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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva

Zápis č. 4/2014
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 3. 4. 2014 na obecním úřadě
v 18 hodin.
Přítomni:
6 členů zastupitelstva
Omluveni:
3 členové (D. Záleská –
zaměstnání, Z. Miřijovská – zaměstnání, J.
Baše - zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: M. Máslo, M. Végsö
Zapisovatel:
Zdeňka Andržová
Hosté:
M. Záleský

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni M. Máslo, M. Végsö. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 3/2014
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 3: výběr dodavatele komunální
techniky dle předložených nabídek a
doporučení komise.
a) Pan
starosta
seznámil
přítomné
s vybranými návrhy na nákup komunální
techniky. Po vyjádření komise byly navrženy dva modely: Branson 2900 H,
Yanmar EF 227 H. Všechny nabízené
stroje (14 nabídek) byly prověřeny na
veletrhu TechAgro a vybrané modely

byly také prověřeny na základě referencí
uživatelů.
Hlasování: pro 6 : proti 0 :
Usnesení č. 2/4/2014
Zastupitelstvo obce vybralo traktor Yanmar
vč. příslušenství a schvaluje jeho nákup.
Cena nabídky je 1.048.465,- Kč včetně
DPH. Detaily vybavení upřesní starosta při
objednávce. Zároveň pověřují starostu podpisem kupní smlouvy.
b) Zastupitelé projednali nákup traktorového nosiče kontejnerů vč. kontejneru.
Z nabídek byl vybrán typ CARGO auto.
Cena nabídky je 201.828,- Kč včetně
DPH.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup traktorového nosiče kontejnerů vč. kontejneru
s bočními pozinkovanými sítěmi od výrobce
CARGO auto.

Bod č. 4: Schválení účetní závěrky PO
– ZŠ a MŠ Bolehošť za rok 2013
a) Zastupitelům byla předložena ke schválení účetní závěrka PO – ZŠ a MŠ Bolehošť za rok 2013.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO – ZŠ a MŠ Bolehošť.
b) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 PO- ZŠ a MŠ Bolehošť. Hospodaření roku 2013 skončilo
ztrátou ve výši 41.874,09 Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 5/4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje ztrátu
z hospodaření z roku 2013 uhradit nerozděleným ziskem minulých let. Na účtu nerozděleného zisku minulých let zůstane
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31.917,16 Kč a tuto částku převést z účtu
nerozděleného zisku minulých let do rezervního fondu.

Bod č. 5: Schválení příspěvku pro oblastní charitu v Červeném Kostelci
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí
oblastní charity Červený Kostelec.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 6/4/2014
Zastupitelé schvalují příspěvek oblastní
charitě Červený Kostelec na rok 2014 ve
výši 5.000,- Kč a pověřují starostu
k podpisu smlouvy.

Bod č. 6: Schválení smluv na příspěvky místním dobrovolným spolkům
Starosta předložil zastupitelům návrhy na
příspěvky místním dobrovolným spolkům na
rok 2014:
Sokol Lipiny:
a) údržba zeleně 3.000,- Kč
b) údržba lavic a stolů 6.000,- Kč
SDH Bolehošť – příspěvek na činnost dětí a
mládeže 20.000,- Kč
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/4/2014
Zastupitelé schvalují návrhy smluv a pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 7: Smlouva EKO KOM
Starosta obce seznámil přítomné s novou
smlouvou s firmou EKOKOM a dodatkem
č.1 této smlouvy.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 8/4/2014
Zastupitelé schvalují novou smlouvu a dodatek č. 1 s firmou EKOKOM a pověřují
starostu k podpisu smlouvy.

Zastupitelé
vybrali
firmu
Irbos
k vypracování projektové dokumentace na
budovu OÚ a zbrojnice a pověřují starostu
k podpisu smlouvy.

Bod č. 9: Územní plán
Přítomní byli seznámeni s připomínkami
k územnímu plánu a s návrhem na posouzení
EIA. Navýšení ceny územního plánu bude o
cca 40-60 tis. Kč z důvodu dodatečného zajištění posouzení s ohledem na životní prostředí.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 10/4/2014
Zastupitelé souhlasí s oslovením tří firem a
vybráním zprostředkovatele na posouzení
EIA pro územní plán.

