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Usnesení č. 2/7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 6/2018
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č.
7/2018 a 8/2018

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Zápis č. 7/2018
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 31. 7. 2018
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni:
7 členů zastupitelstva
Omluveni:
2 členové
P. Hojný – osobní důvody
M. Mencl – osobní důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, M. Máslová
Zapisovatelka:
Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni M. Végsö, M. Máslová.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Végsö,
M. Máslovou.

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. 5, 6, 9)
Hlasování: pro 7 : proti 0

Paní
účetní
seznámila
přítomné
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 7,
které již schválil pan starosta 30. 6. 2018 a
zastupitelé jej berou na vědomí.
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 8/2018
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2018.

Bod č. 5: Žádost Šimerdových o odkup pozemku p.č. 56/7 před domem
čp. 134
Zastupitelé projednali opětovnou žádost
manželů Šimerdových na odkup pozemkové
parcely p.č. 56/7 v k.ú. Bolehošť (betonová
plocha u místní komunikace).
Hlasování:
Pro: 5 (Prause, Nováková, Černý, Kramář,
Végsö)
Proti: 0
Zdržel: 2 (Máslová, Kubíček)
Usnesení č. 4/7/2018
Zastupitelé obce schválili zveřejnění
záměru na prodej pozemkové parcely p.č.
56/7 v k.ú. Bolehošť a ten bude zveřejněn
na úřední desce.

Bod č. 6: Pověření finančního a kontrolního výboru k provedení kontrol
za 1. pol. 2018
Zastupitelé pověřují finanční a kontrolní
výbor ke kontrole obce za 1. pol. 2018.
V 18 h se dostavil P. Hojný.

Bod č. 7: Ukončení projektu „Výstavba chodníku – 1. část“
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projektu „Výstavba chodníků – 1. část“ a
zároveň projednali dodatek č. 1 na vícepráce
(oprava kanalizace a odvodnění pod
chodníky) a dodatek č. 2 na prodloužení
termínu dokončení víceprací.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č.5/7/2018
Zastupitelé schvalují dodatek č. 1 na více
práce a dodatek č. 2 na prodloužení
termínu dokončení víceprací a pověřují
starostu k podpisu dodatků smlouvy
s firmou DMO Servis.
V 19 h se dostavil P. Mencl.

Bod č. 8: Zasíťování stavebních parcel 15 RD Kouty
Zastupitelé jednali o možnosti žádosti o
dotaci, územní studii, rozparcelování
pozemků, stanovení ceny za m2 a
podmínkách prodeje stavebních parcel
v Koutech. Žádost bude podána v další
výzvě MMR. Územní studie je před
dokončením a následně bude požádáno o
dělení pozemku na jednotlivé parcely.
Podmínky rezervace budou projednány
následně.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.6/7/2018
Zastupitelé schvalují cenu za m2 u nových
stavebních
parcel
v Koutech.
Cena
stavebních pozemků za m 2:
- základní cena 850,- Kč/m2
- cena 800,- Kč/m2 při úhradě rezervace
Stanovení termínu dokončení (kolaudace)
nových domů bude projednán následně.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.7/7/2018
Zastupitelé schvalují výši pokuty 150.000,Kč při nedodržení termínu kolaudace
nových domů na stavebních parcelách
v Koutech.

Bod č. 9: Stav projektu kanalizace
Seznámení s aktuálním stavem projektu
odkanalizování obce. Smlouva na projekt
byla uzavřena. Vzhledem k nutnosti
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navýšení rozpočtu na uhrazení zálohy na
projekční práce (zatím bez dotace), je
projekt pozastaven. Další projednání bude na
následujícím zasedání.

Bod č. 10: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Zastupitelům byla předložena smlouva o
zřízení služebnosti inženýrské sítě s paní
Ing. Lenkou Kašparovou a panem Ing.
Petrem Ondráčkem. Jedná se o zřízení
podzemního elektrického vedení. Služebnost
podle této smlouvy se zřizuje za
jednorázovou finanční úhradu ve výši
1.000,- Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/7/2018
Zastupitelé obce schvalují smlouvu o
zřízení
služebnosti
inženýrské
sítě
(podzemního elektrického vedení) na p.č.
206/1 v k.ú. Bolehošť a to za jednorázovou
úplatu 1.000,- Kč

Bod č. 11: Provoz aplikace „Hlášení
rozhlasu“
Nová aplikace „Hlášení rozhlasu“ pro
informování veřejnosti SMS, e-mailem,
aplikací nebo na webových stránkách je již
spuštěna. Přihlašování občanů k této službě
stále probíhá. Více informací je uvedeno na
webu obce.

Bod č. 12: Uzavření dohody ukončení
nájmu prostorů obecního hostince
Na minulém zasedání byly projednány
podmínky ukončení nájmu obecního
hostince. Byla uzavřena dohoda s panem
Bednářem ohledně podmínek a termínů pro
ukončení smluvních vztahů a závazků.
V případě nenaplnění této dohody navrhli
zastupitelé ukončit smlouvy na pronájem
restaurace a ubytovacích prostorů dle platné
legislativy.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/7/2018
Zastupitelé obce schvalují, že v případě
nenaplnění uzavřené dohody s Arlie
Paradice spol. s.r.o. bude nájemní vztah
ukončen dle možností uvedených ve
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smlouvách a dle platné legislativy.

Bod č. 13: Zveřejnění záměru o pronájmu obecního hostince
Tento bod bude přesunut na příští jednání
zastupitelstva.

Bod č. 14: ostatní
a) příprava na Gulášové slavnosti –
seznámení s postupem přípravy areálu a
zajištění průběhu celé akce
b) příprava oslav 100. výročí od vzniku
Československa – termín 16. 9. 2018 ve 14 h
u pomníku padlých před obecním úřadem
c) stanovení termínu veřejného zasedání
v obecním hostinci – termín 28. 8. 2018 v 17
h – seznámení občanů s projektem
odkanalizování obce
d) vyřazení nedobytných pohledávek, které
jsou v evidenci v účetnictví obce v celkové
výši 85.154,- Kč viz příloha
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 10/7/2018
Zastupitelé
obce
schvalují vyřazení
nedobytných pohledávek z účetnictví obce.
Vyřazeny budou pohledávky v celkové výši
85.154,- Kč

Bod č. 9: Diskuze
Bod č. 10: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20:40 hod. ukončil.

Zápis č. 8/2018
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 28. 8. 2018
v obecním hostinci v 17 hodin.
Přítomni:
9 členů zastupitelstva
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu:
L. Nováková, H. Černý
Zapisovatelka:
Zdeňka Andržová
Hosté: viz příloha

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
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jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni L. Nováková, H. Černý.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/8/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu L.
Novákovou a H. Černého.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 8)
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/8/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 7/2018
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Informace k přípravám ke
kanalizaci odpadních vod
Pan starosta seznámil přítomné s přípravami
na kanalizaci odpadních vod v obci. Pozváni
byli projektanti ze spol. PROIS HK,
pracovnice odboru životního prostředí
v Kostelci nad Orlicí a zástupce spol.
Profesionálové z HK, aby podali občanům
veškeré informace a odpověděli na jejich
dotazy. Dále zastupitelé požádali starostu o
zajištění zahájení projekčních prací.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/8/2018
Zastupitelé obce schvalují zahájení prací na
projektu „Odkanalizování obce Bolehošť –
kanalizace a ČOV Bolehošť“ viz smlouva
se
spol.
Profesionálové
z HK
(č.
1857715151) bez podmínky získání dotace
od Královéhradeckého kraje. Zároveň
schvalují úhradu zálohy na 250.000,- Kč
(viz rozpočtové opatření č. 9/2018)

Bod č. 5: Schválení záměru č. 3/2018
o prodeji pozemků
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schválení záměr č. 3/2018 o prodeji
pozemků p. č. 1622/2 a 56/7 v k.ú. Bolehošť.
Cena za pozemky je 100,- Kč/m2.
Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel 1 (Hojný)
Usnesení č. 4/8/2018
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č.
3/2018 o prodeji pozemků p. č. 1622/2 a
56/7 v k.ú. Bolehošť a pověřují starostu
k podpisu kupních smluv.

