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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 7/2019 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 29. 7. 2019 na obecním úřadě v 17 hodin.
–
–
–
–
–
–

Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: J. Netík, R. Černý
Zapisovatelka: Z. Andržová
Hosté: Kubcová Radomíra

Bod č. 1: Zahájení

– Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Jakubem Šimerdou. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni J. Netík a R. Černý.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 1/7/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu J. Netíka
a R. Čeného.

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, 10, 13).
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 2/7/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 6/2019
– Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Výběr zhotovitele projektové
dokumentace pro chodníky v Bolehošťské
Lhotě

– Osloveny byly 3 firmy, které zaslaly cenovou nabídku na zhotovení projektové
dokumentace pro chodníky 3. část v Bolehošťské Lhotě.
1. Profesionálové a.s., Hradec Králové
338.195 Kč
2. PROJEKT servis spol. s r.o., Praha
267.000 Kč
3. LEGENE s.r.o., Praha
176.539 Kč
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 3/7/2019

– Zastupitelstvo obce vybralo firmu LEGENE
s.r.o. Praha, která podala nejnižší nabídku na zhotovení projektové dokumentace
k projektu „Výstavba chodníku v obci Bolehošť 3. část“. Zároveň pověřují starostu
k zadání vypracování projektu.

Bod č. 5: Nabídka na dotační management
projektu „Výstavba chodníků - 2. část“

– Výstavba chodníků – 2. část – nabídka
na činnosti související s administrací dotace „Výstavba chodníku – 2. část“ (závěrečné

a monitorovací zprávy, vyúčtování dotace
a změn projektu v ceně 12.000,- Kč bez DPH)
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 4/7/2019

– Zastupitelé obce schvalují cenovou nabídku
spol. Profesionálové HK, a.s. na zajištění
činností související s administrací dotace
„Výstavba chodníku – 2. část“.

Bod č. 6: Schválení kupní smlouvy s Českou poštou

– Zastupitelé projednali návrh kupní smlouvy s Českou poštou na odkup pozemku
p.č. 153/2 v k.ú. Bolehošť o výměře 3m2.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 5/7/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní
smlouvy s Českou poštou na odkup pozemku p.č. 153/2 v k.ú. Bolehošť o výměře 3m2
a pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 7: Revokace usnesení č. 18/6/2019

– Pan starosta požádal přítomné o revokaci
usnesení č. 18/6/2019 z důvodu nového výběrového řízení na opravu vodovodu v části
Habeš.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 6/7/2019

– Zastupitelstvo obce revokuje
č. 18/6/2019 z 19. 6. 2019.

usnesení

Bod č. 8: Výběr zhotovitele na opravu vodovodu v Bolehošti – část Habeš

– Osloveny byly 3 firmy, které zaslaly cenovou nabídku na opravu vodovodu v Bolehošti – část Habeš.
1. AQUA Servis a.s., Rychnov nad Kněžnou
596.188 Kč bez DPH
2.Stavoka Kosice a.s., Kosice
833.854 Kč bez DPH
3. STAVOKA Hradec Králové a.s.,
Hradec Králové 851.193 Kč bez DPH
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 7/7/2019

– Zastupitelstvo obce vybralo firmu AQUA
Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou, která podala nejnižší nabídku na opravu vodovodu
v obci Bolehošť v části Habeš. Zároveň pověřují starostu k zadání opravy vodovodu.

Bod č. 9: Schválení dodatku č. 21 ke smlouvě – AQUA Servis

– Starosta obce seznámil zastupitele s dodatkem smlouvy č. 21, ke smlouvě o provozování vodovodu se spol. AQUA servis RK.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 8/7/2019

– Zastupitelé obce schvalují dodatek smlouvy
č. 21 ke smlouvě o komplexním provozování infrastrukturního majetku z 1. 9. 1994
s AQUA servisem a pověřují starostu k jeho
podpisu.

Bod č. 10: Nákup vodoměrů

– Zastupitelé odsouhlasili nákup vodoměrů
pro AQUA servis a.s. v počtu 46 ks.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 9/7/2019

– Zastupitelé schvalují nákup 46 ks vodoměrů.

Bod č. 11: Nabídky na výrobu zábradlí

– Přítomným byl předložen návrh na výrobu
zábradlí u chodníku na Solnické ulici. Výrobu zajistí firma Školník - Opočno a montáž DMO servis.

Bod č. 12: Průběh oprav rybníčků ve Lhotě

– Starosta obce seznámil zastupitele s provedenou opravou první nádrže na vodu
v Bolehošťské Lhotě u Smolků. Dále bude
opravena prostřední nádrž na vodu u Marešů. V posledním rybníčku na konci Lhoty
u Moravců bude opraveno stavidlo.

Bod č. 13: Ostatní
a) rozpočtové opatření č. 7 - paní účetní seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 7, které již schválil pan
starosta 24. 6. 2019 a zastupitelé jej berou
na vědomí.
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 8/2019.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 10/7/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2019.
b) řešení situace neoprávněně zabraného pozemku manželi Bajerovými – Habeš
c) odvodnění krajské silnice v Bolehošťské
Lhotě – úprava obrubníků
d) ucpané drenáže od obecního hostince k Velkému Nadýmači
e) výměna okapů na budově obecního hostince
– budou vyměněny poškozené části
f) přijetí daru od p. Frohnerové
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 11/7/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru
od paní Frohnerové. Předmětem daru je
1/12 pozemku p.č. 1251/5, 1735/1 v k.ú. Bolehošť.
g) odpadové hospodářství – řešení možnosti
svozu bioodpadu

Bod č. 14: Diskuze
Bod č. 15: Závěr

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 19.10 hod. ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 7. 2019

Zápis č. 8/2019 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 2. 10. 2019 na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: J. Netík osobní důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: A. Jelínková, H. Kučerová
Zapisovatelka: Z. Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení

– Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Jakubem Šimerdou. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelkami zápisu
byly jmenovány A. Jelínková a H. Kučerová.

– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 1/8/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Z. Andržovou, ověřovatelky zápisu A. Jelínkovou a H. Kučerovou.
Bod č. 2: Schválení programu
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– 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. 14, 15).
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 2/8/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 7/2019
– Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Pověření finančního a kontrolního výboru ke kontrolám

– Zastupitelé pověřují finanční a kontrolní
výbor ke kontrole obce za 1. pol. 2019.

Bod č. 5: Pronájem obecního hostince

– Záměr o pronájmu hostince byl zveřejněn a lhůta pro podání nabídek byla
do 30. 9. 2019. Nabídku podal 1 zájemce
– Pavel Šnajdr, Pohoří. Dále zastupitelé
projednali podmínky pronájmu obecního
hostince.
– Nájem restaurace 1,- Kč/měsíc
– Nájem nebytových prostor 3.000,- Kč/měsíc
– Zálohy na energie 8.000,- Kč/měsíc
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 3/8/2019

– Zastupitelé vybrali nabídku na pronájem
obecního hostince od pana Pavla Šnajdra
a pověřují starostu k uzavření nájemní
smlouvy.