Bod č. 10: Běžná korespondence a
ostatní
a) projekt pro rychlou identifikaci psů
(DSOP) – zastupitelé berou na vědomí a
žádají další diskuzi pro upřesnění podmínek
b) oslavy obce – návrh na výrobu pohlednic
(3 druhy v sériích po 1 000 ks)
c) návrh na odkoupení vodoměrů – projednání návrhu od Aqua servisu
d) stav věcí v občanskoprávních řízeních
e) návrh na rozšíření sběru o kovový odpad
s firmou Odeko – zastupitelé berou návrh na vědomí a požadují upřesnění
podmínek
f) výstavba propustku u Velkého Nadýmače – oslovena firma p. Silného
g) zelená sobota – úklid obce 12.4.2014

Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr

Bod č. 8: Zadání projektové dokumentace na budovu obecního úřadu a
zbrojnice

Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 22:15 hod. ukončil.

Pan starosta oslovil 3 firmy, aby vypracovaly návrhy na projektovou dokumentaci na
budovu OÚ a zbrojnice. Z předložených nabídek byl vybrán návrh firmy IRBOS.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 9/4/2014

Zápis č. 5/2014
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 13. 5. 2014 na obecním úřadě
v 18 hodin.
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Přítomni:
8 členů zastupitelstva
Omluveni:
1 člen (J. Baše - zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: P. Prause, B. Roll
Zapisovatel:
Zdeňka Andržová
Hosté:
Mgr. Hana Boukalová

mem na oslavy. Zastupitelé projednali jednotlivé body programu a zabezpečení těchto
oslav a navrhli osoby k zajištění konkrétních
úkolů.

Bod č. 1: Zahájení

Starosta obce seznámil přítomné s návrhy na
Gulášové slavnosti. Zastupitelé řeší otázku
nedostatečného množství lavic a stolů a tak
si dali úkol zajistit další. Dále byla řešena
otázka personálního obsazení během akce a
doplnění chybějících osob k zajištění akce.

Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni P. Prause, B. Roll. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/5/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 4/2014
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 3: Odsouhlasení smlouvy o poskytnutí dotace z POV
Pan starosta předložil přítomným návrh
smlouvy o poskytnutí dotace z POV.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/5/2014
Zastupitelé obce souhlasí se smlouvou o
poskytnutí dotace z POV Královehradeckého kraje na úroky z úvěrů a pověřují starostu podpisem smlouvy.

Bod č. 4: Projednání situace
s pozemky (Lhota + Habeš)
Starosta seznámil zastupitele s dalším pokračováním projednávání situace v Bolehošťské
Lhotě a na Habeši. Vzhledem k informacím
od právníka zastupitelé svůj názor na situaci
nemění a trvají na původním rozhodnutí.
Zastupitelé požadují předání této věci advokátovi pro zastupování obce.

Bod č. 5: Příprava oslav 620. výročí
obce
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s průběhem příprav a s chystaným progra-

Bod č. 6: Příprava Gulášových slavností

Bod č. 7: Řešení sběru kovového odpadu
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem řešení
sběru kovového odpadu firmou Odeko
Týniště nad Orlicí, se zařazením do systému
EKOKOM.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/5/2014
Zastupitelé schvalují návrh firmy Odeko a
po odsouhlasení na valné hromadě f. Odeko bude ukončena smlouva s firmou p. Silného, která likvidaci doposud zajišťovala.

Bod č. 8: Běžná korespondence a
ostatní
a) návrh na pronájem bytu v Obecním hostinci provozovateli Potravin u pošty.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/5/2014
Zastupitelé schvalují pronájem bytu
v Obecním hostinci. Výše nájmu 2 000,Kč/měsíc + záloha na energie 2 000,Kč/měsíc a pověřují starostu k sepsání nájemní smlouvy a podpisu.
V 21h odešla Z. Miřijovská
b) projednání prodloužení vodovodu v Lipinách - Lankašovi. (bude realizováno
v roce 2015)
c) projednání žádosti – Máslovi – úhrada
materiálu
za
zatrubení
příkopu
v Lipinách (není v rozpočtu obce 2014 a
bude řešeno až s ohledem na rezervy
rozpočtu)
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d) Schválení prostorových regulativů pro
obytnou zástavbu Bolehošť - Solnická.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/5/2014
Zastupitelé schvalují předložené regulativy.
e) dětské hřiště – projednání provozu hřiště
a jeho poškozování
f) informace o možnosti opravy parket
v Obecním hostinci

Bod č. 9: Diskuze
Bod č. 10: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 23 hod. ukončil.