Bod č. 6: Uzavření dohody o ukončení
nájmu prostorů obecního hostince
Dohoda o ukončení nájmu byla naplněna.
Předání prostor hostince proběhne k 31. 8.
2018 a ubytovací prostory v 1. NP k 31. 12.
2018.

Bod č. 7: Zveřejnění záměru o pronájmu obecního hostince
Zastupitelé projednali podmínky pronájmu
obecního hostince. Celé znění záměru je
přílohou zápisu.
Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel 1 (Mencl)
Usnesení č. 5/8/2018
Zastupitelé schvalují podmínky pronájmu
obecního hostince a pověřují starostu ke
zveřejnění záměru o pronájmu obecního
hostince, viz příloha zápisu.

Bod č. 8: ostatní
a) seznámení s územní studií k lokalitě
Kouty – zastupitelé berou na vědomí
b) změny v obecní knihovně – digitalizace
evidence knih, nabídka vyřazených knih
občanům, dálkový přístup aj.
c) vyhodnocení Gulášových slavností –
zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním
Gulášových slavností
d) aplikace „Hlášení rozhlasu“ – je již plně
v provozu a občané využívají tuto možnost k
odběru informací
e) oslavy 100. výročí od vzniku
Československa – seznámení s přípravou na
tento pietní akt
f) zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 9/2018
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/8/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2018.

Bod č. 9: Diskuze
Bod č. 10: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20:40 hod. ukončil.

Závěr volebního období
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje. Již za několik dnů skončí čtyřleté volební období současného zastupitelstva. Každý ze zastupitelů i občanů si jistě zhodnotí, co se v obci
podařilo a co třeba ne. Některé změny si mnohdy ani pořádně neuvědomujeme nebo probíhají
postupně a nám přijdou již automatické. Máme-li si připomenout a shrnout alespoň některé,
rozdělíme je do několika oblastí. K závěrečnému zhodnocení uvedu největší změny z let 2015 –
2018:
1.
Školství
Po celkové rekonstrukci pláště školy v roce 2013 jsme pokračovali v další její modernizaci
a blízkého okolí. V objektu bylo vyměněno kompletní osvětlení ve všech učebnách a rekonstrukcí prošly chlapecké a dívčí toalety. Kolem celé školní zahrady bylo postaveno
nové oplocení a byla vybudována čistírna odpadních vod. Z volných prostředků, které
škola uspořila, se pořídilo zakoupit vybavení v učebnách a zázemí pedagogického sboru.
Po několika etapách, během posledních 10 let, doznala škola opravdu velké obnovy, která
zajistí skvělé podmínky pro naše děti na mnoho let dopředu. K tomu samozřejmě obec přispívala na její běžný chod, vč. doplácení za podlimitní stav žáků.
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2.

3.

4.

5.

6.
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Veřejné budovy (mimo školu)
Stavby a opravy proběhly také u dalších objektů. U obecního úřadu a hasičské zbrojnice
došlo hned k několika proměnám. Stav, kdy zatékalo okny do budovy, a náklady na vytápění akumulačními kamny byly každý rok vyšší, vyřešilo zateplení objektu, výměna oken
a změna vytápění. Náklady na tyto opravy byly hrazeny především z obdržené dotace
z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí ve výši 90%. Zbývající náklady uhradila obec, přičemž úsporou energií budou tyto náklady vyrovnány patrně již
v roce 2019. Dále zde došlo k významné investici do rekonstrukce stávající a výstavbě
nové hasičské zbrojnice a také do zázemí technických služeb obce. Obojí bylo velmi důležité a nové prostory přispívají k potřebám všech občanů. V poslední fázi došlo k výstavbě
zpevněných ploch pro účely technických služeb, vč. oplocení a parkovací plochy u obecního úřadu. Dalším veřejným objektem je budova obecního hostince. Zde byla vyměněna
téměř všechna okna a několik dveří. Opravou prošla střecha nad kuchyní a sklady. Zrekonstruován a zmodernizován byl společenský sál, vybavení baru restaurace a bylo instalováno ústřední vytápění v 1. NP objektu. Nyní se dokončuje rekonstrukce ubytovacích
pokojů, vč. sociálních zařízení. Všemi uvedenými náklady došlo k výraznému zhodnocení
těchto objektů, zlepšení jejich vzhledu, technického stavu, užívání a nakonec i k úsporám
energií.
Komunikace a veřejné plochy
Jednou z nejdiskutovanějších otázek jsou chodníky a místní komunikace. Na chodníky byly zpracovány projekty na výstavbu dvou nových úseků. Ten první byl letos již zrealizován (úsek od pošty k zelárně) a druhý má vydané stavební povolení a je připraven na podání žádosti o dotaci. S ohledem na dvojnásobné náklady než u první části chodníků, není
v možnostech obce tuto stavbu realizovat v nejbližších letech bez finanční pomoci. Ve
zmíněném období došlo také na opravy komunikací ve spraších, u bytovek a dalších místech po obci. V Lipinách byla také zrekonstruována část vozovky v ulici směrem ke Kopeckým a před Lipinami došlo po dohodě s Královéhradeckým krajem k výstavbě nového
propustku. Připraven je projekt na rekonstrukci místní komunikace Pod rybníky v úseku
křižovatky u Silných po odbočku k hřišti. Dále obec přispívala i na zpevnění komunikací,
které sice udržuje, ale nevlastní. To je např. účelová komunikace v B. Lhotě k zámečku,
komunikace na Habeši u nových domů a komunikace na spraších k remízku (k vodojemu).
Komunální rozvoj a bydlení
S ohledem na již opravené poruchové úseky vodovodu se v posledních letech investovalo
především do těch nových. V současné době jsou podklady pro zahájení výstavby stavebních parcel v Koutech téměř kompletní a rozvoj obce bude na několik let opět zajištěn.
Zeleň a veřejné plochy
U veřejných ploch došlo k obnově okolí pomníku padlých a patřičná údržba je věnována i
okolí zvoničky, turistického altánu, křesťanským křížkům u zelárny a v B. Lhotě. Dále byly vysázeny ovocné stromy podél komunikace z Bolehoště do Lipin. Travní porost byl
pravidelně udržován a to vč. příkopů u příjezdových komunikací do obce. Vzrostlé stromy
byly také odborně sledovány a udržovány. Zlepšila se také zimní údržba a to především za
pomocí nové techniky a stanovení plánu zimní údržby.
Zájmové činnosti, sport a kultura
V této oblasti jsou ještě značné rezervy a to nejen investiční, ale také v aktivitě občanů,
spolků a provozovatelů hostince. V posledních letech se všechny aktivity ustálily a nedocházelo k dalšímu rozvoji společenského života v obci. Z velkých akcí, které přesahují region našeho kraje, zanikly po mnoha úspěšných letech vozatajské závody v Lipinách a nahradily je Gulášové slavnosti. Ostatní akce mají spíše místní charakter a několik menších
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akcí již zaniklo. V této oblasti se ale jeden krok vpřed připravuje. Tím je výstavba sportovního areálu. Doposud vše vázne na majetkových vztazích, ale věřím, že jsme těsně před
cílem. Pro celý sportovní areál již byla zpracována studie a po dořešení majetkových věcí
mohou být zahájeny projekční a přípravné práce. Ve výsledku však bude záležet na občanech, organizacích a škole, zda nový areál budou využívat. Např. využití sálu pro sportovní aktivity by mohlo být mnohem lepší.
Odpady
V případě tuhých odpadů lze říci, že došlo k mírnému zlepšení nebo spíše k nezvyšování
objemu směsných komunálních odpadů a to i z důvodu rozšíření kapacit sběrných míst a
zavedení kontejnerů na bioodpad. V případě odpadních vod se situace nijak nezměnila, ale
podstatně zhoršit se může velmi rychle. Z tohoto důvodu byly tento rok zahájeny přípravy
na odkanalizování celé obce a tím vyřešení značných problémů, které ohrožují více jak
90% všech domácností (tzn. kam legálně se splaškovou vodou). Tento projekt bude pro
naše občany skutečně zásadní a přinese především mnohá pozitiva nejen v oblasti nakládání s odpadními vodami. Pro občany i obec (provozovatele) byla nakonec zvolena ta nejoptimálnější varianta, která zajistí nejnižší náklady vstupní (stavbou) i provozní a to jak
pro občany tak i obec. Průběh stavby bude jednodušší a obec získá alespoň v některých
úsecích nový povrch komunikací.

