bod č. 6: Vyhodnocení výběrového
řízení na dodávku stavby k projektu
„Zpevněné plochy u OÚ Bolehošť“
Do výběrového řízení se přihlásilo 6 firem.
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Jelikož bylo při hodnocení nabídek zjištěno,
že některé firmy si nestáhly aktuální
podklady, nebylo možné nabídky hodnotit.
Výběrová komise navrhla zrušení veřejné
zakázky.
Hlasování: pro 7 : proti 0 :
Usnesení č. 5/4/2017
Zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení na
veřejnou zakázku „Zpevněné plochy u OÚ
Bolehošť“
Usnesení č. 6/4/2017
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k vypsání nového výběrového řízení na
„Zpevněné plochy u OÚ Bolehošť“.
Výběrová komise bude ve složení:
Komise: Petr Kubíček, Miroslav Végsö,
Petr Mencl, Hynek Černý, zástupce
IRBOSu
Náhradníci: Zdeněk Jelen, Petr Hojný, Petr
Prause, Martin Kramář, zástupce IRBOSu

v předchozím roce vychází 425,- Kč/dítě.
Zastupitelé navrhli částku 350,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0 : zdržel 1 (P.
Kubíček)
Usnesení č.8/4/2017
Zastupitelé doporučují vedení školy výši
úplaty na žáka v MŠ Bolehošť na školní
rok 2017/2018 ve výši 350,- Kč/měsíc.

Bod č. 7: Zpráva o likvidaci DSO Poorlicko

Bod č. 11: Žádost o odkup pozemkové
parcely p.č. 42/1

Pan starosta seznámil přítomné s konečným
výsledkem likvidace DSO Poorlicko včetně
rozdělení finančního zůstatku po vyrovnání
dluhů a závazků. Pro naši obec je to příjem
10.356,- Kč.

Bod č. 8: Žádost školy o příspěvek na
mzdy zaměstnanců školy
Paní ředitelka ZŠ Bolehošť předložila
zastupitelům žádost o příspěvek na mzdy
zaměstnanců školy ve výši 109.323,- Kč.
Vzhledem k již schválenému rozpočtu na rok
2017 bude tato částka řešena rozpočtovým
opatřením č. 2. Rozpočet bude navýšen na
OdPa 3113 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným PO.
Hlasování: pro 7 : proti 0 :
Usnesení č. 7/4/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení
rozpočtu ve výdajích na OdPa 3113 5331 ve
výši 109.323,- Kč.

Bod č. 9: Stanovení výše úplaty pro
MŠ na rok 2017/2018
Starosta seznámil přítomné s návrhem úplaty
za umístění žáka v MŠ pro školní rok 2017 2018.
Výpočet
dle
nákladů
MŠ

Bod č. 10: Záměr obce č. 3/2017 o
prodeji pozemků
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení záměr č. 3/2017 o prodeji
pozemků.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 9/4/2017
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č.
3/2017 o prodeji pozemků a pověřují
starostu k případnému sepsání a podpisu
kupních smluv.

Zastupitelům byla předložena žádost M.
Hedvičáka o odkup pozemkové parcely p. č.
42/1 v části Kouty.
Zastupitelé pověřili pana starostu, aby zjistil
bližší informace o záměru s tímto pozemkem
a pozval M. Hedvičáka na příští zasedání.

Bod č. 12: Stavební práce na opravu
šatny pod jevištěm a výměna oken na
objektu
Zastupitelé
se
seznámili
s návrhem
stavebních prací, které předložil pan Bednář.
Zároveň byl projednán návrh na objednání 8
ks oken a to u stejného výrobce (Okna
Macek) z důvodu dodávání oken a dveří od
této společnosti na předchozí dvě etapy
jejich výměny ve stejném objektu (obecní
hostinec a sál).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 9/4/2017
Zastupitelé
obce
schvalují
zadání
stavebních prací na opravu šatny panu J.
Bednářovi, zadání objednávky oken u firmy
Okna Macek. Případně dalších drobných
stavebních úprav.
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Bod č. 13: Nabídka na digitalizaci
starých kronik
Starosta obce předložil přítomným návrh na
digitalizaci kronik. Cena za provedení
digitalizace je 21.833,- Kč bez DPH.
Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 10/4/2017
Zastupitelé obce souhlasí s pořízením
digitalizace kronik a to v případě ušetření
prostředků v některých položkách rozpočtu
obce ve výši požadované ceny.

Bod č. 14: ostatní
a) informace k podané žádosti o dotaci na
projekt „Inženýrské sítě pro 15 RD
v Bolehošti – Kouty“ – žádost byla podána
na Khk
b) informace o dohodě o vytvoření
společného školského obvodu mateřské
školy s obcí Ledce – byla nabídnuta možnost
sepsat dohodu na 2 volná místa pro školní
rok 2017-2018, obec Ledce tuto možnost
dosud nevyužila
- v 19.30h se dostavil M. Végsö c) nabídka od AQUA SERVISU na kontrolu
hydrantů a výměnu vodoměrů s klapkou –
bude dále jednáno ohledně použitého
materiálu zpětných klapek, nabídka kontroly
hydrantů nebude prozatím využita
d) nedodržování objednávek geometrických
plánů – Ing. Trumm – prodloužen termín
dodání GP do 15.5.2017
e) seznámení s projektem pro územní řízení
„Chodníky Bolehošť – II. část“
f) seznámení se zprávami o provedení
prověrek BOZP v ZŠ, MŠ a ŠJ – starosta
seznámil přítomné s výsledkem prověrky
BOZP
g) pozemek zahrádek u bytovek – pozemek
bude nabídnut k odkoupení stávajícím
uživatelům a to celý
h) redesign webových stránek obce –
seznámení s novými webovými stránkami
i) informace k žádosti o dotaci na
komunikace – dotace od Khk nebyla
schválena
j)
nabídka
sběru
použitých
olejů
z domácností – oslovené firmy nabídku

Bolehošťský ZPRAVODAJ
prozatím nezaslaly
k) stoly na stolní tenis – informace
k možnosti využití zakoupených stolů
l) rozpočtové opatření č. 1 schválené
starostou obce – zastupitelé berou na vědomí

Bod č. 15: Diskuze
Bod č. 16: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20:45 hod. ukončil.

