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Bod č. 2: Zahájení

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Zápis č. 6/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 27. 6. 2017
na obecním úřadu v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: P. Hojný (příchod v 17.30 h)
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, M. Máslová
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Slib nového zastupitele
Složení slibu nového člena zastupitelstva –
M. Máslové
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona
o obcích vyzval novou členku zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu ji
předsedající upozornil, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích: „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Bolehošť a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky“, a
jmenovitě
vyzval
přítomnou
členku
zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (příloha č. 1). Paní Máslová neodmítla
složit slib ani nesložila slib s výhradou.

Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.15 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni M. Végsö a M. Máslová.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Végsö
a M. Máslovou.
Bod č. 3: 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. 1, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 4: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 5/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 5: Smlouva s ČEZ o věcném
břemenu (el. vedení na hřišti)
Byla projednána smlouva se spol. ČEZ o
věcném břemenu.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-2006750/VB/03 a
pověřuje starostu k uzavření a podpisu
smlouvy se spol. ČEZ Distribuce a.s.

Bod č. 6: Nájemní smlouva se Státním
pozemkovým úřadem
Projednání nájemní smlouvy se Státním
pozemkovým úřadem na pozemek pod
chodníkem I. etapa.
Hlasování: pro 8 : proti 0
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Usnesení č. 4/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní
smlouvu na pozemek p.č. 1749/1 (část) se
Státním pozemkovým úřadem ČR a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

smlouvy o dílo s firmou Stavibet s.r.o.
České Meziříčí a pověřuje starostu
k podpisu dodatku.

Bod č. 7: Smlouva o výpůjčce se
Správou silnic Khk

Starosta seznámil přítomné s provedeným
rozpočtovým opatřením č. 4, které již
schválil 31. 5. 2017 a které berou zastupitelé
na vědomí.

Projednání smlouvy o výpůjčce pozemku se
Správou silnic Khk při realizaci výstavby
chodníku II. etapa.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
výpůjčce na pozemek p.č. 1642 a 1757/1 se
Správou silnic Khk a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy.

Bod č. 8: Závěrečné vyhodnocení akcí
z Operačního programu životního prostředí
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s výsledkem závěrečného vyhodnocení akcí
z Operačního programu Životní prostředí –
„Energetické úspory ZŠ a MŠ Bolehošť“ a
„Změna stavby obecního úřadu a hasičské
zbrojnice, přístavba a zateplení obvodového
pláště, Bolehošť10“. Zastupitelé vzali zprávu
na vědomí.
V 17.30 h se dostavil P. Hojný

Bod č. 9: Informace k probíhajícím
projektům
Pan starosta seznámil přítomné se stavem
probíhajících projektů – Zpevněné plochy a
oplocení u OÚ a realizace ČOV v ZŠ a MŠ
Bolehošť.

Bod č. 10: Dodatek smlouvy o dílo se
zhotovitelem zpevněných ploch u OÚ
Zastupitelům byl předložen dodatek ke
smlouvě o dílo se zhotovitelem zpevněných
ploch u OÚ, firmou Stavibet s.r.o.. Důvodem
je změna odvodnění, oprava asfaltové
komunikace, úprava oplocení aj. dle výkazu
méněprací a víceprací. Rozdíl (doplatek) pro
obec je cca 65 tis. Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek

Bod č. 11: Rozpočtové opatření č. 4 a
5/2017

Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2017.

Bod č. 12: Volba zástupce obce do
školské rady
Navrženým zástupcem obce pro školskou
radu je P. Prause.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zástupcem
obce pro školskou radu Petra Prauseho.

Bod č. 13: Informace o odpadech a
sběrných místech
Pan
starosta
seznámil
přítomné
s vyhodnocením třídění odpadu v regionu.
Dále o provedené výměně nádob na sklo, o
změně u nádob na plasty a o možnosti
přidání dalších nádob na plasty a kovy
v určených sběrných místech.

Bod č. 14: Vybavení školní zahrady
Byl projednán návrh školy na umístění
přístřešku nad pískoviště a osazení části
školní zahrady stromy. Přístřešek bude
zařazen do rozpočtu obce na rok 2018. Pan
starosta osloví odbornou firmu ohledně
návrhu na doplnění dřevin (stromů) na
školní zahradě.

Bod č. 15: Aktuální situace ohledně
nového sportoviště
Zastupitelé byli seznámeni se stávajícím
stavem týkajícího se pozemků potřebných
k novému sportovišti před OÚ. Vzhledem ke
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komplikovanému a dlouhému vyjednávání
s vlastníkem vedlejšího pozemku a možnosti
získání případné dotace, bylo doporučeno
rozdělit záměr na část „sportoviště“ a část
„zázemí“. Na jednání zastupitelů po
prázdninách zajistí starosta projektanta
k dalšímu jednání o požadavcích na
sportoviště.

Bod č. 16: Strategický rozvojový dokument
Byl projednán návrh na zadání strategického
rozvojového dokumentu. Navrhnuty byly
dvě varianty
a) základní – 45.000,- Kč
b) rozšířená – 49.000,- Kč
Zpracování by mělo proběhnout na podzim
2017. Ke schválení byla navržena var. b).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování
strategického rozvojového dokumentu dle
nabídky pana Grossmana ve variantě „b)“
a pověřuje starostu k zadání zpracování.

Bod č. 17: zadání poptávky na rekonstrukci úseků místních komunikací
Vzhledem
k nezískání
dotace
na
rekonstrukci vybraných úseků místních
komunikací, zastupitelé rozhodli poptat
opravu dvou úseků (ulice Pod rybníkem a
v Lipinách), které by byly hrazeny
z rozpočtu obce. Nabídku zajistí starosta.

Bod č. 18: Žádost o prodloužení vodovodu
Projednání žádosti prodloužení vodovodu
k č.p. 121 a 17. Bude projednáno s AQUA
SERVISEM a navrženo vhodné řešení
přípojky.

