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Bolehošťský ZPRAVODAJ
Usnesení č. 2/4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 3/2018
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č.
2/2018

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Zápis č. 4/2018
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 24. 4. 2018
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni:
6 členů zastupitelstva
Omluveni:
3 členové - M. Máslová
– osobní důvody, P. Prause – osobní důvody,
H. Černý – zaměstnání
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: L. Nováková, P. Mencl
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 L. Nováková, P. Mencl.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu L.
Novákovou, P. Mencla.

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. 10, 12)
Hlasování: pro 6 : proti 0

Paní
účetní
seznámila
přítomné
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 2,
které již schválil pan starosta 31. 3. 2018 a
zastupitelé jej berou na vědomí.

Bod č. 5: Směrnice na stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v
MŠ
Starosta seznámil přítomné s návrhem úplaty
za umístění žáka v MŠ pro školní rok 2018 2019.
Výpočet
dle
nákladů
MŠ
v předchozím roce vychází 390,- Kč/dítě.
Zastupitelé navrhli částku 350,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č.3/4/2018
Zastupitelé doporučují vedení školy výši
úplaty na žáka v MŠ Bolehošť na školní
rok 2018/2019 ve výši 350,- Kč/měsíc.

Bod č. 6: Úhrada chybějících mzdových prostředků v ZŠ
Paní ředitelka ZŠ Bolehošť předložila
zastupitelům žádost o příspěvek na mzdy
zaměstnanců školy ve výši 264 789,- Kč.
Zastupitelé berou žádost na vědomí a
projednání je přesunuto na příští zasedání,
kdy bude pozvána pí. ředitelka k vyjasnění
této žádosti.
V 17.30 h se dostavil H. Černý.

Bod č. 7: Průběh stavebních prací
a) oprava pomníku – stavební práce na
obnově pomníku a chodníku před pomníkem
pokračují dle plánu
b) „Výstavba chodníku – 1. část“ (vícepráce)
zastupitelé byli seznámeni s postupem
realizace projektu výstavby chodníku a dále
s vícepracemi, které vznikají z důvodu oprav
kanalizační sítě a vpustí.
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Bod č. 8: Oprava střechy na budově
ZŠ
Vlivem větru došlo k poškození krytiny
střechy na škole. Pan starosta osloví firmu
Hromek z Týniště nad Orlicí, aby provedla
kontrolu celé střechy a výměnu kotevních
prvků.

Bod č. 9: Obnova a doplnění veřejného osvětlení
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem na
doplnění a obnovu veřejného osvětlení od
firmy UMEP Hradec Králové. Zastupitelé
s návrhem souhlasí a pověřují starostu
k zadání realizace zakázky. Z původního
záměru byla vyjmuta ulice v Lipinách
z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků pro
umístění sloupů.

Bod č. 10: Obecně závazná vyhláška –
stanovení školského obvodu
Zastupitelstvo obce Bolehošť na svém
zasedání dne 16. 1. 2018 usnesením č.
7/1/2018 usneslo vydat na základě
ustanovení § 178 odst. 2 písm. C) zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, školním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.
D) a § 84 odst. 2 písm. B) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2018.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.
2/2018 o vytvoření společného školského
obvodu ve znění přílohy č. 1 tohoto
usnesení.

Bod č. 11: Příprava dokumentace
k dalším projektům
a) kanalizace
Zastupitelé projednávali zpracování studie
řešení kanalizace v obci. Předloženy byly tři
možnosti.
- tlaková kanalizace
- gravitační kanalizace
- obnova stávající smíšené kanalizace

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Hlasování o tlakové kanalizaci:
pro 6 (Nováková, Végsö, Černý, Kubíček,
Kramář, Mencl) : proti 1 (Hojný)
Usnesení č. 5/4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračovat
v přípravách kanalizace a pověřuje starostu
k zadání poptávky na projekt tlakové
kanalizace.
b) sportoviště
Zastupitelé diskutovali o zpracované studii
areálu sportoviště před obecním úřadem.
Zastupitelé nedošli k jednotnému závěru a
jednání odložili.

Bod č. 12: ostatní
a) zajištění finanční kontroly ve škole zastupitelům byla předložena ke
schválení smlouva s firmou ESOP
Rychnov nad Kněžnou, která zajistí pro
obec finanční kontrolu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Bolehošť.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
s firmou ESOP Rychnov nad Kněžnou o
zajištění finanční kontroly příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Bolehošť.
b) informace k dalším menším opravám –
starosta informoval zastupitele o činnosti
zaměstnanců technický služeb
c) ocenění v soutěži zpravodajů měst a obcí
Khk – náš zpravodaj získal v kategorii
formátu A5 první místo
d) kontrola obsahu nádob na SKO –
zastupitelé se dohodli, že budou
prováděny namátkové kontroly obsahu
popelnic
e) nabídka prodeje použitých chodníkových
dlaždic – obec nabízí k prodeji
nepoškozené
chodníkové
dlaždice
rozměr 30x30x4 za 6,- Kč a 40x40x3 za
9,- Kč (bude zveřejněno na webu obce)
f) zastupitelé
projednali
umístění
basketbalového koše na hřišti, který
bude přemístěn na vedlejší sportovní
plochu

Bod č. 13: Diskuze

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Bod č. 14: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20:40 hod. ukončil.

Zápis č. 5/2018
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 15. 5. 2018
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni:
6 členů zastupitelstva
Omluveni:
3 členové - M. Máslová
– osobní důvody, H. Černý – zaměstnání, M.
Kramář - zaměstnání
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, P. Hojný
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: Mgr. H. Boukalová, M. Senková

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, P. Hojný.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/5/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Végsö,
P. Hojného.

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. 9, 10)
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/5/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 4/2018
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č.
3/2018 a 4/2018
Paní
účetní
seznámila
přítomné
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3,
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zastupitelé jej berou na vědomí.
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 4/2018
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/5/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2018.

Bod č. 5: Úhrada chybějících mzdových prostředků v ZŠ
Paní ředitelka seznámila přítomné s žádostí
o úhradu chybějících mzdových prostředků
v ZŠ ve výši 277.011,- Kč. Zastupitelé
projednali možnosti, jak zajistit chybějící
finanční prostředky.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č.4/5/2018
Zastupitelé schvalují úhradu chybějících
mzdových prostředků pro ZŠ a MŠ
Bolehošť následovně:
a) 100
000,Kč
bude
použito
z rozpočtovaných peněz na provoz
školy, které by se pravděpodobně
nedočerpaly v plné výši
b) 100 000,- Kč bude převedeno z OdPa
3412 6130 (sportovní zařízení obce) na
OdPa 3113 5331 (základní škola)
c) 77 011,- Kč bude použito z rezervního
fondu ZŠ

Bod č. 6: Průběh stavebních prací
a) oprava pomníku – stavební práce na
obnově pomníku, zeleně a chodníku před
pomníkem budou v nejbližší době
ukončeny
b) „Výstavba chodníku – 1. část“ práce
postupují dle harmonogramu

Bod č. 7: Příprava projektů
a) kanalizace – seznámení s cenovou
kalkulací na projektovou dokumentaci
pro tlakovou kanalizaci, projednání
možnosti získání dotací, pověření pana
starosty k zajištění cenových nabídek na
projektovou dokumentaci
V 18.50 h se dostavila M. Máslová.
b) zasíťování parcel – probíhá dokončení
dokumentace pro územní a stavební

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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zastupitelé
se
seznámili
s podmínkami
dotační
výzvy na
zasíťování a dále projednali podmínky
pro rezervaci parcel
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č.5/5/2018
Zastupitelé schvalují podání žádosti o
dotaci z MMR na výstavbu technické
infrastruktury parcel 15RD BolehošťKouty, dle předložené nabídky spol.
Profesionálové HK.
Usnesení č.6/5/2018
Zastupitelé schvalují zpracovat zadávací
řízení na výstavbu technické infrastruktury
parcel
15RD
Bolehošť-Kouty,
dle
předložené nabídky spol. Profesionálové
HK.

c)

d)

e)

Bod č. 8: Nabídka na komunikační
systém Obec /občané
Pan starosta seznámil přítomné s nabídkou
na nový komunikační systém, který by měl
zajistit efektivnější informovanost občanů
především
prostřednictvím
„chytrých
telefonů“. Zastupitelé tuto možnost prozatím
odložili a budou hledat další možná řešení.

Bod č. 9: Žádost o finanční podporu
Linky bezpečí
Zastupitelé projednali žádost o finanční
podporu Linky bezpečí s ohledem na
rozpočet obce. Následně dal pan starosta
hlasovat.
Hlasování: pro 1 (P. Hojný) : proti 6 (Mencl,
Végsö, Máslová, Nováková, Prause,
Kubíček)
Usnesení č.7/5/2018
Zastupitelé neschvalují finanční příspěvek
pro Linku bezpečí.