Zápis č. 5/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 16. 5. 2017
na obecním úřadu v 17 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: P. Prause (zaměstnání), Z. Jelen
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: P. Mencl, H. Černý
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 P. Mencl a H. Černý.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/5/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Mencla a H. Černého.

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, 8, 9,
10).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/5/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.
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Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 4/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Vyhodnocení druhého výběrového řízení na dodávku stavby
k projektu „Zpevněné plochy u OÚ
Bolehošť“
Do výběrového řízení se přihlásilo 7 firem:
 Agrostav Pardubice a.s., Pardubice
cena: 1.311.533,96 Kč
 M-Silnice a.s., Pardubice
cena: 1.663.179,64 Kč
 Stavibet s.r.o., České Meziříčí
cena: 1.230.579,00 Kč
 WN servis s.r.o., Sezemice
cena: 1.353.424,71 Kč
 Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké
Mýto
cena: 1.692.344,00 Kč
 Stavitelství EU Vamberk s.r.o., Vamberk
cena: 1.727.658,15 Kč
 Mados MT s.r.o., Kostelec nad Orlicí
cena: 1.331.000,00 Kč
Způsob hodnocení odpovídal zadávacím
podmínkám poptávky a to následovně: 70%
nejnižší cena a 30% nejkratší termín
dokončení stavby.
Výběrová komise po hodnocení doporučila
firmy v následujícím pořadí:
1. Agrostav Pardubice a.s., Pardubice
2. Stavibet s.r.o., České Meziříčí
3. WN servis s.r.o., Sezemice
4. Mados MT s.r.o., Kostelec nad Orlicí
5. M-Silnice a.s., Pardubice
6. Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto
7. Stavitelství EU Vamberk s.r.o.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/5/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
výběrové
komise
k veřejné
zakázce
„Zpevněné plochy u OÚ Bolehošť“ a
zároveň pověřuje starostu k uzavření
a podpisu smlouvy o dílo s uchazečem
s nejvýhodnější nabídkou tj. Agrostav
Pardubice a.s., Pardubice.
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Bod č. 5: Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok
2016
Paní Senková, účetní ZŠ a MŠ Bolehošť,
předložila návrh na rozdělení hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Bolehošť za rok 2016.
Hospodaření roku 2016 skončilo ztrátou ve
výši 29.789,29 Kč a paní účetní navrhuje
tuto ztrátu uhradit z rezervního fondu.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/5/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
za rok 2016 a to úhradou ztráty 29.789,29
Kč z rezervního fondu.

Bod č. 6: Schválení závěrečného účtu
a účetní závěrky obce za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2016 byl
zveřejněn od 25. 4. – 11. 5. 2017 jeho
součástí je zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2016. Zároveň
zastupitelé přijali systémové opatření
k nápravě méně závažných chyb.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/5/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2016 s výhradou.
Účetní závěrka obce za rok 2016 byla
předložena zastupitelům obce ke schválení.
Hlasování: pro 7 (Petr Kubíček, Miroslav
Végsö, Lucie Nováková, Petr Mencl, Hynek
Černý, Martin Kramář, Petr Hojný) : proti 0
Usnesení č. 6/5/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce za rok 2016.

Bod č. 7: Rozpočtové opatření č.
3/2017
Starosta seznámil přítomné s provedeným
rozpočtovým opatřením č. 3, které již
schválil 30. 4. 2017 a které berou zastupitelé
na vědomí.

Bod č. 8: Dopravní značení - podnět
na doplnění od dopravní Policie ČR
Starosta obce seznámil zastupitele s
podnětem dopravní Policie ČR na doplnění
dopravního značení v Koutech. Toto značení
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obnovy dopravního značení v obci.

Bod č. 9: Spolupráce se společností
Profesionálové, a.s.
Zasedání se zúčastnili představitelé firmy
Profesionálové, a.s., aby představili svou
firmu a seznámili přítomné s možnou
spoluprací v oblasti dotací a plánovaných
projektů.

Bod č. 10: ostatní
a) odběr požární vody v areálu Agrospolu –
změny budou projednány s vedením
Agrospolu
b) poptávka po zaměstnanci na DOPP –
údržba zeleně – bude zveřejněna nabídka
pracovního místa na letní sezónu
c) seznámení s průběhem příprav na 7.

ročník Gulášových slavností – pan starosta
seznámil přítomné s přípravami, zároveň
oznámil kladné vyřízení žádosti o dotaci na
Gulášové slavnosti od Khk a dal hlasovat o
schválení a podpisu smlouvy.
Pro: 7 : proti 0
Usnesení č. 7/5/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace
ve výši 25.000,- Kč od Královéhradeckého
kraje na 7. ročník Gulášových slavností a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 18:30 hod. ukončil.

