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Vážení spoluobčané,
nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás
znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si
nových cílů, které bychom během nastávajícího roku a to je
rok 2010, chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě.
Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme
minulý rok zažili, vykonali a nebo nestihli udělat. Život
člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly i zlé
dny, ale i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. Na tom
dobrém je potřeba dále zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát
se překážek, které během postupující cesty přijdou. I samotná
obec během minulého roku překonávala překážky díky
ekonomické krizi. Byli jsme opatrní, ale přesto se obec těšila
z dokončených děl a drobných úspěchů. Musíme si uvědomit, že vše, co se dělá je v zájmu zlepšení a zkvalitnění života
občanů v naší obci. Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat,
vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřeba hodně úsilí, práce,
jednání, projektů, ale i dobrá vůle, spolupráce, ochoty
a tolerance. Využívám této příležitosti a poděkuji všem, kteří
jakoukoliv formou a mírou přispěli pro zlepšení života v obci
a obohatili její kulturní i duchovní život, protože budoucnost
obce je i v rukách občanů této obce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v roce 2010 více hezkých dnů
než špatných, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti
než smutku a trápení. Přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost
a hodně úspěchů Vám všem v pracovním i osobním životě.
[]

“Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš“ Albert Einstein
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Na podruhé přijeli herci z Vamberka, 19. listopadu
s groteskou, jejíž samotný název je tajúplný. „Podivné odpoledne
Dr. Zvonka Burkeho“ sehráli ochotníci asi pro 50 diváků.



Divadlo v Bolehošti
Letošní divadelní sezóna v naší obci neskončila pouze
jarním
představením
místního
ochotnického
spolku
s „Dalskabáty …“ a to pro velký úspěch hned dvakrát za sebou,
ale v průběhu podzimu se uskutečnily další dva divadelní
večery. V obou případech k nám přijel představit své hry
divadelní spolek Zdobničan z Vamberka.
První byla pohádka pro děti „Ježibaby z Babína“, která
pojednávala o dvou babiznách s nekalými úmysly. Představení
se konalo 14. září v odpoledních hodinách v kulturním domě
Obecního hostince.

Mikulášská besídka
Podobně jako každý rok, dříve než začnou svátky
Vánoc, přijde mezi nás sv. Mikuláš se svými druhy, andělem
a čerty, aby navštívil děti a vyslechl si, jak byly hodné, jak se
uplynulý rok činily a zda-li pomáhaly rodičům. V den před svým
svátkem přichází v podvečer Mikuláš do našich ulic a navštěvuje jednotlivé domy, aby děti sám poznal a odměnil je podle
zásluh. Pokud zjistí, že se děti nechovaly jak by měly, jsou tu
s Mikulášem i čerti, kteří jim domluví, v krajním případě navrhnou
opakovanou návštěvu nebo si je raději vezmou s sebou do pekla
na převýchovu. Dále je tu anděl, jež má informace o všech
dětech a Mikulášovi s čerty řekne vše, jak se děti chovaly, co
dělaly, zda-li se učí či naopak. A aby to neměly děti tak snadné

a po odchodu rohatých chlupáčů nezačaly odvolávat své sliby,
jež Mikulášovi daly, máme tu ještě besídku, kam se mohou nejen
přijít pobavit děti i s rodiči, ale především si tu může Mikuláš
prověřit u rodičů, zda-li se doma něco zlepšilo, případně s čerty
a andělem učinit nápravu. Toto čertovsky kouzelné odpoledne
však není jen o radosti, breku a slibech, ale o předvedení se dětí
před rodiči při připravených vystoupeních s učitelkami školky
a školy. Děti zde dostanou sladké odměny, mohou si hrát,
předvádět se a třeba si s čerty v této magické atmosféře
i zatancovat při dětských písničkách. Nakonec, kdo má pro
strach uděláno, rád se s nimi i na památku vyfotí.

„O všem uvažuj s přítelem, ale nejdřív uvažuj o něm samém“ Seneca 
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Setkání důchodců
Již se stalo tradicí, že v předvánočním čase
připravili zastupitelé obce pro své spoluobčany, jež si
užívají starobního důchodu, vánoční posezení. Tento rok
tomu nebylo jinak a příležitost jste tak měli 12. prosince
od 14h. v kulturním sále Obecního hostince.
Druhým rokem se rovněž přidaly obce Ledce
a Očelice, jejichž občané si tak mohou přijít popovídat
a pobavit se v tomto čase společně při jedné akci.
Letošní setkání mělo opět nějaké to připravené
překvapení navíc a to v podání pěveckého sboru Vlasta
z Dobrušky. Sboristky zde zazpívaly několik známých
písniček, při kterých se mohli přidat i sami diváci. Na
závěr svého vystoupení měly samozřejmě připravené
i známé české koledy, tak jak se pro toto období patří.
Setkání důchodců však nejprve zahájil proslovem
pan starosta František Kouba a několik slov přidal i pan
starosta Ledec, Václav Odl. Pan starosta Očelic se