Zajisté by se našly i další oblasti, na kterých se v končícím období poctivě pracovalo. Věřím, že většina občanů tyto změny s kladným hodnocením zaznamenala. Bohužel, vyhovět všem
jednotlivcům (občanům) vždy nešlo, ale snažili jsme se, aby připravované projekty měly smysl.
Cílem bylo, aby se všechny záměry podařilo úspěšně dokončit nebo alespoň připravit v daném
volebním období a aby byly ku prospěchu široké veřejnosti, nikoliv jen několika jednotlivcům.
Na závěr chci tímto poděkovat všem zastupitelům za odvedenou práci. Poděkování také
náleží zaměstnancům obce, kteří se v maximální míře snažili plnit přání má, zastupitelů i občanů. Poděkovat chci také paní ředitelce ZŠ a MŠ za trpělivost při opravách a stavbách, které poslední roky školu provázely.

Obecní knihovna „po novu“
Občany jsme již opakovaně informovali o skutečnosti, že místní knihovna prochází mnohými změnami, a že bude do odvolání uzavřena (původně do konce srpna). Přesto se občas některý čtenář zastaví, zda není knihovna již otevřena nebo zda a jak má vrátit zapůjčené knihy.
V době uzávěrky zpravodaje se ještě stále pracovalo na vyřazování knih, které se mnoho
let nepůjčovaly nebo byly zastaralé, poškozené apod. Tyto knihy budou po dobu asi jednoho
měsíce k dispozici na chodbě OÚ k prohlédnutí a případnému odnesení zdarma domů. Informaci
zveřejníme mj. rozhlasem. Dále budou postupně všechny stávající knihy odvezeny k novému
zaevidování a označení. Naše knihovna pak postupně nabídne několik novinek, mezi kterými
bude např. dálkový přístup k přehledu knih v naší knihovně a později i v okolních knihovnách.
Připraveny jsou již „nové“ tituly z výměnného fondu, takže zde bude pravidelná obměna zajímavých knížek. Vybírány a pořizovány budou především takové, o které je opakovaný zájem a
dále knihy pro děti, ve spolupráci se školou a školkou. K dispozici bude asi polovina
z dosavadního množství, tedy cca 2 000 kusů, ale zároveň větší výběr z knih, které se právě
čtou.
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Nejen tyto změny, ale i další informace, vč. změn registrace čtenářů a pravidel zapůjčování (pravděpodobně zdarma), bude představeno na slavnostním otevření nové knihovny, které
připravujeme na přelomu měsíců září a října.
Petr Kubíček, starosta obce
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Ochrana osobních údajů (GDPR)
Téma přísnějších pravidel ochrany osobních údajů jsme tu již zmiňovali a obec se již jimi
musí řídit, případně je dolaďuje. Z tohoto důvodu a souvisejících nařízení uveřejňujeme následující text určený široké veřejnosti.
Obec Bolehošť, se sídlem Bolehošť čp. 10, 517 31 Bolehošť, IČO: 00274721, jakožto správce osobních
údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:
1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné ze:
1.1 Na základě plnění právních povinností/legislativy.
1.2 Pro splnění smlouvy mezi obcí a subjekty těchto osobních údajů.
1.3 Na základě souhlasu.
1.4 Na základě oprávněného a veřejného zájmu správce.
2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, tel.: 608 525 693, mail: karel.rejent@ictplus.cz.
2.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení,
b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na
přenositelnost údajů,
dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou
2.2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu
s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.
2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl.
13 a 15 GDPR.
2.5 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze poskytnout pouze
na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na Obecní úřad Bolehošť, Bolehošť čp. 10, 517 31 Bolehošť, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů
anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po
prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze
emailovou komunikaci.
2.6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst.,
bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.
3. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných obcí Bolehošť, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní
potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.
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Otázka č. 1: Minulý měsíc jsme řešili
dotazy ohledně opravy místní komunikace v Bolehošťské Lhotě. Sousedé
zde vyjadřovali nesouhlas s opravou
této komunikace. Mohl byste nám objasnit tuto situaci?
Odpověď: Jedná se o místní komunikaci v ulici mezi domy Bolehošťská Lhota čp. 32, 37 a 36,
kterou zde opravil p. Špaček. Na úvod chci zmínit, že obec a především sousedé p. Špačka, by
měli být za takovouto opravu rádi. Původně zde byla nezpevněná a zarostlá komunikace. Pan
Špaček přišel s návrhem, že pokud získá od obce svolení, nechá strhnout povrch komunikace a
komunikaci zpevní asfaltovým recyklátem. Zároveň jsme se dohodli na odvedení dešťové vody
z krajské komunikace a od sousedního objektu čp. 37 tak, aby při větších deštích netekla voda
před dům p. Špačka, ale byla odkloněna podél opravované komunikace na zelené plochy za domy. Obec dala k dispozici vyřazené obrubníky a souhlas s úpravami obecního pozemku. Nový
povrch z recyklátu byl zhutněn, napenetrován a terén v travním porostu byl dorovnán. Úpravami zde vznikla velmi pěkná příjezdová komunikace ke třem domům. Bez ohledu kdo komunikaci
více využívá, se jedná o velmi dobrý počin p. Špačka, který náklady na tuto opravu hradil sám.
Fotografie z místa jsou uvedeny na straně 13.

Otázka č. 2: Ačkoliv tato otázka již byla zodpovězena na veřejném zastupitelstvu, občané, kteří se těchto zasedání nezúčastňují, chtějí vysvětlit, z jakého důvodu nájemce pan Bednář ukončil provozování restaurace, ale nebytové prostory
v 1. NP stále provozuje?
Odpověď: Pan Jan Bednář, resp. společnost Arlie Paradice měla nejprve pronajatou pouze část
hostince pro restaurační činnost, tedy prostory v přízemí, a to na dobu neurčitou. Následující
rok byla uzavřena druhá nájemní smlouva, a to na ubytovací činnost. Zde byly dohodnuty podmínky, že provede rekonstrukci pokojů vč. instalace vytápění v celém 1. NP za cenu doloženého
materiálu (tedy bez práce). Na opačnou stranu obec nabídla nižší nájemné a souhlasila
s požadavkem, aby byla smlouva uzavřena min. na tři roky. Uzavřena byla smlouva na dobu
určitou v délce 3 roky (do konce září 2019). Po výpovědi z nájemní smlouvy na restauraci, kterou p. Bednář obci předal, bylo s nájemcem jednáno i o druhé smlouvě na ubytovací prostory.
Dále se také řešily neuhrazené nedoplatky za energie. Výsledkem jednání byla písemná dohoda,
která všechny tyto oboustranné vztahy a závazky vyřešila. Prostory restaurace jsou již od září
volné a nabídnuté k pronájmu. Ubytovací prostory budou k dispozici po dokončení rekonstrukce
pokojů v lednu 2019 a následně také nabídnuty k pronájmu.