Nové kontejnery na plastové odpady
Odpady. Věčné téma, o kterém se opakovaně mluví ve všech médiích, vč. našeho zpravodaje.
Pro tentokrát vynecháme přehledy s tabulkami a grafy a podíváme se na současný stav
vybavení nádobami na třídění odpadů v obci.
Většina z občanů zajisté zaznamenala obnovu nádob na ukládání tříděného odpadu. Kromě toho, že došlo k výměně poškozených nebo přestárlých nádob na sklo, byly nahrazeny „zvony“ na plasty výklopnými kontejnery. O tuto změnu jsme volali již dlouhou dobu. Výhoda tohoto typu kontejneru je, že je vhodnější na ukládání větších dílů plastů nebo i celých pytlů naplněných v domácnostech. Zároveň ale tyto kontejnery umožňují ukládat i plasty, které jsou neskladné nebo do tříděného plastu vůbec nepatří. Během prvního týdne provozu jsme zaznamenali už v nových nádobách např. novodurové trubky, celé kýble, barely nebo nezmačknuté lahve.
Nutno říci, že v takovém případě budou tyto nádoby ještě dříve zaplněné, než tomu bývalo dříve. Je proto důležité takové obaly zmáčknout, rozřezat nebo rozlámat (přičemž zmíněné trubky
nepatří do plastů, ale do objemného odpadu). Vhazování nevhodných nebo nedotříděných odpadů prodražuje jeho výkup a tím i výnos za tříděné odpady. Při úhradě nákladů za svoz můžeme
dojít i k záporným hodnotám, tedy doplácení za likvidaci tříděného odpadu. Pokud likvidujete
např. plastové kýbly s kovovými oky, je zapotřebí je odstranit. Stejně tak sem nepatří jakékoliv
autodíly (mj. většina autodílů je kombinací více druhů plastických materiálů i s kovy).
Některá sběrná místa se patrně dočkají i dalších změn. S ohledem na kontejnery s kolečky,
bude nutné všechny plochy zpevnit. V současné době také jednáme o záměně nádob na kovové
obaly u nejvytíženějších stanovišť.
Na závěr uvedu aktuální situaci ve třídění odpadů v regionu, tzn. množství odpadů na jednoho občana v Bolehošti a průměr v regionu. Potěšující je, že mírně klesl podíl směsného komunálního odpadu (SKO - sem náleží i odpad, který ukládáte 2x ročně do kontejneru). Tříděného odpadu ovšem vykazujeme stále velmi málo:
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SKO

plasty

kovy

259,21
221,61

10,42
14,54

1,42
1,15

sklo
bílé
2,83
2,96

sklo
ostatní
3,65
9,80

papír
3,76
10,36

kg/ob.
kg/ob.

Pozn.: červeně označené množství by mělo být vyšší a naopak modře označené množství nižší

připravil Petr Kubíček

„Nové“ webové stránky obce
Jsem velmi rád, že sledujete naše webové stránky a využíváte moderní komunikace s úřadem nebo obcí. Stránky slouží především pro naše občany a návštěvníky, kteří hledají informace
o naší obci nebo úřadu. Po několika letech jsme se rozhodli stránky opět zmodernizovat, aby
byly stále užitečné, aktuální, splňovaly požadavky moderních technologií a zákonné povinnosti.
Protože vím, že ne všichni stránky navštěvují pravidelně a někteří vůbec, představím vám
v několika bodech novinky a praktické věci, které můžete na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím nyní najít a využívat:

Novinka – stránky byly přepracovány do nové grafické úpravy a jsou plně responzivní. To znamená, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, tablety atd.). Stránky sami rozpoznají vlastnosti
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zařízení, na kterém je stránka prohlížena a přizpůsobí tak samotnou stránku a její obsah danému přístroji.

Novinka – z úvodní stránky se nyní můžete přímo rozhodnout, zda hledáte informace
k obecnímu úřadu, obci, volnočasovým aktivitám nebo škole.

Novinka – z jakékoliv stránky najdete v patičce stránek rychlé odkazy na další profily
obce a to na Facebooku, YouTube nebo rajce.net.

Novinka – v hlavičce stránek jsou k dispozici rychlé odkazy na telefonní nebo emailový kontakt. Odtud můžete např. přímo kontaktovat obecní úřad. Připravuje se také
automatické propojení do mnohých navigací, map a vyhledávačů.

Novinka – v dolní části stránek jsou vždy uvedeny poslední tři aktuality.

Novinka – po vstupu na kteroukoliv ze čtyř úvodních záložek jsou v patičce webu
k dispozici odkazy na důležité weby s velkým množstvím důležitých informací, které
vám mohou pomoci i v těžkých životních situacích:
o Ochrana obyvatel
informace a rady pro krizové situace, ohrožení, výukové pomůcky pro vzdělávání aj.
o portal.gov.cz
věstníky, povinně zveřejňované informace, registry, rejstříky, popisy a návody k řešení životních situací aj.
o ePUSA
portál veř. samospráv, informace o všech městech, obcích a úřadech v ČR
o ČÚZK
nahlížení do katastru nemovitostí, výpisy katastru, mapy, provozní doby katastrálních pracovišť aj.
o Policie ČR
informace o dopravě, pátráních, informace pro oběti, terorismu, aj.
o Czechpoint
informace k výpisům z informačních systémů veřejné správy či základních
registrů, podání vůči státní správě, autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak, založení a správa datové schránky
o Královéhradecký kraj
informace z krajského úřadu, vedení kraje, dopravy, turistice, dotacích aj.
o Orlické hory a Podorlicko
informace z regionu o turistice, ubytování, akcích, pro vodáky a cyklisty aj.