Bod č. 10: ostatní
a) jednání o koupi nemovitosti Bolehošť
čp. 86 – projednány byly finanční
možnosti obce při nákupu nemovitosti u
sportoviště a pověření pana starosty
k jednání o ceně a případnému
odkoupení s vlastníkem
b) nabídka odkoupení pozemků 1617/8 a
204 – pan starosta bude jednat s majiteli
pozemků o možnosti tyto pozemky

f)

g)

h)

i)

j)

odkoupit
stavební řízení – komunikace v ulici Pod
rybníky – seznámení s možnostmi dotace
– projektantem byla předána kompletní
dokumentace ke stavebnímu řízení
územní studie lokality Kouty - z důvodu
zamítnutí žádosti o dělení pozemku p.č.
160/1 stavebním úřadem v Kostelci nad
Orlicí byla projednána možnost zadání
vyhotovení územní studie lokality
Kouty, z důvodu prodeje pozemku
zahrádek u bytovek. Vzhledem k
finančním i realizačním možnostem byla
tato varianta zamítnuta a prodej zahrádek
bude uskutečněn až se stavebními
parcelami.
využití zrušeného party stanu – po
loňském poškození větrem bude stan
využit na částečné doplnění a zpevnění
nového
stanu,
střešní
plachta
s konstrukcí bude využita k zakrytí
posypového materiálu u OÚ a několik
bočních plachet bude darováno Sokolu
Lipiny
čištění odvodňovacího příkopu za
Lipinami – do 18.5.2018 zajistit nabídky
(Hojný, Prause, Kubíček), aby realizace
proběhla nejlépe do konce května
umístění nové kanalizační šachty
v Koutech na výjezdu obce – na žádost
p. Uhlíře bude umístěna nová
kanalizační šachta k odvedení vody
z vozovky
oslavy 100. výročí od vzniku
Československa – do příštího zasedání
předloží
zastupitelé
své
návrhy
k oslavám
pozvánka na jednání MAP Kostelecko –
P. Prause byl pověřen k další schůzi
s MAP Kostelecko
zastupitelé
projednali
pohledávky,
konkrétně u nájemce obecního hostince
pana J. Bednáře

Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21:30 hod. ukončil.

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Zápis č. 6/2018
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 12. 6. 2018
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni:
6 členů zastupitelstva
Omluveni:
3 členové - M. Máslová
– osobní důvody, M. Kramář – zaměstnání,
M. Végsö – osobní důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: H. Černý, P. Mencl
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 H. Černý a P. Mencl.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu H.
Černého, P. Mencla.

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. 4, 8, 14,
16)
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 5/2018
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Schválení závěrečného účtu
obce, závěrky obce a závěrky ZŠ a
MŠ za rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2017 byl
zveřejněn od 15. 5. do 12. 6. 2018 jeho
součástí je zpráva o přezkoumání
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zastupitelé přijali systémové opatření
k nápravě méně závažných chyb.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2017 s výhradou.
Účetní závěrka obce za rok 2017 byla
předložena zastupitelům obce ke schválení.
Hlasování: pro 6 (Petr Kubíček, Lucie
Nováková, Petr Mencl, Hynek Černý, Petr
Hojný, Petr Prause) : proti: 0
Usnesení č. 4/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce za rok 2017.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2017 byla
předložena zastupitelům obce ke schválení.
Hlasování: pro 6 (Petr Kubíček, Lucie
Nováková, Petr Mencl, Hynek Černý, Petr
Hojný, Petr Prause) : proti: 0
Usnesení č. 5/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku ZŠ a MŠ za rok 2017.

Bod č. 5: Rozpočtové opatření č.
5/2018 a 6/2018
Paní
účetní
seznámila
přítomné
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 5,
které již schválil pan starosta 30. 5. 2018 a
zastupitelé jej berou na vědomí.
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 6/2018
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 6/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2018.

Bod č. 6: Přijetí dotace z Khk na výstavbu chodníků – 1. část
Zastupitelům byla předložena smlouva o
poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 18POVU1-0071
na výstavbu chodníků – 1. část.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace
ve výši 703.200,- Kč z Khk na výstavbu
chodníků – 1. část a pověřují starostu
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Bod č. 7: Smlouva o podmínkách a
realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní s firmou
GasNet
Zastupitelé projednali podmínky smlouvy o
podmínkách napojení a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a smlouvu o
smlouvě budoucí o nájmu plynárenského
zařízení. Jedná se o plynofikaci při
zasíťování stavebních parcel pro 15RD
Bolehošť – Kouty.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č.8/6/2018
Zastupitelé
schvalují
smlouvu
o
podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
s firmou GasNet, s.r.o. pro plynofikaci
stavebních parcel pro 15RD Bolehošť Kouty a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 8: Smlouvy se Správou silnic
Khk spojené se stavbou parcel pro 15
RD Bolehošť - Kouty
a) smlouva o právu provést stavbu sjezdu a
omezení užívání nemovitosti
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č.9/6/2018
Zastupitelé schvalují smlouvu o právu
provést stavbu sjezdu a omezení užívání se
Správou silnic Khk, ke stavbě parcel pro
15RD Bolehošť - Kouty a pověřují starostu
k podpisu smlouvy.
b) smlouva o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č.10/6/2018
Zastupitelé schvalují smlouvu o právu
provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání se Správou silnic Khk, ke stavbě
parcel pro 15RD Bolehošť - Kouty a
pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 9: Záměr obce č. 2/2018
Starosta obce předložil zastupitelům ke
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schválení záměr č. 2/2018 o prodeji
pozemků. Prodej pozemků bude proveden na
základě žádosti p. Kopřivy, cena 100,Kč/m2.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 11/6/2018
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č.
2/2018 o prodeji pozemku p. č. 41/8
s výměrou 24m2 v k.ú. Bolehošť za cenu
100,- Kč/m2 a pověřují starostu k podpisu
kupní smlouvy.

Bod č. 10: Nákup nemovitosti – stavební p.č. 43/1 a pozemková p.č.
1617/15
Zastupitelé projednali nákup nemovitosti
č.p. 86 v Bolehošti, která bude využita pro
rozvoj areálu sportoviště před obecním
úřadem v hodnotě 500.000,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 12/6/2018
Zastupitelé
obce
schvalují
nákup
nemovitosti č.p. 86, tj. stavební parcelu p.č.
43/1 a pozemkovou parcelu p.č. 1617/15
v celkové ceně 500 000,- Kč. Zároveň
pověřují starostu k podepsání kupní
smlouvy s paní M. Břízovou.

Bod č. 11: Nákup nemovitosti – pozemková p.č. 204, 1617/8, 1617/16
Zastupitelé projednali nákup nemovitosti pozemkové parcely za hřištěm před obecním
úřadem o celkové rozloze 1740 m2 v
hodnotě 52.200,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 13/6/2018
Zastupitelé
obce
schvalují
nákup
pozemkových parcel p.č. 204, 1617/8 a
1617/16 v celkové ceně 52 200,- Kč.
Zároveň pověřují starostu k podepsání
kupní smlouvy s paní Voborníkovou.

Bod č. 12: Průběh stavebních prací:
a) ukončení oprav pomníku padlých
b) výstavba chodníku – 1. část – chodník je
před dokončením stavebních prací;
nabídka
na
činnosti
související
s administrací
zakázky
„Výstavba
chodníku – 1. část“ (závěrečné a
monitorovací zprávy, vyúčtování dotace
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a změn projektu v ceně 12.100,- Kč)
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 14/6/2018
Zastupitelé obce schvalují cenovou nabídku
spol. Profesionálové HK, a.s. na zajištění
činností související s administrací projektu
„Výstavba chodníku – 1. část“.

Bod č. 13: Příprava projektů
a) kanalizace - starosta zadal poptávku na
zpracování kompletní DSP, inženýrskou
činnost pro stavební povolení vč.
položkového rozpočtu. Poptávka byla
odeslána třem firmám a všechny zaslaly
své nabídky.
DABONA s.r.o.
1 277 760,- Kč
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. –
1 380 476,90 Kč
Profesionálové HK, a.s. – 1 113 200,- Kč
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 15/6/2018
Zastupitelé
obce
vybrali
spol.
Profesionálové, a.s., která podala nejnižší
nabídku
na
zhotovení
projektové
dokumentace
„Odkanalizování
obce
Bolehošť – I. Etapa“ a to ve výši
1.113.200,- Kč. Zároveň pověřují starostu
k zadání vyhotovení této projektové
dokumentace.
V 18.50 h se dostavila M. Máslová.
b) zasíťování stavebních parcel 15RD
Bolehošť – Kouty - Žádost o dotaci na
MMR, na zasíťování stavebních parcel
byla podána.
Z důvodu
požadavku
územního
plánování a odkazu na ÚP obce bude
nutné zpracovat územní studii na využití
území pro výstavbu. Studii zpracuje fa
PROIS z HK.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 16/6/2018
Zastupitelé obce souhlasí se zadáním
vypracování územní studie firmou PROIS
HK a zároveň pověřují starostu k zadání
vypracování této studie.

