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Bolehošťský ZPRAVODAJ

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 4/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 11. 4. 2013
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu:
P. Prause, M. Máslo
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována M.
Máslová a ověřovatele zápisu byli
jmenováni P. Prause a M. Máslo. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/4/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Dostavil se P. Moravec z Lipin, který
vznesl dotaz ve věci územního plánu
obce. Chtěl by v Lipinách postavit
rodinný dům. Obci zaslal podklad
pro nový územní plán a ptá se, kdy
bude připraven. Starosta odpověděl,
že ÚPO se připravuje a zpracování
bude dokončeno cca koncem roku.
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Bod č. 2: Schválení výsledku výběrového řízení na projekt Energetické
úspory ZŠ a MŠ - dodávky
10. 4. 2013 proběhlo výběrové řízení
na dodávky (tepelné čerpadlo). Přihlásila se firma ESPO Týniště n.O.,
AVEPO Borohrádek, ZIKA CZ Praha,
ALPINE ENERGY Praha. Vyloučena
byla Avepo Borohrádek (nedoložila
předepsané dokumenty). Vybrána
byla firma ZIKA CZ Praha s nejnižší
nabídnutou cenou.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/4/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek
výběrového
řízení
v projektu Energetické úspory
v ZŠ a MŠ, ve kterém byla na část
„dodávky“ vybrána firma ZIKA CZ
Praha a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy s touto firmou.
Bod č. 5: Projednání akce“ Oslavy
135 let SDH“ a činnost JSDH
Dostavili se zástupci SDH J. Miřijovský a M. Čtvrtečka, přednesli zastupitelům předběžný program oslav,
které proběhnou v červenci. Ze strany obce bude zapůjčena technika.
Dále dojde k omezení rychlosti
v části obce, kde půjde průvod.
Činnost JSDH - starosta se dotazoval na stav techniky (Tatra), o které
nemá dostatečné informace, zda je
provozuschopná. V současné chvíli
je Tatra z velké části opravená (koncem listopadu rozmrzla), je třeba ještě přetěsnit některé ventily. Dále
starosta požádal, aby velitel jednotky
předložil zprávu o školeních (kdo absolvoval a jaké), celkové obsazení
jednotky a celkovém stavu vybavení
a činnosti. Dále zmínil zastupitelům,
že mu byl předložen doklad o IČ
SDH, takže v letošním roce bude
připravena smlouva o výpůjčce a
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bude zpracován soupis majetku,
který SDH a JSDH využívají vč. návrhu na vyřazení.
Bod č. 3: Schválení dotací
Obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace z POV na úroky z úvěrů
ve výši 49tisíc Kč z POV.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/4/2013
Zastupitelé schvalují přijetí dotace na úroky z úvěrů ve výši
49tisíc Kč a pověřují starostu
k podpisu smlouvy.
Dále obec obdržela sdělení o zamítnutí žádosti na dotaci na opravu veřejného osvětlení. To bude pouze
nouzově opraveno (především v ulici
k nádraží).
Obec obdržela dotaci na volbu prezidenta ve výši 23,5tisíc Kč. Dle předběžného vyúčtování bude celková
výše volebních nákladů cca 12tisíc
Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/4/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na volbu prezidenta ve
výši 23,5tisíc Kč.
Bod č. 4: Schválení zveřejněného
záměru a smlouvy o prodeji stavebních parcel
Obec obdržela žádost manželů
Fléglových z Albrechtic na odkup
stavební parcely. Právník vypracoval
kupní smlouvu na pozemek A2 (dle
rozpisu), č. parc. 826/20
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/4/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji stavebních parcel.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/4/2013

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k podpisu
smlouvy
s manželi Fléglovými a zároveň
pověřují starostu k podpisu smluv
s budoucími žadateli na odkup
stav. parcel v části Solnická.
Bod č. 6: Projednání zprávy
z kontroly KHS ve škole
Starosta seznámil zastupitele se
zprávou Krajské hygienické stanice
v Rychnově n. Kn., která provedla
šetření v místní ZŠ a MŠ. Jídelna,
kuchyně a MŠ je bez zjištěných velkých závad. Nevyhovující jsou toalety ve škole v prvním patře, především není hygienické osoušení rukou. Ručníky nevyhovují, bude třeba
zakoupit a nainstalovat držáky na
jednorázové papírové utěrky. Elektrické osoušeče nelze zatím zavést,
protože na toaletách nejsou zásuvky.
Dále bylo vytknuto, že není zavedena
teplá voda. V této věci bude požádán
odklad opravy. V letošním rozpočtu
nejsou prostředky na celkovou rekonstrukci sociálního zařízení. Zpráva o úpravách bude pro KHS vypracována do 30. 4. 2013.
Bod č. 7: Akce „zelená sobota“
Byla vyhlášena jarní akce na úklid
veřejných prostor po obci. Sraz bude
v 8:30h u obecního úřadu. Někteří
dobrovolníci se již přihlásili. Budou
k dispozici pytle a rukavice. Dále
bude od 10h do 11h k dispozici kontejner na odkládání objemného
směsného odpadu.
Bod č. 8: Akce „divadelní jaro“
Je naplánováno představení na 19.
4. 2013 v pátek. Starosta navrhuje
přípravu sálu (stoly a židle) na pátek
od 16 hod a požádal zastupitele o
spolupráci s přípravou.
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Bod č. 9: Běžná korespondence a
ostatní
Starosta seznámil přítomné se stavem zaměřování zaplocených pozemků, které budou nabídnuty
k prodeji. Tři rodiny ve Lhotě jsou
proti odkupu a ceně 30,- Kč/m2.
Obec obdržela žádosti na slevu při
prodeji pozemků Moučkových, Ježkových a Erbenových. Zastupitelé
navrhují, že vzhledem k tomu, že
některé prodeje pozemků jsou již realizované, není sleva možná a bude
nabídnut vstřícný krok pro ty občany,
kteří
mají
velké
plochy
k odkupu. Těmto bude nabídnut
splátkový kalendář se splatností do
konce kalendářního roku. Částka za
zaměření bude rozpočítána podle
nákladů na jednotlivou parcelu.
Špaček (B. Lhota) – podal si žádost
na vzájemnou směnu pozemků. Zastupitelé s tím souhlasí.
Drašnar (B. Lhota) – podal žádost na
odkup obecní louky na Habeši p. č.
1562. Starosta je zatím pověřen, aby
ověřil cenu a bonitu tohoto pozemku
a prověřil nájemní smlouvu.
MS Bolehošť – obec obdržela žádost
o příspěvek. V rozpočtu je počítáno
s výší příspěvku 5tisíc Kč na letošní
rok.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.7/4/2013
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s poskytnutím příspěvku pro MS
Bolehošť ve výši 5tisíc Kč a pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Obec obdržela žádost o příspěvek
pro Sdružení obrany spotřebitelů.
Zastupitelé navrhují ponechat výši
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příspěvku jako v loňském roce, tj.
500,- Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0 (pozn. Z.
Miřijovská nebyla při tomto hlasování přítomná)
Usnesení č. 8/4/2013
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši
500,- Kč pro Sdružení obrany spotřebitelů.
OREDO - obec obdržela návrh na
zrušení spojů (viz. příloha). Starosta
bude jednat o zachování důležitých
spojů (především školní autobusy a
pro návštěvy lékařů).
Proběhne sběr nebezpečného a elektro odpadu, který provede firma
Ekopart. Termín bude včas zveřejněn, předběžně proběhne koncem
dubna nebo začátkem května r.
2013.
Česká pošta – proběhlo závěrečné
jednání o provozní době na místní
pobočce. Informace jsou zveřejněny
na úřední desce.
Na nabídku pracovního místa na pozici referent státní správy přišla do
požadovaného termínu jedna žádost
o přijetí. Uchazečka paní Andržová
splnila požadavky a pracovní smlouva na poloviční úvazek bude podepsána do konce dubna s platností
od 1. 5. 2013.
Starosta seznámil zastupitele se stavem pohledávek za roky 2009 až
2011 za nájem a spotřebované energie v obecním hostinci.
ČEZ – obec obdržela nabídku cen
pro DSO Poorlicko a členské obce se
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dvěma návrhy: fixace cen do konce
r. 2014 nebo do konce roku 2015.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/4/2013
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s přijetím nabídky od firmy ČEZ
na fixaci cen elektrické energie
do konce roku 2014.
Bod č. 10: Diskuze
Bod č. 11: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za
pozornost a zasedání ve 21:30 hod
ukončil.