Bod č. 19: Obnova a doplnění dopravního značení
Na minulém zasedání bylo předloženo
doporučení dopravní policie na doplnění
dopravního značení. Pan starosta vytipoval
na základě místního šetření další dopravní
značení, které je třeba vyměnit nebo opravit.
Bude zadána poptávka na cenovou nabídku.
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Bod č. 20: ostatní
a) nabídka na opravu topného systému ve
škole (družině) – nabídnuty byly 2 varianty
1. výměna radiátorů a rozvodů - cena:
23.776,- Kč
2. chemické čištění – cena: 14.840,- Kč
Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel 1 (P.
Mencl)
Usnesení č. 10/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu
topného systému ve škole - družině,
variantu 1. tzn., výměnu topných těles a
rozvodů.
b) organizace příprav Gulášových slavností
– seznámení s plánem, organizací akce a její
propagací
c) informace k situaci silničního propustku
za Lipinami – zastupitelé byli seznámeni se
závěrem stavebního úřadu - životní
prostřední Kostelec nad Orlicí. Závěr je
obrátit se s řešením na soud k určení
vlastníka. Starosta byl pověřen k zajištění
podání žaloby.
d) úprava plochy na pozemku p.č. 1617/4
v ulici Pod rybníkem – informace o
terénních úpravách pozemku, který bude
sloužit jako stanoviště pro bio odpad
e) uzávěrka silnice II/298 Ledce – Opočno –
v době od 10. 7. do 8. 10. bude uzavřena
silnice mezi obcemi Ledce a Očelice
z důvodu rekonstrukce. Objízdná trasa bude
vedena z Třebechovic p. O. na Týniště n. O.
do Opočna. Upozornění na možný zvýšený
provoz v této době přes obec Bolehošť. Více
informací na webových stránkách a ve
zpravodaji
f) úprava výtoku potrubí u hřiště za
obchodem – dojde k pročištění koryta
odtoku z potrubí do M. Nadýmače. Při
výstavbě
sportoviště
bude
potrubí
prodlouženo až na hranici Chropotínského
potoka.
g) úprava rozmístění veřejného rozhlasu – na
základě žádosti občanů byl přemístěn
veřejný rozhlas na Habeši a přidán nový
v ulici na Solnické u nových staveb.

Bod č. 21: Diskuze
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Bod č. 22: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21:10 hod. ukončil.

Zápis č. 7/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 5. 9. 2017
v obecním hostinci v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: M. Máslová - zaměstnání
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: L. Nováková, P. Prause
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: viz. seznam

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 L. Nováková a P. Prause.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/9/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu L.
Novákovou a P. Prause.

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.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/9/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 6/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4 přesunut na konec jednání
Bod č. 5: Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
Byla projednána smlouva o smlouvě budoucí
– plynovodní přípojka, věcné břemeno Bolehošť č.p. 56.
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Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/9/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na plynovodní přípojku
k nemovitosti č.p. 56 pro pozemek p.č.
1630/1 v k.ú. Bolehošťa pověřuje starostu
k uzavření a podpisu smlouvy se spol.
GasNet, s.r.o.

Bod č. 6: Informace k probíhajícím
nebo ukončeným projektům

- ukončení výstavby ČOV v ZŠ – byl
předložen ke schválení dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo s firmou VODA CZ.
Schválení dodatku č. 1 z důvodu posunutí
termínu realizace stavby. Pověření spol.
AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou
k provozu zařízení při splnění záručních
podmínek dodavatelem tj. VODA CZ.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/9/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1
k smlouvě o dílo na výstavbu ČOV v ZŠ a
MŠ Bolehošť. Zároveň pověřuje starostu
prověřit dodržení záručních podmínek
v případě servisu ČOV firmou AQUA
Servis a.s. Rychnov n. Kněžnou.

Bod č. 7: Skládky komunálního a stavebního odpadu + terénní úpravy
pozemku p.č. 1617/4
Pan starosta seznámil přítomné s přípravou
terénních úprav pozemku p.č. 1617/4, kde
bude mimo jiné i sběrné místo na tvrdý a
měkký bio odpad.
Dále seznámil přítomné, že na místech
určených k ukládání bioodpadu budou
umístěny tabulky s informacemi pro občany,
jak a kam správně bioodpad ukládat.
Zároveň upozornil na zákaz ukládání
komunálního a stavebního odpadu na tato
místa.

Bod č. 8: Zakázka na obnovu a doplnění dopravního značení
V obci dojde k výměně, obnově a doplnění
svislých dopravních značek a směrových
sloupků.
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Bod č. 9: Připravované projekty
Pan starosta seznámil přítomné s projekty,
které budou realizovány v následujícím
období
- úprava školní zahrady
- úprava zeleně u Pomníku padlých
- zadání administrace firmě Profesionálové
k projektům „Chodníky I. část“

Bod č. 10: Pověření finančního a kontrolního výboru k provedení kontrol
za 1. pol. 2017
Zastupitelé pověřují finanční a kontrolní
výbor ke kontrole za 1. pol. 2017 v PO ZŠ a
MŠ a obce.

Bod č. 11: Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1610/1 v Bol. Lhotě
Starosta předložil zastupitelům žádost pana
Brandejse ml. o odkoupení části obecního
pozemku v Bol. Lhotě.
Vzhledem
k případné výstavbě chodníku a vedení
inženýrských sítí byl prodej zamítnut a bude
umožněno jeho užívání s možností zpevnění
plochy pro parkování rozebíratelnou
dlažbou.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/9/2017
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem
části pozemku p.č. 1610/1 před domem Bol.
Lhota 60 a zároveň souhlasí se zpevněním
této plochy rozebíratelnou dlažbou pro
parkování a zároveň užívání panem
Brandejsem ml.

Bod č. 12: Hodnocení organizace Gulášových slavností
Starosta seznámil přítomné s finančním
vypořádáním Gulášových slavností a
zároveň byl projednán termín dalších
slavností v roce 2018. Termín byl stanoven
na 11.08.2018.