Bod č. 14: Vyřazení party stanu a dětské sedačky z majetku obce
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návrh na vyřazení majetku – poškozený
party stan a sedačka Piccolo z MŠ, viz
likvidační protokol č. 2
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 17/6/2018
Zastupitelé obce souhlasí s vyřazením
majetku (party stan a sedačka Piccolo) dle
návrhu Likvidační komise.

Bod č. 15: Nová aplikace na komunikační systém Obec /občané
Pan starosta
seznámil
přítomné
s
další nabídkou na komunikační systém,
který
by
měl
zajistit
efektivnější
informovanost občanů a možnosti výběru
více zdrojů vč. aplikace pro „chytré
telefony“. Pro občany bude připraven i leták.
Hlasování: pro 6 : proti 0 : zdržel 1 P. Mencl
Usnesení č. 18/6/2018
Zastupitelé obce schvalují pořízení nové
aplikace
Hlášení
rozhlasu.cz
pro
informování veřejnosti a pověřují starostu
k zajištění nové služby.

Bod č. 16: Žádost o odkoupení pozemkové parcely č. 56/7
Zastupitelé projednali žádost manželů
Šimerdových na odkup pozemkové parcely
p.č. 56/7 (betonová plocha u místní
komunikace).
Hlasování:
Pro: 4 Prause, Nováková, Mencl, Černý
Proti: 1 Hojný
Zdržel: 2 Máslová, Kubíček
Usnesení č. 19/6/2018
Zastupitelé obce neschválili žádost manželů
Šimerdových na odkup pozemkové parcely
p.č. 56/7 a zveřejnění záměru o prodeji.

Bod č. 17: ostatní
a) ukončení provozu obecního hostince –
starosta byl pověřen k jednání na
ukončení nájemních smluv, nejlépe
písemnou dohodou, jejíž hrubý obsah
zastupitelé projednali. Pan Bednář
(provozovatel) zaslal obci výpověď,
která ovšem není dle platných zákonů
zcela platná a pronájem tedy dále trvá.
Situaci by měla vyřešit oboustranně
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nájemních
smluv
(restaurace
+
ubytování).
b) příprava na Gulášové slavnosti –
seznámení s finálními přípravami akce
c) příprava oslav 100. výročí vzniku
Československa – předložení návrhů na
termín a průběh pietního aktu v naší obci
d) zastupitelé projednali žádost p. Langra
na směnu pozemku s obcí. Prodej
pozemku p.č. 1630/5 p. Langrovi byl již
schválen usnesením č. 10/2/2018. Směna
by byla za větší pozemek a byla by bez
doplatku. Záměr o prodeji č. 1/2018 byl
již dříve zveřejněn a schválen.

Hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 20/6/2018
Zastupitelé schválili směnu pozemkové
parcely p.č. 1630/5 o rozloze 70m 2 ve
prospěch p. Langra a pozemkové parcely
p.č. 1722/1 o výměře 254m 2 ve prospěch
obce. Cena pozemků je 30,- Kč/m2 a směna
bude provedena bez doplatku.

Bod č. 18: Diskuze
Bod č. 19: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21:30 hod. ukončil.

Obnova pomníku padlých a jeho okolí
V dubnu 2015 jsme se rozhodli odstranit všechny přerostlé dřeviny (smrky a jalovce)
v blízkosti pomníku z důvodu ohrožení základů pomníku i oplocení. Následující rok jsme nechali zpracovat návrh umístění nové zeleně a to včetně značně poškozeného živého plotu podél
chodníku. Bohužel se v roce 2016 a 2017 nepodařilo získat finanční prostředky z dotačních programů, a proto bylo rozhodnuto zastupiteli, že tento rok proběhne obnova zeleně vč. pomníku i
bez případné finanční dotace.
Součástí celého projektu byla zmíněná obnova zeleně v těsné blízkosti pomníku a podél
chodníku, dále obnova oprava pomníku, částečná oprava zděného plotu, osvětlení pomníku,
úřední desky umístěné v živém plotu, přeložení chodníků a doplnění nové regionální turistické
ručně malované mapy.
Celá realizace probíhala v dubnu a květnu. Do konce června budou ještě provedeny servisní zahradnické práce (úprava dřevin po výsadbě a úprava travnatých ploch) a to nejen
z důvodu velmi suchého a teplého jara, které výsadbě nových rostlin nepřálo.
Jelikož počasí zakládání trávníku nepřeje, bylo nutné zamezit vstupu na nově zatravněné
plochy. Tímto vás žádáme, abyste na tyto plochy nevstupovali dříve, než bude tráva alespoň
jednou posečena. Dočasně jsou zde umístěny i ohraničující pásky, ale ty se mohou snadno přetrhnout.
Před uzávěrkou není vyúčtování ještě kompletní, ale uvádíme alespoň předpokládané náklady (zaokrouhleno v tisících Kč):
oprava pomníku
70 tis. Kč
obnova zeleně vč. mobiliáře (lavičky, koš, úřední deska)
215 tis. Kč
přeložení chodníků
100 tis. Kč
opravy zděného plotu (bez prací našich zaměstnanců)
18 tis. Kč
osvětlení
5 tis. Kč
malovaná mapa
13 tis. Kč
CELKEM
421 tis. Kč
Realizaci provedla fa Procházka – Proche.
Pro připomenutí dokládáme i několik fotografií původního stavu a nového. Nyní samozřejmě potrvá několik let, než se všechny rostliny dostatečně zakoření a rozrostou do své obvyk-
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lé velikosti. Toto pietní místo si svou pozornost jistě zasloužilo a své kouzlo má i nové noční
nasvícení pomníku. Tento rok si navíc připomínáme 100. výročí založení Československého
státu a jedna z pamětních desek umístěných na pomníku se vztahuje právě k tomuto výročí. Proto byl i nejvyšší čas vložit tomuto místu novou tvář.
Při zmínce 100. výročí připravujeme mj. i setkání občanů u pomníku. Přesný termín a
program se dozvíte včas prostřednictvím informačních zdrojů obce, vč. pozvánek.
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Výstavba chodníku – 1. část
Nový chodník od pošty po vjezd do zelárny netřeba blíže představovat a stejně tak jeho
nutnost. V souvislosti s touto stavbou byly provedeny i některé nepředpokládané další opravy a
to především u kanalizací. Většina šachet byla ve špatném stavu, některé bylo zapotřebí posunout, některé se doplnily a došlo i na výměnu kratších úseků dešťové kanalizace pod chodníky.
Svou pozornost jistě získalo instalované zábradlí. V projektu byla řešena otázka, zda se má, či
nikoliv, parkovat v místě před křižovatkou (podél sálu). Parkování bylo možné řešit pouze zálivem pro osobní auta. Z tohoto důvodu byl chodník vyprojektován tak, jak ho dnes vidíme. Zábradlí zde bývalo i dříve a požadovali jsme jeho umístění i nyní. Bezpečnost chodců je na prvním místě.
Realizace projektu byla provedena za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Výše
schválené dotace je 703 tis. Kč a zde je přehled nákladů:
projektová fáze
64 tis. Kč
příprava stavby, inženýring, zadávací řízení aj.
87 tis. Kč
smlouva o dílo
1 203 tis. Kč
vícepráce (zatím odhad)
350 tis. Kč
CELKEM
1 704 tis. Kč
Realizaci provedla společnost DMO SERVIS a.s.

Projekt s názvem
„Výstavba chodníku – 1. část“
byl realizován za finanční podpory
Královéhradeckého kraje
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Oprava a doplnění veřejného osvětlení
Pro letošní rok zastupitelé zařadili do rozpočtu 100 tis. Kč na zlepšení stavu veřejného
osvětlení, tedy nad rámec běžné údržby, která stojí ročně více než 100 tis. Kč. V obci tak přibylo
14 nových svítidel (nových míst), vč. i dvou nových sloupů. K tomu se vyměnila i dvě nejstarší
svítidla a na některých místech došlo k přesunutí svítidel na jiné sloupy z důvodu rovnoměrnějšího osvětlení ulic. V současné době by v obci nemělo být žádné vyloženě „černé“ místo, kromě
jedné ulice v Lipinách, kde bohužel vlastníci pozemků nesouhlasili s umístěním nových sloupů
na jejich pozemky. Realizaci provedla fa UMEP.