Zápis č. 5/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 16. 5. 2013
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: 3 členové zastupitelstva
(D. Záleská, M. Máslo, P. Prause)
Ověřovatelé zápisu:
J. Baše, M. Végsö
Zapisovatel: Zdeňka Andržová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelé zápisu byli
jmenováni J. Baše a M. Végsö. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/5/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.

Bod č. 2: Nabídka od RWE
Zastupitelé
byli
seznámeni
s nabídkou
firmy
RWE
s výhodnějšími podmínkami a návrhem na prodloužení smlouvy.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/5/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh prodloužení smlouvy s RWE
pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy s touto firmou.
Bod č. 3: Žádost SDH
Hasičům byla zaslána smlouva o poskytnutí příspěvku. Stanovená lhůta
pro vyúčtování do 15. 12. 2013.
Zprávu o čerpání prostředků předložit do 31. 12. 2013. Nevyčerpané
peníze vrátit do 31. 12. 2013.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/5/2013
Zastupitelé schvalují předloženou
smlouvu a pověřují starostu
k podepsání.
Bod č. 4: Rozpočtové opatření
Zastupitelé
byli
seznámeni
s rozpočtovým opatřením č. 1.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/5/2013
Zastupitelé schvalují rozpočtové
opatření č.1
Bod č. 5: Doplnění kupní smlouvy
na stavební parcely dle podmínek
dotace
Zastupitelé
byli
seznámeni
s nutností doplnění kupní smlouvy
na stavební parcely s ohledem na
podmínky dotace v projektu výstavby na Solnické.
Bod č. 6: Nabídka MM Reality
Starosta
seznámil
zastupitele
s nabídkou firmy MM Reality o výhradním zastoupení. Tato nabídka
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byla zamítnuta a dohodnuta pouze
bezplatná reklama na prodej pozemků firmou MM Reality a možnost
uskutečnění prodeje formou zprostředkování. Zastupitelé pověřili starostu k projednání tohoto návrhu
s právníkem obce.
Zastupitelé byli dále seznámeni
s cenovou nabídkou firmy MMS Náchod, která zastupuje regionální rádia Magic, Blaník, Fajn rádio, o
možnosti inzerce na prodej parcel.
Nabídka prozatím zamítnuta.
Bod č. 7: Změna společenské
smlouvy ODEKO
Starosta seznámil zastupitele se záměrem prodeje podílu p. Šubrta ve
firmě ODEKO v hodnotě 2.000.000,Kč.
Ke změně společenské smlouvy je
plnou mocí pověřen JUDr. Švandrlík
Hlasování: pro: 6 proti: 0
Usnesení č. 5/5/2013
Zastupitelé schvalují změnu společenské smlouvy a pověřují plnou
mocí
JUDr.
Švandrlíka
k zastupování v této věci.
Bod č. 8: Zařazení území do MAS
Zastupitelé
byli
seznámeni
s návrhem zařazení území do MAS
pro období 2014-2020.
Hlasování: pro: 5 proti: 1 (B. Roll)
Usnesení č. 6/5/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení správního území obce Bolehošť do území působnosti Integrované strategie území regionu
MAS NAD ORLICI na období 20142020 realizované Místní akční
skupinou NAD ORLICÍ, o.p.s..
Bod č. 9: Schválení úplaty za MŠ
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Starosta
seznámil
přítomné
s návrhem úplaty za MŠ ve výši
300,- Kč / měsíc pro období
září 2013 – srpen 2014
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č.7/5/2013
Zastupitelé schvalují výši úplaty
300,- Kč/měsíc v období září 2013
– srpen 2014.
Bod č. 10: Smlouva s věcným břemenem na plynovod
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem zřízení věcného břemene na
plynovod v Bolehošťské Lhotě č.p.
20 (Hynek Černý- zřízení HUP)
Hlasování: pro: 6 proti: 0
Usnesení č. 8/5/2013
Zastupitelé schvalují zřízení věcného břemene na plynovod na pozemku č. 1610/1 ve výši 2000,Kč.
Bod č. 11: Žádost na odkoupení pozemku
p. Pražák (Habeš) podal žádost o odkoupení louky na Habeši p.č. 1583
Zastupitelé pověřují starostu ke zveřejnění záměru prodeje parcel 1582,
1583 a k přípravě kupních smluv.
Dále byli zastupitelé seznámeni se
záměrem p. Čižinského – správné
zaměření pozemku.
Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí.
19.45h odešel B. Roll
Bod č. 12: Informace k výstavbě na
Solnické
Zastupitelé byli starostou informováni o průběhu výstavby na Solnické.
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Bod č. 13: Informace k projektu školy
Zastupitelé byli starostou informováni o průběhu výstavby ve škole.
Bod č. 14: Nabídka ODEKO – byla
zrušena
Bod č. 15: Seznámení se zprávou o
závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Zastupitelé berou na vědomí závěrečné přezkoumání hospodaření obce a odpověď na stanovisko zadávání
výběrového řízení.
Bod č. 16: Běžná korespondence a
ostatní
Starosta oznámil záměr nabídnout
prodej původní tiskárny a zakoupení
nové (vhodnější).
Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí.
Starosta seznámil zastupitele o výsledku
jednání
o
změnách
v autobusových spojích, v této souvislosti došlo k dohodě a důležité
spoje by měly být zachovány.
Losování anketních lístků ze soutěže
zpravodajů. Vylosována byla Věrka
Hojná.
Projednání opravy plotu u vodojemu
– zastupitelé berou na vědomí nabídku spol. Aqua Servis (zamítnuta
nabídka kompletního nového oplocení), bude provedena pouze nejnutnější oprava.
20.10h odešla Z. Miřijovská.
Oznámení uzavření školky 4. 7. - 27.
8. 2013

Bod č. 17: Diskuze
Bod č. 18: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za
pozornost a zasedání ve 20:30 hod
ukončil.