Zápis č. 6/2014
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 17. 6. 2014 na obecním úřadě
v 18 hodin.
Přítomni:
6 členů zastupitelstva
(M. Máslo od 18:30 hodin)
Omluveni:
3 členové (I. Šimerda –
rodinné důvody, D. Záleská – zaměstnání, P.
Prause - zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, Z. Miřijovská
Zapisovatel:
Zdeňka Andržová

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni M. Végsö, Z. Miřijovská.
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání
zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 1/6/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 5/2014
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
V 18:30 se dostavil p. M. Máslo
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Bod č. 3: Schválení závěrečného účtu
obce a závěrky obce
Závěrečný účet obce za rok 2013 byl zveřejněn od 12. 5. do 5. 6. 2014 a jeho součástí je
zpráva o přezkoumání hospodaření za rok
2013.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/6/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2013 bez výhrad.
Účetní závěrka obce za rok 2013 byla předložena zastupitelům obce ke schválení.
Usnesení č. 3/6/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013 bez výhrad.
Závěreční účet obce 2013 a závěrku obce
2013 schválili:
Petr Kubíček, Miroslav Végsö, Zdena Miřijovská, Bohuslav Roll, Jan Baše, Miroslav
Máslo

Bod č. 4: Schválení záměru obce o
prodeji pozemků
Zastupitelé projednali záměr obce o prodeji
pozemků. Pozemky (zahrady) budou přednostně nabídnuty současným uživatelům.
Hlasování: pro 6 : proti 0 :
Usnesení č. 4/6/2014
Zastupitelé obce schvalují záměr č. 1/2014
a pověřují starostu k podpisu případných
kupních smluv.

Bod č. 5: Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 1 (viz příloha) ve kterém se upravuje mimo jiné rozpočet na přijaté dotace od KHK.
Usnesení č. 5/6/2014
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 1.

Bod č. 6: Nabídka pojištění komunální techniky
Starosta obce předložil zastupitelům návrh
na havarijní pojištění komunální techniky
(viz nabídka od Kooperativy – strojní pojištění).
Hlasování: pro 6 : proti 0
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Usnesení č. 6/6/2014
Zastupitelé obce schválili havarijní pojištění na traktor a mulčovač a pověřují starostu
ke sjednání havarijního pojištění u pojišťovny Kooperativa.

Bod č. 7: Příprava oslav 620.
Starosta obce seznámil přítomné s dalším
postupem příprav na oslavy obce. Zastupitelé se dohodli na termínu pracovní schůzky
před oslavami na 6. 7. 2014 ve 14 h.
Projednával se návrh ceníku reklamních
předmětů.

Bod č. 8: Přípravy na gulášové slavnosti

Bolehošťský ZPRAVODAJ
e) sportovní hřiště před Obecním úřadem –
projednání zakoupení nohejbalové sítě a
dále nové kovové desky s košem na basketbal – zastupitelé souhlasí se zakoupením nového vybavení pro hřiště před OÚ
f) informace o žádosti o příspěvek na baby
box v Kutné Hoře – zastupitelé berou na
vědomí
g) žádost p. Šimerdové o zvýšení příspěvku
pro knihovnu na nákup knih + projednání zvýšení poplatku za půjčovné – zastupitelé souhlasí s navýšením rozpočtu
o 3 000,- Kč pro 2. pololetí 2014
S paní knihovnicí bude projednána změna otevírací doby knihovny.

Zastupitelé byli seznámeni s přípravami na
gulášové slavnosti.

Bod č. 10: Diskuze

Bod č. 9: Běžná korespondence a
ostatní

Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 22 hod. ukončil.

a) nabídka na prodloužení smlouvy s f.
ČEZ do 31. 12. 2015
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/6/2014
Zastupitelé schvalují návrh na prodloužení
smlouvy na odběr el. energie s f. ČEZ a pověřují starostu k podpisu.
b) dopravní značení – zastupitelé berou na
vědomí odsouhlasení návrhu na změnu
dopravního značení odborem dopravy
c) seznámení s kalkulací cen za půjčování a
služby s traktorem a příslušenstvím viz
příloha zápisu
d) seznámení s projektem přestavby obecního úřadu a zbrojnice