Odbahnění příkopu v Lipinách
Dalším z úkolů pro letošní jaro bylo vyčistit příkop za Lipinami (u hřiště), kam odtéká kanalizace z velké části Lipin. Situace byla již takřka havarijní, neboť konec potrubí byl již pod
úrovní terénu příkopu a voda se vracela zpět. Voda z příkopu se rozlévala po louce, a jelikož do
této kanalizace odtékají dešťové i splaškové vody, v blízkosti příkopu to bylo i cítit. Při velkých
deštích také docházelo k vracení vody z kanalizace.
Zaměstnanci obce provedli vyčištění okolních ploch podél příkopu od rákosu a následně
byl objednán malý
pásový bagr, který
sediment vytěžil.
Na závěr jsem požádal místní SDH,
aby se za pomocí
proudu vody z
cisterny pokusily
propláchnout koncový asi 100 metrový úsek kanalizace.
Realizaci
provedla fa Procházka – Proche.
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Zabezpečení přístupu k ČOV ve škole
Po loňské investici, kdy byla vybudována nová ČOV na zahradě školy vč. kanalizačního
potrubí, jsme došli k záměru, že bude vhodné tuto část oddělit od prostor, kde si hrají děti. Víka
ČOV i dalších šachet jsou sice zajištěna, ale bezpečnější bude trvalé oplocení. V dubnu proto
došlo na instalaci oplocení s brankou pro kontrolu a obsluhu ČOV. Realizaci provedla fa Procházka – Proche.

Stavební parcely v Bolehošti - Koutech
Příprava stavebních parcel v lokalitě Kouty se blíží k závěru. Projektová dokumentace je
hotová, bylo požádáno o případnou dotaci na realizaci a nyní zbývá upřesnit podmínky prodeje.
Zájemci mají možnost již nyní zarezervovat si vybranou parcelu. K využití bude 15 stavebních
pozemků o výměře 802 - 1620 m2. Harmonogram následných prací je:
stanovení podmínek prodeje budoucích stavebních parcel (8/2018)
závazná rezervace parcel
výstavba kompletní infrastruktury (2019-2020)
Poslední fáze před stavebním řízením je zpracování územní studie, kterou jsme předpokládali, že nebude pro tento účel nutná. Územní studie je již zadána a měla by být cca do konce
července připravena ke schválení.
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Odkanalizování obce
Občané i obec se stále častěji potýkají s různými problémy z důvodu chybějící splaškové
kanalizace. Na jedné straně jsou zákony a další nařízení, které nám již nyní nařizují odvádět
z obce předčištěné odpadní vody a kontrolu při nakládání s odpadními vodami. Dále nám ukládají povinnost vytvářet zvláštní fond pro obnovu kanalizační sítě (příjem ze stočného), což je
stejné u vody (fond na obnovu vodovodní sítě je tvořen z vodného). Nyní např. již obec nemůže
vydávat souhlasná prohlášení pro odvádění splaškových vod do obecní kanalizace, protože již
nemá povolení pro odvádění této vody do vodních toků. Dále by měli občané evidovat a ukládat
doklady o likvidaci kalu z jímek. Tato povinnost bude mj. znamenat roční náklady až 24 tis. Kč
za likvidaci kalů vyčerpáním a převozem do čistíren odpadních vod např. ve městech. Množství
převzatého kalu na čistírny lze kontrolovat i výpočtem dle objemu jímky nebo počtu osob
v domácnosti.
Obec si proto nechala zpracovat studii proveditelnosti kanalizace a to ve třech variantách:
1) úprava stávající smíšené kanalizace
2) gravitační kanalizace
3) tlakové kanalizace
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Ve studii jsou zhodnoceny technicky i ekonomicky všechny tři možnosti.
1) Technicky nejsložitější varianta: Jednalo by se o částečnou rekonstrukci nejhorších úseků
kanalizace, zaměření a evidence všech přípojek, povinnost uživatelů zajistit druhý stupeň
přečištění (doplnění filtrů a u betonových septiků provést výměnu za vodotěsné plastové) a
získat odkaliště s přírodními čistícími prvky v prostoru dnešního Malého Nadýmače.
Ovšem ani toto opatření by nebylo zcela v souladu s předpisy a řešilo by pouze větší část
obce. Betonové potrubí by se i tak postupně muselo celé vyměnit z důvodu opotřebení. Náklady obce na tento projekt (při 30% obnovení betonové kanalizace) se odhadují na 22 mil.
Kč. Získat dotaci by nebylo možné a občané by si museli na vlastní náklady zajistit obnovu
přípojek, doplnění 2. st. čištění, případně i výměnu septiků v celkové hodnotě cca 70 – 200
tis. Kč.
2) Technicky i ekonomicky náročná varianta: Gravitační kanalizace by musela být doplněna o
dvě podzemní přečerpávací stanice a jednu přečerpávací stanici u centrální ČOV. Tento
systém by mj. vyžadoval trvalý zam. poměr pro údržbu a čištění přečerpávacích stanic. Realizace je časově náročnější. Náklady se odhadují na 70 mil. Kč. Občané by si museli sami
uhradit, případně zajistit přípojky vč. projektu v hodnotě cca 50-100 tis. Kč.
3) Modernější a technicky méně náročná varianta: Tlaková kanalizace pracuje na „podobném
principu“ jako vodovod. Potrubí má jen o něco málo větší průměr a je do něj tlačen řídký
kal pomocí čerpadel. Není tolik časově náročný na realizaci (méně výkopů) a realizuje se
jako celek (vč. větví „přípojek“). Občané pouze určí místo napojení na svém pozemku a
dají souhlas ke stavbě. Projekt i realizace „přípojek“ je uhrazena obcí. Občan následně přebírá čerpací šachtu s čerpadlem (opravy si již řeší sám). Tato varianta je i méně náročná na
velikost centrální ČOV. Občané nehradí žádné investice a nezajišťují žádný vlastní projekt.
Odhadované náklady občana jsou připojovací poplatek (5-15 tis. Kč/přípojku) a případný
servis čerpadel. V případě dodržení pravidel vypouštění splaškových vod z domů je životnost čerpadel i 20 let. Náklady na celou kanalizaci vč. „přípojek“ jsou 49 mil. Kč.
Zastupitelé z uvedených variant zvolili tu třetí, tedy tlakovou kanalizaci. Ta byla rozdělena z důvodu časové, finanční i technické náročnosti na tři etapy. Následně byl vybrán také zhotovitel projektové dokumentace pro 1. etapu.
Cenová náročnost na projektovou dokumentaci je odhadována na téměř 2 mil. Kč. První
etapa je nejnáročnější a obsahuje část Bolehoště (od Koutů až po obecní úřad), centrální ČOV a
zaměření celé obce. Druhá etapa se zabývá B. Lhotou a zbývající částí Bolehoště. Třetí etapa
řeší Lipiny vč. přivaděče k ČOV.
Obec se bude samozřejmě snažit získat finanční prostředky z několika zdrojů. V současné
době přispívá na tyto projekty Ministerstvo zemědělství a také Královéhradecký kraj.
Ačkoliv projekční práce budou probíhat několik let, chceme vás o této problematice více
informovat a zodpovědět případné dotazy a připomínky. Připravujeme proto i představení celého záměru před veřejností, které proběhne v nejbližších měsících ve Společenském sále Obecního hostince. Jednání by se měl zúčastnit i hlavní projektant společnosti PROIS z Hradce Králové a pracovník úřadu životního prostředí. Termín včas sdělíme.
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Obecní knihovna
Kdo z čtenářů navštívil za posledních několik desítek let místní knihovnu, nemohl si půjčit
knihy od nikoho jiného než od knihovnice paní Marie Šimerdové. Knihovnu převzala ještě před
rokem 1989 a od té doby se stala takřka součástí jejího života. Kromě toho, že za ty odsloužené
roky zapůjčila několik desítek tisíc knih, nebyly to jen knihy, co jí bavilo, ale také setkání
s lidmi. Paní Šimerdová byla věrnou čtenářkou a stále je skvělou vypravěčkou a pamětnicí téměř
všeho, co se v naší obci stalo.
Po
dohodě
s ní jsme již od minulého roku hledali
nové obsazení knihovny, aby vše
mohla po dlouhých
letech předat. Počátkem roku jsme
se rozhodli přijmout novou referentku
obecního
úřadu paní Janu
Pantůčkovou. Zároveň byla přijata i
s vizí, že převezme
místní knihovnu.
S blížícím se koncem školního roku
nastal ten nejvhodnější čas na změnu.
Jménem obce děkuji paní Marii Šimerdové za mnohaletou službu, kterou pro naše čtenáře
vykonávala a přejeme jí, aby odpočívala a měla stále čas si přečíst nějakou tu knihu, třeba i z
naší knihovny. Zároveň přejeme mnoho zdraví a stále tak dobrou paměť.

Z důvodu provádění povinné revize knihovny a dalších změn
v evidenci knih, bude po dobu školních prázdnin knihovna uzavřena. O dalších změnách vás budeme informovat.
Několik připravovaných změn vám přesto prozradím:
 Více jak polovina knih bude vyřazena a následně postupně doplňována zápůjčním
fondem z jiných knihoven. Jednat se bude především o nové knihy (cca do 3 let od
vydání).
 Obsah knihovny bude postupně zkvalitňován na základě požadavků malých i velkých
čtenářů.
 Půjčování knih bude nastaveno podle zcela nových pravidel.
 Bude možné zjišťovat obsah knihovny i on-line službou.
 Upraveno bude také prostorové vybavení knihovny.
připravil Petr Kubíček
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bychom rádi věděli odpovědi. Tak jdeme na
to, pane starosto.