Zápis č. 6/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 13. 6. 2013
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
(D. Záleská od 21h)
Omluveni: 3 členové zastupitelstva
(Z. Miřijovská – lékař, J. Baše – zaměstnání, I. Šimerda – rodinné důvody)
Ověřovatelé zápisu:
P. Prause, M. Máslo
Zapisovatel: Zdeňka Andržová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18.30 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelé zápisu byli
jmenováni P. Prause a M. Máslo. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastup. (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 1/6/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Po zahájení byl seznámen starosta
hasičů p. Netík se smlouvou o výpůjčce. Dále p. Netík přítomné informoval o přípravách na oslavy
SDH.
Bod č. 2:
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Schválení závěrečného účtu obce
Závěrečný účet byl zveřejněn od 21.
5. – 7. 6. 2013 jeho součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření za
rok 2012.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 2/6/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012.
Schválení účetní závěrky
Zastupitelé byli seznámeni s novým
nařízením zákona 239/2012 Sb. o
schvalování účetní závěrky.
Účetnictví je vedeno správně a
v souladu s platnými předpisy a doporučeními. Závažné hospodářské
operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku byly správně
zachyceny a prezentovány.
Roční výkazy byly zpracovány dle
platných pravidel se zaměřením na
jejich kompletnost a správnost.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 3/6/2013
Zastupitelstvo schvaluje účetní
závěrku obce Bolehošť za rok
2012.
Schválení rozpočtového opatření č. 2
Zastupitelé
byli
seznámeni
s rozpočtovým opatřením č. 2 (viz
příloha).
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 4/6/2013
Zastupitelé schvalují rozpočtové
opatření č. 2.
Bod č. 3: Schválení dotace na úroky
z úvěrů od Khk
Zastupitelé
byli
seznámeni
se
smlouvou o poskytnutí dotace z POV
2013 od Khk na úhradu úroků z
úvěrů.
Hlasování: pro 5 : proti 0
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Usnesení č. 5/6/2013
Zastupitelé schvalují dotaci z POV
od Khk na úroky z úvěrů ve výši
49.000,- Kč.
Bod č. 4: Nabídka k prodeji obchodního podílu fy ODEKO
Zastupitelé byli seznámeni se změnami ve firmě ODEKO a nabídce p.
Šubrta na prodej jeho podílu.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 6/6/2013
Zastupitelstvo obce nepřijímá nabídku pana Jiřího Šubrta na odkoupení obchodního podílu ve
společnosti ODEKO s.r.o.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 7/6/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zastupování obce JUDr. Pavlem
Švandrlíkem, advokátem, se sídlem Na Lávkách 778, 517 41 Kostelec n. Orl. na valné hromadě
společnosti ODEKO s.r.o. ve věci
vyslovení souhlasu s převodem
obchodního podílu na ostatního
společníka a jinou osobu a učiněním rozhodnutí o přistoupení nového společníka Města Horní Jelení do společnosti ODEKO s.r.o.
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce k udělení a
podpisu plné moci advokátovi k
zastupování obce na valné hromadě společnosti ODEKO s.r.o.
Bod č. 5: Informace k projektu stavebních prací na škole
Zastupitelé
byli
seznámeni
s uzavřením dohody s f. LAGUNA
Solnice o odstoupení od smlouvy,
z důvodu, že zhotovitel nemohl splnit smluvní závazky dané ve
smlouvě o dílo. Zastupitelé vzali na
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vědomí odstoupení od smlouvy a
hlasují o zrušení výběrového řízení.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 8/6/2013
Zastupitelé ruší původní výběrové
řízení na projekt Energetické
úspory ZŠ a MŠ – stavba.

Bod č. 7: Zveřejnění záměru obce č
4/2013 k prodeji pozemků (zahrad)
v Bol. Lhotě
Starosta seznámil zastupitele se záměrem prodeje pozemků v Bol. Lhotě. Zastupitelé souhlasí se zveřejněním.

Starosta byl pověřen vypsáním nového výběrového řízení na projekt
Energetické úspory ZŠ a MŠ – stavba. Před vypsáním výběrového řízení
provede f. IRBOS úpravu technologie
fasády v projektu. Zároveň navrhují
ponechání komise pro otevírání obálek a výběrového řízení ve stejném
složení.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 9/6/2013
Zastupitelé schvalují vypsání nového výběrového řízení na projekt
Energetické úspory ZŠ a MŠ část
stavba a pověřují starostu k jeho
vypsání. Zároveň schvalují složení stejné výběrové komise a komise na otevírání obálek (P. Kubíček, P. Prause, M. Végsö, I. Šimerda, A. Libotovský – IRBOS).

Bod č. 8: Žádost o pronájem pozemku na Habeši
Zastupitelé byli seznámeni a berou
na vědomí žádost p. Hlávky o pronájem pozemku na Habeši. Obec zveřejní záměr č. 5/2013 o pronájmu
pozemku.

Bod č. 6: Schválení záměru obce č.
3/2013 o prodeji pozemků
Starosta seznámil zastupitele se záměrem prodeje pozemků parc. č.
1582 a 1583 na Habeši p. Drašnarovi a p. Prážákovi v ceně 30,- Kč m2.
Hlasování pro 5 : proti 0
Usnesení č. 10/6/2013
Zastupitelé souhlasí se záměrem
obce č. 3/2013 o prodeji pozemků
na Habeši v ceně 30,- Kč za m2 a
pověřují
starostu
podpisem
smlouvy.

Bod č. 9: Změna vyhlášky – požární
řád obce
Zastupitelé byli seznámeni se změnami vyhlášky, která bude platná od
1. 7. 2013 a nahrazuje tím původní,
kterou nám Ministerstvo vnitra ČR
připomínkovalo.
Změny: přesná specifikace odběrných míst, označení ohlašovny požáru, atd.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 11/6/2013
Zastupitelé schvalují vyhlášku
Požární řád obce č. 3/2013
s platností od 1.7.2013, která zároveň ruší vyhlášku č. 3/2012 ze
dne 20.12.2012.
V 21.00h se dostavila D. Záleská
Bod č. 10: Přípravy na akci Gulášové
slavnosti
Starosta
seznámil
přítomné
s návrhem programu a organizace
akce. Dále navrhl zakoupení 3ks
prodejních stánků 3x3m (nůžkových) pro využití na pořádaných akcích v obci.
Zastupitelé pověřili starostu ke koupi 3ks stánků.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Bod č. 11: Nabídka reklamní agentury na tisk zpravodaje
Zastupitelům byla předložena nabídka tisku Bolehošťského zpravodaje reklamní agenturou REGE
Opočno. V porovnání nákladů posledního vydání 2/2013 je cena tisku v Rege cca 40,-Kč/ks a cena tisku na obci cca 70,- Kč/ks (pouze
tisk, papír, vazba, bez práce).
Hlasování: pro: 6 proti: 0
Usnesení č. 12/6/2013
Zastupitelé schvalují nabídku
tisku zpravodaje agenturou REGE
Opočno, od následujícího vydání
zpravodaje.

Bod č. 13: Běžná korespondence a
ostatní
13a) Zastupitelé byli seznámeni
s žádostí HOSPICU Červený Kostelec. Dle rozpočtu je počítáno
s příspěvkem 5.000,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 15/6/2013
Zastupitelé schvalují příspěvek
pro HOSPIC Červený Kostelec ve
výši 5.000,- Kč na rok 2013.

Bod č. 12: DSO Poorlicko – nákup
vybavení
Pan starosta seznámil přítomné
s návrhem DSOP, zakoupit velký
stan 10x15m s vybavením (stoly +
lavice),
který
bude
sloužit
k zapůjčování obcím na různé akce.
Příspěvek naší obce je ve výši
7.263,-Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 13/6/2013
Zastupitelé schvalují výši příspěvku DSOP na zakoupení stanu.

13c) Zvolení nových členů povodňové komise.
Zastupitelé
pověřují
starostu
k projednání sestavení nové povodňové komise.

Pan starosta předložil návrh DSOP
na zakoupení 5ks nových fotopastí
v hodnotě cca á 5000,-Kč, které mohou využívat členské obce nebo Policie ČR v Týništi n. O. Příspěvek naší
obce činí 747,-Kč.
Hlasování: pro 5 : proti 0 : zdržel se
1 (M. Máslo)
Usnesení č. 14/6/2013
Zastupitelé schvalují výši příspěvku DSOP na zakoupení fotopastí.

13b) Výzva hejtmana Khk p. France
o možnosti příspěvku na konto kraje.
Zastupitelé berou na vědomí.