bohužel v loňském i letošním roce nezúčastnil. Poté
následovalo představení žáků ZŠ a MŠ v Bolehošti, kteří
měli připravené mimo jiné i krátké pohádky. Po
slavnostním úvodu hrál k poslechu i tanci JK BAND.
Během celého odpoledne až večera bylo
podáváno bohaté občerstvení. Všichni si pochutnávali na
domácím cukroví, které jistě přišlo vhod k voňavé kávě či
aromatickému grogu a pro všechny byla připravena
i výborná večeře.
Je škoda, že je stále mnoho občanů, kteří tuto
příležitost nevyužívají a myslím si, že o mnohé opravdu
přicházejí. Každý návštěvník obdržel poukaz v hodnotě
120 Kč na občerstvení a bylo jen na něm, jak se s ním
vypořádá. Účast ale nebyla vůbec malá, neboť se sešlo
téměř 100 lidí.
Pohoštěny byly samozřejmě i sboristky, kterým
dobrá večeře přišla jistě k chuti, ale hlavně tu byly poprvé a u nás se jim líbilo.

„Přítel je někdo, před kým je možno myslet nahlas“ Ralph Emerson
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Vítání občánků
I tento rok byli pozváni všichni rodiče se svými
ratolestmi s trvalým pobytem v Bolehošti, na „Vítání
občánků“. To letošní se konalo těsně před vánočními
svátky. Pan starosta obce František Kouba společně
s paní Drahomírou Záleskou přivítali pět nových občánků:

Karolínu Netíkovou
Jana Rohlíčka
Barboru Záhorskou
Martina Štefana
Tobiáše Rinda
Rodina Rohlíčkova se omluvila z důvodu nemoci
a pan starosta tedy několika slovy přivítal čtyři děti
s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Později předal
slovo žákům ZŠ v Bolehošti, kteří měli připravené krátké
pásmo písniček a básniček. Rodiče dětí se podepsali na
pamětní listinu a dětem byla na památku věnována
Pamětní knížka, Pojistka štěstí, drobné hračky
a finanční pozornost 2000 Kč s kytičkou pro maminky.
Pro děti byla připravena i kolébka, do níž si
maminky mohly své ratolesti odložit. Pravda je, že
některým se to ani trochu nelíbilo, ale přece se několik
fotografií podařilo, stejně jako ta společná na závěr. Bývá
zvykem, že společné focení probíhá venku před
Pomníkem padlých, ale s ohledem na mrazivé počasí byl
tento zvyk pro letošní rok zrušen.

[]

„Jistého přítele poznáš v nejisté situaci“ Ennius 
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24 000 Kč. Za pojištění obecního majetku 51 000 Kč.
Další výdaje jsou vynakládané na drobné investiční akce,
na nezbytně nutné výdaje, jako jsou drobné opravy,
telefon, dárkové balíčky oslavencům, revize elektrického
a hasícího zařízení, hasiče, Obecní knihovnu atd.,
v neposlední řadě na odměny zastupitelů a platby za
práce na dohodu.
V letošním roce se provedla rekonstrukce vodovodního
řádu a vodovodních přípojek od nemovitosti Stejskalových k nemovitosti Bednářových. Došlo k výměně litinového potrubí za potrubí z PVC v celkové délce 222 m
včetně 7 ks vodovodních přípojek. Tento úsek byl velmi
poruchový, kde litinové potrubí se bortilo a tím docházelo
k častým poruchám. Celá akce byla hrazena z našetřených finančních zdrojů za pronájem vodovodního řadu
v celkové výši 170 000 Kč a na základě dohody s AQUA,
zbývající část ve výši 182 671 Kč bude uhrazena v roce
2010, rovněž z nájmu vodovodního řadu obce. Celková
rekonstrukce stála 352 671 Kč včetně 19 % DPH.
Jinak v obci dobře funguje a je aktivní Sokol Lipiny, Sokol
Bolehošť, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení a v neposlední řadě Divadelní spolek VoděradyBolehošť, který je součástí Sokolu a úspěšně špacíruje
po okrese s připravenou divadelní hrou Dalskabáty …
V letošním roce byla činnost Sokola Lipiny velmi
rozmanitá. Mimo jiné připravované aktivity se členové
Sokola a občané zaměřili na oslavy 300. výročí od
založení Lipin, které byly velmi zdařilé. Na těchto
oslavách jsme mohli přivítat významné hosty jako je pan
hrabě Leonard Colloredo Mansfeld, jeho manželka
Debora a správce lesů pan Ing. Šimerda. Další významná
událost v Lipinách byla tradiční závody ve spřežení koní,
které byly jako obvykle na vysoké úrovni jak po
organizační stránce, tak i po jezdecké. Jako divák závodů
se zúčastnil sám pan hejtman Bc. Franc, který se zajímal
o závody a dění v naší obci. Chci poděkovat všem
účastníkům a organizátorům těchto akcí, které jak se
zmiňuji byly velmi zdařilé. Sbor dobrovolných hasičů,
mimo svoji hasičskou činnost, v letošním roce
zorganizoval dvě sportovní soutěže v nohejbalu a před
týdnem zorganizoval tradiční Mikulášskou nadílku pro
naše děti. Účast na této besídce byla dobrá a celá akce
se vydařila. Začátkem roku zorganizoval dětský karneval.
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů v Bolehošti za veřejně
prospěšnou práci.
Jak víte, v obci funguje divadelní spolek VoděradyBolehošť, který uvedl, jak jsem se již zmínil, divadelní
hru Dalskabáty. Tato divadelní hra měla velký úspěch
a díky divákům z okolí byl plný sál. Dá se říci, že jejich
vystoupení je velmi dobře hodnoceno i v jiných obcích
a městech. Obecní úřad v letošním roce zajistil dvě
divadelní hry, které sehrál divadelní spolek Zdobničan
z Vamberka. Je škoda, že tyto kulturní, sportovní
a společenské aktivity naši občané ve větší míře ignorují
a právě někteří z nich se stávají kritiky, že se v obci nic
neděje. Z těchto důvodů se zakoupil zpět Obecní
hostinec, aby zde bylo vytvořeno kulturní zázemí pro
společenské vyžití, převážně našich občanů.
Již druhý rok jsme byli přihlášeni do soutěže Vesnice
roku, kde jsme však neuspěli. V letošním roce se
zúčastnilo celkem 50 obcí. Přesto, že jsme se neumístili,
získáváme v žádostech o dotace mimo jiné další body,
které se stávají kritériem pro hodnocení v úspěšnosti
dotací z Programu obnovy venkova.
Naše obec je zapojena ve dvou Dobrovolných svazcích
obcí. Když budu mluvit za Dobrovolný svazek Vrchy, dá
se říci, že bylo šťastné se spojit s Dobrovolným svazkem








