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Vážení občané,

máme před sebou nový rok 2007, do kterého bych Vám chtěl ještě jednou popřát hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti. Když se ohlédneme zpět do roku 2006, tento rok byl hodnocen před komunálními
volbami do zastupitelstev obcí a dá se říci i celé volební období. Je pravdou, že se provedlo mnoho
práce pro rozvoj obce a zkulturnění našeho životního prostředí . V roce 2007 nás čeká investiční akce
v Základní škole a mateřské škole v Bolehošti a to vybudování nového sociálního zařízení .
Na tuto akci máme zažádáno o dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje ve
výši 50 % . V roce 2008 bude realizována II. etapa výstavby, dojde k úpravám prostorů pro kuchyň a
jídelnu včetně nového gastronomického zařízení v souladu s hygienickými normami . Prioritou
následujících roků budou úhrady úvěru za plynofikaci obce a za nákup Obecního hostince v Bolehošti
ke snížení dluhu obce na minimální částku. Dále se počítá se zabezpečením řádného chodu obce
s nezbytně nutnými výdaji. Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli vydávat Zpravodaj obce Bolehošť,
aktuální informace budou průběžně sdělovány v tomto zpravodaji a dále na zasedání zastupitelstva.
Na závěr bych chtěl popřát všem občanům spokojený život v obci, ale k tomu je zapotřebí
vzájemná úcta, tolerance a přátelství mezi občany. Přeji proto nám všem, abychom se v naší obci cítili
spokojeni a vykročili společně do roku 2007 jako přátelé, kteří se chtějí společně podílet na rozvoji
naší obce.
S upřímným přáním všeho dobrého v roce 2007 pro vás a vaše blízké
František Kouba, starosta obce


Pozvánka na společenské akce v Bolehošti:

Myslivecký ples – 20. ledna 07
Společenský ples obcí Bolehošť, Ledce, Očelice,
Přepychy, Vysoký Újezd a Jílovice
K poslechu a tanci hrají „STREJCI“ – 2. února 07
Hasičský bál – 17. února 07
Maškarní karneval pro děti – 18. února 07
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Ohlédnutí za kulturou a děním v obci na sklonku uplynulého roku 2006

Mikulášská besídka

písniček.Potom mezi děti zavítali čerti s Mikulášem
a andílkem, aby odměnili žáky škol za připravené
pásmo a následně navštívili všechny zúčastněné
děti v sále. Věříme, že nakonec byly všechny hodné
a po sladké odměně od čertů i spokojené. Závěr
patřil opět těm nejmenším, kteří si mohli sami či
s rodiči zatancovat na dětské diskotéce. Sál KD
v Bolehošti byl téměř zcela zaplněn, což znamená,
že tato akce se stává skutečnou tradicí. Velmi dobrá
účast byla jistě i odměnou lidem za práci
s přípravami a zároveň pro všechny pozvánkou na
další, tedy letošní Mikulášskou besídku.

Kdo nenavštívil, či dokonce ani neslyšel
o tradiční Mikulášské besídce v Bolehošti,
o mnoho přišel. Jako každý rok bylo pro děti
připravené zábavné odpoledne, které se tentokrát
konalo 9. prosince a hlavním pořadatelem bylo SDH
obce Bolehošť. Pro ty, co neměli tu možnost se
zúčastnit, uvádíme malé ohlédnutí. Na úvod
vystoupily děti ze Základní školy a mateřské školy
v Bolehošti s připraveným pásmem básniček a

Vánoční setkání důchodců
190. výročí od založení ZŠ.K této události zároveň
předal ředitelce ZŠ a MŠ Mgr.H. Boukalové jubilejní
plaketu. Následující program byl zcela volný
a k poslechu či tanci zde hrála i živá hudba. Na
stolech vonělo vánoční cukroví a součástí malého
pohoštění byla i večeře. Věříme, že se toto setkání
všem líbilo a že se příští rok všichni opět sejdou
a vezmou s sebou i své přátele či sousedy. Na
setkání se přišlo pobavit 45 občanů a nějaká volná
místa se zde pro příští rok jistě najdou.