Otázka č. 1: Letošní rok je významným pro všechny občany naší republiky. Z různých médií čerpáme informace, jak toto výročí slaví ve městech a obcích. Chtěla bych se Vás, pane starosto, zeptat, zda-li naše obec také plánuje pietní akt spojený s výročím 100 let vzniku Československé republiky?
Odpověď: 100. výročí vzniku samostatného Československého státu je bez pochyb významným
dnem pro všechny občany Česka i Slovenska. Na toto výročí se odkazuje mj. i pamětní deska
umístěná na pomníku padlých. Na oslavu samostatného a zároveň společného státu se samozřejmě připravujeme a jistě si ho připomeneme i v naší obci. A kde jinde by mělo být vhodnější
místo než právě u letos obnoveného pomníku padlých. Přesný termín a program této pietní akce
se občané dozví včas z pozvánek.

Otázka č. 2: Má druhá otázka se týká nově vybudovaného chodníku okolo obecního hostince. Mnozí občané se dotazovali na zábradlí, které je instalováno okolo
rohu budovy hostince. V minulosti zde již zábradlí bylo instalováno a následně
poničeno a odstraněno. Nabízí se zde otázka, bude zábradlí plnit svůj účel?
Odpověď: Jsem přesvědčen, že umístění zábradlí bylo nejen správné, ale také nutné. Jedná se o
jedno z nejfrekventovanějších míst v obci a to z pohledu řidičů, cyklistů i chodců. Doposud se
zde všichni střetávali v jedné rovině bez jakékoliv bezpečnostní ochrany. Mnohokrát jsem byl
svědkem situace, kdy z jedné strany šel chodec, dokonce i s kočárkem nebo s dětmi a z druhé
strany do křižovatky vjížděl vůz v těsné blízkosti rohu budovy (samozřejmě o sobě navzájem nevěděli). Naštěstí se doposud nic nestalo. Nyní je zde nový chodník, v křižovatce zabezpečený zábradlím a k tomu vznikla tři parkovací místa podél budovy. Hrana zábradlí je doplněna reflexní
dopravní značkou pro lepší viditelnost a bude instalováno i vodorovné dopravní značení. Řidiči
si budou muset zvyknout, že komunikace není v místě zábradlí široká 14 m, ale asi 10 m.

Otázka č. 3: Poslední otázka je také spojena s nově vybudovaným chodníkem. Při
realizaci stavby byla vybagrována zemina i s kusy asfaltu, které byly odvezeny a
uskladněny v ulici Pod rybníky vedle bio kontejneru. Místní občané jsou tímto
řešením uskladnění znepokojeni. Mohl byste nám vysvětlit, co s tímto materiálem
obec zamýšlí udělat?
Odpověď: Při stavebních pracích je zapotřebí vždy stanovit dočasné skladovací místo pro materiál. V případě této stavby byla část výkopového materiálu uložena za obecním hostincem a část
na volné ploše v ulici Pod rybníky. Tento materiál byl i částečně znovu použit na stavbě. Zbývající materiál bude (byl) odvezen na skládku. Především se jedná o díly „asfaltu“ nebo betonů,
které samozřejmě patří na skládku.
Děkuji panu starostovi za odpovědi, čtenářům přeji pohodovou dovolenou a dětem nezapomenutelné prázdniny.
Zdeňka Andržová
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Nový komunikační kanál
pro občany
Připravili jsme pro vás novou službu,
kde můžete získávat informace nejen z SMS
zpráv jako doposud, ale také z dalších informačních kanálů.
 E-maily
 Aplikace pro chytré telefony
 SMS zprávy
 WWW stránky
 Sociální sítě (Facebook)
 Chat
Na jedné straně jeden informační kanál z obce a na druhé straně mnoho možností pro občany. Společně s vydáním tohoto zpravodaje jste obdrželi leták, kde jsou uvedeny všechny
možnosti, jak se můžete přihlásit k odběru zpráv z obce. Přihlásit se lze přímo v internetové
aplikaci nebo pomocí SMS zpráv, ale i vyplněním přiloženého letáku. Samozřejmě, pokud si
nebudete jisti správným postupem, můžete se zastavit na obecním úřadě a s vyplněním letáku
vám pomůžeme.
Nastavit si lze různé typy hlášení pro email nebo SMS. U SMS nelze zasílat všechnva hlášení obce pro několik set občanů. Proto je tato možnost omezena pouze na „informace z obce“ a
„kulturní servis“ v naší obci. Dále je omezený počet mobilních čísel na jeden dům. Povoleno je
jedno telefonní číslo / číslo popisné (kromě bytových domů).
Přehled o zasílaných informacích si navíc můžete prohlížet i zpětně v aplikaci nebo na
webových stránkách. Výhoda je také možnost cíleného zasílání zpráv. (Např. obdržíme informaci o přerušení distribuce elektřiny pro určitou oblast obce. Všichni přihlášení občané tuto
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zprávu nepotřebují a může je i obtěžovat. Nový systém rozpozná všechny adresy v obci a odešle
zprávu pouze přihlášeným občanům z dané lokality obce.)
Nový komunikační kanál bude spuštěn v průběhu července. Zároveň k 31. 7. 2018 zanikne
původní zasílání SMS zpráv, které jste si doposud registrovali pomocí našeho webu nebo na
obecním úřadě. Z důvodu ochrany osobních údajů budou i všechny původní telefonní čísla vymazána. Kdo se znovu nezaregistruje, zprávy mu přestanou během července přicházet. Obec je
povinna dodržovat nové předpisy (GDPR) na ochranu osobních údajů a bez písemného svolení
takovéto údaje nespravovat.
Další změnou i z důvodu ochrany osobních údajů prošlo odebírání „Aktualit“ z webových
stránek obce. Zde byli všichni přihlášení odběratelé obesláni na email, aby potvrdili svou registraci v souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Kdo tak neučinil, zprávy by mu již neměly
přicházet. Tento informační kanál nadále zůstane, ale nově v něm budou uvedeny pouze „Aktuality z obce“ (např. co je nového v obci, v kultuře, na našich internetových stránkách apod.).
Ostatní informace „hlášení“ můžete na svůj email získávat z nového kanálu Hlášení rozhlasu.cz.
A poslední důležitou novinkou je, že v případě krizového hlášení (výstraha k počasí, kalamitní stav, přerušení dodávek energií pro celou obec aj.), jsou zprávy zasílány na všechny registrované kontakty (SMS, emaily, aplikace, Facebook).
Nový informační kanál bude nabíhat ve zkušebním provozu a např. „hlášení“ na Facebook
v současné chvíli není funkční z důvodu nového zabezpečení ze strany Facebooku. Na odstranění nedostatku se pracuje a problém s touto službou mají všechny obce a města.
Uvedené služby jsou pro občany ZDARMA.

Následně Vám uvedu jednoduchý postup při registraci přes internet.
Nová položka „Hlášení rozhlasu“ na webových stránkách obce Bolehošť v levém sloupci v záložce „Obec“…
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Pomocí žlutě označeného pole vstoupíte na přihlašovací stránku k odběru informací …

Po vyplnění všech údajů vč. „ulice“ (zde zadejte část obce – Bolehošť, Bolehošťská Lhota, Lipiny), „čísla popisného“ a udělení souhlasů se všemi podmínkami potvrďte registraci.
Na váš email bude doručena ověřovací zpráva. Aktivací v emailu potvrdíte registraci.
Následně si můžete zkontrolovat všechny své údaje, případně nastavit typ zasílaných zpráv. Dále
zkontrolujte správně označené místo na mapě s vaší adresou (případně doporučujeme „uložit“ a
znovu otevřít „nastavení“).
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Na přihlášené stránce můžete dále sledovat všechny zprávy až 30 dnů zpět. Následně jsou přesunuty do archivu. Zprávy lze různě filtrovat nebo můžete využít „Chat“, když máte dotaz
k hlášení nebo potíže např. s nastavením.

Nové stránky školy
A když jsme u těch internetových stránek, dovolím si ještě poznámku, především pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Bolehošť, že své novinky má i škola. Již několik měsíců má v provozu
vlastní vylepšené a především responzibilní internetové stránky. Kdo je ještě neviděl, malou
ukázku máte zde.
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Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum služby
rok 2018

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

Poliklinika Rychnov n. K.

494 515 694

Třebízského 799, Kostelec n. O.

494 323 152

Komenského 828, Týniště n. O.

494 371 088

07.07.

MUDr. Domáňová Iva
Bahník Dent s.r.o. - MUDr. Bahník František
JB DENT s.r.o., - MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

08.07.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby n. O.

494 383 417

14.07.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

15.07.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

21.07.

MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

22.07.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

28.07.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov n. K.

494 532 330

29.07.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

04.08.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

05.08.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

11.08.

MUDr. Majer Rostislav

U Stadionu 954, Rychnov n. K.

608 382 600

12.08.

MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

18.08.

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

Třebízského 799, Kostelec n. O.