Závěrečná zpráva
z veřejného zasedání
Vážené dámy a pánové,
na dnešním jednání chci shrnout výsledky obce
Bolehošť a jejich části Bolehošťskou Lhotu a Lipiny za
rok 2009, jak po stránce investiční, tak i po finanční
stránce. Za moje volební období se mi tento rok jeví jako
nejhorší v hodnocení. Není to příčinou špatného rozhodování ze strany mojí nebo zastupitelů. Nechci se
vymlouvat na celosvětovou krizí a krizí u nás, ale tato
situace má určitě negativní vliv v příjmové otázce do
obecních rozpočtů. Již v pololetí roku 2009 ministerstvo
financí avizovalo, že daňové příjmy zůstaly o 12% nižší,
což se v našem rozpočtu jednalo o 630 000 Kč méně
než-li v roce 2008.
Při zasedání zastupitelstva obce dne 12.11.2009
jsem zastupitele informoval, že bychom do konce roku
2009 měli obdržet do našeho rozpočtu ještě 1 100 000
Kč, o čemž velice pochybuji. Je pravdou, že od této doby
jsme obdrželi na příjmech finanční hotovost, která nám
deficit snížila na 570 000 Kč. Pravděpodobně do konce
roku je předpoklad, že ještě obdržíme nějakou malou
finanční částku, ale určitě 500 000 Kč nám v rozpočtu
bude chybět. Největší položky úhrad jsou úvěry, které
s úroky činí 1 000 000 Kč, dále ZŠ a MŠ připlácíme na
provoz a mzdy, jedná se o 800 000 Kč. Dalším školám
se připlácí na provoz 100 000 Kč. Další zátěž pro
rozpočet je svoz komunálního odpadu, kde do konce roku
zaplatíme cca 450 000 Kč. Za změnu územního plánu
a geodetické podklady jsme zaplatili 130 000 Kč. Za
práce na Habeši za kanalizaci 185 000 Kč. Za novou
kanalizaci povrchových vod ve škole a při čištění příkopů
obce celkem 85 000 Kč, provedli jsme nákup nové
zahradní techniky, kde se jedná o sněhovou frézu
a travní sekačku v ceně 45 000 Kč. Za elektrickou energii
jsme zaplatili 200 000 Kč. Do obecního hostince jsme
investovali celkem 105 000 Kč, a to za plyn na dámských
a pánských WC, za výrobu a montáž nových oken ve
výčepu a ve společenské místnosti, dále se kupoval od
Agrospolu a.s. Bolehošť gabřinec na obložení spodní
části budovy a za stavební úpravy na WC. Poplatky za
barvy do tiskáren, za nové programy pro účetnictví, za
poplatky e-desky a Czech Pointu, za práci na
počítačovém systému, za datové a webové schránky
jsme vynaložili celkem 58 000 Kč. Rekonstrukce
v Obecním úřadu stála 39 000 Kč. Za opravy
a rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu
jsme zaplatili celkem 65 000 Kč.
Na oslavy 300. výročí založení Lipin jsme přispěli Sokolu
Lipiny, který se stal organizátorem těchto oslav, celkem
38 000 Kč. Firmě pana Silného za zemní a další
udržovací práce v obci jsme uhradili celkem 42 000 Kč.
Agrospolu a.s. za zimní údržbu jsme zaplatili 20 000 Kč.
Příspěvek na asistenta a na účelové organizace ve výši

„Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům“ Erasmus Rotterdamský 
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Dolní Bělá, kde pod záštitou společnosti Dabona
Rychnov nad Kněžnou se nám podařilo realizovat několik
úspěšných projektů a to hlavně v oblasti turistiky
a prezentace tohoto území. Velká akce svazku Vrchy
byla především plynofikace obcí, kde jsme v roce 2005
ukončili plynofikaci i v naši obci. Co se týká Dobrovolného
svazku Poorlicko, tento svazek dal podnět k založení
firmy Odeko, která v současné době zajišťuje svoz komunálního odpadu, sekání travního porostu na příkopech
a zajišťuje další práce ve prospěch obcí ve svazku.
Podařilo se i realizovat několik programů v oblasti cykloturistiky v naší oblasti svazkových obcí. Je připravený
projekt na bezdrátový rozhlas, kde jsme již dvakrát
neuspěli. V současné době tento projekt byl pozastaven
z důvodu špatné finanční situace obcí. Nesmím zapomenout i na neoficiální svazek okolních obcí, kde
v příštím roce bude zorganizován již devátý Společenský ples obcí, který má již svou tradici a společenskou úroveň. Další neoficiální spojení obcí je pořádání
vánočního setkání důchodců se zastupiteli. Toto setkání
se uskuteční 12. prosince 2009, jako druhý ročník obcí
Ledce, Očelice a Bolehošť. Jinak se chci zmínit o dobré
spolupráci s naší a.s. Agrospol Bolehošť, kde se snažíme
oboustranně pomoci a vyjít si navzájem vstříc.
Na závěr chci popřát všem přítomným za účast na
dnešním společném zasedání a přeji všem pěkné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví a spokojenosti v novém
roce 2010. Děkuji a děkuji za pozornost.

♦

♦

♦

♦

[]

Výpisy ze zápisů
ze zasedání zastupitelstva obce:
ze dne 22.10.2009
♦ Starosta obce František Kouba přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje následující program
zasedání zastupitelstva obce Bolehošť:
• Zahájení
• Kontrola usnesení z minulého zasedání zast.
• Projednání běžné korespondence
• Schválení
přepracované
Zřizovací
listiny
Základní školy a mateřské školy Bolehošť
• Schválení rozpočtového opatření
• Seznámení s výsledkem předběžného auditu
obce
• Organizace společenského plesu 30.ledna 2010
a divadelního představení 20.listopadu 2009
• Diskuze
• Závěr
• Hlasování
ü 8x
pro
ü 0x
proti
♦ Byla zaslána odpověď panu J. Langrovi na dopis,
se kterým byli zastupitelé seznámeni na
předchozím zasedání, ohledně prodeje obecních
pozemků (č.j. 249/09).
♦ Zastupitelé byli seznámeni s dopisem č.j. 279/09
podaným manžely Hrochovými, Bolehošťská Lhota
19, ohledně chovné stanice psů pana a paní
Erbenových, Bol. Lhota 9. Pan starosta písemně
oslovil hygienickou stanici v Hradci Králové,

♦

♦

♦

veterinární správu v Rychnově n. K. a odbor
životního prostředí v RK. Do dneška se písemně
vyjádřila pouze hygienická stanice z Hradce
Králové. S odpovědí zastupitele seznámil
místostarosta Petr Kubíček. Bude dojednáno místní
šetření v místě u Erbenových.
Zastupitelé byli seznámeni s přepracovanou
zřizovací listinou, kterou schválili.
• Hlasování
ü 8x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č. 1/11/2009 - zastupitelstvo obce
schválilo přepracovanou zřizovací listinu ZŠ
a MŠ Bolehošť.
Byl odsouhlasen příspěvek ZŠ v Dobrušce na rok
2010 na osobní asistenci pro Františka Havlíka.
• Hlasování
ü 8x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č. 2/11/2009 - zastupitelstvo obce
schválilo příspěvek na osobní asistenci pro
F.Havlíka ve výši 10 000 Kč na rok 2010.
Seznámení s výsledkem předběžného auditu, který
proběhl 29. září 2009. Zprávu si zastupitelé pročetli
jednotlivě.
Výsledek
zprávy
z auditu
byl:
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Byly navrženy nové odměny:
• paní Záleské ve výši 280 Kč měsíčně – člen
zastupitelstva s platností od 1.10.2009.
• Hlasování
ü 8x
pro
ü 0x
proti
• Petru Prausovi ve výši 880 Kč měsíčně –
předseda finančního výboru s platností od
1.10.2009.
• Hlasování
ü 8x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č.3/11/2009 - zastupitelstvo obce
schválilo odměnu p. Záleské ve výši 280 Kč
s platností od 1.10.2009 a p. Prausovi ve výši
880 Kč s platností od 1.10.2009
Byly projednány společenské akce: divadelní
představení Zdobničanu z Vamberka, Společenský
ples, Mikulášská besídka a Hasičský ples.
S nájemcem obecního hostince bude jednáno ve
čtvrtek 29.10.2009.
P. Moučka dal podnět k vyčištění cesty
u Špitálských. Firma Silný zde zajišťuje zemní
práce a průběžně má cestu čistit. P. Máslo zmínil
vytlačenou cestu v zatáčce u Holubů a u Hájků pod
rybníkem. Poškození vzniklo v loňském roce
z důvodu objížďky, kdy byl uzavřen úsek
Třebechovice – Týniště. Dát podnět k opravě.
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům
a zasedání ukončil.

„Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je přestal mít rád“ Jack London
-6-

Zpravodaj
Obce Bolehošť

číslo 1/2010
4. ročník
♦ Problémy s přetápěním ve škole – časté připomínky
rodičů. Bylo rozhodnuto, že p. Petr Prause
zkontroluje kohouty u jednotlivých radiátorů
především ve školce.
♦ Stejný problém s černou skládkou se každý rok
objevuje i v Lipinách, kam se odkládají větve na
pálení čarodějnic. Neustále se tam objevují kusy
nepotřebného nábytku, matrace a plasty. Po
spálení na místě zůstává spousta nebezpečného
kovového šrotu, který se musí odstraňovat. Dalším
nešvarem je odvážení odpadů do lesa. Na základě
písemného podnětu p. Miloslava Řízka bude i tady
v případě zjištění porušování obecně závazné
vyhlášky obce řešeno právní cestou případné
odhalení viníků nekompromisně jako přestupek.
♦ Starosta poděkoval přítomným zastupitelům
a zasedání ukončil.

ze dne 12.11.2009
♦ Starosta obce František Kouba přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje následující program
zasedání zastupitelstva obce Bolehošť:
• Zahájení
• Kontrola usnesení z minulého zasedání
• Projednání běžné korespondence
• Schválení rozpočtového opatření
• Diskuze
• Závěr
• Hlasování
ü 9x
pro
ü 0x
proti
♦ Cesta u Špitálských je čištěna průběžně firmou
pana Silného, cesta u Hájků (pod rybníkem) byla
osazena značkami se sníženou rychlostí, z důvodu
velkých hrbolů na silnici. Oprava byla přislíbena
SÚS na jaře. Urgovat opravu rozbité cesty
u Obecního hostince, nefunkční osvětlení ve Lhotě,
u Miřijovských, za hostincem a směrem k nádraží
a vyčištění příkopu za Horákovými v Lipinách (délka
příkopu cca 25 m).
♦ V pondělí 16.11.2009 v 16 hod bude místní šetření
u Erbenových na písemný podnět rodiny
Hrochových (sezváni byli i sousední obyvatelé
a instituce dříve obeslané: živnost.úřad, odbor
životního prostředí, hygienická stanice a veterinární
správa)
♦ Rozpočtové opatření č. 5005 a 5006 dle přílohy
zápisu
• Hlasování
ü 9x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č. 1/12/2009 - zastupitelstvo obce
schválilo rozpočtové opatření č. 5005 a č. 5006.
♦ Diskuze k rozpočtu: Starosta seznámil zastupitele
s poklesem daňových příjmů pro rok 2009 a 2010.
♦ Připojení stávajících vodovodních přípojek od
Bednářových po Stejskalovi k novému vodovod.
řádu: náklady byly 353 tisíc Kč včetně DPH, úhrada
bude provedena z nájmu vod. řádu firmou AQUA
Rychnov n. K. za rok 2009 a 2010. Splatnost faktury
je v únoru 2010. Přípojka k čp. 38 byla uhrazena
soukromou firmou pana Silného.
♦ Příspěvek p. Leláka a p. Záhorského ve věci
svévolné černé skládky odpadu na Habeši.
Vzhledem, že se tento nešvar v porušování obecně
závazné vyhlášky obce, kterým je zbavování se
nepotřebných věcí a nábytku, nadále rozšiřuje,
dojde k likvidaci skládky na náklady obce, označení
místa cedulí Zákaz skládky pod pokutou 1 000 Kč
a případné zjištění porušování zákazu bude řešeno
právní cestou. Dále bude sjednáno místní šetření
na 17.11.2009 dopoledne na Habeši z důvodu
reklamace provedených vjezdů
k
domům
a zbudování kanalizace firmou Štěpánek Opočno.
♦ Příští zasedání zastupitelstva bude veřejné
10.12.2009 v Obecním hostinci.
♦ Bylo zajištěno dřevo na topení do školy z obecního
lesa. Odvoz a nařezání zajistil M. Máslo st.
a M. Máslo ml. bezplatně.

ze dne 10.12.2009
♦ Starosta obce František Kouba přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje následující program
zasedání zastupitelstva obce Bolehošť:
• Zahájení
• Informace o činnosti obecního zastupitelstva
a hodnotící zpráva za období roku 2009
• Úprava vyhlášky o odpadech a stanovení ceny
za svoz komunálního odpadu pro rok 2010
• Rozpočtové provizorium roku 2010
• Odsouhlasení žádostí o dotace z POV
• Czech Point – využívání v obci a výše poplatků
• Kontroly účetnictví a inventury majetku obce
• Diskuze
• Závěr
• Hlasování
ü 7x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č. 1/13/2009 - Zastupitelstvo obce
schválilo navržený program a ověřovatelé
zápisu.
♦ Starosta přečetl hodnotící zprávu za rok 2009.
♦ Vyhláška č. 10/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- článek 5 – Splatnost poplatku je do 30.6.
příslušného kalendářního roku
- pro rok 2010 je stanovena výše popl. 500 Kč / os.
• Hlasování
ü 7x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č. 2/13/2009 - zastupitelstvo obce
schválilo novou obecně závaznou vyhlášku
č. 10/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
♦ Místostarosta Petr Kubíček přečetl rozpočtové
provizorium pro rok 2010 (viz příloha k zápisu)
• Hlasování
ü 7x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č. 3/13/2009 - zastupitelstvo obce
schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2010.