13d) Nákup 5 ks nový PC (notebooků) pro školu.
Zastupitelé
pověřili
starostu
k předložení cenové nabídky na PC
pro školu.
13e) Žádost Mudr. Végsö o povolení
vybudování
zpevněného
sjezdu
z obecní komunikace na svůj pozemek.
Hlasování pro 6 : proti 0
Usnesení č. 16/6/2013
Zastupitelé souhlasí s povolením
sjezdu z obecní komunikace.
13f) Pan starosta podal návrh na vyřazení nefunkčního a nepotřebného
majetku ( viz příloha).
Hlasování pro 6 : proti 0
Usnesení č. 17/6/2013
Zastupitelé souhlasí s vyřazením
majetku dle likvidačního protokolu, který je přílohou zápisu.
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13g) Pan starosta seznámil přítomné
s vyúčtováním faktur – projekt Solnická a s uzavřením dodatků smluv
na dohodnuté více práce.
Zastupitelé berou na vědomí.
13i) Nabídka grantů od ŠKODA
AUTO – bude předáno p. ředitelce
ZŠ.
13h) Seznámení s výsledkem
spekce v ZŠ a MŠ.

in-

13j) Seznámení s výsledkem hygienické kontroly v obecním hostinci a
realizaci nápravných opatření.
13k) Starosta seznámil zastupitele o
průběhu jednání s OREDEM a se
změnami v autobusovém jízdním řádu.
Bod č. 14: Diskuze
Bod č. 15: Závěr

Starosta poděkoval přítomným za
pozornost a zasedání v 23:15 hod
ukončil.

Informace občanům
Či n n o s t v o b c i
 stavební pozemky na Solnické
jsou připraveny pro své nové majitele a zbývající stavební práce
budou provedeny po ukončení
projektu školy
 dětské hřiště bylo ze strany do
ulice ošetřeno novým plotem a
připravena byla plocha na parkoviště, které bude dokončeno po
stavebních pracích na škole
 aktuálně již probíhají přípravy
nejen na výročí založení SDH Bolehošť, ale také na gulášové slavnosti
 byla
prodloužena
stávající
smlouva na odběr elektřiny pro
obec vč. školy, s vysoutěženou
cenou z minulého roku

Z dotazů občanů …
Proč se starosta / zastupitelé nepostarali, aby byly zachovány autobusové spoje?
Zde zcela jistě platí, že dříve než nějakou informaci občan pustí do „placu“, měl by si ji řádně ověřit.
Na základě obdrženého seznamu všech plánovaných rušení autobusových spojů na ORP Kostelec n. O., proběhlo dne 18. 4. 2013 jednání se zástupci společnosti OREDO, kterého se zúčastnilo i několik dalších starostů
z regionu. Naši obce se přímo dotýkalo 8 spojů z celkem 72, které byly navrženy na zrušení nebo omezení. Z naší strany bylo upřednostňováno ponechání
spojů, které využívají děti a studenti do školy či zpět, ranní autobusy do zaměstnání a dále spoje vhodné k dojíždění k lékařům a zpět. V posledních letech nové spoje spíše přibývaly a přes naši obec jich jezdilo do června 13. Od
nového jízdního řádu byly zrušeny pouze dva! Jedná se o spoje s odjezdem kolem 17 h ve směr Opočno a Týniště n. O. Některé spoje navržené na zrušení
z důvodu malého počtu cestujících se po dohodě podařilo zachovat s určitým
omezením. Některé spoje budou jezdit pouze v pondělí a ve středu vč. školních
prázdnin (spoje k lékařům a zpět).
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V nabídce společnosti OREDO byla možnost financování nákladů na vybrané autobus. spoje obcí. Tuto možnost ale žádná obec v regionu nevyužila.
Mnozí z Vás jistě četli i články v denících, kde mj. bylo uvedeno, že právě některé spoje přes Bolehošť a Přepychy se podařilo zachovat, i přes nízký
počet cestujících.
Za konečné rozhodnutí společnosti OREDO jsme proto velmi rádi. Naší
snahu o zachování spojů tedy snad ocení i ti, co říkají, že spoje se ruší a obec
se o nic nepostarala.
Proč se obec nepostará, aby provozní doba na poště byla delší a nedocházelo k jejím výpadkům?
Odpověď je celkem jednoduchá. Obec nemá žádný vliv na chod České
pošty, vč. provozovny v naší obci. Obec není ani vlastníkem objektu, kde je
provozovna pošty. V minulých měsících docházelo k plošné úpravě provozu
pošt na menších obcích. V některých obcích byly dokonce pobočky uzavřeny,
nebo byly služby převedeny na obce, obchody a jiné soukromé subjekty. Po
jednání se zástupci České pošty byla pouze upravena provozní doba a to
s ohledem na provozní dobu obecního úřadu. Zde došlo ke shodě provozní doby v pondělí odpoledne (otevřeno do 17h), což usnadní dostupnost i pro občany zaměstnané mimo obec. Případné připomínky na služby nebo omezení provozu pošty, je třeba sdělit na pobočce v Týništi n. O., pod kterou místní provozovna náleží.
Proč obec neseká včas trávu? A kdy poseká konkrétní prostory?
Je zbytečné rozvádět letošní klimatické podmínky v dubnu a květnu. Ne
vždy bylo možné udržovat zeleň tak, jak by bylo zapotřebí. Práce tedy probíhaly
dle aktuálních možností s ohledem na počasí a stav terénu. V průběhu června
však již došlo k postupné údržbě zeleně i tam, kde to doposud nebylo možné.
Proč je nové dětské hřiště pro veřejnost uzavřené?
Dětské hřiště bylo
dokončeno na podzim
minulého roku a klimatické podmínky nedovolily dokončit terénní práce.
Dorovnání terénu a zasetí trávy proběhlo letos na
jaře a následně bylo
zapotřebí, aby se tráva
alespoň částečně rozrostla. Vzhledem k tomu, že
byly naplánovány stavební práce u nového
plotu z ulice, bylo do této
doby hřiště uzavřené.
Nyní mohou do konce
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školního roku využívat herní prvky děti ze školky a družiny. S příchodem
prázdnin budou zahájeny zemní práce při výstavbě tepelného čerpadla. Následovat budou stavební práce na zateplení objektu. Dětské hřiště tedy bude
veřejnosti dostupné po ukončení stavebních prací.

SMS hlášení
V souvislosti s poslední povodní, která naštěstí nezasáhla náš blízký region, si dovoluji zdůraznit výhody
všech místních sdělovacích prostředků, které mohou naši
občané využívat.
Již v minulosti jsem zde uváděl nabídku na možnost zasílání SMS hlášení do vašich mobilních telefonů. Doporučuji tedy, abyste zvážili možnost, přihlásit se do této služby, která je pro Vás zdarma.
Přihlásit se můžete k odběru všech nebo některé z nabízených okruhů
zpráv:
Krizová hlášení (důležitá sdělení při požáru, povodni a další zprávy,
které mohou znamenat ohrožení lidských životů a majetku)
Upozornění (důležitá sdělení obce – výpadek dodávky některých sítí,
upozornění Policie ČR nebo provozní informace v obci apod.)
Kulturní a sportovní hlášení (informace o plánované kulturní a sportovní akci)
Přihlásit se můžete:
pomocí SMS zprávy a zadaného kódu, podle typu požadovaného hlášení, pro každou kategorii samostatně,
nebo na internetových stránkách obce pomocí formuláře.
Zde uvádím postup pro přihlášení pomocí SMS zpráv:
Pro přihlášení i odhlášení do systému SMS hlášení odešlete kód na uvedené
telefonní číslo:
Kategorie

Kód pro přihlášení

Kód pro odhlášení

KRIZOVÁ HLÁŠENÍ

ADD BEC2527 B-NOVAK ALES

DEL BEC2527

UPOZORNĚNÍ

ADD BEC8746 B-NOVAK ALES

DEL BEC8746

KULTURNÍ HLÁŠENÍ

ADD BEC1157 B-NOVAK ALES

DEL BEC1157

Pozn.
Do SMS zprávy uvedete kód dle vašeho výběru. Např. pro přihlášení do kategorie KRIZOVÁ HLÁŠENÍ napíšete:
ADDmezeraBEC2527mezeraB-NOVAKmezeraALES
Příjmení a jméno (viz NOVAKmezeraALES) uvedete vlastní!
Takto napsanou SMS zprávu zašlete na telefonní číslo 608 512 513.