Bod č. 11: Závěr

Činnost v obci









pořízení komunální techniky a její využití při údržbě příkopů
přípravy na oslavy obce a školy
oprava a nátěr plotu před školou
oprava fasády průčelí obecního hostince
obnova nátěru vrchních dřevěných konstrukcí na zvoničce (práce provedl zdarma Z. Boukal)
úklid veřejné zeleně – „zelená sobota“
práce na projektu rekonstrukce obecního
úřadu a rozšíření hasičské zbrojnice a
technického zázemí obce
údržba veřejné zeleně

Přípravy na oslavy založení obce
Součástí oslav bude mj. výstava fotografií nebo předmětů, které nám připomínají doby
minulé. Zde jsme žádali občany, zda mají doma nějaké vhodné fotografie, aby je zapůjčili na
obecní úřad. Občanům, kteří je přinesli, tímto děkujeme a zároveň prosíme, zda někdo takovéto fotografie nebo předměty ještě nezapůjčil, aby tak učinil takřka ihned.
U příležitosti oslav se bude konat také sraz rodáků a přátel obce. Pro tuto příležitost
byli osloveni občané při získávání adres na své příbuzné a známé, kteří zde již nežijí. Všem,
kteří se podíleli na sestavování seznamu rodáků, tímto velmi děkujeme.
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Příprava projektu přestavby obecního úřadu a hasičské
zbrojnice
Zastupitelé obce rozhodli, že dalším projektem, který by ráda obec realizovala, je rekonstrukce obecního úřadu. Celý projekt bude rozdělen na dvě etapy:
1. etapa – výměna oken, výměna topného systému (rozvody teplovodního systému za stávající
akumulační vytápění), výstavba tepelného čerpadla, zateplení stropů a fasády, nová dešťová
kanalizace a oprava hydroizolace,
2. etapa – demolice stávající garáže s kůlnou a betonových ploch, přístavba hasičské zbrojnice
a garáží pro komunální techniku, nová sociální zařízení a šatny pro Jednotku požární ochrany a technického zaměstnance, nové zpevněné plochy.
V současné době je zpracovávaná projektová dokumentace. Záměr obce je získat pro
1.etapu finanční prostředky z nedočerpaných prostředků z EU určené pro snížení energetické
náročnosti budov. Podaří-li se tento plán v 2. pololetí tohoto roku uskutečnit, na přelomu roku
by měly následovat další přípravné práce, aby se v roce 2015 mohla stavba realizovat. 2. etapa
bude provedena pravděpodobně z prostředků obce. Tato rozhodnutí však již bude provádět nové
složení zastupitelů po podzimních komunálních volbách.
Pro vaši představu zde uvádíme zatím pracovní verzi zjednodušené skici a půdorys 1. NP
nového stavu objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
PŮDORYS 1. NP
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Strana - 10 Vydání 3/2014

Zastupitelé obce zařadili do rozpočtu na tento rok nákup nové komunální techniky. Na
jaře bylo vypsáno poptávkové řízení s požadovanými parametry techniky, do kterého se přihlásilo 12 firem s celkem 14 stroji. Zastupiteli pověřená hodnotící komise (P. Kubíček, M. Máslo,
P. Prause, I. Šimerda, M. Záleský) vyhodnotila všechny obdržené nabídky. Hodnotícími kritérii
byly např. výkon traktoru, pojezdové vlastnosti, výkon hydrauliky, zvedací síly, dosah mulčovacího ramene, variabilita zametacího zařízení, nosnost čelního nakladače a samozřejmě cena traktoru a přídavných zařízení.
Po zhodnocení nabídek navštívili někteří členové komise (P. Kubíček, M. Máslo,
M. Záleský) i veletrh TechAgro v Brně, kde se seznámili s většinou nabízených strojů. Zastupitelům byly předloženy dvě nejvhodnější nabídky. Rozhodující nakonec byly zkušenosti z veletrhu a starostou oslovené obce a města, které již stroje z dvou doporučených nabídek vlastní.
Vítězná nabídka byla od společnosti ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou s vybavením:
traktor YANMAR - EF 227H, výrobce Yanmar (Japonsko)
zametací zařízení ZKO 1200
mulčovací rameno BUTTERFLY 300
čelní nakladač MX25CU
S poptávkou na uvedenou techniku byl vybrán také nosič kontejnerů od společnosti
CARGO AUTO, s.r.o. Bohdalov, který bude sloužit jako vyklápěcí přívěs nebo pro umístění a
využití různých typů kontejnerů a nástaveb.
Výhledově obec plánuje zakoupit ještě např. sněhovou radlici nebo posypový stroj na
chodníky.
Náklady na zakoupení techniky byly pokryty z rozpočtu obce ve výši cca 250 tis. Kč a
účelovým úvěrem ve výši 1 mil. Kč se splátkovým kalendářem od 31. 1.2015 do 31. 12. 2018
nebo dříve a výhodným cca 1% úrokem.
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Bolehošťské divadelní jaro
Letošní ročník divadelního jara zahájil divadelní soubor MASKA z České Skalice, který přijel zahrát dětem Pošťáckou pohádku od Karla Čapka. Představení se konalo
v neděli 6. dubna od 17 hodin. Představení se dětem velmi líbilo a také účast malých i velkých
diváků byla
slušná. Do
kulturního
sálu Obecního hostince
si našlo cestu
33 dětí a 23
dospělých.