494 323 152

25.08.

MDDr. Matějková Denisa
Bahník Dent s.r.o. -MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov n. K.

775 224 093

26.08.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov n. K.

494 531 955

01.09.

Poliklinika Rychnov n. K.

494 515 696

nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

08.09.

MUDr. Malátková Ludmila
Petrák stomatologie s.r.o. –
MDDr. Tomáš Petrák
MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov n. K.

494 534 841

09.09.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika, Mír. n. 88, Týniště n. O.

494 371 783

15.09.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Poliklinika Rychnov n. K.

494 515 697

16.09.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

22.09.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec n. O.

494 323 958

23.09.

MUDr Ptačovská Eva

Masarykova 729, Kostelec n. O.

603 933 466

28.09.

MUDr Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

29.09.

MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika Rychnov n. K.

494 515 695

30.09.

MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

01.07.
05.07.
06.07.

19.08.

02.09.
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S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od
kterých máme souhlas se zveřejněním,
kteří obdrželi blahopřání od obce nebo
již došlo ke zveřejnění v obecním rozhlase.

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:
Václav Kašpar

84 let

Marie Jirsáková

89 let

Jaroslav Rathouský

81 let

Vítězslav Novák

81 let

Jiří Fišer

92 let

Jiří Kopecký

75 let

Srdečně blahopřejeme.

Z ŘAD NAŠICH SPOLUOBČANŮ ODEŠEL:
Oldřich Holub ve věku 93 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
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Vítání nových občánků
Poslední květnová neděle patřila našim sedmi novým a zároveň nejmenším občanům. Ačkoliv odpoledne pálilo venku
slunce jak v létě, ve společenské místnosti, kam byli pozváni noví občánci, bylo velmi příjemně.
Na slavnostní událost přišli všichni pozvaní rodiče s miminky. A tento významný den si nenechalo ujít také několik babiček, dědečků a dalších členů rodiny. V úvodu této slavnostní chvíle
popřáli rodičům a jejich miminkům starosta obce Petr Kubíček a referentka OÚ Zdeňka Andržová. K přání se přidali i žáci základní školy s paní ředitelkou Mgr. Hanou Boukalovou, kteří si
pro tuto událost připravili několik písniček a básniček.
Novým malým občánkům Bolehoště byl předán pamětní list, knížka, plyšová hračka, sada
ručníku a osušky s vlastním jménem a finanční dar. Po maminky byla připravena i květinová
pozornost, červená růže. Dříve, než jsme otevřeli lahve šampaňského a připili na zdraví dětí,
podepsali se nám všichni do pamětní knihy.
Všichni měli následně možnost využít dřevěné kolébky, do které si mohli položit své miminko a vyfotit se. Tečkou na závěr bylo společné focení. Pro všechny hosty bylo připraveno i
malé sladké pohoštění.
A koho, jsme v květnu přivítali? Jsou to: Natálie Bašová, Jan Moravec, Beáta Matejsková,
Ema a Jakub Hedvičákovi, Kristýna Vítová a Marie Podzemná.
Petr Kubíček
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Divadelní jaro v Bolehošti
V pátek 6. dubna k nám zavítalo divadlo Pavla Trávníčka z Prahy s představením „Sborovna“. Herecké obsazení přilákalo na 140 diváků. Jména jako Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Luboš Xaver Veselý nebo Patrície Solaříková, byly zárukou dobré zábavy. Představení začalo vtipným příchodem Uršuly Klukové nečekaně z hlediště. Diváci byli paní Klukovou zapojeni
také do děje nebo spíše jen jedna divačka a to paní Milena, která jako jediná poznala nápoj zvaný kombucha.
Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika celé naší společnosti, která nejen pobaví,
ale přinutí diváka se zamyslet, v čem to vlastně žijeme.
Autor Jaromír Břehový nás zavedl do sborovny učitelského sboru v odborném zemědělském učilišti. Zde se učitelé snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky, neboť padly všechny
morální a etické hodnoty. Současná učňovská mládež je sice plná vulgarismů, ale ani učitelský
sbor není ideální. Ředitel je zkorumpovaný flegmatik, sborovnou vládne cynismus... Žák Pivoňka a jeho finančně silní rodiče ovšem školu téměř rozvrátí. Na scéně se objevuje nová zástupkyně ředitele, v podání Kateřiny Kornové, kterou Pivoňkovi rodiče podplatí a ta dosáhne toho, že
dosavadní zástupkyni ředitel propustí. Dojde k malé směšné stávce učitelského sboru, ale pomůžou jim především žáci, kteří si na mobil natočí sexuální hrátky ředitele a jeho nové vnadné zástupkyně. Tím se vrátí zpět původní zástupkyně, ale žák Pivoňka zůstává a život ve škole běží
dál.
Autor na závěr varuje: Pozor! Takových Pivoňků bude čím dál víc……
Tímto divadelní komedie končí a diváci herce odměnili bouřlivým potleskem.
Po představení jsme měli možnost se s herci vyfotit - i já mám svou fotku na památku
s paní Uršulou Klukovou, se kterou jsme obě rodačky z Broumova.
Zdeňka Andržová
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Putování za divadlem
Jako každý rok, tak i letos uspořádala Obec Bolehošť v rámci akce „Putování za divadlem“ zájezd na divadelní představení. Tentokrát se jednalo o bláznivou hudební komedii „60‘
s aneb Šedesátky“, v podání Divadla ABC v Praze.
Občané Bolehoště, blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří svojí účastí podpořili tuto akci,
měli možnost zhlédnout zajímavý projekt autorů Jiřího Janků a Petra Svojtka, kterým se vrátili
skoro o 50 let zpět. Tento retro výlet do šedesátých let nabídl báječnou atmosféru té doby, její
ideály, radostný život a krásnou atmosféru. Právě intenzivní pocit tehdejších let - tedy, že je
všechno možné, je opakem dnešní doby, plné pragmatismu, netolerance a vzájemné neúcty.
Cílem autorů je zamyslet se nad dobou 60. let, nad kulturně-společenským hnutím a vírou
v lepší budoucnost v konfrontaci s dnešní dobou.
Ústřední postavou hry 60’s aneb Šedesátky je čerstvý důchodce Karel. Žije vzpomínkami
na dobu, kdy "klukům rostly dlouhé vlasy a láska nebyla sprostým slovem" a z nostalgie se dokonce rozhodne stát členem revivalové kapely.
Do děje však vpadne jeho energická manželka Marie i dcera Tereza. Protože se obě mylně
domnívají, že Karlovi zbývá jen pár dnů života, rozhodnou se mu zprostředkovat inscenovaný
návrat do minulosti a do bizarního nápadu obětavě investují celé rodinné jmění.
Pro svůj záměr si zaplatí služby podvodné zážitkové agentury „Cokoliv“, kterou vede všehoschopný a bezpáteřní pan ředitel. Groteskní jízda začne zvolna nabírat na obrátkách a spouští
kolotoč zábavných situací.
Skvělé herecké a taneční výkony a kvalitně odzpívané známé songy jsou vůbec nejsilnější
zbraní „Šedesátek“. Herci skvěle ztvárňují dobu plnou převratné hudby, myšlení i módy. Vtipně
a s nadsázkou je vystižena doba čajů a rokenrolů. Aranže a hudební nastudování je prací Jiřího
Janoucha. Pochválit musíme scénu Jaroslava Milfajta a choreografii Martina Paceka.
Absolutním vrcholem s originálními rekvizitami a příslušnou kostýmní výpravou je scénické ztvárnění startu rakety s letem na měsíc, kdy dva kosmonauti, jen pomocí otáčecích židlí,
simulují zpomalený pohyb ve vesmíru a slavné Armstrongovy What a Wonderful World, které
překypuje
všeobjímající hipíkovskou
tolerancí.
60’s
aneb Šedesátky
má
našlápnuto
na solidní
ohlas už
proto, že
splňuje
diváckou
poptávku
po muzikálových
komediích. A ja-
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ko
připomínka časů,
kdy se rodily nezapomenutelné
písničky a
kdy člověk
měl k člověku blíž.
Každopádně
této komedii
nechybí
lehkost,
hravost, vtip
a dobrá nálada. Zaplněné divadlo
svým
potleskem
ocenilo skvělé výkony a vynutilo si i hudební přídavek. Myslím, že všichni odcházeli z divadla
s úsměvem na tváři a s přáním, aby se aspoň část této krásné doby vrátila do dnešního uspěchaného, neosobního života, plného mobilů, sociálních sítí, stresu, vzájemné rivality a nenávisti.
Doufám, že většině účastníků zájezdu se představení líbilo a alespoň na pár hodin zapomněli na problémy a starosti běžného života. Kompletní organizace a hladký průběh akce byly
prací kolegyně Zdeňky Andržové. Poděkování patří i Autodopravě Jarkovský – jmenovitě panu
řidiči
Janu
Petrovi, který
nás všechny
včas dovezl do
Prahy a hlavně
ve
zdraví
v
pozdních
nočních hodinách zpět do
Bolehoště.
Dovolím
si touto cestou
poděkovat za
pozvání
na
tento zájezd.
Od dubna pracuji na Obecním
úřadu
v Bolehošti
jako nová zaměstnankyně. Děkuji zároveň i za vřelé přijetí do pracovního kolektivu a těším se na další akce
pořádané ve Vaší obci.
Jana Pantůčková
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Máme doma prvňáčka!
Měsíc duben je ve znamení zápisu
dětí do prvních tříd. Ten náš probíhal
v pondělí 9. 4. 2018. Je to jedna
z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte.
Našim pedagogům velmi záleží na tom,
aby žáci prožívali čas školní docházky
příjemně a byl podporován a rozvíjen
zájem o učení.
Budoucí prvňáčci přicházeli
do školy v doprovodu svých rodičů plni
očekávání. Každý z nich pečlivě plnil
své první úkoly – kreslili postavu, zpívali písničku nebo recitovali básničku,
poznávali číslice a geometrické tvary,
vyzkoušeli si i svůj postřeh při práci na
interaktivní tabuli, rozeznávali zvířátka,
ovoce a zeleninu, také předvedli své
dovednosti jako zavazování tkaniček a
prostírání. Odměnou jim byly nové dojmy a drobné dárečky, které pro ně vyrobili starší spolužáci.
Předškoláci plnili úkoly hned,
s energií a elánem, někteří zpočátku