Bod č. 13: ostatní
a) doplnění kulturního výboru – bod
přesunut k jednání na příští zastupitelstvo
b) žádost o pomoc zajištění zázemí pro
Mateřský klub – v případě zájmu bude
možnost využívat k provozu Mateřského
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kam bude případně zakoupen koberec a
potřebné vybavení
c) vstup zvířat na sportoviště – byl projednán
návrh zákazu venčení a vstupu zvířat na celý
areál před obecním úřadem. Důvodem je
znečišťování plochy exkrementy v místech,
kam si chodí hrát děti vč. žáků ZŠ a MŠ
d) přípravy projektu sportovního areálu – již
je v jednání odkup pozemku a budovy
potřebné k zadání vypracování studie na
sportovní areál před OÚ
e) informace k pozemkům u bytovek –
pozemek bude odkoupen majiteli zahrádek,
kteří ho v současné době využívají
f) nabídka zábradlí – nabídka nerezového
zábradlí nevyhovuje délkou, z tohoto
důvodu nebude zakoupeno
g) vyřazení tiskárny HP Color LJ 3600 a
nákup nové
Zastupitelům byl předložen návrh na
likvidaci nefunkční barevné tiskárny.
Hlasování: pro: 8 : proti 0
Usnesení č. 6/9/2017
Zastupitelstvo obce schvalují vyřazení
nefunkční barevné tiskárny HP Color LJ
3600.
h) informace zastupitelům o možnosti dotací
na sociální bydlení a chodníky

přesunutý bod č. 4
Bod č. 4: Příprava Strategického plánu rozvoje
Seznámení přítomných se Strategickým
plánem
rozvoje,
který
byl
zadán
k vypracování. Občané byli seznámeni, jak
se bude strategický plán vyvíjet. Na dalším
zasedání
budou
známy
výsledky
z dotazníků, které byly v rámci vytváření
plánu občanům rozdány k vyplnění. Tímto
bodem provázel p. Grossman, zpracovatel
Strategického plánu rozvoje.

Bod č. 14: Diskuze
Bod č. 15: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a
zasedání
v 20:00
hod.
ukončil.
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Nová čistírna odpadních vod pro školu
Naše škola má za sebou další úspěšný krok modernizace. Naposledy se jednalo o nutný
krok, který bude dříve nebo později čekat většinu našich občanů. Tímto krokem bylo vypořádání se s odpadními vodami.
Stávající stav likvidace odpadních vod byl nejen v rozporu se zákony, ale také hrozila havárie stávající kanalizace i samotného septiku. Stav původního septiku byl zcela nevyhovující a
to kapacitně, umístěním i technickým stavem. Důvodem byly mj. i různé etapy přestavby školy,
při kterých vznikaly v budově nové rozvody kanalizace. Ty byly pouze napojovány na stávající
potrubí před septikem a technický stav se neprověřoval.
Nyní došlo k prověření původu jednotlivých výtokových potrubí z budovy a výstavbě tří
druhů kanalizace. Dešťová kanalizace byla upravena a napojena na stávající potrubí vedené do
veřejné sítě. Kanalizace z kuchyně byla svedena do lapače tuků a dále společně s novou kanalizací ze sociálních zařízení odvedena do nové čistírny odpadních vod (ČOV).
Z důvodu prolínání dalších podzemních sítí a chybějící dokumentace z různých úprav kanalizace a stavby původního septiku, byly zemní práce značně ztížené. Oproti předpokladu také
muselo dojít k posunutí termínu zahájení prací a zároveň jejich dokončení.
V současné době je ČOV v provozu a čekáme ještě na kolaudaci stavby.
Z důvodu větší bezpečnosti bude část zahrady, kde jsou umístěny všechny technologie a
jímky (nová ČOV, lapač tuků, kontrolní šachta, dešťová šachta a stávající studna), odděleny plotem od zbývající části zahrady.
Rozpočet stavby byl cca 1 040 tis. Kč, smlouva o dílo byla ve výši nákladů cca 883 tis.
Kč.

původní septik byl umístěn pod základy školy

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Zpevněné plochy u obecního úřadu
Stavba byla předána do provozu již od počátku července a kolaudační prohlídka proběhla
až v září. Nyní představím v krátkosti hlavní účel celé stavby. Hlavním důvodem byla zpevněná
oplocená manipulační plocha potřebná pro obecní techniku a kontejnery. V uzavřeném areálu je
možné skladovat i stavební materiál a další vybavení obce. K dispozici jsou nyní zásobníky na
posypový materiál vhodné pro zimní údržbu. Nyní můžeme dále rozvíjet vybavení obce např. o
stroje pro zimní údržbu.
Doposud byla technika zaparkována na školní zahradě (nepřípustné řešení z důvodu bezpečnosti dětí) a posypový materiál byl volně uložen na více místech v obci a uzavřený areál nám
zcela chyběl.
Součástí této stavby je samozřejmě i příjezdová komunikace k areálu vč. parkoviště pro
pět automobilů, vjezd k evangelické škole a úprava dešťové kanalizace.
Stavba byla rozpočtována na částku 1.987 tis. Kč. Po zadání výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se společností Stavibet České Meziříčí na částku 1.231 tis. Kč. Konečná
cena vč. vzniklých víceprací a méněprací je 1.217 tis. Kč. K této částce bude nutné dopočítat
další náklady na dokumentaci, výběrové řízení, stavební dozor apod. ve výši cca 100 tis. Kč.
Na závěr chci jen zdůraznit, že tyto plochy slouží veřejnému zájmu. Ceníme si proto názorů občanů, kteří se k uvedené stavbě vyjádřili. Ať ve smyslu o její zbytečnosti nebo naopak o
vhodném záměru a provedení.
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Doplnění sběrných míst na odpady
V průběhu letních měsíců byly vyměněny další nádoby na tříděný odpad, přesněji modré
kontejnery na papír. Dále byla některá velmi vytížená místa doplněna o další nádoby na plasty,
aby se zvýšila kapacita vybraných stanovišť. Doplněny nebo vyměněny za větší byly i některé
nádoby na kov. V současné době jednáme o dalším posílení vybraných stanovišť, konkrétně o
kontejnery na papír.
Jelikož společnost EKOKOM vyhodnocuje obec jako celek, nelze v doplňování pokračovat, dokud nebudou využívána i méně vytížená sběrná místa. Budeme rádi, pokud je nejbližší
sběrné místo zaplněné, abyste vytříděný odpad uložili na jiné stanoviště. Méně vytížená stanoviště jsou: ve Lhotě u autobusové zastávky a u Marešů, v Bolehošti na Solnické a v Koutech u
řadovek. U pošty je možné odkládat plasty také do nádoby u popelnic u bytovek.
Koncem letních prázdnin bylo přidáno stanoviště na „měkký“ bioodpad a to u vjezdu do
Agrospolu v Koutech, kde je v současné době i stanoviště na „dřevitý“ odpad. Zároveň byl nahrazen starý otevřený kontejner za nový uzavíratelný (stanoviště Pod rybníkem). Aktuálně se
v obci nachází celkem 4 stanoviště s kontejnerem:
Bolehošťská Lhota – za autobusovou zastávkou
Bolehošť – Pod rybníkem
Bolehošť – v Koutech u vjezdu do Agrospolu
Lipiny – náves
Zároveň sdělujeme, že se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci úseku místní
komunikace v ulici Pod rybníkem, vč. terénních úprav. Po dokončení (v roce 2018) bude stanoviště na „dřevitý“ bioodpad přesunuto do této ulice. O termínu a případných změnách vás budeme včas informovat.