Změna PSČ pro část obce Lipiny
Během jednání s Českou poštou o změnách v provozu na pobočce v Bolehošti bylo mj. jednáno o možnosti vrácení PSČ na 517 31, platné pro celou
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obec. Následně byla do všech domácností v Lipinách rozeslána anketa s hlasováním k uvedené změně. Jelikož výrazná většina občanů si přála změnu PSČ,
byla žádost předána na Českou poštu. Zároveň bylo dohodnuto, že Česká pošta vyrozumí obec a občany o termínu změny. Změna proběhla, ale občané ani
obec žádné sdělení neobdržela. Z tohoto důvodu byli občané informování o této
změně až po urgencích ze strany obce a vedoucí naší pobočky pošty.

Jarní úklid – „zelená sobota“
Letošní akce se zúčastnily zhruba tři desítky občanů, vč. dětí z kroužku
hasičů. Po krátké poradě před OÚ jsme se ve skupinkách nebo jednotlivcích
rozběhli po celém katastru obce. Akce probíhala celé dopoledne a v ulicích a
příkopech bylo nashromážděno téměř padesát pytlů odpadků. A kde se vzalo
tolik odpadků? Bohužel, ne každý používá odpadkové koše a zboží, které spotřebuje, vč. nápojů, odhodí kolem sebe.
Tímto děkuji všem zúčastněným na jarním úklidu, že pomohli uklidit
naši obec. Jen škoda, že pár dnů nato se v mnohých příkopech a keřích opět
povalovalo několik čerstvě odhozených PET lahví a krabiček od cigaret.

Výstava zpravodajů
S probíhající soutěží zpravodajů na Rychnovsku byla k dispozici na
obecním úřadu několikadenní výstava všech soutěžních zpravodajů. Všichni
návštěvníci měli možnost si vystavované exponáty prohlédnout a odevzdat hlas
v anketě tomu, který se líbil. Odevzdané ankety byly následně vylosovány při
následujícím zasedání zastupitelů a vybrán byl jeden z návštěvníků. Malou
odměnu získala Věrka Hojná.
Další soutěž zpravodajů bude probíhat na internetu. O spuštění soutěže
a hlasování Vás budeme informovat.
připravil Petr Kubíček

divadelní představení
Kuchařka a generál
aneb druhá míza
Ačkoliv bylo letošní Divadelní jaro posunuto na pozdější termín z důvodu programu protagonistů, své diváky si našlo a ti se skvěle bavili. V pátek
19. dubna se odehrálo v sále Obecního hostince v Bolehošti představení Kuchařka a Generál, aneb druhá míza, divadelního spolku NUDA Rtyně v Podkrkonoší (neboli také Divadelní soubor z Červeného Kostelce).
Celé dějství pojednávalo o životě a vztahu starší ženy, v roli kuchařky a
domácí, a staršího pána v roli jemu vysněného generála. Kuchařka byla žena
plná vitality a energie. Naproti tomu postarší muž očekával spíše domácí klid,
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rád si pospal a pojedl. Skvěle odehrané scénky a vtipné téma tak více než hodinu pobavilo cca 50 diváků.
připravil
Petr Kubíček
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Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
pro 3. čtvrtletí 2013
ordinační hodiny:.....................sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

05. 07.

MDDr. Kačerov á Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

06. 07.

MUDr. Kaškov á Kateřina

Kv asiny 145

494 596 174

07.07.

MUDr. Kašparov á Dagmar

Voříškov a 169, Vamberk

602 514 715

13.07.

MUDr. Kašparov á Helena

Smetanov o nábř. 334, Vamberk

494 501 711

14.07.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

20.07.

MUDr. Malátkov á Ludmila

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 696

21.07.

MUDr. Miřejov ská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

27.07.

MUDr. Nentv ichov á Ev a

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

28.07.

MUDr. Plškov á Iv ona

Sv atohav elská 266, Ry chnov nad Kněžnou

494 534 841

03.08.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 783

04.08.

MUDr. Pokorná Jaroslav a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 697

10.08.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

11.08.

MUDr. Přiby lov á Marta

Komenského 209, Častolov ice

494 322 706

17.08.

MUDr Ptačov ská Ev a

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

18.08.

MUDr Seidlov á Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

24.08.

MUDr. Skřičkov á Zdena

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 695

25.08.

MUDr. Stejskalov á Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

31.08.

MUDr. Sudov á Simona

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 031

01.09.

MUDr. Sv ětlík Filip

Ty ršov a 515, Opočno

494 667 553

07.09.

MUDr. Šmídov á Alena

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

08.09.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 693

14.09.

MUDr. Šťastná Ludislav a

ZS Roky tnice v Orlický ch horách

494 595 292

15.09.

MUDr. Tancurinov á Jana

nám. Dr. Lutzow a 345, Vamberk

736 419 151

21.09.

MUDr. Tomanov á Libuše

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 542 102

22.09.

MUDr. Tůmov á Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

28.09.

MUDr. Valešov á Pav la

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

29.09.

MUDr. Vav řičkov á Hana

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 782

05.10.

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 781

06.10.

MUDr. Vy čítalov á Marie

dr. Lützov a 244, Vamberk

494 541 757
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Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání
marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013
sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je
představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více
jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění
nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat
ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou
nemocí.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně
postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti.
Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře
znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením,
kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.“ Nadační fond má za sebou řadu
úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím
související ochrannou známku „Práce postižených. Na stránkách
www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou,
které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního
fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt „Start bez překážek“,
který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří
kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené
společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit
stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků
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od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se
zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak
zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma
získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň
je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze
ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet
pro firmy pozitivní motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na
vznik místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se
více dozvíte na www.nfozp.cz

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠEL:
86 let

Miloslav Vondráček
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

87 let
85 let
84 let
83 let
81 let
80 let
70 let

Jiří Fišer
Josef Voltr
Marie Jirsáková
Zdenka Vondráčková
Květuše Smolková
Anna Nováková
Jiří Kopecký

S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od kterých
máme souhlas se zveřejněním nebo obdrželi blahopřání od obce
(veřejný rozhlas, zpravodaj apod.)

Pracovní činnosti
Tato oblast postihuje ve výuce na základní škole široké spektrum činností. Vedeme žáky k získávání základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a tím přispíváme k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Pracovní činnosti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s různou lidskou činností a technikou v širokých
souvislostech. Především je zaměřena na praktické pracovní dovednosti a návyky a tím doplňuje celé základní vzdělání. Je důležitá pro další uplatnění člověka v životě a ve společnosti a je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti
žáků, čímž se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí. Vzdělávací obsah této
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oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tématické okruhy: 1. práce s drobným
materiálem 2. konstrukční činnosti 3. pěstitelské práce 4. příprava pokrmů.
Tyto okruhy jsou pro školu povinné. Vzdělávací oblast je realizována v průběhu výuky celého 1. stupně a je pro všechny žáky, dívky a chlapce bez rozdílu.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní
dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti
samostatně i kolektivně. Ve všech čtyřech okruzích jsou vedeni k dodržování
zásad bezpečnosti a hygieny práce, což jim může později pomoci při rozhodování o dalším profesním zaměření.
Fotografie zachytily žáky 4. ročníku při práci se dřevem. Zhotovili jsme
malé věšáčky, které najdou praktické využití.
Mgr. Denisa Školníková

Velikonoce na zámku
vštívili
Hrádek
chanic.