Druhým představením byla
úspěšná divadelní hra KOULE od autora Davida Drábka, v podání divadelní
skupiny TEMNO z Týniště n. O. Již
před uvedením této hry v Bolehošti,
měli někteří návštěvníci tuto skvělou
komedii možnost vidět v nedalekých
divadlech, a přesto se přišli pobavit
znovu. Výborná zábava a skvělá choreografie bavila diváky po celý večer.
Odměnou protagonistům na téměř
dvouhodinové šou, bylo poděkování
dlouhým potleskem více jak 70 návštěvníky. Představení se uskutečnilo
v pátek 11. dubna od 19:30 hodin v sále
Obecního hostince.
připravil
Petr Kubíček
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Zkušenosti s podvodníky
Nikdy nevíte, kdy se vás bude někdo
snažit okrást či podvést. Stalo se to i mně
osobně a to ve čtvrtek dne 3. dubna 2014. V
dopoledních hodinách jsem šel po chodníku
od budovy sokolovny, směrem k náměstí. Najednou u mě zastavilo luxusní osobní vozidlo s volantem na pravé straně. Z okénka na mne vykoukl snědý obtloustlý muž, ověšený řetězy ze žlutého kovu, na rukou prsteny ze stejného kovu. Zeptal se mě, zda umím anglicky, německy atd.
Odpověděl jsem, že ne. On mi vnutil do ruky ohmatanou vizitku znějící na jakéhosi Ahmeda
atd. z Dánska a prsten, který sundal přímo z ruky a zvláštní hatmatilkou něco mezi češtinou,
slovenštinou, cikánštinou a pár slovy v angličtině, mně vysvětil, že potřebuje české koruny na
benzín do auta a abych mu dal za prsten nějaké peníze. V tu chvíli jsem zpozorněl a všiml jsem
si, že je plné auto lidí, vzadu byla sedící cikánka, která měla přes ústa šálu, hrající si na Arabku.
Ta samá osoba seděla i vedle ní. Když jsem se podíval ke spolujezdci, seděl zde také tlustý cikán ověšený šperky a řetězy. Bylo mi jasné, že to nejsou žádní cizinci, ale maximálně občané
Slovenska, kteří moc dobře umí česky. Řekl jsem jim, že žádné peníze neuvidí a ať co nejrychleji odjedou s tím, že zavolám Polici ČR. Prsten a vizitku jsem jim hodil do auta. Tak, jak jsem
předpokládal, tak mě dotyčný muž začal nadávat hezky česky do gádžů apod. S hvízdotem pneumatik pak rychle odjel, pravděpodobně zkoušet podvádět lidi jinde. Dávejte si pozor na podobné osoby, které se vás budou snažit podvést. Způsoby, jak vás okrást, jsou různé a nekonečné.
Nejlépe se s takovými lidmi vůbec nezapojovat do řeči a případně zavolat Policii ČR.
starosta východočeského města

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
95 let
67 let
62 let

Zdenka Navrátilová
Václav Schejbal
Petr Štěch
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

81 let
80 let
84 let
85 let
88 let
70 let

Anna Nováková
Václav Kašpar
Zdenka Vondráčková
Marie Jirsáková
Jiří Fišer
Václav Falta