Bod č. 6: Výběr dodavatele okapů
na obecní hostinec

– Zastupitelům byly předloženy 2 nabídky
na výměnu okapů v obecním hostinci.
1. Bobák Petr, České Meziříčí
61.622,80 Kč
2. Pecha, Opočno
97.497,00 Kč
– Vybrána byla firma Bobák Petr, České Meziříčí.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 4/8/2019

– Zastupitelé vybrali nabídku pana Bobáka
na výměnu okapů na obecním hostinci a pověřují starostu k zajištění výměny.

Bod č. 7: Výběr dodavatele
v 1. NP obecního hostince

oken

– Osloveny byly 3 firmy, které podaly cenovou nabídku

1. DONAP, Nová Paka
45.121,- Kč
2. S v ě t o k e n , H r a d e c K r á l o v é
40.962,- Kč
3. Okna Macek, Dubňany
42.853,- Kč
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/8/2019

– Zastupitelstvo obce vybralo firmu Okna
Macek, Dubňany jako dodavatele oken
v obecním hostinci a pověřují starostu k zadání výroby oken.

Bod č. 8: Plán podzimní výsadby stromů

– Pan starosta seznámil přítomné s možnostmi dotace z SFŽP na výsadbu stromů v obci
a okolní krajině. Do příštího zasedání bude
připraven, ve spolupráci s odborným lesním hospodářem, plán výsadby. Výsadba se
uskuteční za podpory místního spolku myslivců a občanů. K výročí sametové revoluce
budou vysazeny lípy.
Hlasování: pro 8 : proti 0
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Usnesení č. 6/8/2019

– Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vyhotovení plánu výsadby a podání žádosti
o dotaci z SFŽP.

Bod č. 9: Žádost o příspěvek obce Ledce

– Obec Ledce požádala o příspěvek na rekonstrukci hřbitovní zdi v Klášteře nad Dědinou.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 7/8/2019

– Zastupitelé obce schvalují dar obci Ledce
na rekonstrukci hřbitovní zdi v Klášteře nad
Dědinou ve výši 10.000,- Kč.

Bod č. 10: Projekt víceúčelové hřiště a budoucnost Gulášových slavností

– Zastupitelé byli seznámeni s projektem víceúčelového hřiště před obecním úřadem.
Na základě vypracovaného projektu bude
podána žádost o dotaci z MMR. Gulášové
slavnosti se budou konat i v dalším roce.

Bod č. 11: Dotační možnosti na revitalizaci školní zahrady

– Přítomní byli seznámeni s novým dotačním
titulem MAS nad Orlicí, který lze využít
na doplnění mobiliáře školní zahrady, pořízení pomůcek, vybavení pro výuku apod.
Pan starosta projedná s paní ředitelkou
možnosti využití této dotace.

Bod č. 12: Vyhodnocení dotazníkového šetření ke sběru bioodpadu v obci

– Výsledkem dotazníkového šetření ke sběru
bioodpadu v obci je zájem o třídění bioodpadu do speciálních popelnic. Obec nakoupí
v první vlně 100 ks popelnic. Koncová cena
pro občana činí 300,- Kč/ks. Svoz bioodpadu bude probíhat od dubna do listopadu.
Stávající velkoobjemové biokontejnery budou přistaveny pouze v říjnu a listopadu.
Jeden kontejner bude v obci od prosince
do března.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 8/8/2019

– Zastupitelé obce schvalují nákup 100 ks
popelnic na bioodpad. Cena pro občana
300,- Kč/ks. Zastupitelé schvalují období od dubna do listopadu vhodné pro svoz
bioodpadu.

Bod č. 13: Obsazení uvolněné pracovní
pozice na OÚ

– Bude vypsána a vyvěšena výzva na tuto pozici.

Bod č. 14: Návrh Ing. Kláry Slámové
na změnu územního plánu č. 1

– Zastupitelé projednali návrh Ing. Slámové
na změnu územního plánu č.1 – změna způsobu využití pozemku v sousedství školy.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 9/8/2019

– Zastupitelstvo Bolehošť
1. Schvaluje:
a) návrh paní Ing. Kláry Slámové na pořízení
změny územního plánu Bolehošť
b) pořízení změny č. 1 územního plánu Bolehošť
c) obsah změny č. 1 územního plánu Bolehošť,
uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
d) podání žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu Bolehošť na Městský úřad
Kostelec nad Orlicí, jako příslušný úřad
územního plánování
2. Stanoví, že
a) změna č. 1 územního plánu Bolehošť
bude pořízena zkráceným postupem podle
§ 55a a následujících stavebního zákona
b) určeným zastupitelem pro pořizování změ-

ny č. 1 územního plánu Bolehošť bude pan
Jakub Šimerda
3. Podmiňuje pořízení změny č. 1 územního
plánu úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu a vyhotovení úplného
znění územního plánu po jeho změně paní
Ing. Klárou Slámovou, na jejíž návrh a z jejíž výhradní potřeby je změna č. 1 pořizována.

Bod č. 15: Žádost o poskytnutí individuální dotace

– Zastupitelům byla předložena žádost o individuální dotaci od pana Davida Ježka
na mistrovství světa juniorů v kulturistice.
– Hlasování: Pro: 0 proti: 6 (Baše, Šimerda
I., Černý, Jelínková, Kučerová, Máslo)
– zdržel: 2 (Šimerda J., Prause)

Usnesení č. 10/8/2019

– Zastupitelé obce neschvalují poskytnutí individuální dotace pro pana Davida Ježka.

Bod č. 16: Ostatní
a) dokončení oprav vodních nádrží v Bolehošťské Lhotě
b) dokončení opravy vodovodu na Habeši
c) řešení situace neoprávněně zabraného pozemku manželi Bajerovými
d) vyhodnocení Gulášových slavností – seznámení s vyúčtováním akce
e) rekonstrukce
nebytových
prostor
v 1.NP obecního hostince – projednání postupu úprav
f) pořízení nové techniky pro údržbu obce –
prozatím se nová technika pořizovat nebude
g) průběh projektu 15RD Kouty – bude podána
žádost o dotaci
h) průběh projektu Výstavba chodníku 2. etapa, 2. část – podána žádost z MAS nad Orlicí o dotaci
i) průběh projektu ČOV
j) pohyb těžké zemědělské techniky v obci –
stání na chodníku, poškození dopravního
značení, znečištění komunikace
k) turnaj ve stolním tenise – spolupráce s obcemi Očelice a Ledce – stanovení termínu
16. 11. 2019
l) rozpočtová opatření č. 9, 10, 11 - paní účetní seznámila přítomné s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 9, 10, 11, která již
schválil pan starosta a zastupitelé je berou
na vědomí.
– Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 12/2019.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 11/8/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 12/2019.