„Přítel všech – přítel nikoho“ Aristoteles
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♦ Zpracování žádostí o dotace z POV (žádosti je
třeba podat do konce roku 2009).
a) žádost na dotaci na opravu místních komunikací
v celkové finanční částce 1 100 tis. Kč, obec se
bude podílet 50% z celkové částky.
• Hlasování
ü 7x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č. 4/13/2009 - Zastupitelstvo obce
schválilo opravy místních komunikací a souhlasí
s podáním žádosti na dotaci oprav místních
komunikací ve výši 50% z celkové částky 1 100
tis Kč.
b) žádost na dotaci úroků z úvěrů ve výši 176 202
Kč, obec se bude podílet 30% z celkové částky
• Hlasování
ü 7x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č. 5/13/2009 - zastupitelstvo obce
schválilo podání žádosti na dotaci úroků z úvěru
ve výši 176 202 Kč, ve které se obec bude
podílet 30% z celkové částky.
♦ Czech Point – seznámení se sazebníkem
a provozem. Ing. Marcela Máslová seznámila
zastupitele se službami Czech Point. Sazebník je
v příloze tohoto zápisu.
♦ Darovací smlouva na obecní cestu ve Voděradech.
• Hlasování
ü 7x
pro
ü 0x
proti
• Usnesení č. 6/13/2009 - zastupitelstvo obce
schválilo darovací smlouvu na cestu ve
Voděradech.
♦ Nově zbudovaná kanalizace na dešťovou vodu
u nových nemovitostí na Habeši, kterou vybudovala
firma Štěpánek s.r.o. Opočno v celkové výši
186 000 Kč bude zařazena do majetku obce.
• Hlasování
ü 7x
pro
ü 0x
proti

♦ Usnesení č. 7/13/2009 - zastupitelstvo obce
schválilo zařazení nové kanalizace do majetku
obce.
♦ Místostarosta Petr Kubíček přečetl děkovný dopis
od farního úřadu z Kláštera nad Dědinou, Farního
sboru českobratrské církve za příspěvek na opravu
kostela ve výši 1000 Kč.
♦ Starosta poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům a zasedání ukončil.

Zprávičky z úřadu:
♦ Czech Point:

• Služba prozatím zajišťuje výpisy z obchodního
rejstříku, výpisy ze živnostenského rejstříku,
výpisy z katastru nemovitostí, centrální registr
řidičů
(bodové
hodnocení)
a
konverze
dokumentů (z listinné podoby do elektronické
a naopak).
• Ceník je k nahlédnutí na obecním úřadě (výpisy
za první stránku 100 Kč a další započaté stránky
za 50 Kč, registr řidičů za 70 Kč a konverze
dokumentů je za 30 Kč za započatou stránku).
• Průběžně bude zprovozněna služba výpisů ze
živnostenského rejstříku, výpis z katastru
nemovitosti, centrální registr řidičů, seznam
kvalifikovaných dodavatelů, autovraky a insolvenční řízení.
♦ Poplatky za rok 2009:
• Poplatek za psy již všichni uhradili
• Poplatek za odpady stále dluží několik občanů
(celkem 3 % neuhrazených poplatků za svoz
odpadu za rok 2009 za celou obec).



V září jsme se rozloučili:
s paní Klárou Šestákovou ve věku 31 let

„Falešný přítel je horší než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš“ Lev N. Tolstoj
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dostatečné množství sena, ovsa, krmné řepy a obilní
zadiny. Do konce roku probíhá také průběrný odlov srnčí
holé zvěře dle schváleného plánu lovu.





V minulých měsících došlo opět ve velké míře
v naší honitbě ke střetům srnčí zvěře s motorovými
vozidly s poměrně velkými škodami na autech. Naštěstí
nedošlo ke zranění řidičů těchto vozidel. Při večerních
a nočních jízdách dbejte zvýšené ostražitosti hlavně
u polí s porosty řepky ozimé, kam se srnčí zvěř stahuje
ze širokého okolí.

Konec roku v honitbě
Měsíce listopad a prosinec jsou pro většinu
myslivců obdobím hlavní lovecké sezóny na drobnou
zvěř. S ohledem na malé stavy této zvěře se spíše jedná
o společenskou záležitost, kdy se potkávají staří známí
a navazují se nová přátelství. I tady platí bohužel, že co
se do revíru nevypustí, většinou tam není.

Protože se blíží konec roku 2009, který bude
ukončen Silvestrem, dovolte mi pro obveselení citovat
několik nejčastěji používaných myslivecko – lesnických
průpovídek:

Ke konci listopadu jsme měli první společnou
vycházku situovanou do katastrů obcí Ledce a Klášter.
Zahájení i ukončení honu proběhlo v Ledcích u Nováků,
kde pro nás bylo vytvořeno příjemné prostředí.