Otázka č. 3: Poslední otázka bude spíše shrnutím uplynulého období a zároveň
také, jaké projekty budou pro obec nejdůležitější v nejbližších letech?
Odpověď: Shrnutí čtyřletého období jsem již v tomto vydání zpravodaje uvedl. Podíváme-li se
k horizontu několika následujících let, najdeme tady hned několik zásadních bodů, které čekají
na příští zastupitelstva. Začnu asi tím opravdu nejnáročnějším projektem, který se již připravuje, a dovolím si tvrdit, že ani v budoucnu nebude nic tak náročného, tj. odkanalizování celé naší
obce. Přípravné práce i samotná realizace bude rozdělena do několika etap a samozřejmě i několika let. Pro vedení obce to bude opravdu těžký úkol, neboť s tímto projektem lze očekávat
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mnoho navazujících úkolů. Připraven je také projekt k zasíťování stavebních parcel v Koutech.
Na jaře 2019 by měl být vybrán dodavatel stavby a termín dokončení díla by mělo být dle nastavených podmínek v 2. pol. 2020. Stavební povolení je již vydáno na 2. část chodníků (celá ulice
Solnická). Připravena je i dokumentace na rekonstrukci asi 120 m dlouhého úseku komunikace
Pod rybníky, pro zajímavost s rozpočtem téměř 2 mil. Kč. Oba projekty budou svou náročností
vyžadovat spolufinancování z dalších zdrojů. Ve střednědobém výhledu by měla být provedena
obnova stávajícího zdroje pitné vody nebo výstavba nového. To nikoliv z důvodu nedostatku pitné vody u nás, ale z důvodu technického stavu vystrojení vrtu. Ten je již stářím částečně poškozený a zanesený. Zapomenout by se nemělo na zbývající dva úseky vodovodního řádu, které jsou
doposud v „litině“. Je to Habeš a část B. Lhoty. Jako poslední zmíním ještě projekt areálu sportoviště, který se velmi složitě připravoval a na který mj. čekají i žáci naší školy, kteří nemají
k využití žádné sportovní plochy.
Děkuji panu starostovi za odpovědi, čtenářům přeji krásný podzim a dětem samé úspěchy
v novém školním roce.
Zdeňka Andržová

Umíme si to udělat hezké?
Právě toto téma může být něčím novým ve společenském životě naší obce. Zdaleka ne všichni občané čekají, až před jejich
domem projde někdo, kdo zamete, vypleje, uklidí či postříká plevel a v zimě odklidí sníh. Bývávalo to dříve obvyklé, že se občané starali o své okolí. Tato povinnost dnes zůstala na obcích.
V zimě si každý odhrnoval sníh, občas uklidil chodník nebo krajnici komunikace a ořezal převislé větve přes plot, aby se pod nimi dalo procházet.
Ta doba je nyní pomalu zapomenuta. Dnes musí obec nakupovat techniku, desítky litrů
chemie, posypové materiály a nářadí, aby mnohdy s vypětím všech sil a se značnými náklady
udržela obec v čistotě (nebo se o to alespoň snaží).
Někteří občané však umějí své okolí nejen udržovat a rozvíjet, ale dělají to i s radostí a
dobrým pocitem. A pokud si nejsou jisti svým záměrem nebo potřebují poradit či pomoci, mohou se obrátit na obec. Ta jim ráda i něčím drobným pomůže (např. odvozem materiálu, poskytnutím starých dlaždic, obrubníků nebo jiného materiálu, který máme k dispozici) a poradí např.
s podzemními sítěmi apod. A hezký koutek či ulice je na světě.
Velmi rád tu zveřejním dvě místa, která posledními týdny prošla úpravou a jistě také stála
nějakou tu práci. Výsledek ovšem stojí za to.
A. Tím prvním je okolí vodní nádrže po příjezdu do Bolehošťské Lhoty. O úpravy se tu starají
dvě rodiny Moravcovy. Nádrž by jistě do budoucna snesla i kvalitní opravu břehů z kamene,
ale to už bude úkol spíše pro obec. (foto dříve / nyní; str. 12)
B. Druhým místem je nedaleká ulice, která vede mezi třemi domy. Zdejší místní komunikace,
leta příliš neudržovaná a prorostlá travou, se změnila ve zpevněnou a hezky upravenou komunikaci. Obec dala souhlas k provedení terénních úprav na svých pozemcích a p. Špaček
se postaral o to nejtěžší, tedy práci. (foto dříve / nyní; str. 13)
Petr Kubíček
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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

22.09.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec n. Orlicí

494 323 958

23.09.

MUDr Ptačovská Eva

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

603 933 466

28.09.

MUDr Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

29.09.

MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

30.09.

MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

06.10.

MUDr. Sudová Simona s.r.o.

Poliklin., Mír. nám. 88, Týniště n. O.

494 371 031

07.10.

FSmile s.r.o. - MUDr. Světlík F.

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

13.10.

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

nám. Dr. . Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

20.10.

MUDr. Štulík Richard
Freemed s.r.o. - MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše

Poliklin., Mír. nám. 88, Týniště n. O.

494 542 102

21.10.

FSmile s.r.o. - MDDr. Tomáš Jan

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

27.10.

MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika Týniště nad OrlicíMUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště
nad Orlicí
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

494 622 114

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

17.11.

MDDr. Andělová Jana
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

18.11.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby n. O.

494 383 417

24.11.

MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

25.11.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

01.12.

MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

02.12.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec n. Orlicí

494 323 958

08.12.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov n. K.

494 532 330

09.12.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

15.12.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

16.12.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

22.12.

MUDr. Majer Rostislav

U Stadionu 954, Rychnov n. K.

608 382 600

23.12.

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

24.12.

MDDr. Matějková Denisa

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

14.10.

28.10.
03.11.
04.11.
10.11.
11.11.

494 371 781
721 460 150
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Bahník Dent s.r.o. -MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
Petrák stomatologie s.r.o. –
MDDr. Tomáš Petrák
MUDr. Plšková Ivona

Třebízského 799, Kostelec na Orlicí

494 323 152

Komenského 44, Rychnov n. K.

775 224 093

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

nám. Dr. . Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

Svatohavelská 266, Rychnov n. K.

494 534 841

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

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:
Žemličková Jana
Silný Vladimír
Maisner Josef
Boukalová Anna
Potočková Věra
Prošková Hana
Tošovská Marie
Fišerová Jarmila
Gründlová Hana
Bartoňová Blanka
Máslová Ludmila

82 let
75 let
82 let
83 let
92 let
75 let
75 let
89 let
87 let
70 let
86 let

Z ŘAD NAŠICH SPOLUOBČANŮ ODEŠEL:

Josef Novák ve věku 73 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Gulášová Bolehošť
V Bolehošti se jedlo, pilo, slavilo i
tancovalo. Již po osmé se 11. 8. totiž sjelo
na zdejší hřiště několik týmů uvařit svůj
nejlepší guláš. A protože konkurence mezi
týmy je obrovská, někteří přípravu nepodcenili a kempovali v areálu již od pátku. Návštěvníci
obcházeli sportovní areál už od sobotního dopoledne a vyčkávali, až se brány Gulášových slavností konečně otevřou. Pro malou obec je takováto akce „pouťovou událostí“, neboť zde napočítáte téměř tolik aut co místních občanů. A to mnozí přijeli na kole nebo z vlakových spojů, které
tu měly pro tento den speciální zastávku.
Počasí tento rok opravdu vyšlo. Ačkoliv páteční přípravy svlažila občas malá přeháňka,
sobota byla téměř bez mráčků. A stejně se dá hodnotit i průběh celých slavností. Poklidná, ale
přitom soutěžní atmosféra tu vládla od samého poledne. Jednotlivé týmy dolaďovaly své guláše
a již netrpělivě vyčkávaly před startovní čarou, což je 12. hodina, od které se guláše smí vydávat. Kromě vaření se soutěžící stále více soustředili i na další hodnocenou disciplínu. Tou je originální a vtipný prodejní stánek. Tento rok jsme tu mohli potkat indiány, piráty, Krakonošovu
zahrádku, vojenskou rotu aj.
Těžký úkol pak měl nejen moderátor Honza Dušek, aby představil vše, co k této akci náleží, ale také odborná porota. Ta opět v pozměněné podobě zasedala po 12. hodině, aby ochutnala
a vyhodnotila všechny guláše. A nutno říci, že pořadím zamíchali např. i ti, co minulé roky neuspěli.
Po celý den čekalo návštěvníky nejen pochutnávání si na guláších, ale mnohých dalších
dobrotách. V nabídce nechyběly langoše, grilované kýty, kebab, klobásy nebo trdelníky. U stánků čekala návštěvníky také bohatá nabídka piv od 10 pivovarů. Pro „pivaře“ byly připraveny
také pivní soutěže a pro děti např. skákací hrady. Po celé odpoledne hrála skupina RYTMIK a
po 20. hodině rozhýbala zbývající návštěvníky rocková skupina ROCK FAKTOR, obě
z Vysočiny.
Pro pořadatele je pak příjemné potkávat veselé a spokojené tváře, a především takové, co
se na tuto akci po několik let stále vracejí. Svou účast již potřetí neodmítl také hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a senátor JUDr. Miroslav Antl. Tímto náleží i poděkování všem partnerům, kteří akci podpořili, zejména pak Královéhradecký kraj, který třetím
rokem slavnosti finančně podporuje. Poděkování patří asi 20 zastupitelům a dobrovolníkům,
kteří přišli pomoci se stavbou areálu a poté i s jeho úklidem. Vstupenky zdarma a k tomu točené
pivo věnované jedním z návštěvníků této akce, bylo jistě milým zpestřením a poděkováním za
odvedenou práci.
A co říkají čísla a výsledky po 8. ročníku Gulášových slavností?
Pro tento ročník bylo uvařeno cca 1 000 litrů guláše, což je cca 6 000 malých porcí gulášů.
Na čepu bylo asi 19 druhů piv od 10 pivovarů.
Na startu bylo připraveno 14 soutěžních týmů,
které uvařily 21 druhů gulášů (letos bylo bohužel několik týmů již odmítnuto z důvodu kapacity areálu). Na akci dorazilo necelých 2 100
návštěvníků a ti společně s porotou vyhodnotili
kvalitu letošních soutěží takto:
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Hlavní soutěž ve vaření gulášů hodnocená porotou:
1. Masarykův guláš
- Davluk gurman's club, Lejšovka
2. Segedín
- Gulagang, Hradec Králové
3. Segedínský guláš
- Sedmá rota, Bolehošť
Soutěž o nejoriginálnější stánek hodnocený porotou:
1. SK Lipiny (indiáni)
2. Sedmá rota, Bolehošť
3. Pirates, Rychnov n. K.
Zvláštní ocenění obdrželi ještě Pohádkáři, Police n. M.
Návštěvníci vyhodnotili pořadí gulášů takto:
1. Sokolský guláš, SK Lipiny
2. Segedínský guláš, Sedmá rota, Bolehošť
3. Hospodský hovězí guláš, Hospoda Třebechovice p. O.
Počet odevzdaných hlasů bylo cca 900.
Kompletní fotogalerii z této akce najdete na webových stránkách obce.
Petr Kubíček
A na závěr ještě jeden dopis. Spokojené a usměvavé tváře na guláších vidíme moc rádi a mnoho
z nich se při odchodu i hezky rozloučí a mnohdy i poděkuje za hezký program nebo zábavu. Po
letošních slavnostech nám přišel i jeden dopis, který si dovolíme vložit do zpravodaje.
Přeji Vám krásný den.
Všem těm, jenž se podílejí na přípravě i průběhu akce "Gulášové slavnosti", patří moje poděkování a obdiv jak skvěle se Vám tahle ojedinělá akce povedla. Z pohledu přespolního návštěvníka skutečně velmi dobře zajištěná akce plná dobré nálady, jídla, pití, pohody, hudby a
krásných žen. Nikde žádný nepořádek, neboť pořadatelé bedlivě sledují naplněnost pytlů, které průběžně mění a stejně tak zajištění zastavení vlaku v zastávce, kterou by jinak vlak pouze
projel. To vše je důsledek opravdu důkladné přípravy organizace celé akce, u které je dbáno i
na zdánlivé detaily. Váš realizační tým jako celek odvedl perfektní práci, což mne vede k napsání těchto několika řádků. Příští rok se k Vám opět a jistě rád podívám.
Michálek Ondřej, Dohalice
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Vzpomínka na založení Československé republiky
Neděle 16. září patřila mezi ty krásné a
slunečními paprsky prohřáté volné dny. Toho
využilo asi padesát občanů, kteří si přišli společně připomenout naši stoletou historii. A kde
jinde by se tak mělo stát, než u pomníku padlých, který letos prošel obnovou společně se
zelení v jeho okolí. Dnes malé rostlinky, a za
několik let vzrostlé stromy a keře, jistě zvýrazní důstojnost a význam tohoto místa.
Právě na tomto místě a v tuto neděli byla
připravena malá pietní akce, věnována výročí
100 let od vzniku samostatného Československého státu. Před pomníkem se sešli představitelé místních spolků, školy a obce, aby si společně připomněli 28. říjen 1918. Na úvod
vzpomínkové akce byl k pomníku položen věnec a ke státní vlajce připevněná trojramenná
stuha v barvách naší trikolóry s názvem obce a
texty „k. 100. výročí vzniku republiky dne
28.10.2018“ a „k. 90. výročí odhalení pomníku“. Stuha je dokladem oslav 100. výročí a
zároveň věnována jako odkaz pro další generace.
Tomáš Garrigue Masaryk
Po malém úvodu zazpívalo trio ze ZUŠ
označovaný T. G. M. nebo prezident OsvoTýniště n. O. státní hymnu a několik písniček.
boditel (7. března 1850 Hodonín – 14. září
Ty doplnily ještě skladby na klarinet. Svým
1937 Lány), byl československý státník,
pásmem také přispěli i žáci ZŠ Bolehošť. Spofilozof, sociolog a pedagog, první prezilek vojenské historie T-S 20 „PLÁŇ“ vzdal
dent Československé republiky. K jeho
závěrečnými třemi salvami čest všem, kteří za
osmdesátým narozeninám byl roku 1930
naši svobodu bojovali a třeba i zemřeli.
přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka
Několika větami byly připomenuty výobsahující větu „Tomáš Garrigue Masaryk
razné činy a osobnosti spojené se vznikem naší
zasloužil se o stát“ a po odchodu z funkce
republiky. Zmíněny byly i zásluhy T. G. Masaroku 1935 ho parlament znovu ocenil a
ryka. Zapomenuto nebylo ani na dění v té době
odměnil za jeho osvoboditelské a budovau nás v Bolehošti. Před 100 lety se u nás slavitelské dílo
lo, chodily zde průvody občanů, vysazovaly se
stromy a to ještě po několik následujících let.
Slova jako pravda, víra, důstojnost nebo vlastenectví bychom si měli uvědomovat nejen
v souvislosti se vznikem republiky. Měli bychom více uctívat památku všech, kteří za jakoukoliv svobodu bojovali nebo položili svůj život. A že už jsme několikrát o svou nezávislost bojovat
museli.
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Nic není tak, jak se zdá
Ve středu 20. června jsme se rozjeli
do sousední vesnice Přepychy, kde jsme
navštívili Výstavu zrakových klamů s názvem "Okoklamy".
Schopnosti našich smyslů a našeho
mozku nás asi nikdy nepřestanou udivovat. Díky smyslům vnímáme svět okolo nás. Interaktivní
výstava s doprovodnými programy byly zaměřená na smyslové vnímání, zázraky přírodních jevů či důvtip různých vynálezů. Bylo dovoleno se exponátů dotýkat, ba bylo to přímo žádoucí mohli jsme si užít hru se světlem a stínem, dozvěděli jsme se něco o úžasném jevu zvaném "luminiscence", vytvořit si zářivé obrázky nebo nové loutky do stínového divadla, pohráli jsme si s
UV světlem - zkrátka jsme si odpoledne užili. A na úplný závěr přišla sladká tečka ve formě výborné točené zmrzliny.
Mgr. Denisa Školníková
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Opočnem za Kupkou
Kdo by neměl rád krásné věci. Krásně se oblékáme, obklopujeme se krásnými věcmi, jezdíme na krásné zahraniční dovolené. Ale krásně může být i za humny. O tom jsme se přesvědčili
ve středu 27. června, kdy jsme se vydali do Opočna.
Naše putování za památkami Opočna začalo hned po příjezdu autobusem v informačním