Bod č. 17: Diskuze
Bod č. 18: Závěr

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 21 hod. ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 10. 2019
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Z NAŠÍ OBCE
Revitalizace vodních nádrží v Bolehošťské Lhotě
Ve Lhotě kdysi býval otevřený potok. Tekl od konce Lhoty
do rybníku Baba. Postupem času se koryto zatrubnilo a potok
se proměnil spíše v odvodňovací systém s mnoha přítoky. Ať již
se jedná o přítok z drenáží jednotlivých pozemků i okolních polí,
ze svedených okapů nebo z veřejných komunikací, ale bohužel
i z několika přepadů domovních septiků. Jediné co na povrchu
zbylo je několik nepoužívaných máchadel a 3 menší vodní nádrže používané i jako požární, a to konkrétně v kopečku, u Marešových a na konci Lhoty u Moravcových.
Dříve, když bylo běžné, že více prší, se v nádržích běžně koupaly děti. To již dnes není možné. Vody je méně a koncentrace
znečištění je vysoká. Nádrže se zanesly bahnem a vlivem zhoršeného technického stavu nejenom nádrží, ale i potrubí, dochází
ke ztrátám vody. I přes to všechno bylo možné, poměrně s malým úsilím, zlepšit technický stav nádrží a opravit jednu zborcenou šachtu, kudy se voda ztrácela.
Spodní nádrž je z opuky. Došlo k vysledování míst, kde prosakovala voda a k jejich „zajílování“. Nádrž se nechala přespárovat
a bylo nutné úplně zrušit stavidlo, protože nebylo možné únik
vody kolem něj utěsnit. Odvod vody je zajištěn dvěma trubkami,
položenými v úrovni horní výšky hladiny vody. Nádrž je odbahněná a vyčištěná. Střední nádrž, která je tvořena na rozdíl od té
spodní převážně žulou, byla v mnohem lepším stavu. Stačilo
ji pouze odbahnit a přespárovat mezery mezi kameny. Na obou
se natřelo zábradlí.

Horní nádrž u Moravců je z opuky a je v tak špatném stavu,
že ji není možné provizorně opravit. Jediné, co se dalo udělat,
bylo zajílování stavidla. Jelikož je tato nádrž v podstatě počátek zatrubněného toku, nemá žádný jiný přítok kromě pramene. Jakýkoli průsak vody je tudíž nežádoucí. Přes léto si udržela
sotva polovinu své běžné hladiny. Tady nám nezbývá, než čekat
na vhodný dotační titul a optimální dobu pro provedení kompletní rekonstrukce. Kromě toho je ve Lhotě pod hlavní komunikací
ještě jeden novější odvodňovací systém.
Výše uvedené úpravy provedl pan Silný, který některé dodatečné práce udělal nad rámec domluvené ceny. Průsaků se objevilo
více, než se očekávalo. I dnes, když píši tento článek, si nádrže
prozatím neudrží svojí maximální hladinu. Je třeba, aby se nejprve nasytilo okolní podloží, jelikož nádrže byly dlouho suché
a posledních 5 obecně suchých roků tomu také nepřilepšilo. Během silnějších dešťů se však spodní dvě nádrže bez problémů
naplní vodou. Průsak alespoň dotuje okolní spodní vody. Cena
všech oprav dosáhla 61 000 Kč a významně se tím prodloužila
životnost nádrží.
Jakub Šimerda
5
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Z NAŠÍ OBCE
Výměna vodovodu na Habeši
Obec Bolehošť už od 90. let pronajímá vodovodní soustavu
společnosti Aquaservis z Rychnova nad Kněžnou. Ta má na starosti zajistit její provoz a údržbu nebo může realizovat i rozsáhlejší opravy. Ve velké části obce je voda již vedena v plastových
trubkách. Najdou se však místa, kde je stále položena litina. Použitý materiál bohužel nedosahuje valné kvality, což způsobuje
občasné havárie, zejména přes zimu. Litinové potrubí můžeme
najít v úseku od křižovatky od pana Záleského k Habeši a skoro v
celé Lhotě. Nejvíc havárií se stávalo právě na křižovatce k Habeši. A právě v této části jsme se rozhodli realizovat v letošním roce
výměnu vodovodního potrubí.
Původní plánovaná délka opravovaného úseku byla 172 m. Během realizace se však ukázalo, že poslední třetina je už v plastu
vedena pravděpodobně od doby prodloužení vodovodu pro nové
domy na konci ulice, což mi tvrdil i jeden z občanů. Musím mu
tedy tímto dát za pravdu. Společnost Aquaservis neměla úplně
přesnou evidenci.
Obec inkasuje každý rok cca 350 000 Kč za pronájem vodovodu.

Z toho jsou přibližně 2/3 uchovávány na zvláštním účtu právě
pro potřeby větších investic. Začátkem roku bylo na tomto účtě
uloženo více jak 1 000 000 Kč. Předložil jsem tedy zastupitelstvu
návrh na výměnu vodovodu na Habeši. Z důvodu zmenšení rozsahu zakázky je konečná suma za opravu 540 225 Kč vč. DPH.
Výměnu realizoval právě Aquaservis, protože ve výběrovém řízení navrhl výrazně nižší cenu než konkurenční nabídky.
Investice do vodovodní soustavy budou i nadále. Jednak je potřeba vyměnit vodovod pod úsekem budoucího chodníku ve Lhotě,
ale zabýváme se i možností nového vrtu. Ten stávající, padesát
let starý, již není v dobrém technickém stavu. Na výměnu vodovodu, bohužel, není možné čerpat dotace. Na nový vrt a jeho
příslušenství to možné je.
Jakub Šimerda

Svoz bioodpadu v roce 2020
Děkuji všem občanům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. Papírovou i elektronickou formou se nám vrátilo
91 vyplněných dotazníků. Nejvíce odpovědí přišlo z Bolehoště
53 x, z Bolehošťské Lhoty 22 x, z Lipin 16 x. Celkem tedy odpovědělo přibližně 36% majitelů nemovitostí.
Těch 49 z vás, kteří se vyjádřili kladně, má zájem celkem
o 64 popelnic. 23 občanů by tento sběr využila i v zimě.
Zastupitelstvo toto dotazníkové šetření vyhodnotilo a přichází
s následujícím řešením pro rok 2020:
6