Ozelenění školní zahrady
Areál školy prošel během několika posledních let opravdu velkými změnami. Do rekonstrukce budovy, vč. vybavení a úprav okolí bylo investováno více jak 7 mil. Kč. Celkový stav
budovy se tím výrazně zlepšil a vnitřní prostředí pro žáky i personál se stalo mnohem komfortnějším. Nejen z důvodu provedených stavebních prací, ale i z důvodu stáří dřevin, plotů a dalšího venkovního vybavení, došlo k zhoršení funkčnosti školní zahrady. A jelikož jsou všechny
předpokládané stavební práce již provedeny, zbývá ještě vrátit školní zahradě příjemnější prostředí.
Obec proto zadala zpracování projektu na nové ozelenění školní zahrady, které mj. počítá
s dřevinami pro budoucí zastínění částí zahrady. Dále dojde k oddělení zahrad okolních nemovitostí od školní zahrady, výsadbě malého ovocného sadu i moderních záhonů pro pěstování
vlastní zeleniny a ovoce. Součástí projektu je i pergola pro využití venkovní výuky nebo odpočinek dětí. Vše by mělo být zpracováno během podzimu a připraveno pro rozpočet na rok 2018.
Tento projekt bude také konečnou tečkou za velkými investicemi do školy. V následujících letech se předpokládají již pouze drobné opravy v řádech max. desítek tisíců korun.
Pro lepší představu o nové podobě školní zahrady zveřejňujeme alespoň některé nákresy,
zobrazující její budoucí vzhled.
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Nová zeleň v okolí pomníku padlých
V návaznosti na předchozí projekt ozelenění školní zahrady a s ohledem na nedokončené
úpravy okolí pomníku padlých, byl zpracován i projekt nové zeleně v této části. V roce 2015
bylo nutné odstranit přerostlé stromy v těsné blízkosti pomníku, aby dále nepoškozovaly jeho
základy i okolního plotu. Nyní by měl vrátit důstojný vzhled.
Společně novou výsadbou by měl být opraven samotný pomník a okolní zpevněné plochy.
Pro lepší představu zveřejňujeme několik nákresů s plánovaným vzhledem tohoto pietního
místa.
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Zákaz tvoření skládek
S ohledem na množící se připomínky
občanů na tvoření menších černých skládek se
stavební sutí v obci upozorňujeme, že v celém
katastru obce není žádné povolené místo
k ukládání stavební suti. Tento druh odpadu
lze předat k likvidaci pouze odborným firmám
zabývající se recyklací stavebního odpadu,
nebo na určené skládky.
V případě potřeby uložení přebytečné
zeminy (bez zbytků stavebního nebo jiného
odpadu) se obraťte na obecní úřad, kde vám
můžeme poradit s aktuální situací a možností
uložení menšího množství zeminy v našem katastru.
Dále žádáme občany, aby nezanechávali
bioodpad u kontejnerů na zemi ani v případě
jeho zaplnění. Dovezený materiál ukládejte do
kontejnerů a případně okolí kontejneru ukliďte.
Pokud je některý z kontejnerů již zaplněn, předejte tuto informaci na obecní úřad. Od nahlášení bývá kontejner do týdne opět k dispozici
(vyprázdněn).

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 17 -

Zvířata na sportovišti
Před obecním úřadem se nachází všem známé sportoviště, které využívají mj. i žáci místní
základní školy, mateřské školy i školní družiny. Docházejí sem i rodiče s malými dětmi, kroužek mladých hasičů nebo mládež za kopanou. Celý areál je volně přístupný všem, kdo ho chtějí
ve slušnosti využívat.
Někteří občané si ovšem tento areál pletou s loukou na venčení svých psů nebo s jezdeckou loukou. V některých případech i s WC.
Upozorňujeme proto, že se jedná o plochy určené lidem k běžnému odpočinku, hrám nebo
sportování, nikoliv domácím nebo chovným zvířatům. Po nich zde zůstávají exkrementy nebo
rozrytý povrch sportoviště.
Chovejme se ohleduplně a voďme své zvířecí přátele na vodítkách a mimo tento areál.
Případné exkrementy si po svých zvířatech vždy uklízejte!

Za pohybem na sál
Před rokem obec zrekonstruovala sál při Obecním hostinci a vybavila ho i prvky pro sport.
Počátkem října bude dokončena i rekonstrukce prostorů pod jevištěm, kde mj. vznikne i nová
šatna. Tímto budou práce na opravě sálu ukončeny a bude opět k dispozici nejen pro společenské akce, ale také pro sportovní nadšence.
Rozměry sálu ani jeho konstrukční možnosti sice nedovolují profesionálnímu sportovnímu
vyžití, ale pro mnohé pohybové činnosti je dostačující. Je zde k dispozici síť pro míčové hry
(doporučujeme používat měkké molitanové míče), badminton, líný tenis nebo stoly pro stolní
tenis. Případně by bylo možné zakoupit i vybavení pro pozemní hokej s měkkými míčky.
Využití je jistě větší, ale platí zde pravidlo, že u míčových her zde musí být používán
měkký míč z důvodu rizika poškození kazetového stropu.
Šatna bude volně k dispozici. V případě zapůjčování vybavení nebo ukládání (zamykání)
vlastního vybavení do skříní, je nutné se předem dohodnout na obecním úřadě.
Tímto zveme jednotlivce i kolektivy k využívání sálu. Pokud nemáte zajištěnou registraci
ke vstupu na sál, informujte se na obecním úřadě.
Termín znovuotevření sálu bude oznámen na webových stránkách obce.