centru, kde jsme dostali pastelky a průvodce s úkoly, které musíme na naší průzkumné cestě
splnit.
Podle jistých indicií pak postupně procházíme celou trasu.
První zastavení bylo u Morového sloupu na náměstí, potom jsme hledali reliéf na klášterní
zdi, okolo zvonice a hřbitova jsme došli až na Trčkovo náměstí ke škole, cestou světla – průchodem – jsme přišli k rodnému domu Františka Kupky a okolo něj jsme zamířili do zámeckého
parku. Letohrádek, skleník, opukové skály, Zlatý potok, čínský pavilon, první a druhý rybník,
vodopády – bylo se na co koukat a po zámeckých schodech zpět na nádvoří zámku. Zde byl jeden z posledních úkolů: najít tajné dveře, které nás uvedou do výstavní síně s obrazy Fr. Kupky.
Povedlo se! Už tu na nás čekala zástupkyně města, která nám zadala ale už opravdu poslední
úkol. Najít obraz s koňmi, spočítat je a objevit ducha. Vše jsme splnili a vysloužili jsme si tím
list paní starostky Opočna, který potvrzuje úspěšné dokončení putování s Františkem Kupkou.
A nejen to. Na samý závěr přišla sladká tečka ve formě výborné opočenské zmrzliny. Jak
jinak, vždyť jsme byli v krásném městě Opočně.
Mgr. Denisa Školníková
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Začátek školního roku
Volný čas trávený s rodiči, sourozenci a kamarády, rozmazlování u babičky a dědy, sladké
lenošení, procházky, hry v přírodě, táboření - tomu všemu je teď konec. Je třeba znovu myslet
na školní povinnosti. Všichni zaměstnanci školy vše připravili, aby se děti i žáci mohli hned od
prvních dnů vzdělávat.
Často slýcháme rodiče: „Už aby ty prázdniny skončily! Už aby zase začala normálně škola!“ Dočkali se a tak jako vždy začátek školního roku byl pro mnohé slavnostním okamžikem.
Pro ty nejmenší, stejně tak jako pro jejich rodiče je však o něco významnější. Věřím, že i ti
ostatní, kteří se odpočatí vrátili do školy po prázdninách, se také aspoň trochu těšili. Ať už na
své kamarádky a kamarády, na učitelky nebo prostě jen na něco nového, co se ve škole naučí
nebo v ní zažijí.
Přeji proto nejen našim třem letošním prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a dařilo, ale
aby se do školy těšili a aby si kdykoliv v budoucnu nejen na tento den, ale na celá svá školní léta
uchovali dobré vzpomínky.
Ráda bych také řekla několik slov učitelkám, ale i všem nepedagogickým pracovníkům,
kterým pokračuje naplno další kus náročné a zodpovědné práce, kterou dělají. Obracím se rovněž i na rodiče žáků a na širší veřejnost. Vzdělávání musí být věcí nás všech. Na školní vzdělávání se hrne ze všech stran zdaleka ne vždy podložená kritika. Problémy, které neumíme vyřešit
tam, kde vznikají, jednoduše „přehazujeme“ na školu a učitele – od občanských postojů, přes
finanční a další gramotnosti, až po bezpečné chování ve škole nebo v dopravě. Je třeba odmítnout názor, že škola může vyřešit vše. Musíme neustále připomínat nejvlastnější poslání školy –
zajištění kvalitního vzdělání, které nelze garantovat mimo školu, dát dětem šanci a předpoklady
pro jejich osobní rozvoj.
Přeji všem úspěšný školní rok!
Mgr. Hana Boukalová
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Přišlo nám psaní
Vážená a milá paní ředitelko, vážené a milé dámy!
Tak je tu opět nový školní rok a naše nejmladší vnučka Pavlinka, která se už dlouhou dobu těší do školy, kam už pár let chodí milovaný bráška Jeník, se konečně dočkala.
Jsme nadšeni vaší školičkou pro předškoláky a školou pro školáky. Takřka rodinné prostředí, vždy krásně vyzdobené, vstřícnost a vlídnost vás všech. To nás naplňuje vědomím a pohodou, že jsou děti v těch nejlepších rukách. Jsme moc a moc rádi, že naše vnoučata potkalo
štěstí. Štěstí navštěvovat mateřskou a základní školu v Bolehošti.
A tak si vám všem dovolujeme z celého srdce popřát pevné zdraví, spokojenost a hodně
úspěchů ve vaší záslužné a náročné práci.
S upřímným pozdravem Jan a Věra Slukovi, Lipiny
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Začátek školního roku v mateřské škole
Ve středu 29. srpna naše školka opět otevřela po dvouměsíční pauze své dveře, abychom
tu společně s dětmi mohli zažívat nová dobrodružství, kamarádství a hlavně kopec legrace.
Přivítali jsme 24 dětí, z toho pouhých 5 chlapců a 19 děvčat. Přišli mezi nás také noví kamarádi a bylo co objevovat – nové hračky, velkou zahradu s pískovištěm a mnoho dalšího. Na
slzičky také došlo, ale jsme si jisti, že za pár dní bude všechno v pořádku a všichni se do školky
budou těšit.
Začátek září se ponese v duchu poznávání. Přestože téměř všechny děti navštěvovaly MŠ
už v minulém roce, řada věcí pro ně je nová a tak si v prvních týdnech budeme se staršími dětmi
opakovat a s novými seznamovat: s pravidly třídy, se svojí značkou, se svým místem u stolečku,
apod.
Pevně doufáme, že si společně nový školní rok jak se patří, užijeme!
Natálie Jarkovská, DiS.
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Činnost Sokola v letním
období
V letním období jsme nezaháleli a pokračovali v přípravách na další akce, které
se konaly v areálu Pod lípou i mimo něj. V sobotu 21. 7. se konal první plážový volejbal, museli
jsme po zimě připravit plážová hřiště, posekat okolní trávu a mnoho dalšího. Na volejbal dorazilo deset týmů, pro které bylo připravené skvělé zázemí a občerstvení. V odpoledních hodinách
proběhlo vyhlášení a všechna soutěžní družstva obdržela krásné ceny od našich sponzorů a za to
jim moc děkujeme. Další velkou akcí, na kterou jsme se pečlivě připravovali, byly Gulášové
slavnosti konané 11. srpna v Bolehošti před obecním úřadem. Velkým oříškem bylo, jaké zvolíme přestrojení na samotnou akci. Přemýšleli jsme skoro celý rok. Nakonec zvítězilo z několika
nápadů a návrhů indiánské přestrojení. Dalo to velmi hodně práce, ale výsledek stál za to, a proto patří veliké poděkování naší švadleně, která odvedla skvělou práci. Podle ohlasů bylo přestrojení dokonalé. Další náročnou prací bylo zajištění veškerého občerstvení přes objednání masa na
guláš a jeho samotná příprava. Dále připravit kýty na gril, objednat a dobře vychladit pivo a
mnoho dalšího. Také jsme připravili pro návštěvníky ve spolupráci s pivovarem Primátor Náchod soutěž v pivní štafetě. Soutěž je velmi oblíbená, protože v letošním ročníku se přihlásilo již
patnáct soutěžních týmů. Věříme, že se celá akce velice zdařila a lze to soudit i podle počtu a
ohlasu návštěvníků, kterých přišlo více než dva tisíce. Náš stánek se soutěžním gulášem se
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umístil na prvním místě podle hodnocení diváků a také jsme získali první místo za nejoriginálnější stánek, který vyhodnotila odborná porota. Nakonec patří poděkování celému obecnímu
úřadu za skvěle připravenou akci. Dne 18. srpna proběhl v areálu Pod lípou druhý plážový volejbal, na který dorazilo osm týmů a opět bylo připraveno bohaté občerstvení, kde nechyběla
grilovaná kýta, domácí škvarky a jako zákusek ke kávě usmažily naše ženy domácí bavorské
vdolečky. Poděkování patří všem, kteří se o tyto akce starají a všem sponzorům za jejich dary.
Mezi nemalé přispěvovatele patří obec Bolehošť, od které jsme obdrželi finanční dotaci ve
výši 15 000 Kč a tuto částku jsme použili na zorganizování výletu pro naše seniory (doprava a vstupné), akce pro naše nejmenší (dětský den, čarodějnice), nákup pohonných hmot
na údržbu zeleně, rekonstrukci herních prvků pro děti (nákup barev, dřeva a spojovacího
materiálu), platby režijních nákladů (energie, voda, plyn a dřevo). Nakonec zmíním připravovanou akci, která proběhne 29. září v areálu Pod lípou na počest svatého Václava. Točit se
bude Svatováclavské pivo s názvem (špringl) a k tomu nebude samozřejmě chybět občerstvení.
K poslechu a tanci bude hrát živá hudba.
připravil Petr Prause
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Z oddílu cvičenek SK SOKOLA LIPINY
Uplynulé letní období, kdy teploty dosahovaly tropického počasí, se nám moc cvičit nechtělo. Osvěžovaly jsme se v bazénu a relaxovaly raději v prostorách svých domovů. Neodolaly
jsme však možnosti - zhlédnout výstavu repliky korunovačních klenotů na zámku v Novém
Městě n. Met. A tak jsme se místo cvičení vydaly na cestu, abychom unikátní poklad poznaly a
viděly na vlastní oči. Ten den bylo výjimečně uplakané počasí, a tak jsme část dne prožívaly
pod novoměstským podloubím v místních cukrárnách a s dobrým obědem v restauraci "Rajská
zahrada". No a co říci k výstavě? Byla to jedinečná příležitost oživit si historii a dobu vlády Karla IV, od jehož úmrtí uplynulo již 640 let. Říká se, že každý správný Čech by měl aspoň jednou
za život spatřit tyto klenoty. My jsme je viděly a obdivovaly jak historii, tak umění současných
mistrů.
Hana Joštová