Poslední den před velikonočními prázdninami bolehošťští školáci nazámek
u Ne-

Přestože
počasí připomínalo spíše vánoční
období,
nádherná jarní
a především velikonoční výzdoba
zámeckých
pokojů všechny
přivedla do sváteční
nálady.
Zámkem
nás
provázel
velmi
příjemný
pan
průvodce, který
poutavě hovořil o historii Velikonoc a o velikonočních zvycích a tradicích. Prohlídku jsme zakončili v zámecké kuchyni, kde jsme si mohli koupit perníčky
s velikonočními motivy nebo malé pomlázky.
Mgr. Jiřina Hejčlová, učitelka

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Kurz plavání
Každoročně našim žákům základní školy dopřejeme, aby se v rámci výuky tělesné výchovy mohli účastnit kurzu plavecké výuky. Tu pro nás zajišťuje plavecký bazén v Dobrušce.
Není pochyb o tom, že plavání patří k základnímu dovednostnímu vybavení každého člověka, protože je to:












nejzdravější sport pro děti i pro dospělé
rovnoměrně zatěžuje všechny svaly
odlehčuje páteři, kloubům
zlepšuje dýchání, zvětšuje kapacitu plic
celkově otužuje organismus - zvyšuje odolnost proti nemocem
celkově zlepšuje zdraví
prospívá fyzické i psychické kondici
podporuje soutěživost
je dobré se plavání věnovat dlouhodobě a pravidelně
utužuje cílevědomost
při plavání je nižší riziko úrazu než u většiny jiných sportů
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umožní dětem i dospělým radost z pohybu ve vodě s pocitem bezpečí - při
plavání i při různých hrách na dovolené
v přírodě umožní dobrým plavcům vodní toulky - ať už na jezerech, v rybnících či na moři, to vše samozřejmě při respektování možného nebezpečí
vody, zvláště neznámé

Naše děti se na kurz vždy moc těší a také si ho užívají. Nejinak tomu
bylo i v letošním školním roce.
Mgr. Hana Boukalová

Testování žáků 3. ročníku
Toto testování proběhlo v rámci projektu STONOŽKA, do kterého jsou
zapojeny školy z celé ČR. Testování se zúčastnilo i velké množství málotřídních
škol. Zúčastněné školy testovaly své žáky od 8. do 19. dubna 2013.
Žáci měli k dispozici testy z českého jazyka, matematiky, anglického
jazyka, klíčových kompetencí a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Školy si
mohly vybrat mezi papírovou a elektronickou formou testů. Testování 3. tříd
bylo přizpůsobeno sledované věkové kategorii.
Každý z testů obsahoval 18 úloh a čas k vypracování dílčích testů byl
25 minut na každý předmět.
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Protože naši žáci 3 roč. patří mezi nejlepší žáky školy a pracuje se nám
s nimi od 1. roč. velmi dobře, dopadly letos výsledky na výbornou! Ze sedmi
žáků se dva pro nemoc nezúčastnili. Pochvalu za svoje výsledky a reprezentaci
školy si jmenovitě zaslouží tito žáci:
Anna Fabiánová, Tomáš Ježek, Eliška Minaříková, Zuzana Toucová,
Anna Vinterová.
Výslednou listinu vám překládám k nahlédnutí. Více není třeba komentovat…
Mgr. Hana Boukalová

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD – 2012/2013
Český jazyk – Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola
patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
Matematika - Výsledky Vaší školy v matematice jsou špičkové. Vaše škola
patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
Anglický jazyk - Výsledky Vaší školy v anglickém jazyce jsou špičkové. Vaše
škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE - Výsledky Vaší školy v klíčových kompetencích
jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - Výsledky Vaší školy v předmětu člověk a jeho
svět jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
CELKOVÉ VÝSLEDKY - Výsledky Vaší školy jsou (ve stejné skupině plně
organizovaných škol a škol s prvním stupněm) špičkové. Vaše škola patří mezi
10% nejúspěšnějších škol v testování.
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Dopravní výchova netradičně

V letošním školním roce jsme využili nabídky autoškoly Podorlicko,
aby v naší škole zajistila výuku dopravní výchovy pro žáky 4. tříd.
Firma Jiří Myšák AUTOŠKOLA Podorlicko je partnerem BESIP pro
okres Rychnov nad Kněžnou a provádí výuku dopravní výchovy a výcvik na
dopravním hřišti, včetně přezkoušení a vystavení průkazu cyklisty. Tato výuka
je pro žáky zdarma. Skládá se ze dvou částí. První část je teoretická a probíhá
ve škole, druhá praktická přímo na dopravním hřišti.
Pracovník autoškoly přijel ve smluvený den 16. 04. k nám do školy a
odučil teorii v rozsahu pěti hodin. Druhá část proběhla na dětském dopravním
hřišti v Rychnově n Kn. dne 10. 6., kde děti nejprve trénovaly jízdu podle dopravních předpisů. V závěru této výuky napsaly test z dopravních předpisů a
složily závěrečnou zkoušku z jízdy po dopravním hřišti. Úspěšní žáci obdrželi
Průkaz cyklisty.
Zážitkem pro naše žáky bylo nejen dopravní hřiště, ale i cesta vlakem
do Rychnova n. Kn. a zpět. Pro některé zcela výjimečný dopravní prostředek.
Mgr. Hana Boukalová
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Oznámení o zahájení inspekční činnosti a státní kontroly
Vážená paní ředitelko,
dne 20. května 2013 bude v Základní škole a mateřské škole Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou zahájena inspekční činnost podle § 174 odst. 2
písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Předmětem inspekční činnosti bude hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání poskytovaných základní školou a mateřskou školou, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů (včetně ŠVP ŠD) a jejich souladu s rámcovými vzdělávacími
programy.
Toto byl úvod dopisu, kterým se ohlásila kontrola české školní inspekce na naši školu. Dále následoval seznam dokladů a materiálů, které si inspekční kontrola vyžádala. Obsahoval 56 bodů.
Kontrola probíhala tři dny za účasti čtyř pracovníků ČŠI. Kromě kontrol dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících právních předpisů, hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytované základní a mateřskou školou.
Tzn., že v rámci inspekční činnosti nešlo jen o „papíry“, ale byly navštíveny vyučovací hodiny, kde se sledovala připravenost, promyšlenost a organizace práce ve třídě s několika postupnými ročníky. Úvodní motivace hodin,
výklad, vyváženost přímé práce žáků se samostatnou, účelná práce s texty a
poslechem cizojazyčných ukázek, komunikace se žáky, zařazování her, soutěží,
učebních pomůcek, matematická, finanční i čtenářská gramotnost. V rámci
sledování nebylo opomenuto ani dodržování bezpečnosti práce a hygienických
pravidel, materiální vybavení, hodnocení a sebehodnocení žáků, sociální klima
ve třídě, individuální přístup a pomoc žákům dle jejich schopností.
V mateřské škole si p. inspektorka všímala, zda učitelky vytvářejí pestrou a podnětnou vzdělávací nabídku, respektují herní záměry dětí a tvořivě je
rozvíjí. Zároveň sledovala, zda-li se děti zapojují do probíraného tématu, vedou
se k samostatnému vyvozování logických souvislostí, komunikaci, správné výslovnosti a spolupráci. Zda je ve všech činnostech věnována pozornost gramotnostem - čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální, zda-li je vyhodnocován pokrok u dětí. V době stravování dětí si všímala, zda mají vytvořené
sociální návyky a dovednosti při stolování. Věnovala pozornost i pitnému režimu.
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Bylo toho opravdu hodně, na co se ĆŠI zaměřila. Závěry třídenního
zkoumání jsou však velmi uspokojující. Inspekční komise při závěrečném hodnocení nešetřila pochvalami.
V mateřské škole pozitivně hodnotila mimo jiné klidné prostředí a
vstřícný přístup učitelek, bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí a jejich zdravý
sociální, psychický i fyzický vývoj.
V základní škole pak vzdělávání žáků zejména v oblasti čtenářské
gramotnosti a výuky cizího jazyka, které ohodnotila, že je na vynikající úrovni.
Taktéž hodiny matematiky a pracovních činností, na kterých byla přítomna,
hodnotila jako efektivní.
V oblasti řízení školy zazněla z jejich úst pochvalná slova na kvalitně
zpracované dokumenty, kontrolní činnost a celkově propracovaný systém řízení, který se velmi pozitivně promítá do všech činností školy.
Dále komise zkonstatovala, že finanční prostředky státního rozpočtu
byly použity v souladu s účelem, řádně a ve stanoveném termínu byly zúčtovány se státním rozpočtem.
Tak alespoň stručně z obsahu inspekční zprávy. Celé její znění odešle
ČŠI i zřizovateli – Obci Bolehošť a předsedovi školské rady.
Na závěr mi dovolte, abych tímto poděkovala všem mým kolegyním za
připravenost a vytvoření podmínek k bezproblémovému chodu inspekční činnosti a popřála jim zasloužený odpočinek během jejich letní dovolené.
Mgr. Hana Boukalová