Obec nakoupí v první vlně 100 ks 240l odvětrávaných popelnic, které se svou pořizovací cenou blíží 1 000 Kč/ks při tomto odebraném množství. Koncová dotovaná cena pro občana je
300 Kč/ks. Nikdo neodpověděl, že by měl zájem o více jak
3 popelnice. Nebudeme tedy množství odebraných kusů limitovat.Svoz bude probíhat od 1. dubna do 30. listopadu v intervalu
1x za 14 dní. Jeden týden se bude svážet komunální odpad, druhý
týden bioodpad. V zimě bude prozatím svážen komunální odpad
1x za týden, bioodpad svážen nebude.
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Stávající velkoobjemové zelené kontejnery budou k dispozici pouze v říjnu a listopadu, kdy je
největší produkce biologicky rozložitelné hmoty
(listí a spadané ovoce). Budou umístěny v počtu
4 ks na stávajících místech, jak jste zvyklí. Přes
zimu, tedy od 1. prosince do 31. března, bude
v obci umístěn jeden zelený kontejner u Agrospolu. Zákon nám ukládá zajistit alespoň jedno
sběrné místo po celý rok.
Poplatek 650 Kč/rok za svoz komunálního odpadu na občana zůstane zachován i pro rok
2020.
Uvedené změny se budou průběžně vyhodnocovat a upraví se podle potřeby Vás, obyvatel.
Ještě nám sice neskončil rok 2019, nicméně čísla
ukazují, že zavedení svozu komunálního odpadu
1x za 14 dní a posílení sběrných míst na tříděný
odpad, má za následek pokles celkového objemu
komunálního odpadu a zvýšení množství odpadu
vytříděného. Chceme v tomto trendu pokračovat, a proto je nutné se zaměřit právě na produkci biologicky rozložitelného odpadu, jež tvoří
až 50 % náplně popelnic. Za každou tunu odpadu, který neskončí na skládce, ušetří obec cca
1 000 Kč, tzn., že se zaplatí pořízení jedné popelnice. Tento přístup má za cíl vás motivovat
především ke třídění zbytků z kuchyně, které
vznikají při vaření.
Další detaily zveřejníme v průběhu příštího roku.
Jakub Šimerda

Výměna sloupů
veřejného osvětlení
Jednou z menších investic, kterou obec
přes léto realizovala, byla výměna několika sloupů veřejného osvětlení u nádraží. Sloupy byly nakloněné, a tak prohnilé,
že v některých z nich hnízdilo ptactvo.
V Lipinách u hřiště došlo k vyrovnání
jedné betonové patky. Na konci Lhoty se
jeden sloup úplně odstranil a veřejný rozhlas přesunul na jiné místo.
Jakub Šimerda
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ǌĂŚƌĂĚĢ
EĞƚƎşĚşďŝŽŽĚƉĂĚ

Elektronické hlášení rozhlasu
Rád bych všem občanům připomněl
možnost nechat si zasílat hlášení rozhlasu
buď formou SMS, nebo e-mailem. Tento
komunikační kanál využíváme současně
s klasickým veřejným rozhlasem. Méně
důležité informace, které nehlásíme
ve veřejném rozhlase, jsou rozesílány
pouze e-mailem. Jsou k dispozici také
na veřejném facebookovém profilu obce.
V pondělí 30. září nás po vichřici zastihl
výpadek dodávky elektřiny. Vítr způsobil
poměrně velké škody na vedení vysokého napětí směrem k vodárně a směrem
na Přepychy, odkud je elektřina do obce

přivedena. Odstávka trvala po dobu přibližně 8 h. Poruchu jsem ihned nahlásil.
Celkem jsem rozesílal 3 SMS zprávy
tzv. krizového hlášení, které měly za úkol
občany informovat o podrobnostech poruchy a přibližné době odstávky. Pokud
alespoň jeden člen domácnosti nemá přihlášený odběr elektronického hlášení,
tyto informace se k Vám nedostanou. Aktuálně má odběr přihlášeno 109 občanů.
Apeluji tímto na ostatní, přihlaste si odběr
elektronického rozhlasu.
Jakub Šimerda
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Projekt sportoviště a budoucnost gulášových slavností
Jak bylo avizováno v minulém čísle zpravodaje, obec nechala
naprojektovat nové víceúčelové sportovní hřiště před obecním
úřadem. Aktuálně čekáme na územní souhlas od stavebního úřadu a v listopadu budeme žádat ministerstvo pro místní rozvoj
o dotaci ve výši 70% z ceny projektu. Vzhledem k tomu, že projektovaná cena činí 1 926 403 Kč, je podmínkou pro vybudování
hřiště získání této dotace. Jelikož jsme malá obec a žádné podobné sportoviště tu nemáme, šance na úspěch není malá.
Oproti původním plánům bývalého vedení obce, které vycházely ze studie proveditelnosti z roku 2018 (plocha SO 2)
a se kterými se minulé ani nové zastupitelstvo neztotožnilo, bude
nové hřiště umístěno v místě stávající štěrkové plochy. Původní
umístění podél potoka by totiž vyžadovalo přeložku sloupů vysokého napětí s rozpočtem cca 1 000 000 Kč. Rozměr hřiště bude
15 m x 32 m a je v plánu ho obehnat 4 m vysokým oplocením.
Povrch bude z umělého polyuretanového vodopropustného materiálu. Sportoviště bude určené pro hraní tenisu, volejbalu, nohejbalu, košíkové a malé kopané, podle toho se připraví lajnování.
Sportovní vyžití zde najde nejenom veřejnost, ale i děti z místní
základní a mateřské školy. Velmi žádoucí bude pravidelné pořádání sportovních turnajů.
Ve studii proveditelnosti můžete vidět i další plány na využití

areálu před obecním úřadem, které počítají s odkupem nemovitosti č.p. 27 a přilehlého pozemku (SO 6, SO 5). Budova by našla
využití jako zázemí, vybudovaly by se zde WC, sklady, apod.
Jednání o odkupu jsou v tuto chvíli na mrtvém bodě. Komunikace s majitelkou nikam nevede. Přilehlý pozemek by našel využití
i během pořádání Gulášových slavností.
V příštím roce nás čeká jubilejní desátý ročník Gulášových slavností. Určitě vás napadá otázka, jaké bude další směřování této
kulturní akce, díky které je Bolehošť známá v širokém okolí,
v případě vybudování nového sportovního hřiště. Pokud bychom
získali dotaci už pro příští rok, hřiště bychom chtěli pravděpodobně nechat postavit až po konání desátého ročníku slavností.
Pro roky následující bude nutné udělat určité změny a upravit
organizaci slavností. Např. skákací hrady pro děti můžeme přesunout do prostoru nového hřiště. Je pravděpodobné, že se budeme muset pokusit snížit i celkový počet návštěvníků, jelikož
se zmenší volná plocha. Možná je žádoucí se organizačně vrátit
na počátky Gulášových slavností, kdy tato akce měla za úkol přinést největší prospěch a zábavu převážně místní komunitě a nejbližšímu okolí. Vše bude záležet na domluvě zastupitelstva obce.
Jakub Šimerda
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Plán podzimní výsadby stromů
Nastal podzim, a to je ideální čas k výsadbě stromů, jak
do krajiny, tak do intravilánu obce. Velmi mě potěšilo, když
se k tomu navíc objevil nový vhodný dotační titul z iniciativy
„sazimebudoucnost“, který má za cíl vysadit v obcích naší země
do pěti let 10 milionů stromů, a to s přispěním jejich obyvatel.
Tento dotační titul umožňuje čerpání až 250 000 Kč na jednu
výsadbu ze státního fondu životního prostředí za poměrně jednoduchých podmínek. Požádal jsem tedy zastupitele o pověření
k přípravě plánu výsadby a žádosti o dotaci.
Předně chci realizovat výsadbu podél polní 670 m dlouhé cesty směrem od konce Habeše k obecnímu lesu, která je v majetku obce a nabízí dostatečný prostor. V místě roste již nyní
velká spousta keřů a náletových dřevin, dojde tedy k doplnění
cca 130 ks lesních druhů dřevin do volných míst. V budoucnu
tím vznikne větrolam a místo poskytující úkryt zvěři i ptákům.
V létě stín stromů poslouží lidem k odpočinku při procházkách.
Na výsadbě jsem domluven spolupracovat s místním mysliveckým sdružením a pomohou i zaměstnanci obce. Kdokoli další