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 35 -

O činnosti sboru
Vážení spoluobčané, je zde poslední
číslo letošního zpravodaje a s ním přinášíme
novinky o činnosti našeho sboru.
Léto jsme s dětmi zahájili ve znamení
každoročního hasičského tábora na Záhornici, který byl letos ve stylu NA PALUBĚ a už od prvního dne byl spojen s různými aktivitami.
Kromě sběru dřeva na večerní oheň se také nasbíral materiál, ze kterého si děti v týmech vyrobily loďky.
Druhý den tábor navštívil senátor za Královéhradecký kraj pan Miroslav Antl, se kterým
jsme si udělali fotku v pirátských kostýmech. Odpoledne nás navštívil klub vojenské historie
z Dobrušky s prezentací výzbroje, motocyklů a automobilů z období druhé světové války, na
kterých jsme se mohli projet a také si zastřílet z různých zbraní. Večer se vyráběli papoušci na
párty s králem Jelimánem, tučňákem a zebrou.
Třetí den jsme se vydali na výlet do Zoo parku Stěžery. Po návratu si děti namalovaly rybičky do akvárka a poté si vyzkoušely karaoke, při které si užily mnoho zábavy.
Následující ráno a dopoledne se neslo ve znamení her, děti si mohly vybrat od vybíjené až
po Člověče, nezlob se. Před obědem každý z nich napsal nebo namaloval domů dopis rodičům.
Odpoledne je čekal další výlet, tentokráte do výtopny v Jaroměři, kde si děti prohlédly historické mašinky. Navečer byl připravený kadeřnický salón a všichni dohromady oslavili narozeniny
malé Karolínky.
Pátý den následoval pěší výlet do Přepych na výstavu očních klamů, po jehož návratu si
nejen děti, ale také vedoucí užili vodní hrátky s klouzačkami. Navečer přijel SDH Trnov s pre-
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zentací nové cisterny. Večeři si tento den děti musely připravit samy v podobě kotlíkového guláše. V noci pro ně byla připravena stezka odvahy.
Šestý den si děti vyráběly sudy na hračky a poté je čekalo překvapení v podobě koní, kdy
se mohly svézt nejen na koni, ale také v kočáře. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední táborový večer, byl zahájen již odpoledne poutí s řetízkovým kolotočem, střelnicí, vodními atrakcemi a spoustou dalšího. Na závěr byla připravena diskotéka.
Sedmý den jsme opět zahájili krmením zvířat na místní farmě, ze kterého se děti vrátily
přestrojené za zvířátka, a v táboře na ně čekal Noe. Odpoledne spolu s vedoucími sbalili stany a
následně jim byly předány diplomy a drobnosti na památku na letošní tábor.
Během léta jsme taktéž museli dvakrát využít naši techniku při požárech v obci. Dne 7.
srpna jsme byli přivoláni k požáru strniště u Chropotínského háje, při kterém zasahovaly jednotky devíti hasičských sborů. Následně jsme byli 16. srpna společně s hasiči z Dobrušky a SDH

Týniště nad Orlicí a Třebechovic pod Orebem přivoláni k požáru pergoly v Bolehošti nedaleko
obecního úřadu.
Na závěr na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018, uvádíme
dle bodu IV/1 následující vyúčtování poskytnutých prostředků:
Pro rok 2018 jsme žádali o dotaci na provoz SDH ve výši 50 000,- Kč. Za výše schválenou dotaci byly uhrazeny energie za klubovnu na Obecním úřadě, kterou máme v pronájmu, za
období 2. 1. 2017 – 4. 1. 2018 ve výši 1 168,- Kč. Dále byly z dotace pořízeny plakáty, pozvánky, štítky na poháry, pojistky na hadice, lékárnička pro děti, příspěvek na občerstvení pro delegáty OSH, ceny na Okrskovou soutěž SDH, která se konala v rámci oslav 140. let založení SDH
v Lipinách. Částečně byla použita dotace na každoroční 7 denní tábor s malými hasiči, který byl
letos opět mezinárodní. Celkem jsme tedy vyčerpali dotaci od obce ve výši 21 249,31 Kč. Nevyčerpaná dotace ve výši 28 750,69 Kč byla vrácena dne 4. 9. 2018 zpět obci.
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V následujících měsících zahájíme znovu pravidelné tréninky s dětmi a
v září uspořádáme opět branný závod
družstev, který je každoročním tréninkem dovedností, které děti využijí při
hře Plamen.
Za SDH Bolehošť kulturní referent
Vojtěch Drašnar
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Aktivity s koňmi
Chtěl bych touto cestou poděkovat
panu starostovi a zastupitelům obce za udělenou dotaci našemu spolku JS Vesna Nepasice - statek Lipiny z.s. Dotace byla použita na provoz jezdecké stáje (nákup ohradníkového materiálu, stájového nářadí, bezpečnostních prvků, částí postrojů) a podporu mládeže.
Lukáš Mencl

Fotografie z akcí:
akce s dětmi pořádaná pro ZŠ Bolehošť
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dětský den v Albrechticích n. O.
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MC Ratolest – jízda na voze v rámci příměstských táborů
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Na základě oznámení k volbám do zastupitelstev obcí mohli zástupci kandidátních listin zveřejnit své materiály v tomto vydání zpravodaje.
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PATRIOTI Bolehoště

















1
2

Kubíček Petr
Řezníček Ondřej

BEZPP
BEZPP

starosta
osoba samostatně výdělečně činná

3

Lelák Ivan Ing.