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.)
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Testování žáků 3. ročníku

I v letošním školním roce se žáci 3. ročníku zúčastnili testování scio v rámci projektu
Stonožka, do které se mohly zapojit školy z celé ČR. Testování se zúčastnilo i velké množství
málotřídek. Probíhalo ve dnech od 07. 04. – 18. 04. 2014. Naše škola využila nové počítače a
samozřejmě si vybrala elektronickou formu testů, místo tištěných.
Žáci vyzkoušeli své znalosti, postřeh, logické uvažování, ale i odhady z pěti oblastí:
českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetencí a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Každý z testů obsahoval 18 úloh a čas k vypracování dílčích testů byl 25 minut
na každý předmět.
Nejlepších výsledků - 100% úspěšnosti dosáhli jmenovitě tito žáci v předmětech:
Český jazyk

0 žáků

Matematika

0 žáků

Klíčové kompetence

0 žáků

Anglický jazyk

2 žáci (M. Máslo, J. Miřijovský)

Člověk a jeho svět

4 žáci (A. Holubová, J. Miřijovský, E. Netíková,
M. Senko)

Ačkoliv předáváme našim žákům každý rok stejné množství znalostí, svědomitě se jim
každý den, deset měsíců v roce věnujeme, ne vždy jsou výsledky adekvátní našemu vynaloženému úsilí. Každá třída je jiná.
A tak jsme letos už nedosáhli špičkové úrovně jako vloni. Avšak na základě došlého
závěrečného hodnocení od společnosti scio, byly ve většině oblastí výsledky našich žáků
v porovnání s ostatními školami, hodnoceny jako nadprůměrné.
Příloha: Testování Stonožka 3. tříd – 2013/2014
Mgr. Hana Boukalová
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V hodině slohové výchovy
Žáci 3. ročníku se v hodině slohu učili popisovat. V učebnici měli ukázkový popis
opičáka Ginga. Podle osnovy pak měli za úkol popsat svoji nejmilejší hračku. Měli si všímat
těchto údajů:






Jak se hračka jmenuje a jak je velká
Z čeho je vyrobena
Popis části, ze kterých se skládá
Jak si s hračkou hraju
Proč ji mám rád/a

Ke svým slohovým pracím přinesli hračku také
ukázat. Na ukázku, jak se jim sloh povedl, jsem
vybrala tyto dvě:
Anička Nováková si vybrala koně,
Eliška Netíková plyšového medvídka a
Terezka Kramářová popisovala panenku.
Mgr. Hana Boukalová

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Pojedeme do ZOO
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Toto bylo jedno
z posledních témat, které nás
provázelo celoroční plavbou
poznání v naší školní družině.
Krásné sluneční dny a vysoké
teploty nám nedovolily, abychom byli venku, tak jsme se
vydali pomocí počítačové sítě
a encyklopedií do světa zvířat.
Nejdříve jsme si utvořili skupinky a vybrali jsme si zvířátko, které se nám nejvíce líbí a
o kterém bychom se chtěli něco nového dozvědět. Každému
jsme vytvořili erb. Potom jsme
se proměnili ve zvířátka a chvilinku jsme si zkusili žít jako oni v ZOO. Někteří z nás byli ošetřovatelé, jiní veterináři, další návštěvníci a pondělní žhavé odpoledne uteklo jako voda. Druhý
den jsme hledali na internetu a v knihách informace a zajímavosti každý o svém zvířátku. Práci
ve skupině jsme si rozdělili. Někdo vyhledával, druhý psal, potom jsme všichni kreslili a práce
se dařila. Vytvořené prezentace jsme společnými silami přečetli ostatním dětem, aby se i ony
dozvěděly něco nového – toto bylo pro nás asi nejtěžší. Na závěr jsme si našimi výtvory vyzdobili družinku. Týden v ZOO se nám líbil a až se o prázdninách do opravdické ZOO někteří z nás
podívají, určitě
si
na
něj
vzpomenou.
Mgr. Denisa
Školníková
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Dětský den v mateřince
Na dětský den jsme se připravovali už od ledna. Nejprve to byl výběr hudby a pohybového provedení. Na celé čáře to tentokrát vyhrálo DVD „ Cvičíme s Míšou“. Dětem se tyto
písničky a tanečky líbí, hlavně je to obojí zaměřeno pro předškolní děti. Vzhledem k věkovému
složení našich dětí jsme museli některé pasáže zjednodušit. Nejdříve jsme nacvičovali podle
DVD a po částečném zvládnutí jsme už tancovali pouze podle magnetofonu. Nejstarší děti jsou
vždy tahouny pro ty nejmenší. A potom přišel den „D“. Děti se na poslední květnovou neděli
moc těšily. Hlavně chtěly předvést, co všechno se naučily. To, že je tancování baví, se potvrdilo
i vysokou účastí dětí – přišlo jich 22. A písničky „Bongo, Smíšek a Letadlo“ zvládly velice dobře. Jestli se někde něco maličko nepovedlo, to těm mrňátkům jistě všichni rádi odpustíme.
Po dětech z mateřinky vystoupili žáci ze základní školy. Předvedli zajímavé moderní
kreace na moderní hudbu. Doufám si tvrdit, že nejenom nám, učitelkám, se vystoupení moc líbilo. Bylo těžké, ale děvčata i chlapci ho zatančili bravurně. I oni si zasloužili potlesk a odměnu
v podobě sladkostí.
Pro
nás
v mateřince vystoupením v Lipinách „Dětský den“ neskončil.
Celý týden jsme měli
zaměřený na svátek
dětí. Hráli jsme různé
žertovní hry, při kterých jsme zažili spoustu legrace. Všechny
děti byly odměňovány