by chtěl přiložit ruku k dílu, bude vítán. Výsadba se uskuteční
během listopadu. Přesný termín se teprve určí.
Výsadba 16 ks stromů doplní cestu k nádraží, 5 stromů se vysadí
v Lipinách k hřišti Pod lipami, dále pak k obecnímu úřadu a obnoví se část sadu v Koutech. Starší či dožívající ovocné stromy
ve Lhotě, na Solnické ulici, u pošty a u zvoničky se začnou doplňovat novými sazenicemi jež je v budoucnu nahradí. Obsadí se
několik prázdných míst bez možnosti ohrožení inženýrských sítí,
na které je při plánování výsadby brán velký zřetel. Do výsadeb
se může zapojit také místní škola.
Sazenice ovocného stromu přijde na cca 350 Kč. Sazenice lesních stromů o výšce zhruba 2 m je možné pořídit z blízkého
zdroje v ceně 20 Kč za kus. Využíváme možností zanikající lesoškolky, kde je již většina sazenic přerostlých, vhodných právě
spíše pro solitérní výsadby. Finanční prostředky z dotace jsou
pro nás velmi důležité, zejména pro výsadbu ovocných stromů.
Mimo obec bude nutné stromy oplotit z důvodu rizika poškození
zvěří a vyvázat ke kůlům. Máme vytvořenou zásobu materiálu
asi 200 ks z loňské prořezávky obecního lesa, případně jsou ještě
další k dispozici, zbývající se dokoupí.
Dne 17. listopadu tomu bude 30 let od sametové revoluce. Tato
událost znamenala pro naši zem mnohé dobré i špatné. A ať považujeme události před rokem 1989, ale i po něm, za jakékoli,
bude se pro nás všechny jednat o významný den, který si zaslouží
osvěžovat v paměti. Jedna z možností, jak si tuto událost připomenout, je i výsadba stromů. Proto budou na několika místech
v obci vysazeny lípy, ten druh stromu, který je symbolem vyobrazeným na vlajce obce Bolehošť. Místa a čas bude ještě určen,
kdokoli může přijít pomoci.
V této záležitosti se ještě uskuteční další jednání se zastupiteli
a s občany podle aktuální potřeby.
Jakub Šimerda

Gulášové slavnosti
Ani letos nechyběly v Bolehošti Gulášové slavnosti. Devátý ročník měl nové pořadatele, ale program zůstal téměř beze
změn. Slavností se zúčastnili nejen místní, ale i okolní týmy nadšených kuchařů a kuchařek. Pro letošek bylo nachystáno zhruba
600 litrů gulášů, celkem 16 druhů. Soutěžilo 11 týmů. Jeden tým
dorazil až z Orlové – Poruby. Všechny výtvory hodnotila odborná porota i přítomní diváci. Návštěvníků dorazilo cca 1500
a k tomu spousta dětí, pro které byly nachystány atrakce v podobě skákacích hradů. Diváků bylo letos méně, a tak si téměř
10

všichni mohli posedět, neboť jsme přidali i více míst k sezení,
než bylo zvykem.
Celý program moderoval Honza Dušek. Se zahájením akce pomohl již tradičně senátor Miroslav Antl. Nechyběly pivní soutěže. Hudební doprovod přes odpoledne byl tentokrát zajištěn
reprodukovanou hudbou. Večer poté rozjela taneční zábavu skupina Rocksorry. Děkuji všem pořadatelům za pomoc s přípravou.
Jakub Šimerda
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Výsledky:
Hlavní soutěž ve vaření gulášů hodnocená porotou:
1. Masarykův guláš – Klenot, Hradec Králové
2. Segedín – Sedmá rota, Bolehošťská Lhota
3. Pivní guláš – Klenot, Hradec Králové
Soutěž o nejoriginálnější stánek hodnocený porotou:
1. SK Sokol Lipiny, Lipiny
2. Záchranáři, Police nad Metují
3. Vesničané, Černíkovice
Návštěvníci vyhodnotili pořadí gulášů takto:
1. Sokolský guláš - SK Sokol Lipiny, Lipiny
2. Kančí guláš - Sedmá rota, Bolehošťská Lhota
3. Ježečkův guláš - Ježečkova rodina, Bolehošť
11
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Vystoupení Marty Vančové
Poslední letní sobota přivítala v Bolehošti paní Martu Vančovou,
zpěvačku známou z TV Šlágr. Tento koncert byl v pořadí druhý, který naše obec pořádala. Jistě si všichni dobře vzpomenete
na děvčata z dua Piňakoláda, která nás pobavila v květnu. Paní
Vančová nebo chcete-li Martička, jak jí všichni přítomní oslovovali, přijela již ve 13 hod. do našeho kulturního sálu v obecním
hostinci. Poctivě se připravila, podium bylo vyzdobeno dekoracemi, pro posluchače měla nachystané fotografie a DVD, na které psala věnování a před příchodem prvních návštěvníků byla
i hlasová zkouška. První nedočkaví hosté přijeli již 2 hodiny
před začátkem koncertu. Paní Marta má opravdu takové skalní
fanoušky, že jeden za ní přijel až z Liberce. Samozřejmě nezklamal klub důchodců z Borohrádku, který k nám vypravil opět celý
autobus. Sál byl připraven, příjemně vytopen a nic nebránilo užít
si hudební odpoledne. V 17 hod. jsem přivítala přítomné a hlavně poděkovala manželům Řezníčkovým za ochotu zajistit občerstvení a obsluhu. Vzhledem k tomu, že původní pan hostinský
nám vypověděl smlouvu 14 dnů před konáním akce, byla jsem
opravdu velmi ráda za jejich pomoc. Odpoledne uteklo velmi
rychle a blížil se konec vystoupení. Nechyběl přídavek na závěr,
při kterém byl prostor vyhrazený k tanci zcela zaplněn. Návštěvníci opouštěli sál s úsměvy na tvářích, a to je pro mě známka spokojenosti. Závěrem Vás chci pozvat na příští koncert. Tentokrát
k nám přijede pan Vladimír Walda Nerušil s písněmi Waldemara
Matušky. Budu moc ráda, pokud příště přijdou ve větším počtu
občané Bolehoště, neboť hlavně pro Vás tyto koncerty pořádáme. Přeji Vám všem krásný podzim.
Zdeňka Andržová