Záložka „Obecní úřad“ obsahuje mnoho povinně zveřejňovaných informací (úřední
deska, vyhlášky, základní informace, veřejné zakázky, rozpočty aj.).

V záložce „Obec“ jsou k dispozici všechny Bolehošťské zpravodaje, stránky místních
spolků, katalog místních firem, informace ke společenskému sálu, historii a mnoho
dalšího.

„Volný čas“ je záložka pro ostatní aktivity, jako např. fotogalerie, Gulášové slavnosti,
sraz rodáků, různé nabídky, informace pro turisty a k památkám.

Naše škola zde má svou záložku “Škola“, přesměrovanou na web, kde mj. najdete aktuality ze školy.
Změn a novinek je zde samozřejmě více, zmínil jsem jen ty nejdůležitější. Budete-li mít náměty
na další věci, které byste na stránkách rádi viděli, používali je, a bude-li těchto námětů více, jistě
se tím budeme zabývat a stránky doplníme.

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 10 -

„úvodní stránka“ při zobrazení na PC

například záložka „Obecní úřad“ na PC
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například stránka „interaktivní mapa obce“ na PC

„úvodní stránka“ na telefonu

např. stránka „rozpočet obce“ na telefonu
připravil Petr Kubíček
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Bolehošťská knihovna

Knihovna v Bolehošti je otevřena každou středu, vždy od 15h do 17h. Knihovnicí je zde
paní Marie Šimerdová. Stará se o nákup nových knih, výpůjčky a evidenci knižního fondu.
Každý čtenář si zde může najít svůj oblíbený žánr. Naleznete zde knihy o lásce, historické, dobrodružné, kuchařky i detektivky, odborné čtení a encyklopedie. Děti i studenti zde naleznou povinnou četbu.
Nejnovější tituly jsou: Dům na prahu noci, Manželé od vedle, Muži Marie Terezie, Smrt
v zádech, Versailles – Králův sen.
Pro děti ze základní a mateřské školy se pořádá čtení z nových dětských knih. Cílem takového čtení je seznámit malé čtenáře s novými knížkami a vzbudit zájem o četbu. Budeme rádi,
když občané budou využívat služeb naší obecní knihovny a třeba i sdělí, o jaké tituly mají zájem. Registrace do obecní knihovny je zdarma. Na Vaši návštěvu se budeme těšit.
připravila Zdeňka Andržová
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Milí čtenáři, přichází léto a s ním i další vydání Bolehošťského zpravodaje kde opět
naše rubrika s panem starostou nebude chybět. Takže, jdeme na to, pane starosto.

Otázka č. 1: Chtěla bych, abyste odpověděl občanům, proč nebyli upozorněni na nedávné mimořádné uzavření pobočky České pošty u nás v obci. Je povinnost oznamovat tuto skutečnost
obecnímu úřadu nebo ne?
Odpověď: Každé neočekávané uzavření jakéhokoliv úřadu nebo i obchodu je nepříjemné, obzvlášť, musíme-li např. do daného místa dojíždět nebo si vzít v zaměstnání volno. Bohužel, žádný
z úřadu nebo obchodů nemá povinnost takovéto změny hlásit příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu. Pokud se dohodneme např. s provozním zaměstnancem pošty, že nám tyto změny
bude oznamovat, je pouze na něm, zda a kdy tak učiní. V takovém případě pak sdělení předáme
občanům.

Otázka č. 2: S mojí první otázkou souvisí i druhý dotaz. V pátek 2. 6. 2017 byla
plánovaná odstávka elektrické energie na celý den. V této souvislosti jsme byli
dotázáni opět na povinnost informovat občany. Ptám se Vás, kde občané získají
tyto informace?
Odpověď: Stejně jako u předchozí odpovědi, není povinnost takovéto změny oznamovat obcím a
městům. Dodavatelé energií obvykle takováto plánovaná přerušení dodávek oznamují, např.
ČEZ výlepem letáků na sloupy el. vedení, což i pro tuto odstávku bylo splněno. Informaci získanou u těchto letáků jsem následně zveřejnil i v „aktualitách“ na webových stránkách obce. Zákazníci ČEZu toto sdělení také dostávají do emailů nebo po přihlášení na webové stránky ČEZu
do svých schránek.
Obecně platí, že pokud jakékoliv informace o přerušení dodávky energií (voda, elektřina, plyn)
obdržíme, zveřejníme vše na webových stránkách obce, případně rozhlasem nebo letákem na
úřední desce. Jedná-li se o akutní otázku (např. poruchy), zasíláme všem registrovaným účastníkům v našem SMS systému také zprávu na mobilní telefon.
Registrace pro zasílání emailů z „aktualit“ na webových stránkách obce si může provést každý
zájemce sám. Na webové stránce zadá email a jméno s příjmením. Podobně se může kterýkoliv
občan naší obce přihlásit k odběru SMS zpráv. Podmínkou je pouze vyplnění celého formuláře.
U emailů i SMS zpráv si může dále zvolit druh zasílaných upozornění. Obě služby jsou zdarma.