Proti pochvale není obrana.

Placením se přichází o peníze.

Nikdo ti nemůže dát víc, než já slíbím.
Příroda je vše, co roste kolem hospody.

Druhý společný lov proběhl 12.12. v revíru kolem
Bolehoště, kdy jsme ráno i odpoledne využili jako vždy
vzorného zázemí hospody v Lipinách.

Co si nepamatuji, to se nestalo.
Do nového roku 2010 přejeme všem čtenářům
zpravodaje obce Bolehošť mnoho zdraví, spokojenosti
i osobních úspěchů.

Poslední společná akce je plánována ke konci
roku do oblasti Křivic.

[]

Mimo tuto společnou činnost se každý myslivec
musí věnovat pravidelnému přikrmování drobné ale
i spárkaté zvěře, pro kterou máme nachystáno

„Jeden dobrý přítel má větší cenu než sto příbuzných“ Cicero
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Dovolte nám, abychom Vám popřáli
úspěšně vykročení do nového roku 2010.
děti a zaměstnanci Základní školy
a mateřské školy Bolehošť




Některým z vás jsme měli možnost popřát i osobně:

VYPÁTREJTE DOUPĚ
ŠROTONÁTORA

Recyklohraní
Již druhým rokem jsou žáci naší školy
zapojeni do recyklačního projektu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti, které zajišťují
sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem tohoto projektu je zvýšit podvědomí
žáků o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
A to se nám snad daří. Kdokoliv do naší školy může přinést nepotřebné drobné elektrospotřebiče, např.
mobil, kalkulačku, příslušenství k počítači a baterie. Po naplnění příslušných nádob a odevzdání, dostávají
žáci za sběr body. Dále se děti zapojují do výtvarných či fotografických úkolů, zábavných her, soutěží
a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají s dostatečným
předstihem. I za splnění těchto úkolů získávají příslušný počet bodů. V loňském školním roce jsme si
vytyčili cíl – digitální fotoaparát a fotbalový míč. Povedlo se! Body byly nastřádány – dalo to práci – a míč
i fotoaparát už využíváme ve škole! Máme radost i proto, že jsme o zakoupení nemuseli žádat obec
a pomohli tak ušetřit finanční prostředky.
Věříme, že se nám i nadále bude dařit plnit všechny zadávané úkoly, které jsou stále náročnější, abychom
si mohli pořídit další různé učební pomůcky, hry i vybavení pro náš volný čas.

MAPA
SKUPINOVÝ, DETEKTIVNĚ ZEMĚPISNÝ ÚKOL

[
]

„Kdo hledá přátele bez chyb, zůstane bez přítele“ Turecké přísloví
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345 a 351. Ostatky biskupa Mikuláše uloupili italští
námořníci v roce 1087 a přinesli je do Bari. Prázdný
kamenný sarkofág můžete ještě dnes vidět v obnoveném
dolním kostele Mikulášova chrámu v Demre na jihozápadním pobřeží Turecka.
Známé legendy o sv. Mikuláši:
Mikuláš prý jednou ochránil tři žáky před tím, aby je zlý
hostinský, k němuž zašli, nezabil a nenaložil do soli.
Proto je Mikuláš často znázorňován s nakládacím sudem,
v němž sedí tři mládenci.
Mikuláš pomáhá lodi, která se dostala do tísně na moři
a jejíž námořníci ho vzývali. S kotvou proto ukazuje
Mikuláše malba na oltářním nástavci v lübeckém kostele
P.
Marie (15. století).
Jeden šlechtic poslal své tři dcery do
veřejného domu, aby si vydělaly jako
nevěstky na věno ke svatbě. Mikuláš
však hodil oknem v noci třem mladým
ženám po jednom sáčku se zlaťáky,
takže mohly ukončit svoji činnost
a vdát se. Místo tří koulí mívá Mikuláš
také tři váčky na peníze, tři zlaté pruty,
tři pytlíky, tři chleby, tři kameny nebo tři
zlatá jablka. Se třemi chleby na knize je
Mikuláše vidět mezi jiným na soše ve
štrasburském chrámě.
Jak napovídá text v hlavičce, je
spousta věcí, které je dobré vědět. Mnohdy
však k nim neznáme cestu, nebo musíme dlouze hledat
v knihách či pátrat v paměti. Aby tak bylo usnadněno
vašemu přemýšlení, jsou tu právě tyto, věřím že zajímavé
příspěvky.