váhali, ale nakonec
zvládli zápis na výbornou.
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Všem budoucím žákům 1. ročníku,
Kryštofu Černému, Nele Prausové a Pavle Rohlíčkové,
blahopřejeme k úspěšnému absolvování zápisu a těšíme se na ně při zahájení
školního roku 2018/2019.
Mgr. Radka Pavlínková, učitelka I. třídy

Preventivní program
Dne 3. 4. 2018 se uskutečnil interaktivní preventivní program, který byl zaměřen na posílení vztahů ve škole i ve třídě, pod vedením speciální pedagožky, psychoterapeutky Mgr. Hany
Zakouřilové, MBA. Dvouhodinového programu se účastnily všechny děti ze školy, zapojily se
do činností aktivně podle svého věku a možností.
Program činností:
1. Po úvodním představení lektorky si děti vytvořily jmenovky a měly povídat o svém oblíbeném jídle.
2. Molekuly – aktivita byla určena na aktivizaci skupiny se soutěžním zaměřením. Během
ní byly některé menší děti vystrčeny z kolektivu. Starší chlapci ke konci hry přišli
s kompromisem, kdy pomocí známého kámen-nůžky-papír rozhodli, kdo hru vyhrál. Při následné reflexi se žáci věnovali pocitům odstrčeného dítěte a zrealizovanému kompromisu.
3. Tvoření erbu – ve skupině dle tříd si děti tvořily erb, který měl obsahovat aktivity a věci, které je navzájem spojují. Každá skupina ho tvořila velmi poctivě a zaujatě. Jedna žákyně 1.
ročníku se odmítla zapojit, ale nakonec nakreslila svůj erb s princeznou. Touto činností se zjistilo, že všechny děti propojuje nějaká sportovní aktivita.
4. Gordický uzel – děti napříč kruhu spojily ruce a následně se musely rozplést. Aktivita
pro ně byla náročná, ale i s mírnou dopomocí ji zvládly.
5. Poznávání podle rukou – dvě děti seděly naproti sobě. Jedno mělo zavázané oči a po
hmatu rozpoznávalo svého spolužáka/spolužačku. Zde si všichni vedli moc dobře.
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6. Mravenci – tuto hru si děti zahrály na přání, jelikož si jí pamatovaly z posledního setkání a moc je bavila. Starší chlapci do ní šli s vervou, ale i přesto vyhrály děti nejmenší.
Slovy super, výborné, prima, bylo to skvělé, … ocenili žáci práci paní lektorky a nakonec
si odnesli z celé akce dobrou náladu a pocit.
Mgr. Radka Pavlínková, učitelka I. třídy
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Den Země
Kdo z nás není rád, když má svátek či narozeniny a ti nejbližší připraví nějaké to překvapení, dárek či hostinu. My v naší škole každý rok připravujeme malý dárek pro naši Zemi, která
slaví mezinárodní svátek 22. dubna. Den Země slaví víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech
světa.
Letos jsme se vydali posbírat vše, co nepatří na chodníky a travnaté plochy v naší vesnici.
Oblékli jsme rukavice, vzali igelitové pytle a vyšli. Odpadků nebylo moc, ale ani málo. Nyní si
rozmyslíme, zda nám od ruky odpadne jen tak papírek či obal od sušenky. Na závěr jsme ještě
složili básničku. Jak se nám povedla, můžete posoudit sami.
Slunce svítí a je jasně,
všude kolem je tu krásně.
Není to jen samo sebou,
jsme tu rádi nejen s tebou.
Kytičky už rozkvétají,
včeličky je opylují.
V lese opět stromy šumí,
konvalinky z dálky voní.
Jsme tak rádi na světě,
v Bolehošti obzvláště!
Mgr. Denisa Školníková
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Zdravé odpoledne
Naše škola se
již
několik
let
účastní
projektu
„Ovoce a zelenina
do škol“. Cílem
tohoto projektu je
mj. zvýšit
oblibu
produktů z ovoce a
zeleniny, přispět k
trvalému zvýšení
spotřeby ovoce a
zeleniny, vytvořit
stravovací návyk ve
výživě dětí, zlepšit
zdravotního
stav
mladé
populace, bojovat
proti
epidemii
dětské obezity a zvrátit
klesající spotřebu
ovoce a zeleniny.
Jedno odpoledne se naše škola provoněla. Nebylo to z kuchyně, odkud to bývá tradičně,
ale z jídelny, kde jsme ochutnávali ovoce a zeleninu. Limetka s citronem byly opravdu plné
vitamínu C, ale jablka, pomeranče i grep měly plno cukrů, tak nám chutnaly více. Žlutý meloun
vypadal nádherně, byl také sladký, ale kupovat si ho prý nebudeme. A co zelenina? Cibule a
česnek zaštipovaly, řapíkatý celer byl zvláštní, saláty a čínské zelí jsme znali, tak nám chutnali a
neznámý fenykl chutnal jako hašlerky – byl dobrý.
Na úplný závěr jsme si povídali, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu a nakreslili jsme, co
nám chutnalo a co ne. Odpoledne bylo nejen voňavé ale i zdravé.
Pro inspiraci připojujeme recept - Ledový salát s fenyklem a pomerančem
Fenykl není moc známá zelenina a určitě stojí za to ji ochutnat.
Co budeme potřebovat pro čtyři osoby:
1 fenykl
1 ledový salát
2 pomeranče
sůl
olivový olej
pomerančovou šťávu
mletý bílý pepř
Jak na to:
Zeleninu očistíme a omyjeme. Z fenyklu odkrojíme lístečky a bulvy nakrájíme na jemné
proužky. Pomeranč oloupeme, oddělíme od sebe jednotlivé měsíčky a každý se snažíme i vyloupnout z bílé tenké slupky. Získáme jen dužinu, kterou nakrájíme na kousky a přidáme do mísy k nakrájenému fenyklu. Ledový salát natrháme nebo nakrájíme na kousky a přidáme do mísy.
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Z olivového oleje, pomerančové šťávy a soli připravíme zálivku (promícháním surovin) a smícháme s nakrájenou zeleninou a pomeranči. Nakonec můžeme salát ozdobit fenyklovými lístky.
Mgr. Denisa Školníková