Otázka č. 3: V minulém vydání zpravodaje se občané dočetli o plánovaných
opravách, rekonstrukcích a projektech. Můžete nám sdělit, které z nich probíhají
nebo se uskuteční?
Odpověď: V současné době se realizuje výstavba zpevněných ploch a oplocení u obecního úřadu. Zde si jistě občané všimli i omezení při průjezdu komunikace v blízkosti stavby. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací je třetí týden v červenci. Po ukončení provozu mateřské
školy budou zahájeny práce na dalším projektu. Tím je výstavba nové ČOV pro školu, která potrvá asi 2-3 týdny. Během letních měsíců bude probíhat také úprava šatny pod jevištěm společenského sálu a zároveň také dojde na 3. etapu výměny výplní na objektu hostince (osm oken).
Nejen sportovní nadšenci získají v rekonstruovaných prostorech zázemí pro převlékání, skříně
pro sportovní vybavení a přístup k vodě. Všechny prostory pod jevištěm i vedle něj budou nově
temperovány, příp. i vytápěny z důvodu rosení a opakující se tvorby plísní. O dalších projektech
vás budeme průběžně informovat.
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Děkuji za Vaše odpovědi, čtenářům přeji hlavně odpočinkovou dovolenou a slunečné dny.
Zdeňka Andržová
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Vítání nových občánků
Slunečná neděle přivítala v Bolehošti
své nové občánky. Tentokrát v počtu osmi
dětí. Vítání se ujal pan místostarosta obce
Petr Prause společně s paní referentkou Zdeňkou Andržovou. Po úvodním slovu a představení
novorozenců nám zarecitovaly a zazpívaly děti ze ZŠ Bolehošť. Tímto děkujeme paní ředitelce
Mgr. Boukalové a dětem za jejich pěkné vystoupení. Následoval přípitek, předání věcných a
finančních darů, podepsání se do pamětní knihy a focení. Celé odpoledne se neslo v příjemné
náladě. Pozváni byli nejen rodiče s dětmi, ale babičky, dědečkové a ostatní rodinní příslušníci.
Připraveno bylo pohoštění pro všechny přítomné. Závěrem chci dodat, že v naší obci bývá zpravidla jedno vítání občánků ročně. Pro naši obec bude letošní rok výjimkou, vzhledem k dalším
očekávaným narozením dětí budeme vítat v podzimním termínu další narozené občánky.
Novými občánky Bolehoště se stali:

Tomáš Vondráček

Eliška Košková

Beáta Schejbalová

Jana Lankašová

Alex Tříska

Šarlota Třísková

Laura Charlotte Květoňová

Matyáš Kubíček
za kulturně-zájmový výbor Zdeňka Andržová

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Putování za divadlem
Tři letušky v Paříži
…. je francouzská komedie, ve které lásky doslova přilétají nebo chcete-li odlétají přesně
podle letového plánu. Opravdu velká porce humoru čekala na všechny, kdo se 6. května 2017
rozhodli vydat za kulturou do Prahy. Dle ohlasů na tuto velmi vtipnou a odvážnou komedii
v podání herců Divadla Radka Brzobohatého se dá usuzovat, že se hra líbila. Škoda jen, že se
nepodařilo prodat veškeré lístky.
Sluší se poděkovat panu Jarkovskému z Dobrušky za pohodlnou a bezpečnou dopravu na
představení do Prahy a následně zpět do našich domovů.
Au revoir!
Hynek Černý,
předseda kulturně-zájmového výboru
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Fotografická soutěž na Facebooku
Jaro je již za námi a blíží se čas dovolených a krásných
letních dnů. Někteří z Vás opět nezaháleli a vyrazili se svými
fotoaparáty po naší obci. Sešlo se nám hned několik pěkných
snímků rozkvetlé Bolehoště. Ty nejzajímavější fotografie přikládáme. Tímto děkujeme za Vaše fotografické příspěvky.
Zdeňka Andržová

foto: Eliška Minaříková

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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foto: Eliška Minaříková a Lucie Špačková
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foto: Eliška Minaříková

Venkovské spolky nemusí
evidovat tržby do 300 tisíc
korun. Finanční správa
limit zvýšila
Úlevy pro venkovské spolky a neziskové organizace přináší změna metodiky elektronické
evidence tržeb (EET). Je v duchu toho, co požadoval Svaz měst a obcí ČR. Hranice, od které
musí spolky nově evidovat příjmy z drobné vedlejší činnosti, se zvyšuje ze 175 tisíc Kč na 300
tisíc Kč. A do limitu příjmů se už nemusí, jako tomu bylo dosud, započítávat příjmy bezhotovostní, například pronájem hřiště placený bankovním převodem atp. Metodické informace
vydala Finanční správa, která spadá pod Ministerstvo financí.
V dokumentu se na straně 17 říká: „O příjem z drobné vedlejší činnosti ve smyslu
ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET se bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jenž předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, měl příjem/výnos z této činnosti nejvýše
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300 000 Kč nebo tyto příjmy činily nejvýše 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období.“
Na velmi nízkou hranici příjmů 175 000 Kč upozorňoval Svaz měst a obcí ČR již na konci
října loňského roku. Tedy ještě před spuštěním první vlny EET v prosinci 2016. O limitu se také
podrobně diskutovalo loni v listopadu na Celostátní finanční konferenci. Starostové samospráv
sdružených ve Svazu měst a obcí ČR Finanční správu přesvědčovali, že by limit pro vedení EET
měla zvýšit alespoň na 250 tisíc korun. Jinak by se omezil, či dokonce úplně zanikl společenský
život na venkově, kde se těmto prospěšným činnostem věnují zejména dobrovolníci ve volném
čase.
Finanční správa na podněty zareagovala a diskutovaný limit zvýšila na 300 tisíc Kč. Navíc
ještě upravila konstrukci (výčet) započítávaných příjmů. V současné době se kromě příjmů v
hotovosti do limitu počítají i ty bezhotovostní posílané přímo na účet spolku (např. příjmy z nájmů a reklamy). Nově se bezhotovostní příjmy, posílané přímo na účet spolku do limitu počítat
nebudou. Svaz měst a obcí změnu vítá a pozitivně vnímá fakt, že Ministerstvo financí a Finanční správa, která pod něj spadá, podnětům z území naslouchá.
Jana Chládková, Svaz města a obcí ČR
[zdroj obrázku: ELCOM]
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Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2017
ordinační hodiny: ................................... sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum
služby
rok 2017
01.07.
02.07.
05.07.
06.07.
08.07.
09.07.
15.07.
16.07.
22.07.
23.07.
29.07.
30.07.
05.08.
06.08.
12.08.
13.08.
19.08.
20.08.
26.08.
27.08.
02.09.
03.09.
09.09.
10.09.
16.09.
17.09.
23.09.
24.09.
28.09.
30.09.
01.10.
07.10.
08.10.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