Sv. Mikuláš
V předvečer svátku sv. Mikuláše (5. prosince)
přichází bělovousý muž v doprovodu anděla a čerta do
každé rodiny k dětem. Dětem, které byly celý rok hodné
a splní jeho úkol (většinou zarecitovat básničku), předá
menší balíček, ve kterém se nacházejí cukrovinky,
ovoce, atd. Zlobivé děti ještě v balíčkách naleznou
brambory, cibuli a uhlí.
A kde se vzala postava svatého
Mikuláše? Narodil se mezi roky 280
a 286 v Patrasu v Řecku. Kolem roku
300 ve městě Myra (dnešní Derbe
v Turecku) se stal mladý Mikuláš
biskupem. O Mikulášovi bylo známo, že
obětavě pomáhal lidem v nouzi, zvláště
dětem. Nedlouho poté, co se stal
biskupem začalo pronásledování
křesťanů a kolem roku 310 se
dostal do zajetí, kde byl v žaláři
těžce
trýzněn.
Poznamenán
utrpěným mučením ještě vystoupil na
slavném koncilu Nicejském. O dalším působení Mikuláše
není již nic známo. Den smrti byl 6. prosince mezi roky

[]

„ Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele“ Anglické přísloví
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považuji spolupráci v boji proti předlužení, a to v důsledku
ekonomické krize, která zasáhla také naší republiku a vede
kromě k vyšší nezaměstnanosti a ke snižování finančních příjmů
občanů a jejich životní úrovně. Veškeré zmíněné aktivity najdete
i na našich webových stránkách:
V novém roce Vám všem přeji zejména pevné zdraví,
úspěchy, radost a optimismus - i tolik potřebné štěstí…! Těším
se, že se budeme potkávat v našem regionu v (alespoň relativní)
pohodě.
Váš senátor, JUDr. Miroslav Antl



Novoroční přání
Vážení a milí spoluobčané,
přichází nový rok 2010 – a nastává tedy i čas ohlédnutí
se za minulým rokem, kdy jsem již působil co by Váš nový
senátor.
V loňském svém novoročním přání jsem Vám poděkoval
za projevenou důvěru a zároveň slíbil, že se ze všech sil budu
snažit plnit svůj volební program. Je tedy ten správný čas, abych
udělal krátkou rekapitulaci za rokem 2009.
V průběhu roku jsem pro Vás otevřel senátní kancelář
nejenom v Rychnově nad Kněžnou, ale i v Chocni a v Holicích.
Navíc jsem nechal předělat našeho "Antlona" na „Pojízdnou
senátorskou kancelář“, v níž jsme v průběhu roku najezdili tisíce
kilometrů po našem senátním obvodě. Založil jsem „Fond
Miroslava Antla pro rozvoj regionu“, který již rozdělil více než 30ti spolkovým, sportovním a kulturním subjektům téměř 200 000
Kč. Naši odborníci pomáhali starostům a školám zdarma zpracovávat projekty na získání dotací a grantů z fondů. V Senátu
Parlamentu ČR jsem jako místopředseda ústavně-právního
výboru zúročil své třicetileté (trestně) právní zkušenosti při
prosazení výrazného zpřísnění nového trestního zákoníku, a to
v trestních sazbách za nejzávažnější násilnou, mravnostní, ale
i drogovou trestnou činnost. Byl jsem dále i zpravodajem novel
trestního řádu, ale i občanského soudního řádu, občanského
a obchodního zákoníku.
V našich kancelářích jsem se setkal s desítkami občanů,
kterým jsem se snažil pomoci vyřešit jejich problémy a pokud mi
čas dovolil, snažil jsem se účastnit společenských akcí v našem
regionu, na které jsem byl pozván. S některými z Vás jsem se
setkal i na svých besedách, přednáškách a seminářích
k problematice kriminality, domácího násilí, zneužívání internetu
ke zneužívání dětí apod. Za důležitou a stále aktuálnější

Obce
Bolehošť, Jílovice, Ledce, Očelice,
Přepychy a Vysoký Újezd
Vás srdečně zvou na svůj

8. reprezentační

Společenský ples
V sobotu 30. ledna 2010
v kulturním sále
Obecního hostince v Bolehošti.
Předprodej místenek bude oznámen místním
rozhlasem.
Více informací najdete na plakátech.

„Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil“ Epikuros
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Vám se líbí takovéto prostředí kolem nás?
Říká se: „Kdo si jak ustele, tak si lehne“.

Asi takhle vypadají výplně
v našich autobus. čekárnách.
Chceme-li být světoví, měli
bychom nejprve sami vyspět !

NEJEN tímto obrázkem na závěr „děkujeme“
občanovi, který rozbil sklo na úřední desce
před Obecním úřadem. Jeho činem bude
obecní pokladna chudší cca o 5000 Kč !!!
Redakční rada zpravodaje:
Petr Kubíček, František Kouba, Mgr. Hana Boukalová, Mgr. Marie Moravcová
Své nápady, fotky, články, ale i jiné zajímavosti související
s naší obcí nebo blízkým regionem, zasílejte na uvedenou
emailovou adresu nebo předávejte osobně na OÚ
v Bolehošti.
Se svými náměty, příspěvky a připomínkami do Zpravodaje se
obracejte na kteroukoliv z osob redakční rady nebo na OÚ
v Bolehošti.
Zpravodaj je vydáván na začátku každého čtvrtletí, tedy
4x ročně.
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OÚ Bolehošť
517 31 Bolehošť čp.10
494 627 134
ou.bolehost@tiscali.cz
www.poorlicko.cz/bolehost
Roznáškou zdarma do domovních
schránek
12. března 2010
225 výtisků