BEZPP

konstruktér

4

Jelínková Alena Mgr.

BEZPP

učitelka

5

Erben Jaroslav Mgr.

BEZPP

jednatel marketingové agentury

6

Karásek Tomáš Mgr.

BEZPP

vývojový inženýr

7

Valenta Milan

BEZPP

důchodce

8

Špaček Miloš

BEZPP

strojvůdce

9

Hojný Petr

BEZPP

osoba samostatně výdělečně činná



Jsme nezávislí kandidáti se zájmem o rozvoj naší obce.
Nemáme před sebou úkoly, které musíme splnit,
ale chceme se zaměřit mj. na těchto důležitých 10 oblastí:
 obnova a výstavba místních komunikací a chodníků 
 výstavba stavebních parcel pro mladé rodiny 
 zachování poštovních služeb v obci 
 příprava odkanalizování všech částí obce 
 obnova vodovodního řádu v B. Lhotě a na Habeši 
 výstavba sportovního areálu pro školu i veřejnost 
 podporovat místní spolky v jejich zájmové činnosti i pro veřejnost 
 podpora sociálních a zdravotních služeb pro naše občany 
 udržení rozsahu autobusových a vlakových spojů 
 rozvoj obecní knihovny 

Přijďte k volbám ve dnech 5. – 6. října 2018.
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Výběr akcí Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n. K.
ZÁŘÍ – PROSINEC 2018
Správní budova Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
Celoroční provoz - Plachetkův památník
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku
obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je
na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961),
rodáka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické
společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků a
organizací.
Celoroční provoz - Fotohistorie města Rychnova
and Kněžnou
Nedávnou historii města v prostorách bývalých kasáren připomíná na 228 fotografií, kdy nejstarší z nich
pocházejí z 19. století, nejnovější pak z konce 2. světové války. Snímky v expozici zaznamenávají kromě
běžného života lidí, i důležité historické události jako
oslavy osvobození v roce 1945.
Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
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Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, www.moh.cz
28. 4. – 28. 10. 2018
Stálá expozice galerie na téma „Malíři Orlických hor a Podorlicka“
Stálá expozice galerie je pozoruhodnou kolekcí maleb Jana Trampoty, Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Vincence Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo Bedřicha Piskače. V expozici
malířů 2. poloviny 20. století naleznete obrazy Aleše Lamra, Jiřího Kaloče nebo Vladimíra Hanuše.
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.
22. 6. – 23. 9. 2018
Výstava na téma „Plakáty Divadla Husa na provázku ze 70. let minulého století
Výtvarníci spolupracující s brněnskou scénou divadla Husa na provázku použili pro propagační
materiály divadla na svou dobu technicky originální a výtvarně neobvyklé postupy, včetně slavného „prostříleného“ plakátu pro představení Nikola Šuhaj loupežník. Vernisáž výstavy 22. 6.
2018 od 17 hodin v rámci zahájení Poláčkova léta s kulturním programem.
15. 9. – 28. 10. 2018
Výstava na téma „Potštejn a okolí v kresbách Alžběty Dobřenské“
Kolekce autentických kresebných záznamů hraběnky Alžběty Harbuval-Chamaré, provdané
Dobřenské, v nichž kreslířka zachytila dnes již zmizelou podobu Potštejna ve 2. polovině 19.
století. Výstava z výtvarných sbírek Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
28. 10. 2018
Rozloučení s výstavní sezónou 2018
Při tradičním rozloučení s výstavní sezónou 2018 čeká na návštěvníky v Orlické galerii doprovodný kulturní program.
15. 12. 2018
Tradiční vánoční jarmark
I tento rok na vás čeká ve svátečním čase již tradiční jarmark, a to v prvním patře Kolowratského zámku.
Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz, www.sypka-moh.cz
15. září – 31. prosince 2018
Výstava na téma „Tajemství barev“
Unikátní interaktivní výstava Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou dovolí
návštěvníkům nahlédnout do myslí a představ našich předků. Poznáte a také si sami vyzkoušíte,
jak naši předkové napříč věky - od pravěku po současnost - vyráběli a používali barvy!
29. 9. 2018
Dílna na téma „Vyrob si svého draka!“
Podzim je tradičním časem pouštění draků. V minulosti si děti draky běžně vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého vlastního papírového draka. Těšit se můžete také
na originální dračí loutkové divadlo.
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27. 10. 2018
Dílna na téma „Dušičky v Sýpce“
Dušičky, stejně jako populární Halloween, jsou prastarými svátky s kořeny pravěkém keltském
svátku samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných
lucernách – v našich zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.
1. 12. 2018
Dílna na téma „Vítání adventu v Sýpce“
Sobota předcházející první adventní neděli je v Sýpce již tradičně ve znamení výroby adventních věnců.
Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
18. 5. - 23. 9.
2018
Výstava na
téma „Milča
Eremiášová:
Prostor
v krajce a
krajka v prostoru“
Výstava Prostor v krajce a
krajka v prostoru, která
vznikla k příležitosti 80.
životního jubilea významné
české výtvarnice Milči
Eremiášové,
která působila
jako pedagog při Školském ústavu umělecké výroby v Praze. Získala uznání na mnoha výstavách doma i ve světě. Její práce mohli obdivovat i návštěvníci světové výstavy EXPO Montreal
1967. Pro naše muzeum, které vlastní nejen autorčina díla reprezentující Československo v
Montrealu, je čest uspořádat při této příležitosti výstavu, představující starší i nejnovější díla
této uznávané výtvarnice a krajkářky.
Říjen 2018
Výstava na téma „Středověký Vamberk“
Archeoložka Martina Beková prezentuje výsledky záchranného archeologického výzkumu na
místě rodinného domu ve Vamberku. V průběhu vernisáže proběhne výpal středověké keramiky
Bohumírem Dragounem.
Změny akcí vyhrazeny.
Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea a jeho poboček.
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ZAPOJTE SE DO
NEPETUJ!
Co je to #Nepetuj a jak se zapojit?
Není nám lhostejné životní prostředí a stále narůstající náklady za svoz
odpadů, proto jsme se rozhodli, že se staneme partnerem ekologické kampaně
#Nepetuj a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových PET lahví a
zároveň měnit myšlení lidí kolem nás. Například tím, že si zakoupíte lahev na více použití, nebo samotnou PET lahev několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na úřadě přichystány etikety #Nepetuj,
které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji lahev a jít příkladem
svému okolí. Poté je možné na webu www.nepetuj.cz etiketu zaregistrovat a
soutěžit o ceny. Při registraci je možné zapsat i počet naplnění lahve. Díky tomu
budeme schopni světu říci, kolik jste vy, naši občané, ušetřili PET lahví.
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším generacím.
Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest, jak jen nečinně nepřihlížet globálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostředí, se můžete registrací své etikety zapojit do soutěže o věcné ceny od partnerů kampaně #Nepetuj.
Více informací naleznete na webu www.nepetuj.cz.
Chcete se zasmát?
Na YouTube v rámci pořadu MOJE ODPADKY můžete shlédnout klipy ke
kampani #Nepetuj. Najdete tam např. upravenou verzi písničky Kde pak ty
ptáčku hnízdo máš od Karla Gotta, předělané Despacito aj.

JE ČAS SE ZAMYSLET!
www.nepetuj.cz