V pořadí 5. setkání důchodců proběhlo jako
předchozí v čase adventu. Odpolední posezení se
uskutečnilo 16. prosince od 14 h. v zasedací
místnosti Obecního hostince. Na úvod řekl několik
vět pan starosta obce F. Kouba. Dále žáci základní
školy zazpívali a zahráli krátké divadelní scénky,
které si připravili nejen pro své babičky a dědečky.
Před zahájením volného programu pan starosta
ještě zmínil, že v roce 2006 si připomínáme
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Žáci se nezajímali pouze o betlémy, ale vyptávali se
pana starosty dál:
Jaké to je být povoláním starostou? Je to
příznačné slovo. Je to starost, ale zároveň i radost.
Musím se zodpovídat všem občanům, rodičům
i prarodičům. Dobrého starostu musí práce bavit,
věnovat tomu volný čas a mít chuť udělat i něco
navíc.
Co Vás vedlo k tomu znovu vystavět zvoničku?
Důvodů bylo několik. Zvonička se kdysi objevovala
na razítku a pečeti Bolehoště (roku 1840), a protože
roku 2004 bylo výročí založení obce, byl nám udělen
znak a prapor a navíc se dochoval starý zvon,
rozhodli jsme se zvoničku obnovit.
Kolik je v Bolehošti psů? Každý pes musí mít svou
známku s číslem a s názvem obce Bolehošť. Podle
toho víme, že je tu 185 přihlášených psů. Psi se
přihlašují od dosažení půl roku věku a platí se za ně
50 Kč ročně (za každého dalšího psa 75 Kč).

Divadlo
V neděli 3.prosince jsme měli možnost navštívit
divadelní představení pro děti Čert a Káča.
Představení se konalo v sále KD obce Bolehošť.
Děti měly vstup zdarma. Byl to dárek od OÚ
k Mikuláši a ke 190. výročí od založení ZŠ Bolehošť.
Pohádku sehrál divadelní ochotnický spolek
Zdobničan z Vamberka.

Příspěvky organizací

Vánoce v ZŠ a MŠ Bolehošť
Pokud byste navštívili bolehošťskou školu v době
adventu, dýchla by na Vás ta pravá vánoční
atmosféra.
Žáci, pod vedením paní učitelky a vychovatelky
v jedné osobě D. Školníkové, vyrobili čerty,
Mikuláše, lucerničky, zlaté kapříky, věnce a svícny
z chvojí a jimi postupně zaplnili celou budovu. Škola
byla provoněná perníčky, které si děti upekly a také
samy nazdobily.
Žáci se však nepodíleli pouze na výzdobě školy, ale
také se zúčastnili předvánočních kulturních akcích.
V sobotu 9. 12. se konala Mikulášská besídka, na
které vystoupili se svým pásmem písniček, tanečků
a krátkých pohádek O kůzlátkách, Smolíčkovi
a Zatoulaném kuřeti.
Tím ale naše Vánoce nekončily. Žáky čekal ještě
výlet do Třebechovic p.O. na prohlídku Betléma.
Děti si připravily vánoční hostinu s vlastnoručně
vyrobenými chuťovkami. Celou školou zněly vánoční
koledy a u rozsvíceného stromku na ně čekala
bohatá nadílka.
Pár dní před Vánocemi byly děti pozvány na
návštěvu obecního úřadu. Pan starosta si pro ně
nachystal ukázku ze své krásné sbírky betlémů. Žáci
toho využili a hned se pana starosty ptali:

Otázky pokračovaly a zvídavé děti se ještě
dověděly, kolik je v současné době v obci obyvatel,
jaké jsou cíle tohoto volebního období, zda-li se
plánuje do budoucna něco udělat s hřištěm. Zde pan
starosta využil příležitosti, aby
děti
vyzval
k udržování
pořádku v obci a neničení
majetku. Jako příklad použil
autobusovou
zastávku
u pošty, která je už značně
poničená. Děti mu slíbily,
že se budou chovat slušně.
Na potvrzení svých slov pak
položily
vánoční
svícen
u Pomníku padlých jako
projev úcty a vzpomínky.
Sami čtenáři tohoto článku
si jistě udělají představu, že
návštěva u pana starosty
byla
velmi
zajímavá
a přínosná.
A co děti dostaly pod
vánoční stromeček? Zde je několik ukázek:
Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Hana Boukalová