Divadelní podzim v Bolehošti - „Detektor lži“
V sobotu 5. října jsme ve velkém sále obecního hostince přivítali divadelní spolek NA TAHU z Červeného Kostelce. Představili nám černou grotesku mapující ruské manželství s názvem
„Detektor lži“. Divadelní hru Vasilija Sigareva přeložila Tereza
Krčálová, režii měla na starosti Marcela Kollertová.
Kdesi na ruském panelovém sídlišti žije manželský pár. Jeho
nejlepší léta lásky již pominula a nyní zůstává pouze trpkost
v jejich vztahu.
Stalo se, že Boris schoval v alkoholovém opojení jejich našetřené peníze někam v bytě a následně zapomněl, kde jsou.
Aby se jeho žena Naděžda Petrovová dozvěděla, kde její manžel peníze schoval, pozve domů hypnotizéra, který má od Borise
v hypnóze všechno zjistit. Manžel však v „transu“ sdělí i svá
další tajemství, která před svojí ženou do té doby skrýval. Nečekané zjištění ovšem spustí řadu dalších událostí a na scéně
se začnou dít věci...
Markéta Bohunková se do role prostořeké a temperamentní
Naděždy, jejíž pusa se ani na chvíli nezastaví, vložila s velkou
energií. Petr Misík v roli jejího manžela Borise pobavil přítomné a Petr Máslo, jako seriózní vědec hypnotizér v jedné osobě,
diváky též rozesmál.
Pokud jde o hru samotnou je již od prvních okamžiků zřejmé,
jak velké a pravdivé zrcadlo nastaví dnešním vztahům ve společnosti a jak bude pomalu a humorně odhalovat neduhy manželského soužití.
Zdánlivě jednoduchá anekdota skrývá i mnohá životní ponaučení. Představení navštívilo přes 70 diváků. Tímto divadelním
představením zahájil své působení i nový nájemce obecního
hostince. Přítomní se tak mohli, jak je již u nás zvykem, občerstvit během představení a setrvat i po jeho ukončení.
Zdeňka Andržová
12
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Společenská kronika
SVÁ ŽIVOTNÍ
JUBILEA OSLAVILI

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI

Jiří Fišer
Zdeněk Cita
Vítězslav Novák
Jaroslav Rathouský
Václav Falta
Marie Jirásková
Václav Kašpar
Václav Touc

Alena Dlouhá ve věku 69 let

93 let
70 let
82 let
82 let
75 let
90 let
85 let
85 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
* 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.

V minulém zpravodaji jsme zveřejnili jubilanty, kteří svá jubilea oslavili až ve třetím čtvrtletí 2019. Tentokrát tedy uvádíme ty,
kteří měli být uvedeni v předchozím čísle.

SOKOL LIPINY
Z činnosti oddílu cvičenek od července 2019
Zážitky si nekoupíš, ty musíš prožít. Ale fabrika na zážitky,
ta existuje.
Vlakem nás tam České dráhy dopravily za hodinu a půl. Konečná
stanice na hranicích s Polskem. Malé městečko Meziměstí.
Rozlehlé čisté nádraží, kde je divadlo, sportovní sál i železniční
muzeum, bylo vyhodnoceno jako nejlepší nádraží v České republice za rok 2018. Právě návštěva železničního muzea byla
naší první zastávkou. Historie začátků železnice, retro jízdenky,
cedule i jízdní řády vyvolaly vzpomínky na vše, co už odnesl čas.
Hlavním naším cílem byla však fabrika na zážitky – obrovská,
poschoďová továrna je kousíček od vlakového nádraží. Dnes
se v ní už nepracuje, dnes v ní najdete spoustu adrenalinu, příjemné posezení a ochotný, profesionální personál. Nejdříve jsme
se posílili českou klasikou v atmosféře rakousko-uherské monarchie – v restauraci u Švejka. Zařízení i výzdoba celé restaurace
odpovídá svému názvu. Odpočinek s nabráním sil jsme si užili
v solné jeskyni a potom nás p. Svoboda provedl celou fabrikou.
Je zde nejmodernější komplex krytých střelnic ve střední Evropě,
v dalších prostorách si můžete zahrát bowling na čtyřech bowlingových drahách, nejmodernějšími posilovacími i cardio stroji
je vybaveno fitness a 13metrová lezecká stěna nabízí několik cest
jak se dostat na její vrchol.
Den utekl a zážitky nám zůstanou.
Hana Joštová

Činnost Sokola od července 2019
První akce, kterou jsme pořádali v letním období, byl plážový
volejbal konaný
20. července v areálu Pod Lípou. Na tento již tradiční turnaj dorazilo 10 týmů, které se utkaly ve dvou skupinách a po celodenním
zápolení vzešel vítěz. Pro soutěžící bylo připraveno, jako vždy,
výborné občerstvení po celý den. Vítězové si odnesli nádherné
poháry a mnoho krásných cen od našich sponzorů. Mezi hlavní sponzory patří Pivovar Náchod a.s., Agrospol Bolehošť a.s.