Strana - 18 -

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strategický rozvojový dokument
V závěru měsíce srpna jste obdrželi do svých poštovních schránek dotazník, který byl určen všem občanům i chalupářům v obci Bolehošť.
Zastupitelé obce Bolehošť rozhodli na svém zasedání, dne 27. 6. 2017, zadat zpracování
Strategického plánu rozvoje. Na úvod bylo zapotřebí znát zájmy a potřeby všech občanů. Jak
jste sami zjistili na prvním setkání k přípravě tohoto dokumentu, měli jste možnost vyjádřit své
názory, potřeby i souhlas s různými situacemi a vývojem v obci.
Dalším bodem příprav bude druhé setkání s občany, kde se budou moci nejen zapojit a vyjádřit k různým tématům, ale také proběhne vyhodnocení dotazníkového průzkumu. S ohledem
na množství vyplněných a doručených dotazníků je zřejmý zájem občanů o další rozvoj naší obce.
A co je Strategický plán rozvoje a k čemu slouží?
Jak už bylo uvedeno v dopise s dotazníkem a následně vysvětleno panem Romanem
Grossmanem, jedná se o dokument, který definuje základní vývojovou koncepci obce
v oblastech jako je veřejná správa, životní prostředí, územní rozvoj, kultura, sport, vzdělávání,
bezpečnost aj.
Plán rozvoje obce je důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na
celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a návazně navrhnout konkrétní
rozvojové projekty, vč. způsobu realizace a financování.
Tento dokument je mj. osnovou pro současné i budoucí zastupitelstvo obce. Důležité projekty nebo záměry v něm uvedené mají větší šanci být realizovány a splněny. Např. v případě
podávání žádostí o dotace, je tento dokument jednou z příloh dokládající obecný zájem realizovat konkrétní projekt.
Proč se mám zapojit do přípravy dokumentu?
Protože i váš názor může pomoci prosadit zájmy obce a občanů, a protože se můžete více
dozvědět o možnostech a potřebách dalšího rozvoje naší obce. Dokument se zpracovává na několik let dopředu. Směr, kterým se má obec a zastupitelstva obce dále vydat, je určen právě za
účasti občanů na přípravách strategického rozvojového dokumentu.

Tímto vás zveme na další
kolo projednávání
rozvojového dokumentu.
Přesný termín a místo
bude zveřejněn.

připravil Petr Kubíček
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Strana - 19 Milí čtenáři, je po prázdninách, dovolených,
dětem začaly opět školní povinnosti a nám
ostatním ty pracovní. Tak i já usedám za
stůl a ani v tomto vydání Bolehošťského
zpravodaje naše rubrika s panem starostou
nebude chybět. Takže, jdeme na to, pane
starosto.

Otázka č. 1: V nedávné době v noci z pátku na sobotu byla spuštěna siréna umístěná na budově základní školy. Byla jsem dotázána občanem, jestli budeme hlásit
místním rozhlasem vysvětlení spuštění sirény.
Odpověď: V případě plánovaného spuštění sirény, např. z důvodu kontroly, bývají občané předem informováni (pravidelná zkouška sirén v ČR každou první středu v měsíci ve 12 h).
V případě spuštění sirény z důvodu poplachu nebo svolání JSDH se rozhlasem nesděluje důvod
spuštění sirény. Zároveň můžeme sdělit, že ke zmiňovanému nočnímu spuštění došlo pravděpodobně z důvodu poruchy na zařízení. Jelikož se nejedná o zařízení v majetku obce a nemáme
k němu ani přístup, byla tato porucha nahlášena Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje. (Po uzávěrce zpravodaje jsme obdrželi zprávu, že na ovládání sirény je závada a
její odstranění zajistí technici HZS Khk během nejbližších týdnů. Pro svolání místní JSDH je
funkční siréna na OÚ.)

Další otázky budou čerpány z dotazníků ke Strategickému plánu rozvoje. Nejvíce
občany trápila absence chodníků v obci. Toto téma bylo již zodpovězeno podrobně na veřejném zastupitelstvu obce. Další dotaz byl k Obecnímu hostinci, konkrétně k ubytování.
Otázka č. 2: Občané se domnívají, že obec pronajala prostory nad hostincem nepřizpůsobivým občanům. Mohl byste tuto mylnou informaci vysvětlit?
Odpověď: V první řadě mohu říci, že se nejedná o „nepřizpůsobivé“ občany, ale o sezónní zaměstnance Agrospolu Bolehošť, kteří zde budou po dobu zelné kampaně cca 3 měsíce. Jedná se
o občany bulharské národnosti. Za druhé, obec Bolehošť je vlastníkem objektu Obecního hostince, ale kromě sálu a zasedací místnosti je celý pronajat provozovateli, který zároveň pronajímá ubytovací prostory.