MUDr. Benešová Růžena
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. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr Ptačovská Eva
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše

Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště n. O.
Komenského 366, Doudleby n. O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov n. K.
Komenského 259, Kostelec n. O.
Na Trávníku 1232, Rychnov n. K.
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec n. O.
Komenského 44, Rychnov n. K.
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v O. h.
Nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov n. K.
Pol., Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Masarykova 729, Kostelec n. O.
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Pol., Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Pol., Mír. nám. 88, Týniště n. O.

494 622 040
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
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 323 152
775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 541 757
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
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S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od
kterých máme souhlas se zveřejněním,
obdrželi blahopřání od obce nebo již
došlo ke zveřejnění v obecním rozhlase.

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Srdečně blahopřejeme.

Vilma Lhotská
Jana Sarvašová
Jaroslava Jelenová
Václav Kašpar
Oldřich Veselka
Jaroslava Veselková
Marie Jirsáková
Jaroslav Rathouský
Vítězslav Novák
Jiří Fišer
Zdeňka Faltová
Jan Simon

70 let
75 let
70 let
83 let
75 let
70 let
88 let
80 let
80 let
91 let
70 let
70 let

Výlet do
Muzea řemesel Letohrad
V úterý 6. června se škola Bolehošť vydala
na výlet do Muzea řemesel v Letohradu.
V osm hodin jsme se sešli na nádraží a čekali na vlak. Když jsme dojeli do Týniště nad Orlicí, museli jsme hodinu čekat na spoj. Zkrátili
jsme si chvíli tím, že jsme se šli projít k základní škole, kam po prázdninách někteří nastoupíme.
Poté jsme nasedli do vlaku a jeli jsme. Cesta byla dlouhá. Povídali jsme si, mastili karty a hráli
na telefonech. Když jsme dorazili do Letohradu, hledali jsme cestu k cíli našeho výletu – Muzeum řemesel. Bez větších potíží jsme ji našli. Tam se nás ujala paní, která nás provázela po celou
dobu. Prohlíželi jsme si starobylé věci a poté jsme si o nich pohovořili. Vyslechli jsme si dvě
pohádky, které nám přiblížily dvě řemesla a to pekaře a tkalce. Na konci jsme si koupili suvenýry. Prohlídka nás tak vyčerpala, že svačiny z domova přišly vhod. Cestou k vlaku jsme si koupili
dobrou zmrzlinu. Po krátkém čekání na nádraží nás vlak odvezl zpět. Cesta ubíhala rychle, projížděli jsme také tunelem a už jsme byli doma. Výlet se nám líbil - jak cesta vlakem, tak i Muzeum řemesel. Klidně bychom si výlet zopakovali.