Kolik máte betlémů? Mám jich přes 80. Dřevěné,
keramické, papírové… Letos mi přibyly další tři. Ten
nejstarší jsme mívali pod stromečkem, když jsem
byl ještě malý. Je asi 60 let starý.
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Zvoníci v Bolehošti

zvoničky bolehošťský zvon získal důstojné místo. Při
příležitosti uvedených oslav, které se konaly 28.
srpna 2004, byl
kovolitcem panem Janečkem
z Merklovic odlit nový lhotecký zvon. Po 62 letech
Bolehošťská Lhota získala nový zvon, který byl
umístěn na původní místo a to do věžičky hasičské
zbrojnice. Přiblížením historických událostí jsme se
dostali k podstatě celé věci a to, že na bolehošťský
a lhotecký zvon se od oslav zvoní poledne každou
neděli a ve svátcích. Bez zájmu dětí a podpory
rodičů by se pravděpodobně zvonění nekonalo.
Děkuji dětem a obdivuji je, že jdou zvonit za
každého počasí a v době nedělního oběda. Děkuji
panu Janu Ježkovi. Zvonění není vůbec jednoduché,
ale naše děti se staly mistry zvonění a za to jím patří
poděkování.
Zvoníci: Jan Ježek, Zdeněk Lodr, Zbyněk Lodr,
Josef Hroch, Leona Kubcová, Kateřina Fabiánová a
Alice Sedláková.

(Orlický týdeník - Rychnov nad Kněžnou)
Zvonící děti z Bolehoště za odměnu navštívily dne
31.prosince 2006 v Rychnově n.K. zvon Kryštof.

„Děti mě naučily zvonit, takže zvoním někdy i já.“
starosta František Kouba

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Bolehošti byl založen již
v roce 1878 a v současné době má 63 členů. Z toho
je 10 žen, 13 dětí a 43 mužů.
Výbor sboru je toho složení:
Z historie bolehošťského a lhoteckého zvonu:
V Bolehošti se zvoní od roku 1644, kdy se pro obec
nechal odlít zvon v Hradci Králové od kovolitce
Martina Exnera. Nápis na zvonu zní: TENTO –
ZWON – GEST – SLIT – ODEMNE – MARTINA
EXNERA – W - MESTE KRALOVE – HRADCI –
NAD LABEM – 1644. V dřívějších dobách se v obci
zvonilo vždy ráno, v poledne a večer. Za 1. sv. války
bolehošťský a lhotecký zvon přežil rekvizici pro
válečné účely. Poslední noc před jejich odvezením
se je obětavým občanům
podařilo sundat a
zakopat. Za 2. sv. války, dne 23. března 1942 se
zvonilo v obci naposledy a zvony byly odvezeny a
musely být odevzdány pro německé válečné účely.
Po válce se bolehošťský zvon vrátil do domoviny až
z Hamburku. Lhotecký zvon takovéto štěstí neměl a
zůstal v Německu. Buď zapomenutý někde ve
skladě a nebo byl použitý pro válečné účely.
Bolehošťský zvon byl umístěn na hasičskou zbrojnici
v Bolehošti a na tomto zvonu se zvonil umíráček. Po
vybudování místního rozhlasu se používalo zvukové
nahrávky. Tím zvon vešel v zapomenutí a navíc byl
tento historický skvost umístěn i na nevhodné
místo. V roce 2004 při příležitosti udělení obecních
symbolů, tj. znaku a praporu u při příležitosti 610.
výročí od první zmínky o obci, byla vystavěna nová
zvonice. Ta byla vystavěna dle historické podoby,
kde se tato stavba objevovala již v roce 1840 na
bolehošťské pečeti a později začátkem 19. století na
obecním razítku. Tato dominanta je právě včleněna
do obecního znaku a praporu. Výstavbou nové

starosta sboru
místostarosta sboru
velitel sboru
pokladník – hospodářka
jednatel sboru
vedoucí mládeže
referentka žen
revizní komise

Jan Baše ml.
Jar. Miřijovský ml.
Jan Ježek
Lenka Drašnarová
Milan Ježek
Miloš Čtvrtečka
Dana Jelenová
Pavel Ježek
Václav Touc
Dne 13. ledna se uskutečnila výroční členská
schůze v Obecním hostinci, které se zúčastnilo 35
členů SDH v Bolehošti a 9 hostů z okolních sborů,
zařazených do našeho 19. okrsku a dále starosta
obce
F.
Kouba
s
ředitelem
Agrospolu
Ing. P. Kupkou.
Na schůzi se mimo jiné schválil i plán činnosti pro
rok 2007. V plánu pro 1. čtvrtletí 2007 je mj.:
příprava vozidel na STK a letní provoz
zahájení činnosti mladých hasičů po zimní
přestávce
pořádání tradičního hasičského bálu – 17. února
požádání tradičního maškarního karnevalu pro
děti – 18. února
V dalších vydáních zpravodaje vám nabídneme
pohled do historie SDH v Bolehošti a vždy aktuální
informace o naši činnosti.
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Nabídky a sdělení !