Ve čtvrtek 20. 6. kolem druhé hodiny v noci došlo k požáru domu v Bolehošti čp. 114, kde zasahovaly jednotky z Bolehoště, Týniště n. O. a Dobrušky. Jako první zásah provedla místní JSDH.
Tímto děkujeme Jednotce sboru dobrovolných hasičů v Bolehošti za rychlý
zásah v nočních hodinách a záchranně při újmě na zdraví a majetku.
Tento rok se jedná již o druhý zásah v naší obci.
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Činnost Sokola Lipiny

V neděli 17.3. se uskutečnil 4. ročník „Luštění křížovek“, pro který
soutěžní křížovky různé obtížnosti, připravila paní J. Máslová. I přesto, že dvě
soutěžící musely klání vzdát (hořelo ve Lhotě u Moravců), tak zbylé účastnice
po neplánovaném přerušení zdárně dokončily všech deset kol. Soutěžící: Linková, Dernerová, Moravcová M., Moravcová L., Máslová, Nováková M., Hiršová,
rozhodčí Máslová M.. Vyhodnocení výsledků soutěže se rozdělilo na dvě části a
to před a po požáru u Moravců.
I letošní přednášku a ukázku „Aranžování jara“ nám již tradičně přichystala děvčata z květinářství „Pomněnka“ z Kostelce n. O. Účast byla velká
a velký zájem byl i o jejich výrobky a doplňkové zboží.

Jako každý rok se do našeho sportovního areálu na svátek čarodějnic
slétlo mnoho vzácných dam na různých dopravních prostředcích, z nichž 20
se zúčastnilo soutěže o titul NEJKRÁSNĚJŠÍ MISS 2013. První cenu a korun-
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ku královny čarodějky si odnesla Justýnka Prokešová z Třebechovic, druhé
místo obsadila Anička Vinterová a třetí Anička Fabiánová - obě z Bolehoště.
Konkurence byla opravdu velká, o čemž svědčí i to, že se soutěže zúčastnily
čarodějky z míst jako Trutnov, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí a jiných
měst i obcí. Dobré občerstvení, langoše, vdolky i grilovaná masíčka a pěkná
hudba přispěly k dobré zábavě a pohodě. Vyvrcholením bylo zapálení velkého
ohně a vhození čarodějnice do jeho plamenů.
Hned v závěsu za čarodějnicemi se v areálu Sokola konala Okrsková
soutěž SDH, pro jejichž družstva přichystali členové SK bohaté občerstvení.
V pátek 24. 5. pořádal oddíl cvičenek SK Sokola Lipiny výlet do Ratibořic. Navštívily ratibořický zámek, kde před 200 lety jednali zástupci protinapoleonské koalice Rakouska, Ruska a Pruska, který se stal na čas diplomatickým
centrem Evropy. V interiérech zámku zhlédl bohaté květinové dekorace, slavnostně prostřené a vyzdobené stoly a dozvěděl se zajímavosti z nejslavnějších
dnů v historii Ratibořic, jejímž výsledkem bylo uspořádání Evropy na několik
desetiletí.
V cukrárně
zámku ochutnaly dobové zákusky z carské
kuchyně i ruské pirohy.
Proti toku řeky Úpy došly až k mlýnu, k sousoší Babičky s dětmi a
pokračovaly ke Starému
Bělidlu. Než dojely domů, měly spoustu zážitků a v nohách několik kilometrů.
Ve čtvrtek 13.
června se v naší klubovně
uskutečnila
přednáška pana Otomara Černého, výrobce
produktů z divoce a přirozeně rostoucích bylin
Broumovského výběžku. Firma p. Černého
zahájila výrobu těchto
produktů v roce 1998
speciálním
zpracováním vstupních surovin
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za studena bez tepelných úprav v manufakturní technologii. Sběr léčivých bylin pro výrobu probíhá v přirozených lokalitách výskytu léčivek a ihned čerstvé
se použijí do výroby. Celý proces je garantován příslušnými certifikáty BIO,
CPK - BIO a velkým ohlasem klientů a zákazníků. Po přednášce využila řada
přítomných individuální porady s panem Černým a i k nákupu produktů z řady léčivých mastí za výhodnou cenou. I na tuto akci zajistily členky Sokola pohoštění pro návštěvníky.

A máme tady sobotu 15.6., den, kdy se konal, pro nepřízeň počasí odložený, „Dětský den“. Bylo krásně. Pro děti bylo, díky sponzorům (OÚ Bolehošť, firem, podnikatelů i soukromých osob z Bolehoště) připraveno hodně cen
za jejich nejen sportovní výkony. Drobné dárky byly předány i těm úplně nejmenším. Pěkné vystoupení předvedly děti z MŠ v Bolehošti s paní učitelkou.
Členové SDH Bolehošť přistavili cisternu a děti si mohly vyzkoušet práci hasičů. Bohaté občerstvení bylo již samozřejmostí.
Rovněž v uplynulém období využili zájemci náš areál ke konání soukromých akcí.
Následují tyto akce, na které Vás všechny srdečně zveme:
29.6.
Drezurní soutěž JK Bohuslavice n.M.
5.7.
Soukromá akce - večer otevřeno
6.7.
Akce Sokola - zavřeno
13.7.
1. plážový volejbal
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10.8.
2. plážový volejbal
24.8.
Soukromá akce – zavřeno
13. – 15.9.
Koně
Klubovna je pro návštěvníky otevřena denně od 18.00 hod.
za Sokol Lipiny, Šárka Hiršová