Návštěva divadla DRAK
Jako dárek ke dni dětí jsme našim školákům a předškolákům připravili zážitek - zhlédnout divadelní představení v Hradci Králové v divadle DRAK. Některá jejich loutková představení známe, protože k nám jejich herci každoročně zavítají do školy. Ale tentokráte to bylo obráceně.
Vyšňořeni jsme ráno nasedli do autobusu a natěšeni vyrazili na kulturní zážitek. Už samotná budova nás překvapila. Je pěkně zrekonstruovaná a spíš připomínala rodinnou vilku, než
divadlo. Většina z nás tu nikdy nebyla a o to víc jsme se těšili dovnitř, kam jsme nedočkavě zasedli, a nechali se unášet dějem divadelní pohádky Medová královna.
A tak jako ve všech pohádkách i zde nakonec moudré rady, odvaha a vzájemná pomoc při
překonávání řady překážek pomohly ke šťastnému konci celého příběhu.
Děti si pohádku nejen užily, ale odnesly si i poznatky, kde se takový med vůbec bere, jak
jej získat a jakou pokoru a trpělivost je třeba při této práci vynaložit. A také že platí ono známé:
„Bez práce nejsou koláče“.
Mgr. Hana Boukalová, řed. školy
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Náš školní výlet na zámek do Doudleb nad Orlicí
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Kurz dopravní výchovy ukončen
Žáci 4. ročníku v naší škole každoročně procházejí kurzem dopravní výchovy. Jeho završením je pak cesta na dopravní hřiště v Rychnově nad Kněžnou, kde si získanou teorii ověří
v praxi a zároveň projdou závěrečným písemným testem znalostí dopravních značek, řešení křižovatek a situací v běžném provozu. Za úspěšné zdolání všech úkolů jim je odměnou průkaz
cyklisty, na který můžou být náležitě pyšní.
Mgr. Hana Boukalová, řed. školy
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Činnost Sokola
První jarní akcí byly 30. dubna Čarodějnice. Za pěkného počasí dorazilo do areálu Pod lípou asi 300 návštěvníků. Nechybělo výborné občerstvení, pro děti soutěže a
večer živá hudba. Na ceny pro malé čarodějnice a čaroděje přispěla finančním obnosem obec
Bolehošť a další sponzoři, za což jim velice děkujeme.
Další akcí, která u nás proběhla, byla 5. 5. hasičská soutěž 19. okrsku (Jílovice, Bolehošť, Ledce, Přepychy a Očelice). Zároveň s touto akcí probíhaly oslavy založení hasičského
sboru v Bolehošti 140 let.
V sobotu 2. 6. proběhl dětský den. Mohli jsme zhlédnout vystoupení ZŠ a MŠ Bolehošť. Dále vystupovala taneční skupina CCG Dance mini a CCG Dance. Soutěží se zúčastnilo
přes 50 dětí. Soutěžily v mnoha disciplínách, např. skákání v pytli, šplh na májku, střelba ze
vzduchovky. Opět na ceny pro naše nejmenší přispěla obec Bolehošť a další. Tímto jim děkujeme.
Na léto připravujeme dva turnaje v plážovém volejbale. První se koná 21. 7. a druhý 18.8.
Připravil Petr Prause
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Cvičenky SK Sokola Lipiny opět na výletě
Byl měsíc květen, lásky čas a hlavně krásné počasí, které vytáhlo cvičenky SK Sokola Lipiny za hranice všedních dnů. Tentokrát nás bratr Jarda "vyvezl" autobusem do města královen Dvora Králového. Městečko se 16 tis. obyvateli není známé jen svou ZOO se safari, ale také
letitou výrobou nádherných vánočních ozdob. Exkurzí do tohoto výrobního provozu jsme viděly
náročnost, trpělivost a šikovnost pracovníků - především žen, které dokážou vytvořit něco tak
křehkého a krásného. Proto jsme neodolaly a v podnikové prodejně vánoční ozdoby zakoupily z
řady jejich krásných výrobků, které se vyvážejí do 94 zemí světa. Cestou zpět jsme se ještě zastavily v Kuksu, kde jsme si odpočinuly relaxací na lavičkách s pohledem na mohutný hospital
Kuks. A nyní opět každou středu vesele do tělocvičny.
Připravila Hana Joštová

O činnosti sboru
Vážení spoluobčané, držíte v rukou
nové číslo zpravodaje a s ním zprávu o činnosti našeho sboru.
V dubnu jsme s dětmi v rámci akce
„Ukliďme Česko“ absolvovali úklid vesnice. V rámci jejich kroužku 9. dubna jsme se zapojili
úklidem Spraší. Následující víkend 14. dubna proběhl každoroční sběr železného šrotu. Na závěr
měsíce jsme se 28. dubna zúčastnili závodů ve Valu. Na této soutěži se mladší děti umístily na
1. místě, starší obsadily 3. místo.
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Dne 5. května se konala každoroční okrsková soutěž 19. hasičského okrsku, tentokráte
v Lipinách. Byla zahájena tradiční Floriánskou jízdou, během které byl položen věnec u pomníku obětí světové války v Bolehošti. Následoval příjezd do Lipin a zahájení závodů, které se
skládaly ze dvou disciplín – požárního útoku a štafety CTIF. Mladší děti obsadily 3. místo, starší
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se umístily na 2. místě. V kategorii mužů vybojovalo družstvo SDH Bolehošť 1. místo.
S letošními závody byla spojena také oslava 140-ti let od založení SDH v Bolehošti.
V rámci programu proběhla ukázka nejen okolních sborů, staré techniky, ale také nejmenších
hasičů. O ukázky se postaral SDH Záhornice, který předvedl hasičský útok svých nejmladších
členů, SDH Týniště nad Orlicí, který ukázal zásah s vyprošťovací technikou a SDH Třebechovi-
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ce pod Orebem, který představil svoji zásahovou techniku. Na závěr programu předvedl náš sbor
zásah s koňskou stříkačkou. Celých oslav se zúčastnili také významní hosté – Josef Netík, náměstek starosty OSH Rychnov nad Kněžnou a Jiří Orsák, starosta KSH Královéhradeckého kraje, který našemu sboru předal medaili Sv. Floriána jako ocenění za dlouhodobou aktivní práci
v dobrovolné požární ochraně.
O občerstvení všech přítomných se v průběhu závodů i večerní zábavy pečlivě staral Sokol Lipin, kterému tímto děkujeme za výbornou spolupráci. Během celého dne také hrála reprodukovaná hudba, která zpříjemnila přítomným posezení.
Dne 8. května jsme se spolu s naším velitelem Janem Ježkem zúčastnili v Hradci Králové na Pivovarském náměstí oslav „Dne vítězství“. Během tohoto dne byly oceněny významné osobnosti Královéhradeckého kraje
pamětními a služebními medailemi. Mezi
oceněnými byl také náš velitel Jan Ježek, kterému byla předána Záslužná medaile Královéhradeckého kraje II. stupně. Veliteli k udělení
této medaile jménem celého sboru gratulujeme a jsme rádi, že je stále pevnou součástí
našeho sboru.
Dne 19. května jsme s dětmi jeli na
hasičské závody na Záhornici, kde si vyzkoušely kromě požárního útoku také štafetu CTIF.
Mladší se umístily na 3. místě, starší obsadily
2. místo.

V následujících měsících nás čekají
prázdniny, během kterých se děti opět
první týden v červenci zúčastní každoročního hasičského tábora na Záhornici.
V srpnu plánujeme také účast na dalších
hasičských závodech a od září obnovení
pravidelných tréninků. Za SDH Bolehošť
Vám přeji krásné léto .
Za SDH Bolehošť kulturní referent Vojtěch
Drašnar
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SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ OBCE BOLEHOŠŤ
na červenec - září 2018
DATUM

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

7. červenec

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

11. srpen

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

18. srpen

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

září

- 100. výročí vzniku Československa .......................... pomník padlých

29. září

- Svatováclavské pivo .......................................... klubovna SK Lipiny
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Výběr akcí Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n. K.
ČERVENEC – ZÁŘÍ 2018
Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
28. 4. – 31. 10. 2018 - Výstava na téma „Mezi lvem a orlicí: odraz vzniku republiky v roce 1918
na Rychnovsku“
27. říjen roku 1918 byl pro mnohé ve vnímání každodenního života obyčejným a přesto nevšedním dnem. Dnem, který zásadně změnil náš svět. Dnem přelomu mezi Rakousko-Uherskou monarchií a mladou Československou republikou. Unikátní výstava ve spolupráci se Státním
okresním archivem Rychnov nad Kněžnou, přiblíží prostřednictvím archiválií a muzejních sbírek průběh vnímání tohoto dne na Rychnovsku.
Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
14. 7. 2018 - Přednáška na téma „Na kole přes Rumunsko do Bosny“
Martin Adámek je cestovatel, který během svých expedic na kole, lehokole a koloběžce navštívil mnoho evropských zemí a najel tisíce kilometrů.
Srpen 2018 - Výstava na téma „Bratrská pomoc – Odraz invaze sovětských vojsk ve východních
Čechách“.
Letos uplyne 50 let od nechvalně proslulého 21. srpna 1968, kdy do Československa vtrhla vojska varšavské smlouvy. Tyto události výrazně ovlivnily život i ve východních Čechách a byly
zachyceny mnoha dobovými dokumenty.
Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
29. 6. – 1. 7. 2018 - X. Krajkářské slavnosti
Každoroční krajkářské slavnosti se Vamberku nevyhnou ani letos. Pořádá město Vamberk za
spolupráce Muzea krajky ve Vamberku. V rámci akce 29. 6. 2018 proběhne slavnostní vernisáž
výstavy „Milča Eremiášová“ a módní přehlídka na muzejní zahradě.
Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno
Od června 2018 - Expozice na téma „Opočno v proudu času (1068 – 2018)“
Město Opočno patřilo v minulosti k nejvýznamnějším sídlům v Čechách, což potvrzuje i záznam v Kosmově kronice. V roce 2018 uplyne 950 let od této staré písemné zmínky a Opočno
tak oslaví významné kulaté jubileum. U této příležitosti bude v prostorách nejstaršího městského
domu v Opočně otevřena expozice věnovaná historii města.
Aktualizace a bližší informace na www.moh.cz a na facebooku muzea a jeho poboček.