Další téma, které bylo v dotaznících zmiňováno, se týkalo kulturního dění v obci.
Větší část občanů byla spokojena s kulturou v naší obci, ale byly zde i připomínky malého kulturního nebo sportovního vyžití. Bylo zde i napsáno: „nic se tu neděje“.
Otázka č. 3: Mají možnost občané dalšího vyžití kromě akcí pořádaných obcí nebo spolky?
Odpověď: V současné době většinu kulturních akcí v obci obstarává obec, na jejíchž přípravě se
pak podílí zastupitelé. Přestože takto zajišťujeme asi 10 akcí za rok, bylo by dobré, kdyby se zapojily více i místní spolky a sami občané. Pro účely sportovních a kulturních akcí je k dispozici
nejen areál před OÚ, ale taká zrekonstruovaný sál v Obecním hostinci. Zároveň chci připomenout, že společenský sál je možno využívat i pro soukromé aktivity (stolní tenis, badminton, cvičení atd.).
Děkuji za Vaše odpovědi, čtenářům přeji krásný podzim.
Zdeňka Andržová

Strana - 20 -

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Guláše opět
lámaly rekordy
Už po sedmé se sjeli v sobotu 12. srpna 2017 do Bolehoště milovníci dobrého
guláše a piva. A rozhodně nelitovali. Na výběr totiž měli ze 14 druhů gulášů a 7 značek piv.
Kromě toho zde byla opravdu bohatá nabídka dalších nápojů a jídel. Pochutnat si mohli na grilovaném masu, bramborácích, langoších nebo i palačinkách či trdelnících. Kromě piva si mohli
dopřát medovinu nebo víno rozlévané přímo moravským vinařem.
Po páteční větrné a dešťové smršti se počasí umoudřilo, a ačkoliv nepanovala žádná horka, návštěvníků dorazilo opět velké množství, což dokazuje popularitu těchto slavností.
A jak se zadařilo soutěžícím ve vaření gulášů? Uvařit minimálně 25 litrů dobrého guláše
bylo podmínkou u všech 9 týmů. Pro kuchaře to znamená nakrájet přibližně 8 kilo cibule a
11 kilo masa. Je zapotřebí ocenit s jakou vervou a chutí se do vaření všichni pustili, protože většina gulášů byla nejen velmi zdařilá, jak potvrdila i odborná porota, ale také se uvařilo o mnoho
více porcí než v předchozích ročnících. A padlo i několik rekordů. V nabídce bylo nejvíce druhů
gulášů a uvařilo se jich více jak 650 litrů. Tj. v přepočtu cca 3 900 „malých“ porcí, které
v naprosté většině návštěvníci požadují.
K chutnání byly guláše hovězí, zvěřinové i vepřové. Ovšem bližší složení nikdo neprozradil, neboť všichni své postupy a ingredience přísně tají. Alespoň částečně se o rozbor guláše
musela postarat odborná komise, jejímž předsedou byl profesionální potravinář Jaroslav Kubec.
„Hodnotí se chuť, vůně, konzistence, technologický postup a několik dalších parametrů, musí to
být prostě dokonalá souhra,“ přiblížil práci komisařů.
Sedmý ročník nakonec zcela ovládl Sportovní klub Lipiny, který obdržel nejen ocenění za
originální stánek, ale také jejich Sokolský guláš dostal s velkým náskokem nejvíce hlasů od návštěvníků a nakonec jako nejlepší guláš byl ohodnocen od porotců. Uvařit dobrý guláš není jednoduché, ale u nás na Gulášových slavnostech se to prostě umí.
Sami návštěvníci odcházeli spokojeni a bylo to znát i na jejich tvářích a výborné atmosféře, která zde po celý den panovala. Mnozí byli nadšení odpoledním hudebním programem a výborným vyžitím pro děti. Dobrou náladu dovršila i večerní rocková zábava, na kterou dorazilo
více návštěvníků než v minulých letech.
Závěrem náleží poděkování všem zastupitelům, zaměstnancům obce a občanům, kteří se podíleli na technickém zajištění této akce. Mj. jim byly
alespoň malou odměnou volné vstupenky a občerstvení. Obzvlášť v pátek, kdy nás značně zlobilo
počasí, byly každé volné ruce dobré.
Poděkování náleží i Královéhradeckému kraji a
všem partnerům, kteří podpořili sedmý ročník této akce.
A kdo že si letos odnesl ocenění za nejzdařilejší guláš? Zde jsou výsledky všech soutěží:
"NEJLEPŠÍ GULÁŠ" (hodnocený porotou)
1. místo – SOKOLSKÝ GULÁŠ (SK Lipiny, Bolehošť)
2. místo – MAĎARSKÝ GULÁŠ (Hospoda, Bolehošť)
3. místo – GULÁŠ ŠÉFKUCHAŘE KACHNY (Hospoda, Bolehošť)
"TOP GULÁŠ" (vybraný návštěvníky)
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1. místo – SOKOLSKÝ GULÁŠ (SK Lipiny, Bolehošť)
2. místo – SRNČÍ GULÁŠ (Ondřej Řezníček, Bolehošť)
3. místo – MASARYKŮV ZVĚŘINOVÝ GULÁŠ (Davluk gurman's club, Lejšovka)
"NEJORIGINÁLNĚJŠÍ STÁNEK" (vybraný porotou)
SK Lipiny, Bolehošť
za kulturně-zájmový výbor Petr Kubíček

přípravy areálu pod kapkami deště a s větrem v zádech
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hosty Gulášových slavností byli
Senátor Parlamentu ČR
JUDr. Miroslav Antl
a Hejtman Královéhradeckého kraje
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

… a takový byl
7. ročník „gulášů“
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Kotlíkové dotace
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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.

Věra Potočková
Jarmila Fišerová
Hana Gründlová
Ludmila Máslová
Anna Boukalová
Josef Maisner
Bohuslav Roll
Anna Netíková
Bohuslav Učík
Jana Bartoňová

91 let
88 let
86 let
85 let
82 let
81 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Z ŘAD NAŠICH SPOLUOBČANŮ ODEŠEL:
Marie Syrová ve věku 81 let
Josef Čtvrtečka ve věku 81 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