Poslední vítání občánků proběhlo 23. září 2006

Zde nabízíme místo všem příspěvkovým
i soukromým organizacím, které mohou
prezentovat nejen své služby a nabídky, ale
mohou přispět i články o získaném ocenění,
dosaženém úspěchu nebo novinkách.

Kniha „Bolehošť v zrcadle dějin“
Máte-li zájem získat tuto neopakovatelnou knihu,
předkládejte prosím své objednávky na OÚ do
konce února 2007. Kniha bude opět vydána
v omezeném množství výtisků.
Kniha byla zpracována k 610. výročí od první
zmínky v obci. Najdete v ní historický vývoj
všech částí obce, vč. seznamu gruntů. Autor
knihy čerpal z mnoha kronik, pamětních knih,
archivů, literatury i novinových a odborných
článků.

Významná životní výročí oslavili:
Božena Krejčová
Růžena Valášková
Jiří Janoušek
Miroslava Bašová
Zdeňka Navrátilová
Růžena Lhotská
Josef Hroch
Marie Štěchová
Terezie Segečová
Jaroslav Gois
Jan Cejnar
Anna Voltrová
Josef Hanousek
Anna Koubová
Věra Podzimková
Jiřina Goisová
Oldřich Holub
Vincencie Moravcová
Růžena Čižinská
Olga Pultarová
Jiří Fišer
Věra Potočková
Miloslav Vondráček
Vlasta Učíková

Maminkám s malými dětmi
Jelikož není v obci vhodný prostor pro trávení
volného času malých dětí a jejich maminek
v době nepříznivého počasí, nabízíme možnost
každou středu v dopoledních hodinách (9-11h)
navštívit s dětmi tělocvičnu v ZŠ. Jedná se zatím
o zkušební provoz a bude záležet na zájmu
maminek, jejich možnostech a ochotě. Lze
domluvit i jiný den a hodinu v týdnu, bude ale
třeba respektovat provoz ZŠ a MŠ. K dispozici
jsou matrace a prostor na hraní. Vítány budou
vlastní hračky. Kdo by měl zájem (tatínky
nevyjímaje),
bližší
informace
podá
pí. Marcela Máslová. Zahájení se přepokládá ve
středu 31. ledna 2007.

Společenská kronika
V roce 2006 se v Bolehošti narodilo
6 nových občánků:
Vít Vaniš
Michala Machová
Martin Cvejn
Lenka Trantová
Tomáš Tavali
Jiří Touc

93 let – březen 2006
92 let – březen 2006
91 let – listopad 2006
90 let – červenec 2006
87 let – únor 2006
86 let – srpen 2006
85 let – březen 2006
85 let – říjen 2006
84 let – červenec 2006
83 let – březen 2006
83 let – září 2006
82 let – únor 2006
82 let – březen 2006
82 let – květen 2006
82 let – květen 2006
82 let – říjen 2006
81 let – únor 2006
81 let – únor 2006
81 let – březen 2006
80 let – únor 2006
80 let – duben 2006
80 let – srpen 2006
80 let – září 2006
80 let – listopad 2006

Rozloučili jsme se s:

únor 2006
březen 2006
duben 2006
červenec 2006
srpen 2006
říjen 2006

Jarmilou Miřijovskou
Marií Hájkovou
Anežkou Škaldovou
Marií Tošovskou

květen 2006
srpen 2006
září 2006
prosinec 2006

Tedy sečteno a podtrženo, ke dni
31. prosince 2006 bylo v Bolehošti trvale
přihlášených 573 obyvatel.
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Zprávy ze zastupitelstva
Projednané body uplynulého čtvrtletí
Usnesení z 1. zasedání obecního
zastupitelstva dne 16.11.2006

Usnesení z 2. zasedání obecního
zastupitelstva dne 14.12.2006
Zastupitelstvo schválilo:
1. Rozdělení invest. prací ve škole na 2 etapy:
a. v roce 2007 – přístavba sociálního
zařízení
b. v roce 2008 – přestavba a vybavení
kuchyně
2. Petra Prause novým členem školské rady
3. Příspěvek na osobního asistenta pro
F.Havlíka

Zastupitelstvo schválilo:
1. Smlouvu o smlouvě budoucí na dodávku
gastr. zařízení do ZŠ a MŠ Bolehošť
2. Odměny pro neuvolněné zastupitele
3. Snížení nájmu za byt pro nájemce
pohostinství o 1000 Kč od 12/2006
4. Rozpočtové opatření č. položky 5008 a 5009
5. Pověření starostovi k jednání za obec
6. Jednací řád