Strana - 25 -

Bolehošťský ZPRAVODAJ

za žáky školy napsala Dáša Gottwaldová, žákyně 5. ročníku

Nový termín zápisu do základní školy
Jsou děti, které se školy nemohou dočkat. Jiným je to celkem jedno a některé se na dotazy
blížící se školní docházky pořádně kaboní. Přesto mají jedno společné, jsou to předškoláci a čeká je tak zápis do prvních ročníků základních škol. U zápisů pro školní rok 2017/2018 však došlo k jedné zásadní změně a to byly termíny zápisů.
Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona, kde stoji, že zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30.
dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Jedním z důvodů změny byl fakt, že stále více rodičů žádalo o odklad školní docházky u
svého dítěte, aby za spolužáky nezaostávalo. Někdy to mělo skutečně smysl, někdy to rodiče
chtěli skoro za každou cenu, zvláště pokud dítě slaví narozeniny až ke konci školního roku. A
nemálo rodičů se pro odklad rozhodlo na doporučení odborníků na základě toho, co dítě předvedlo u zápisu. To se přitom může za pár měsíců výrazně zlepšit a právě u zápisu až na jaře se
tak může ukázat, že dítě odklad nepotřebuje.
A proto zápis žáků do 1. ročníku letos proběhl až 6. dubna. Dostavili se celkem čtyři předškoláci. Celé zápisové odpoledne bylo slavnostní, všechny děti přišly v doprovodu rodiny. Během zápisu se budoucí školáci představili, zazpívali nebo zarecitovali připravenou písničku či
básničku. Děti si také ověřily znalosti geometrických tvarů a jejich barvy, určovaly počet zadaných předmětů, doplňovaly číselnou řadu do 10-ti, rovnaly obrázky podle předlohy, měly nakreslit postavu a splnit další zajímavě věci, které se u zápisu prověřují. Rodiče bedlivě sledovali,
jak si jejich děti vedou a byli na ně pyšní.
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V některých případech je třeba ještě pilovat správnou výslovnost a držení tužky. Ale do
září je dostatek času tyto nedostatky odstranit. Pokud se rodina na jejich odstranění zaměří a
doma předškolákovi pomůžou s pravidelným cvičením, jistě bude po prázdninách po problému.
Za odvahu a výkony byl každý budoucí žáček odměněn dárečky. Některé jim vyrobili jejich spolužáci ve školní družině. Na památku zápisu do 1. ročníku naší školy obdrželi předškoláci také upomínkový list.
Na všechny zapsané děti:
Mariana Jandu
Davida Nováka
Natálii Schejbalovou
Ludmilu Fabiánovou
se v novém školním roce už moc těšíme!
Mgr. Hana Boukalová
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Návštěva farmy
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Činnost Sokola Lipiny od
dubna 2017
Ve čtvrtek 13. dubna se konala
v klubovně Pod lípou dlouho očekávaná
akce a tou byl Zelený čtvrtek. U našeho dodavatele piva, pivovaru Primátor, jsme si objednali
speciální várku zeleného piva, které se vaří pouze jedenkrát do roka a to právě na Velikonoce na
Zelený čtvrtek. Již od 17 hodin se začali sjíždět a scházet první nedočkavci, kterých do areálu
Pod lípou dorazilo asi 150. Zelené pivo teklo proudem, k tomu bylo připravené skvělé občerstvení v podobě steaků, kuřecích křídel, klobás a mnoha dalšího. K tomuto posezení zahrála
skvělá hudba pod vedením Honzy Macháčka z Přepych. Všichni návštěvníci odcházeli velmi
spokojeni v pozdních hodinách.
Další skvělá akce, která se konala v areálu Pod lípou, byla 30. dubna a to pálení čarodějnic. Na tuto tradiční akci dorazilo mnoho návštěvníků, nejen z Lipin a Bolehoště, ale i ze širokého okolí. Bylo opět připraveno výborné občerstvení a k tomu zahrála výborná hudba. Bylo
připraveno vyhlášení o nejkrásnější čarodějnici. I počasí nám přálo, tak si myslíme, že se akce
vydařila.
Na 6. května vyrazilo několik nadšenců z Lipin na zájezd do Prahy do Divadla Radka Brzobohatého. Tuto akci pořádá již pravidelně obecní úřad s názvem Putování za divadlem. Vyráželo se v 15 hodin autobusem z Bolehoště. V Praze jsme byli velice brzy a tak jsme měli čas i na
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malou prohlídku Václavského náměstí a jeho okolí. Někteří stihli navštívit hospůdku s názvem
Katakomby, kam asi rád chodil Vlasta Burian, protože celá hospoda byla vyzdobena jeho portréty a různými fotografiemi. Po malém občerstvení jsme dorazili do divadla, usedli na svá místa
a netrpělivě čekali na představení „Tři letušky v Paříži.“ Je to francouzská situační komedie, kde
lásky přilétají a odlétají… Představení bylo velice pěkné a dovolím si říci, že asi i jedno
z nejhezčích, které jsme v Praze navštívili. Domů jsme se vrátili po 23. hodině plni zážitků. Jen
byla velká škoda, že se nevyužily všechny vstupenky, které obec na toto představení zakoupila.
Dne 3. června se konal v areálu Pod lípou tradiční Dětský den, kam dorazilo mnoho dětí s
doprovodem. Na úvod nám předvedly krásné vystoupení děti ze Základní a mateřské školy Bolehošť. Za perfektní nácvik musíme poděkovat paním učitelkám. Potom nám předvedli pěkné
vystoupení skupina CCG Dance z Týniště nad Orlicí. Také jsme zhlédli cvičené králíky, kteří
dokázali skákat přes různé překážky. Následovně se děti rozběhli k mnoha připraveným soutěžím a disciplínám a určitě si užily krásné odpoledne.
Nakonec se zmíním o družstvu kuželkářů, kteří mají za sebou jarní kolo Rychnovské ligy
neregistrovaných. Ve třetí lize odehráli 5 zápasů a z toho měli dvě výhry a tři prohry. Skončili
na 5. místě a bohužel sestupují do 4. ligy, ale i tak dokázali přehodit dvakrát hranici 1000 bodů
na zápas.
Úplně na závěr zmíním připravované akce – plážové volejbaly, které se konají 15. července a 19. srpna.
Připravil Petr Prause
Foto Jíří Bouška
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O činnosti sboru
Vážení spoluobčané, s novým číslem
zpravodaje Vám přinášíme novinky
z činnosti našeho sboru.
V sobotu 4. března se velitelé výjezdové jednotky Pavel Baše a Lukáš Baše zúčastnili
v Rychnově nad Kněžnou pravidelného školení velitelů. Následně počátkem dubna jsme provedli STK na našich vozidlech Tatra a Avie, obě STK splnila a jsou na další rok způsobilá
k činnosti.
10. dubna jsme dětem do kroužku zařadili
tzv.
Zelené
pondělí.
V rámci dne Země jsme se
podíleli na úklidu obce,
při kterém děti na hřišti
před obecním úřadem,
v Koutech a pod rybníkem
posbíraly dva pytle odpadků.
Dne 22. dubna pro-