PROVOZNÍ DOBA POŠTY V BOLEHOŠTI
08:30 - 0 9:30 h
13:00 - 17:00 h
08:30 - 09:30 h
08:30 - 09:30 h
13:00 - 17:00 h
08:30 - 09:30 h
08:30 - 09:30 h
13:00 - 15:00 h
Zavřeno
Zavřeno
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Září
V září se odmykají školní vrata, aby nám
hlavy nezarostly mechem a ruce plovací blánou. Ostatně nikdy tak krásně nevrže křída
jako v září. A vůbec nevadí, že se písmena zpočátku kácejí a pletou. Všechno je zatím nové a
lákavé. Knížky mají rovné růžky, cvičky jsou nesešlapané a pravá dosud nehledá levou. Všichni
jsou náramně zvědaví a těší se, co bude. Září je zkrátka plné nadějí a očekávání. Ať si kalendář
říká, co chce, je to první měsíc v roce, protože v něm zase všechno znovu začíná.
V letošním novém školním roce jsme slavnostně do 1. ročníku přivítali čtyři školáčky, kteří se
přidali k dalším 17 již starším spolužákům. Jsou to tito žáčci:
Ludmila Fabiánová, Bolehošť 94
Marian Janda, Očelice 49
David Novák, Lipiny 7
Natálie Schejbalová, Lipiny 33
Kromě dětí jsme přivítali i novou paní učitelku Mgr. Radku Pavlínkovou.
Starší žáci nás mile překvapili pěkným vystoupením, které od loňského roku vůbec nezapomněli. Přítomné hezky pozdravili a představili se. Po prvním rozkoukání se osmělili i naši nejmladší,
na které už čekal první úkol. Najít na tabuli svoje jméno ukryté v mráčku a spojit ho
s balónkem, který je čekal na lavici. Na památku na jejich slavnostní den jim byl předán uvítací
list – Už jsem prvňáček.
Jako každoročně byl pozván i pan starosta Petr Kubíček, který nám mimo jiné popřál šťastné
vykročení do nového školního roku.
Na závěr chci našim žákům popřát v letošním školním roce mnoho úspěchů a radosti
z poznávání všeho nového. Ať se vám ve škole líbí a daří ve všem vašem konání! Ať z vás máme nejen radost my ve škole, ale hlavně vaši rodiče.
Mgr. Hana Boukalová
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Netradiční začátek v MŠ
Nový školní rok v mateřské škole začal hodně netradičně. Přivítali jsme novou paní učitelku – Natálii Jarkovskou, DiS. Přejeme jí, aby se jí v naší mateřince líbilo.
Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti vedoucí paní učitelky Černohorské, které
všichni přejeme brzké uzdravení, se zástupu ujala paní učitelka Dubnová.
K 1. září. se v mateřské škole sešlo 19 dětí z 20 přijatých Další děti nastoupí až v průběhu
školního roku. I věkové složení dětského kolektivu je letos hodně specifické. Máme 4 předškoláky, pro které je nově předškolní vzdělávání povinné, 4 střední děti, kterým bude v tomto školním roce 5 let a ostatní děti – nejmenší – 2,5 – 4 roky.
U nových a obzvlášť těch maličkých se začátek neobešel bez slziček. Maminčina náruč
přece jen chybí a pro děti je to veliký životní zlom. Doufáme, že všechno společně brzy překonáme. Vždyť hračky už jsou natěšené, postýlky v ložnici nově povlečené a čekaly na děti celé
prázdniny. Paní učitelky s novými nápady a spoustou trpělivosti se také těší na společné zážitky.
Tak ať se všem v mateřské škole líbí!
Mgr. Hana Boukalová
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Oddíl cvičenek
Nejkrásnější měsíce roku se ženycvičenky našeho SK Sokola rozhodly, že je
prožijí relaxací. Sál místní tělocvičny ZŠ
Bolehošť vyměnily za „zážitky“. Nejprve se vydaly vlakem do města HOLICE. Už cesta byla
malým dobrodružstvím. Z Bolehoště 4 zastávky, 3 přestupy, celkem cca 25 km. Přivítalo nás
staré „retro nádraží“ ale za ním krásné, čisté městečko, plné zeleně, slavné rodákem Dr. Emilem
Holubem. Nemohly jsme vynechat návštěvu jeho muzea. Byl prvním Evropanem, který prozkoumával nepoznané území jižní Afriky od roku 1872. Co vše se od té doby změnilo je prostě
neuvěřitelné. A tak můžeme říci, že nová expozice je prostě super. Druhá zastávka nás čekala v
„Saunovém ráji“. Prohlédly jsme si širokou nabídku saun, relaxační vířivky, Kneippův chodník i
venkovní relaxační posezení s občerstvením, které patří k dokonalému uvolnění.
Další akcí byla návštěva Opočna. Kdo by neznal toto město, ale ne každý zavítal do
Zahradního centra p. Černého. Ten ho vybudoval ve stylu otevřeného podniku expozicí širokého
sortimentu rostlin, kde nechybí bylinky do kuchyně, ale i babky kořenářky. Po krásném zážitku
nad kvetoucími rostlinkami jsme den ukončily pochutinovým zážitkem v restauraci U Gabči.
Do třetice nás čekal autobusový zájezd do Hořic. Hlavním cílem byla návštěva nejznámější speciality – výroby hořických trubiček, které se ve městě vyrábějí již téměř po dvě staletí. Vyvážejí se nejen po Evropě, ale dokonce až do zámoří. Dnes jsou hořické trubičky chráněny evropskou značkou a patří ke zdejšímu „rodinnému stříbru“, které jsme nejen ochutnaly, ale i
zakoupily. Památky Hořic, její historie, známá škola pro zpracování kamene, kterou prošla během její více než stoleté historie celá řada našich významných umělců, by stály za delší pobyt,
ale my jsme jely ještě do blízkých Lázní Bělohrad.
Sochařský park u sv. Gotharda, kde je sbírka více než osmi desítek pískovcových plastik
sochařů z Evropy, Asie a Ameriky, jsme si ale ujít nenechaly.
A tak zážitky zůstávají a cvičení zase začíná. Zveme všechny ženy, zejména důchodkyně,
které si chtějí zrelaxovat své tělo na středeční zdravotní cvičení do tělocvičny ZŠ Bolehošť.
Připravila Hana Joštová
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Činnost Sokola Lipiny
Činnost Sokola pokračovala i v letních měsících. 15. července jsme pořádali plážový volejbal, na který dorazilo 10 týmů. Počasí nám přálo. Důchodkyně nasmažily skvělé bavorské
vdolečky a na grilu se upekly dvě vepřové kýty. Za skvěle připravené pískové hřiště musíme
poděkovat Martinovi Kramářovi, který svým rotavátorem načechral udusaný písek od dešťů.
Celý den utekl jako voda a na konci jsme měli vítěze. Na 1. místě se umístilo družstvo Křeč, na
2. místě družstvo s názvem Tak určitě a na 3. místě družstvo Sklep.
V sobotu 12. 8. provedla firma MM Forest vybagrování velice zanešeného příkopu od
transformátoru až po náhon před Lipinami.
Na další velkou akci, kterou byly Gulášové slavnosti, jsme se připravovali už několik týdnu dopředu. Bylo potřeba zajistit dostatek kvalitního hovězího masa na guláš, objednat 7 kýt na
gril a zajistit pivo od našeho dodavatele. Velkým oříškem bylo, jaké vybrat druhy piva, protože
pivovar Primátor Náchod má velký výběr. Vvybrali jsme 10% Antonína, 11% světlý ležák, 12%
Hron, 13% polotmavé a Weizenbier. Samotné vaření guláše bylo velkým oříškem z důvodu velké bouřky. Vypadával elektrický proud a samotný guláš se musel vařit a míchat do pozdních
nočních hodin. Také jsme si lámali hlavu, jak letos vyzdobit náš prodejní stánek, jelikož se soutěží i v tom. Nakonec se rozhodlo o tom, že to bude Nálevna U Zlomenýho vesla. Celá akce se
velice povedla, jelikož stánek Sokola vyhrál vše, co mohl. Dostali jsme nejvíce hlasů od diváků
i odborná porota vyhodnotila náš guláš jako nejlepší, měli jsme i nejoriginálnější stánek. Nakonec jsme to završili vítězstvím v pivní štafetě. Skvělá hudba i atmosféra a bohatý program završil nádhernou akci.
Během letních dní jsme také provedli několikrát sečení pod novými ovocnými stromy kolem cesty z Lipin do Bolehoště.
Dne 19. srpna proběhl druhý plážový volejbal, na který dorazilo osm družstev, počasí opět
bylo dobré. Zase velký výběr jídla dělal závodníkům veliké potěšení. Z prvního místa se radovalo družstvo Sklep. Na 2. místě skončilo družstvo Tak určitě a třetí skončilo družstvo Máňo
Chao.
Je to
k nevíře, ale už
je tomu 15 let,
co jsme uspořádali
první
plážový volejbal.
Na závěr
zmíním připravovanou akci a
tou bude svatováclavské
pivo, které se
narazí ve čtvrtek 28. 9. na
svatého Václava.
Připravil Petr
Prause
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SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ OBCE BOLEHOŠŤ
na září - prosinec 2017
DATUM