a také Sokol Lipiny. Všem děkujeme za přípravu této akce.
Další z akcí, do které se pravidelně zapojujeme, jsou Gulášové slavnosti v Bolehošti. Letošní kostýmy a stánek nesly
téma, které je nám hodně blízké, a tím jsou dřevorubci, myslivci, lesníci a lesní víly. Stánek nesl název Napajedlo a krmelec
u dřevorubce. Mezi naše hesla patřila například „Na sekeru nedáváme“ anebo „Naše pivo má říz“. Navařili jsme 80 litrů guláše
ze 40 kg hovězího masa. K tomu jsme měli na grilu nachystáno
13
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7 vepřových kýt. K dobrému jídlu samozřejmě nesmělo chybět
dobré pivo jak jinak, než od našeho tradičního dodavatele Primátor z Náchoda. Náš stánek se soutěžním gulášem se umístil
na 1. místě podle hodnocení diváků a také jsme získali 1. místo
za nejoriginálnější stánek, který vyhodnotila odborná porota. Pro
všechny návštěvníky jsme uspořádali soutěž v pivní štafetě pro
čtyřčlenné týmy. Hlavním sponzorem soutěže byl pivovar Primátor Náchod a Sokol Lipiny. Do soutěže se přihlásilo 14 týmů. Náš
tým se umístil na 2. místě. Divácký ohlas na tuto akci byl velice
pozitivní a věříme, že se akce příští rok uskuteční znovu.
Ke konci letních prázdnin, 31. srpna, jsme uspořádali další turnaj v plážovém volejbale. Přijelo k nám 8 týmů z širokého okolí. Počasí se náramně vydařilo. Rádi bychom poděkovali
místnímu sboru hasičů za příjemné ochlazení soutěžících, kdy
vodním dělem ochladili těla volejbalistů. Díky tomu jsme pro
zpestření divákům i soutěžícím vytvořili letní kluziště. Natáhli jsme na trávník krycí plachtu od hřiště, kterou jsme namydlili, následně na ni nastříkali vodu a bylo o zábavu postaráno.
Opět bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a pořadatelům.
Další akce, kterou jsme připravili v klubovně Pod Lípou,
se konala 28. září na počest svatého Václava, a to svatováclavské
posezení u speciálně uvařeného piva k tomuto svátku určenému.
Více informací k akci najdete v dalším příspěvku.
Společně s podzimem a školou nám opět začala kuželkářská liga
neregistrovaných v Rychnově nad Kněžnou. Náš tým se nyní nachází ve 4. lize. Máme za sebou již dva zápasy a čekají nás další
tři. První zápas jsme bohužel prohráli 4:6, ale v druhém zápase se
nám podařilo zvítězit 8:2. Také jsme si zapsali jeden z nejlepších
výkonů v naší historii, a to 1049 shozených kuželek.
Petr Prause

Sokolský výlet Orlické Záhoří
Sokol Lipiny uspořádal v sobotu 10. srpna výlet autobusem
do Orlického Záhoří.Vyrazili jsme ráno a první zastávka byla
na Šerlichu. Poté jsme si vyšlápli k Masarykově chatě. Počasí
bylo typicky horské a větrné. Těšili jsme se na horkou polívku,
pívo a kávu s chladičem. Bohužel personál chaty to ráno vstával
tak trochu prdelí napřed a měl toho moc. Proto někteří z nás neváhali a zvolili radši projížďku sedačkovou lanovkou do polského Zielence.
Další program výletu se v Orlickém Záhoří rozdělil. Účastníci soutěže Kunštátský dřevorubec (Jarda Lankaš, Míra Máslo
a „Caddy“ Dušan Doležal) si vyložili své motorové pily, helmy
a iontové nápoje a šli se připravovat na netradiční závod. Autobus dále pokračoval do nedalekého Neratova. Převážně ženská
část výletníků zvolila prohlídku nádherně opraveného neratovského kostela. Převážně mužská část výletníků zvolila degustaci
nádherně uvařeného neratovského piva. Poté jsme se přesunuli
zpět do Záhoří, kde už začínala soutěž Kunštátský dřevorubec.
Trio borců z Lipin se zúčastnilo všech tří soutěží, a to sekání
sekerou na přesnost, řezání kaprovkou na čas a soutěže odvětvování a řezání motorovkou. V sekání sekerou se Jarda prosekal
na parádní
3. místo. V řezání kaprovkou jsme skončili na 4. místě a v řezání
motorovkou skončil Míra na těžko uvěřitelném 2. místě! Konkurence ve všech soutěžích byla opravdu silná, o to víc nás potěšilo, že jsme dokázali porazit místní matadory. Vyhlašování vítězů
se uskutečnilo za deště, ale ani ten nedokázal překazit obrovskou
radost Lipiňáků z umístění a hodnotných cen. Po celou dobu závodu panovala veselá nálada, umocněná především nádherným
výhledem na hřebeny Orlických hor a výborným dobrušským
pívem.
Pak ale nastal pro řidiče autobusu opravdu těžký úkol dostat
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do vozu všechny výletníky, hlavně závodníky. Úkol se na několik pokusů zdařil a následovala veselá cesta přes Polsko
do Nového Města nad Metují, kde nás už
očekával personál vinárny „U Drašnarů“.
Vedoucí podniku Marcel Drašnar nás vřele přivítal, naplnil soutěžní poháry šampusem a v dřevorubecké helmě začal nosit
výborné večeře a tatarák. Pohostinnost
tohoto podniku nám je dobře známá a tak
zde končí každý náš výlet. Cesta domů
byla opět veselá. Došlo na prostonárodní
písně a unavení a šťastní jsme dorazili
do svých domovů. Na závěr bych rád poděkoval hajnému z Černé Vody a Liboru
Krčkovi za pozvání do Záhoří. Za rok třeba na shledanou!
Miroslav Máslo

Svatováclavské pivo v Lipinách
V sobotu 28. září uspořádal Sokol Lipiny v hospůdce Pod
Lípou posezení s ochutnávkou Svatováclavského piva Špringl
z pivovaru Primátor Náchod. Pivo Špringl je světlý ležák, vaří
se z čerstvě natrhaného chmele, který se nesuší, ale putuje hned
do varny v pivovaru. Toto pivo se připravuje pouze jednou ročně.
Špringl nese jméno Ing.Vladislava Špringla, nositele titulu „Rytíř chmelařského řádu“, uděleného ve Francii v roce 1371. Vladislav Špringl zasvětil celý svůj život pěstování chmele a i díky
němu máme k dispozici nejlepší zelené zlato. Pivovar Primátor Náchod vaří celou řadu pivních specialit a u nás v Lipinách
se snažíme jeho piva čepovat a propagovat.
V letošním roce jste mohli ochutnat třeba HRON 12%, polotmavou 13%, zelené pivo, nefiltrovanou 11%, medové pivo, pšeničný Weizen, grepový raddler Chipper a nealko limetka s rybízem.
Hospůdka Pod Lípou se v sobotu slušně zaplnila. Na čepu Špringl
a světlá 11%, v kuchyni marinovaná kuřecí křídla, salát Coleslaw
a klobásky. K tanci a zpěvu přijeli zahrát naši přátelé z Přepych.
Pivko chutnalo, bylo příjemně nahořklé a přímo vybízelo dát si
další. Zábava pokračovala do ranních hodin. Poté jsme se rozešli

do svých domovů. Touto akcí Sokol Lipiny zakončil letošní sezónu. Děkujeme všem za návštěvu a podporu. A pro příště neseďte
doma a PŘIJĎTE POBEJT!!!!
Miroslav Máslo