běhl i přes nepříznivé počasí tradiční
sběr železného šrotu v naší obci. Následně jsme se v květnu zúčastnili několika závodů. Prvním z nich byla soutěž ve Vale u Dobrušky, pořádaná 6.
května. Děti výborně reprezentovaly
naše SDH. V kategorii mladších dosáhli skvělého výsledku na 1. místě,
starší obsadili krásné 2. místo.
Další den, 7. května, se naše vozidla účastnila tradiční Floriánské
jízdy, která byla letos zakončena okrskovou soutěží v Očelicích. Na ní se
mladší děti umístily na 3. místě, starší
2. místo. Náš sbor reprezentovalo také
mužstvo mužů nad 35 let.
20. května se konaly závody
v Záhornici, v rámci kterých měly děti
příležitost vyzkoušet si další z disciplín
hry Plamen, útok CTIF. I tentokrát se
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děti v obou kategoriích umístily na bedně. Starší brali 3. místo, mladší se opět umístili 1.
Ve čtvrtek 24. května byla naše výjezdová jednotka povolána k záchraně koně ze studny.
Zásahu se kromě našeho sboru účastnili profesionální hasiči z Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou a také dobrovolní hasiči z Třebechovic pod Orebem. Za pomoci těžké techniky došlo
k rozebrání studny a koně se v pořádku podařilo vyprostit.
3. června jsme se jako každý rok zúčastnili dětského dne v Lipinách. Na místě byla přítomna Tatra a pro děti připravena disciplína stříkání na špalky, za níž dostali drobné odměny.
V tomto čtvrtletí došlo současně k uhrazení faktury od obce Bolehošť za energie spotřebované v klubovně na Obecním úřadě ve 4. čtvrtletí 2016 a zároveň k zaplacení nájemného za
tyto prostory na rok 2017. K tomuto účelu bylo využito části prostředků z dotace obce určené na
provoz SDH.
V následujících měsících připravujeme pro děti každoroční tábor ve spolupráci s SDH Záhornice. Během léta se také chceme zúčastnit dalších závodů a na začátku září opět po letní přestávce obnovit kroužek mladých hasičů. Za celý sbor Vám přeji krásné léto.
Za SDH Bolehošť kulturní referent Vojtěch Drašnar
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SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ OBCE BOLEHOŠŤ
na červenec - září 2017
DATUM

- NÁZEV AKCE ................................................ MÍSTO KONÁNÍ

15. červenec

- Turnaj v Plážovém volejbale .................................. hřiště SK Lipiny

12. srpen

- 7. Gulášové slavnosti ........................... hřiště před obecním úřadem

19. srpen

- Turnaj v Plážovém volejbale .................................. hřiště SK Lipiny

28. září

- Svatováclavské pivo s hudbou .......................... klubovna SK Lipiny

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínů. Podrobnější informace k jednotlivým akcím
najdete na informačních deskách a stránkách obce.
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VÝZVA PRO OBČANY
Ve spolupráci s panem Jiřím Jarkovským připravujeme doplnění kroniky
místního jezdeckého klubu, který v Bolehošti před rokem 1989 úspěšně
fungoval při SSM.
Žádáme tímto občany, kteří mají jakékoliv písemné podklady, fotografie,
diplomy aj. materiály, které se týkaly činnosti JK, aby je zapůjčili nebo
předali panu Jiřímu Jarkovskému, případně je zanechali na obecním úřadu.
Za jakékoliv dobové dokumenty předem děkujeme.

Pestrá nabídka soutěžních gulášů, několik značek a druhů piv, program
pro děti i dospělé a mnoho zábavy vás čeká v sobotu 12. srpna 2017 na
7. Gulášových slavnostech v Bolehošti.
Kuchaři, kuchařinky, myslivci, sokolové a další dobrovolníci se již po sedmé
přihlásili do soutěží o ten nejlepší guláš. A podmínky zde nejsou snadné, guláš
totiž musí chutnat! A o tom následně rozhodnou nejen návštěvníci, ale také
odborná porota. Svůj oblíbený guláš s tajnou recepturou tu bude chtít uvařit
více jak 10 týmů.
Akce začíná ve 12 hodin a připraven je i hudební program. Na děti tu čeká velký zábavný park s atrakcemi, malování na obličej, soutěže a cukrovinky.
Nejen pány potěší pivní festival se soutěžemi. Kromě gulášů zde bude bohatá
nabídka dalších pokrmů, jako jsou bramboráky, masa z grilu nebo udírny, trdelníky, cukrovinky, palačinky a jiné dobroty.
Přijďte ochutnat skvělé guláše s vychlazeným pivem a pomoci vybrat ten nejlepší.
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Uzavírka silnice II/298 LEDCE – OPOČNO
Dle obdrženého sdělení oznamujeme, že z důvodu rekonstrukce bude uvedený úsek zcela neprůjezdný. Objízdná trasa bude vedena po trase Třebechovice p. O. – Týniště n. O. – Opočno.
V návaznosti na krajské a místní komunikace v Bolehošti upřesňujeme:
-

místní komunikace na Spraše bude počínaje železničním přejezdem uzavřena (do Očelic bude nutné zvolit některou z objízdných tras a to i s ohledem na aktuální průběh
stavby v Očelicích)

-

směr Třebechovice p. O. přes Ledce bude standardně průjezdný pro místní dopravu

I přes zajištění objízdných tras vedených mimo krajskou komunikaci III/29834 a III/30428 procházející naší obcí, lze očekávat zvýšený provoz po dobu celé uzavírky.
Předpokládaný termín: 10. 7. 2017 – 8. 10. 2017
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