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

28. září

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

listopad

- Vítání občánků ....................... společenská místnost obecního úřadu

4. listopad

- Bolehošťský divadelní podzim ......... kulturní sál Obecního hostince

10. listopad

- Bolehošťský divadelní podzim ......... kulturní sál Obecního hostince

3. prosinec

- První adventní neděle - Adventní rozsvícení ...................... zvonička

2. prosinec

- Mikulášská besídka .......................... kulturní sál Obecního hostince

9. prosinec

- 16. Předvánoční setkání seniorů ........ kulturní sál Obecního hostince

31. prosinec

- Silvestr ................................ Obecní hostinec + klubovna SK Lipiny

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínů. Podrobnější informace k jednotlivým akcím
najdete na informačních deskách a stránkách obce.

Milé maminky,
rádi bychom vás pozvaly do nově otevřené herny pro děti,
ve středu 4. října v době 9:00 – 10:30 h.
Herna bude v zasedací místnosti obecního úřadu
(1. NP, Obecní hostinec).
Jedná se o první informativní schůzku.
Vše potřebné domluvíme společně na místě.
Na všechny se těší
Adriana Kovaříčková a Jana Hacurová s dětmi.
Případný telefon: 608 912 058 Adriana
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Například zde může být i vaše reklama,
nabídka nebo inzerát.
Pokud chcete např. prodat dům, auto, traktor,
nabídnout své služby či výrobky,
něco hledáte nebo kupujete,
pošlete svůj inzerát nebo reklamu
ke zveřejnění v našem zpravodaji.
Živnostníci a firmy se sídlem nebo provozovnou v obci
mají zveřejnění zdarma.
Více informací na Obecním úřadě v Bolehošti.
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
bude probíhat 14. 10. 2017
v době 9-10 h u obecního úřadu
Uložit zde MŮŽETE předměty, které náleží do běžného směsného komunálního odpadu, ale vzhledem k objemu se nevejdou do běžných nádob (popelnic):
např. matrace, podlahoviny (např. linoleum, koberec), sanitární technika
(např. umyvadlo, toaletní mísa, sprchový box, akrylátová vana), výrobky se
sklem (např. zrcadlo, drátosklo, autosklo či jiné upravené rozměrné sklo), zahradní hadice, nábytek apod.
Ukládat zde NELZE předměty a materiál určený do tříděného sběru (plast,
sklo, papír, kov), dále nebezpečný odpad (např. azbestové a umakartové desky), chemický odpad (např. znečištěné obaly od olejů, barev a jiných chemických látek), elektro spotřebiče, biologický odpad, jakékoliv tekutiny, stavební
suť, zeminu, pneumatiky, textil a jiné.
Předměty, které jsou příliš těžké nebo rozměrné pro umístění do kontejneru,
musí být demontovány nebo děleny na menší díly.
Ostatní druhy odpadu, (které nepatří do směsného komunálního odpadu),
velmi objemný odpad, stavební odpad, nevhodná zemina nebo nepřiměřené
množství uvedených odpadů můžete odkládat přímo na sběrném dvoře spol.
ODEKO Týniště n. O. (sběrný dvůr se nachází v Albrechticích n. O. – cca 200 m
za Albrechticemi n. O. ve směru na Borohrádek odbočte vpravo, dále asi 500
metrů k přijímací kanceláři, tel. 494 372 182).
Odkládané předměty předávejte pouze osobně!
Tento sběr není určen pro odpad
vzniklý z podnikání!