Počátkem
školního
roku
1914/1915
navštěvovalo školu 177 žáků / 106 chlapců a 71
dívek. Školu navštěvovalo 129 katolických a 48
dětí evangelických. Vyučovalo se ve 4 třídách.
Ve školním roce 1915/1916 navštěvovalo školu
188 žáků, z toho 110 chlapců a 78 dívek. Kde ty
děti jsou, kde ty časy jsou!
Jako většina školských zařízení v posledních
letech i my jsme se dostali do problému
podstavu žáků. Škola je krásná a všichni v obci
máme zájem ji zachovat. V současné době se ve
škole vyučuje 1. až 5. ročník. Z obecních
prostředků musíme vynaložit nemalé finance na
její provoz. Vzhledem k nízkému počtu žáků
však přispíváme i na platy zaměstnanců, protože
státní dotace jsou ponížené a nedostačující.
Vzhledem k tomu, že za poslední tři roky jsme
v obci vítali na třicet nově narozených dětí, jedná
se o přechodný jev. V současné době školu
navštěvuje 16 žáků 1.-5. ročníku a v mateřské
škole je 19 dětí.
V roce 2007 až 2008 dojde k přístavbě
sociálního zařízení, stavebním úpravám kuchyně
a přilehlých prostor, včetně vybavení novým
gastronomickým zařízením.

Historie
Základní škola
V Bolehošti a přilehlých obcí se začalo učit již
v roce 1816. Před tímto rokem se vyučovalo jen
v zimě a to vždy v některém statku. Učitel byl občan
domácí sběhlí ve čtení, psaní a počítání. Roku 1816
zřídila obec z pastoušky školu. Pastouška stála na
témže místě, na kterém stojí nyní škola. Roku 1863
rozdělily se děti dle vyznání a občané evangeličtí po
vydání císařského patentu z roku 1861 postavili si
školu roku 1863 č.p. 72 pro své děti a bylo jich 80.
I katolíci postavili školu novou v roce 1964 pro své
děti a to na místě,kde stávala stará. Dne 6. června
1864 byl položen základní kámen a 17. listopadu
tohoto roku byla vysvěcena. V roce 1864
navštěvovalo školu 77 katolických dětí. V roce 1884
byla školní budova zvednuta o 1 poschodí. V roce
1903 evangelíci zrušili evangelickou školu na návrh
představenstva obce a děti začaly chodit společně
do školy veřejné. V roce 1914 byla provedena
přístavba školní budovy do dnešní podoby.

Před rokem 1914

Z roku 2004
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obcí Poorlicko. Jeho členy jsou města Týniště n. O.,
Borohrádek a obce Albrechtice n. O., Lípa n. O.,
Nová Ves, Bolehošť, Žďár n. O., Čermná n. O.
a Horní Jelení. Všechny členské obce, vyjma obce
Horní Jelení, se nacházejí v okrese Rychnov n. K.
v Královéhradeckém kraji. Obec Horní Jelení náleží
do kraje Pardubického. Obec je současně členem
Dobrovolného svazku obcí Holicko.
Území je charakteristické zejména rozsáhlými lesy,
tvořícími více než jednu polovinu celkové katastrální
výměry mikroregionu. Na jihozápadní straně se
rozkládají od okolí Chocně, Holic až k HK. Na
severovýchodní straně pak od Třebechovic p. O. až
k Česticím.
Zemědělské
pozemky
tvoří
zejména údolní nivu
řeky
Orlice
a podstatnou část
katastrálního území
obce
Bolehošť.
Jejich
celková
výměra činí přibližně
jednu třetinu území
mikroregionu.
V údolní nivě je velké
množství přírodních
atraktivit, které jsou
v ČR výjimečné.
Jedná se zejména
o
říční
meandry
s
množstvím
rozmanité
fauny
a flóry.
Důležitými
doprav.
spojnicemi
území
Poorlicka s okolím
jsou
komunikace
I/11, II/304, 305,
II/317, 318, III/3051,
III/3162 a dále potom
železnice. Významný
železniční
uzel
v Týništi n. O.
umožňuje
spojení
Poorlicka
s
HK,
Chocní, Meziměstím
a
přes
Lichkov
s Polskem. Týništěm
n. O. probíhají současně i dálkové autobusové linky
směrem na Žamberk a HK. Všechny tyto dopravně
obslužné prvky vytvářejí pro území dobré
předpoklady pro budoucí ekonomický rozvoj.