SBOR DORBOVOLNÝCH HASIČŮ
O činnosti sboru
Vážení spoluobčané,
držíte v ruce nové číslo zpravodaje a s ním novinky z činnosti
našeho sboru.
Ihned po skončení školního roku se děti vydaly na tradiční hasičský tábor pořádaný ve spolupráci s SDH Záhornice, tentokráte
na téma „Hawai“. Tábor se konal od 29. června do
5. července v areálu Bašák na Záhornici a zúčastnilo se ho více
než 40 dětí ve věku od 2 do 13 let. Pro děti bylo připraveno
mnoho her a tvořivých dílen, mezi kterými nechyběl program
„Plavby na Velikonoční ostrov“ s hledáním pokladu, vodní bitva,
pouť nebo stezka odvahy.
Na táboře také nechyběli vzácní hosté. Jako každý rok i letos
se k nám připojil pan senátor Miroslav Antl, který s dětmi absolvoval „Cestu za skřítky“ s plněním úkolů a paní starostka
Hartmanová. Mezi letošní dětské hosty patřila skupina Grafinka,
která se k nám připojila na jeden den a sdílela s námi denní aktivity. Děti ze skupiny obdržely na památku drobné dárečky.
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Tábor se ovšem neodehrával pouze na Záhornici. Jeho součástí
bylo i několik výletů. V pondělí jsme se vydali do zahrady Harta
ve Vysokém Mýtě a v úterý navštívili peklo Čertovina.
Neobešli jsme se ani bez ukázek záchranných složek ČR. V neděli se konala ukázka vojenské techniky s projížďkou a v pondělí
jsme si prohlédli ukázku výcviku psů PČR. Nezahálely ani děti.
Během pobytu si dopřály trénink hasičských disciplín – štafety
a požárního útoku.
Každý večer byl připraven doprovodný program – kouzelník, karaoke, soutěž v tanci nebo diskotéka. Velké díky patří veškerému
týmu, který se o provoz tábora zasloužil – instruktorům, kuchařkám, čtečkám (instruktorům, čtoucím po obědě a večeři knihy)
a doktoru Bolítovi, který ošetřil všechny rány.
V sobotu 24. srpna jsme s naší Tatrou pomohli zajistit průběh
závodů v požárním sportu „O pohár starosty obce Ledce“.
V následujících měsících připravujeme obvyklé podzimní akce,
které by měly vyvrcholit prosincovou mikulášskou nadílkou.
Vojtěch Drašnar
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DĚNÍ VE ŠKOLE
Začíná škola
Letní prázdniny jsou již pěknou vzpomínkou a děti opět usedly do školních lavic.
Vracíme se z období volnosti do časů povinností.
První den nového školního roku začal na naší bolehošťské škole
v pondělí 2. září za přítomnosti učitelek, žáků, rodičů prvňáčků
a pana starosty J. Šimerdy.
Všichni byli srdečně vítáni, ale největší pozornost si v tento den
zasloužili čtyři prvňáčci, pro které byl tento den velkým přelomem a zároveň změnou v jejich životech. Začala jim dlouhá cesta plná nových informací, zkušeností a zážitků. Přeji, aby se jim
ve škole líbilo, aby je většina věcí bavila a aby zde získali vše
potřebné pro další život.
Ale i těm starším školákům je třeba vštípit, že se mají učit přijímat a plnit školní úkoly a povinnosti. Vedle vědomostí a množství nových informací je důležité umět zatnout zuby a přinutit
se do něčeho, do čeho se jim právě nechce. Tomu se říká naučit
se ovládat a mít silnou vůli.
Od ledna 2020 bude spuštěn nový systém financování regionálního školství. Školy už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků,
ale naopak podle rozsahu výuky a odučených hodin. Od této
změny si slibujeme mnohem spravedlivější systém rozdělování
peněz, který bude lépe zohledňovat individuální potřeby jednotlivých škol.

Vážené kolegyně, milí žáci, přeji Vám, aby se následující školní
rok nesl ve znamení inspirace, vzájemné spolupráce a pochopení.
Vyjít si vstříc, být k sobě milí a vytvářet společně příjemné pracovní prostředí je důležité vždy a všude. Ve škole, která připravuje mladé lidi na budoucí život, by to měla být samozřejmost.
Přeji vám, abyste se ve svých třídách cítili dobře, měli k sobě
vzájemný respekt a těm nejmladším, aby vám radost z učení vydržela co nejdéle.
Přeji všem úspěšný školní rok 2019/2020!
Mgr. Hana Boukalová

Divadlo pro děti - Ferda Mravenec
Ve čtvrtek 12. září navštívilo naši školu
hudební divadélko „Trsátko“ . Se zájmem
jsme všichni pozorovali, jak nám před očima vyrostlo obrovské mraveniště a čekali
jsme, co přijde dál. Přivítat nás přišel Brouk
Pytlík a nechyběl ani všem známý Ferda
Mravenec! Poznali jsme kupu nových písniček a přijít nezapomněla ani Beruška, Kovaříčci nebo luční Koník.
Myslím, že dětem se vystoupení velice líbilo a zpříjemnilo nám první dny ve školce,
zvláště těm nejmenším, kterým i přes jejich
velkou statečnost, maminčina náruč občas
ještě chybí.
Natálie Lankašová, DiS.
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Obce BolehošČ, Ledce a Oêelice poĆádájí mezivesnický

PING – PONGOVÝ

PąIJò SI ZAHRÁT

TURNAJ

BolehošČ
(sál obecního hostince)

16.11.2019
od 13:00 hodin

FLORBAL

• 4 hrací stoly
• Turnaj jednotlivcĎ,
Systém turnaje se urêí
dle poêtu pĆihlášených
Turnaj bude rozdølen
na dospølé a døti
• Registrace pĆedem do 13. listopadu
na tel.: 734 611 442,
e-mailu: starosta@bolehost.cz

PRAVIDELN÷ KAŽDÝ éTVRTEK OD 18.00 HODIN
NA SÁLE OBECNÍHO HOSTINCE

• Startovné dospølí 20 Kê, døti zdarma
• Obêerstvení zajištøno

www.obecbolehost.cz

SPORTOVÁNÍ V BOLEHOŠTI

Obecní knihovna Bolehošť
Knihovna má aktuálně
zapůjčený nový výměnný fond.
Neváhejte a navštivte naši
knihovnu.
Provozní doba:
každé pondělí
15:00 – 17:00 hod.
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Obecní úřady Bolehošť, Ledce
a Očelice vás srdečně zvou

na 18. Předvánoční
setkání seniorů
14. prosince 2019
sál obecního hostince

BESEDA SE STAROSTOU
A MÍSTOSTAROSTOU OBCE
Dne 31. âíjna to bude rok, co se nové zastupitelstvo ujalo své funkce. Toho dne
jsme získali dõv³ru v³tšiny zastupitelõ a byli jsme zvoleni novým starostou
a místostarostou obce. Dovolujeme si vás tedy tímto pozvat na veâejnou besedu, která si dává za cíl pâiblížit naši práci Vám, ob«anõm. Pro nás má za cíl získat zp³tnou vazbu k našemu dosavadnímu põsobení. Mõžete se ptát na cokoli,
co se týká fungování «i dalšího sm³âování obce Bolehošë. Nebudou stanovena
žádná konkrétní témata.

Koná se v obecním hostinci dne 6. listopadu od 18 hodin.
T³šíme se na setkání s Vámi.
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