Zpráva ze sboru
dobrovolných hasičů
Milí spoluobčané a čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych Vás seznámil
s činností
našeho
hasičského
sboru
v nedávném období.
17.
března,
přesně v den 135. výročí založení bolehošťského sboru, byla naše
jednotka přítomna u
požáru rodinného domu

v Bolehošťi, místní části Lhota. Po příjezdu prvních jednotek na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření
části střešní konstrukce v malém rozsahu. Jednotky provedly uhašení požáru a rozebrání části střešní konstrukce. Zasahovaly jednotky: PS Dobruška, JSDH Bolehošť, JSDH Týniště
nad Orlicí, JSDH Opočno, JSDH Třebechovice pod Orebem. 6. dubna proběhl v naší obci sběr starého kovového
šrotu. Tímto chceme všem spoluobča-
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nům poděkovat za každý kousek železa, který nám poskytli. 19. dubna byla
pořádána schůze za účasti 17 členů. Hlavním bodem byla příprava a organizace okrskových závodů, které se budou konat v Lipinách. Dále byl připravován
program pálení čarodějnic na hřišti před Obecním úřadem. 30. dubna bylo naším sborem pořádáno již čtvrté pálení čarodějnic a přátelské posezení. Celá
akce se odehrávala na hřišti před Obecním úřadem. Hasičský stánek zajišťoval
po dobu akce občerstvení a DJ Vřesťa se postaral o hudební program pro děti
a v pozdějších hodinách i pro dospělé. Návštěvníci si měli možnost opéct své
nebo na místě zakoupené buřty, čehož využily hlavně malé děti. V průběhu
dne bylo pro malé čaroděje i čarodějnice připraveno mnoho her a soutěží.
V našich soutěžích byly připraveny ceny pro všechny děti. Před setměním byly
vyhlášeny nejkrásnější masky. Navíc, ve spolupráci s Policií ČR, proběhla
ukázka cvičených policejních psů, ukázka policejního vozu a střelných zbraní.
Celý den provázelo pěkné počasí a nechybělo ani tradiční zapálení fatry. 4.
května jsme pořádali s okolními sbory tradiční Floriánskou jízdu. Jízda byla
zakončena v Lipinách okrskovým kolem požárního sportu. Závodů se zúčastnila družstva celého 19. okrsku a nechybělo ani družstvo našich mužů, dětí a po
dlouhé době i družstvo žen. 18. května uspořádal náš sbor za pomoci Agrospolu a.s. Bolehošť již 5. ročník rybářských závodů. Agrospol bezplatně zapůjčil
zavlažovací nádrž „koupálko“ a daroval do soutěže mnoho cen v podobě bole-
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hošťského kysaného zelí. Spoustu cen také daroval pan Dušánek, který vlastní
prodejnu s rybářskými potřebami. Závodů se zúčastnilo celkem 21 soutěžících
z toho 2 děti. Letošním závodům nepřálo moc počasí, což se odrazilo na menší
účasti. Ale i přes ranní déšť se zde sjely na dvě desítky závodníků. Jako každý
rok se soutěžilo o první chycenou rybu, největší rybu a hlavně o největší délku
nachytaných ryb. Chycené ryby byly hned s opatrností pouštěny zpět do nádrže. Celkem se za tyto závody nachytalo 524 kusů ryb o celkové míře 15 699
cm. První chycenou rybu si zapsal Pavel Zemánek. Největší rybu, a to kapra, o
délce 50 cm chytil Jaroslav Appl. Celkově závody vyhrál v kategorii dospělých
Radek Carda s mírou 1 896 cm a v kategorii dětí vyhrála první místo Janička

Trávníčková s celkovou mírou nachytaných ryb 1 456 cm. Po skončení závodů
probíhala volná zábava s občerstvením, která se protáhla až do nočních hodin.
18. května se zúčastnily naše děti hasičských závodů v Malé Záhornici. Tyto
závody jsou zkouškou disciplíny CTIF a požárního útoku před celoroční hrou
Plamen. Děti zde vybojovaly 4. místo. 24. až 26. května nás reprezentovaly děti
na okresním kole soutěžní hry Plamen v Pohoří. Zde naše mladší družstvo obsadilo krásné 7. místo z 21 družstev.
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Na závěr mi dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na oslavy již 135.
výročí založení SDH Bolehošť, které se uskuteční 20. července 2013 před
Obecním úřadem. Po celý den bude zajištěn bohatý program s občerstvením,
s dechovou a reprodukovanou hudbou.
Za SDH Bolehošť připravil kronikář sboru, Michal Franc

Nové internetové stránky
Dobrovolného svazku obcí
Poorlicko
Před několika týdny prošly významnou změnou internetové stránky
Dobrovolného svazku obcí Poorlicko.
Kromě zcela nového vzhledu zde najdete i mnoho nových a zajímavých
informací z našeho blízkého regionu. Pro turisty jsou zde rady a typy na výlety
(cyklotrasy, vodácké informace, naučná stezka apod.). K dispozici je také přehled podnikatelů a služeb, nabídka restaurací nebo ubytování.
Až budete plánovat nějaký výlet do okolí, můžeme Vám doporučit návštěvu právě těchto stránek.
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Gulášové slavnosti 2013
Vážení návštěvníci, soutěžící a prodejci.
Již třetím rokem je v srpnu naplánována oslava gulášů, která je spojena s uměním místních i přespolních týmů kuchařek a kuchařů. Možnost uvařit svůj oblíbený guláš má každý, kdo uvaří alespoň 50 standardních porcí jakéhokoliv guláše (vepřový, hovězí, zvěřinový, kančí, kotlíkový, s bramborami či se zelím, houbový, apod.). Všechny guláše se zúčastní soutěže ve dvou kategoriích. Hodnotit je
budou nejen sami návštěvníci, ale také odborná porota.
Prodej a ochutnávání gulášů začíná ve 12 hodin, hlavní
program bude zahájen o dvě hodiny později.
Letošní program bude plný soutěží pro děti i pro dospělé. Dětem udělají radost nafukovací hrady, zmrzlina a cukrovinky. Součástí doprovodného
programu budou i dvě regionální kapely. Odpoledne bude hrát skupina
ERRORI, pro všechny věkové kategorie a večer to rozbalí rocková skupina
HYDRA. Své vystoupení předvede také břišní tanečnice.
Celodenní akce ovšem není jen o guláších, kterých se očekává více jak
10 druhů (!), ale také o pivním festivalu, který na takovouto akci prostě patří.
Návštěvníky čeká až 10 různých piv. Jako bonus připravujeme i pivní soutěže
o ceny.
O Gulášových slavnostech jsme toho uvedli již dostatek a nyní ponecháme prostor soutěžícím a prodejcům, aby neotáleli a včas se přihlásili do
soutěží.
Pozvánky,
přihlášky a pokyny pro soutěžící
a prodejce, budou počátkem
července k dispozici na webových stránkách
obce. Na požádání je možné
podklady zaslat
i na email.
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Pozvánka na následující společenské akce
v roce 2013
13. červenec
- Turnaj v Plážovém volejbale ............................................. Hřiště SK Lipiny
20. červenec
- Oslavy výročí 135 let SDH Bolehošť .............................. Hřiště před OÚ
17. srpen
- Gulášové slavnosti .................................. Hřiště před Obecním úřadem
24. srpen
- Turnaj v Plážovém volejbale ............................................. Hřiště SK Lipiny
7. září
- Nohejbalový turnaj o Pohár starosty obce ........................... Hřiště před OÚ
13. – 15. září
- Mistr. Vč oblasti v jízdě spřežení se zahr. účastí ....... Hřiště SK Lipiny
20. říjen
- Vítání občánků ............... Společ. místnost OÚ (budova Obecního hostince)
listopad
- Divadelní představení ................................ Kulturní sál Obecního hostince
1. prosinec
- Adventní rozsvícení ...................................................................... Zvonička
3. prosinec
– Aranžování Vánoc ............................................................ Hřiště SK Lipiny

8. prosinec
- Mikulášská besídka ....................... Kulturní sál Obecního hostince
14. prosinec
- 12. Předvánoční setkání seniorů .... Kulturní sál Obecního hostince
14. prosinec
- Myslivecká poslední leč .................. Kulturní sál Obecního hostince
31. prosinec
- Silvestr .............................................................................. Hřiště SK Lipiny
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