„Znáte okolí své obce?“
Ti z Vás, kteří si nejsou zcela jisti,
snad uvítají naši pozvánku do
Mikroregionu Poorlicko.
Svazek
obcí
Poorlicko
byl
založen
a zaregistrován 29.6.1993 OÚ v Rychnově n.K..
Svazek má 9 členských obcí s počtem obyvatel cca
13 500. Výměra území
činí cca 14 600 ha.
Po
založení
svazek
vyřešil problémy spojené
s likvidací odpadů na
svém území, založil spolu
s městem
Holice
společnost ODEKO s.r.o.,
prostřednictvím
které
v současné době likviduje
všechny druhy odpadů.
Dále svazek vybudoval
spojení
obcí
pomocí
elektronické pošty, má
zpracovány územní plány
ve všech obcích, má
schválen Strategický plán
rozvoje a obnovy obcí
mikroregionu „Poorlicko“
a „Studii odpadového
hospodářství“. Na území
svazku jsou vybudovány
ve
spolupráci
s KČT
Praha
značené
cyklotrasy.
V současné
době
je
původní
svazek
přetransformován podle
zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích na Dobrovolný
svazek obcí Poorlicko.
S provedenou
transformací
rozšířil
svazek svoji působnost
na všechny činnosti, které
zákon o obcích v § 50
připouští (školství, sociální služby, zdravotnictví,
kultura, čistota obcí, odpadové hospodářství,
vodovody a kanalizace, dopravní obslužnost,
cestovní ruch atd.).
DSO Poorlicko uzavřel dne 17.12.2003 Smlouvu
o vzájemné spolupráci se svazkem Orlice.
Předmětem smlouvy je všestranná spolupráce
v oblasti všeobecného regionálního rozvoje katastr.
území Dobrovolných svazků obcí Poorlicko
a Orlice.
Mikroregion Poorlicko je tvořen katastrálními
územími obcí sdružených v Dobrovolném svazku

Sídelní struktura i osídlení území je rovnoměrně
rozložena v údolní nivě. Většina obcí se nachází
v blízkosti řek. Výjimku tvoří obce Bolehošť, Nová
Ves a Horní Jelení.
Nejvýznamnější sídelní oblastí je Týniště n. O.
a jeho přidružené obce Štěpánovsko, Petrovice,
Rašovice a Křivice. Územně sem lze zahrnout
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V blízkosti území Poorlicka se nachází mikroregion
Holicko a v oblasti Kostelecka mikroregion Orlice.

i Albrechtice n. O. a Lípu n. O. Druhou oblastí je
město Borohrádek s okolními obcemi Šachov, Žďár
n. O. a Světlá.
Poněkud stranou tohoto územního útvaru je obec
Bolehošť, Čermná n. O. (Malá a Vel. Čermná n. O.),
Číčová a Korunka.

Více informací o regionu i obci Bolehošť najdete mj.
i na www.poorlicko.cz

Od Vás obèanù

Ankety

Máte-li nějaké připomínky nebo náměty k životu
v naší obci, případně otázky, které byste chtěli
zveřejnit všem čtenářům zpravodaje, předejte je
prosím na obecní úřad.
(Vaše příspěvky mohou být upravené dle
společenské etikety a zkrácené podle možnosti
zpravodaje)

V této části zpravodaje bychom Vás rádi
pravidelně oslovovali a žádali Vás o názory
k určitým tématům spojených s obcí Bolehošť.
K tomu Vám zde připravujeme i zábavně
naučné dotazníky nebo luštěnky, spojené opět
s naším regionem. Výsledky obou částí
budeme zveřejňovat vždy v následujícím
vydání. Uzavření soutěže proběhne po každém
vydání zpravodaje a vždy bude vybrána jedna
osoba, která odevzdala nejlépe vyplněný
dotazník. Té bude předána i menší odměna.

Dne 14.12.2006 byla zvolena zastupiteli obce redakční rada zpravodaje, jejíž členy jsou:
Petr Kubíček - František Kouba, Mgr. Hanka Boukalová, Ing. Marcela Máslová
Nápady, fotky, články a jiné zajímavosti související s naší obcí,
nebo blízkým regionem zasílejte na uvedenou emailovou
adresu, nebo předávejte osobně na obecní úřad.
Se svými náměty, příspěvky a připomínkami do zpravodaje se
obracejte na kteroukoliv ze jmenovaných osob redakční rady
nebo obecní úřad.
Zpravodaj bude vydáván vždy na začátku čtvrtletí.
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