drobnými dárečky –
pastelkami, náramky,
pexesem apod.
Zadostiučiněním nám byl šťastný
a spokojený úsměv
našich dětí. A to je,
myslím, smyslem celého
mezinárodního
dne dětí.
Hana Dubnová,
uč. MŠ
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Poděkování Agrospolu
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Děkovných slov není nikdy dost. A proto bych touto cestou chtěla poděkovat Agrospolu a.s. Bolehošť za poskytnutí daru - letniček do truhlíků. Děti si je samy osázely a teď už
zbývá jen o ně pečovat a sledovat, jak jim budou před očima růst a kvést. Škola nám tak rozkvetla nejen svým novým vzhledem, ale i květinovou výzdobou!
Je fajn mít mezi sebou přátele školy. Děkujeme.
Mgr. Hana Boukalová
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Činnost Sokola Lipiny

Milí spoluobčané, poslední zpráva
z činnosti SK Sokol Lipiny byla z poloviny
března (MDŽ). Na konci měsíce uspořádal
Sokol pro své členy a sympatizanty „Sranda
turnaj“ v kuželkách v prostorách kuželny v Českém Meziříčí.

Poté 15. 4. proběhlo tradiční – netradiční „Aranžování jara“. Tradiční proto, že se koná již několik let a netradiční proto, že jsme ho tentokrát nepořádali (z důvodu nemoci) ve spolupráci
s květinářstvím
„Pomněnka“
z Kostelce nad Orlicí, ale za účasti paní Fajfrové z květinářství „Iris“ z Týniště n. O. Navíc letos bylo rozšířeno ještě o nabídku vý-

robků chovanek ze sociálního zařízení
„Domov Dědina“, kterou zde nabídla
zájemkyním paní Šestáková.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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První velkou akcí a zahájením jara bylo úspěšné „Pálení čarodějnic“, kde opět proběhla soutěž o nejkrásnější čarodějnici, oheň plál do pozdních nočních hodin a jako vždy nechybělo
bohaté občerstvení.
Poslední velkou akcí, která proběhla do uzávěrky Zpravodaje, byl (podle ohlasů) mimořádně vydařený „Dětský den“, který jsme pořádali ve spolupráci s Klubem vojenské historie
v Dobrušce a byl po celou dobu provázený country hudbou skupiny SVM Band. Od časných
odpoledních až do pozdních večerních hodin bylo opět pro účastníky a návštěvníky připraveno
bohaté občerstvení. Všem, sponzorům a veškerému personálu, který se podílel na zajištění těchto akcí, patří velký dík. Také děkujeme svatému Petru za hezké počasí, které zajistilo velkou
účast na obou akcích.
Na začátku měsíce června se uskutečnil
tradiční zájezd do pivovaru Primátora
v Náchodě, který měl (jako vždy) velký
úspěch u všech účastníků.

Jako vždy se v prostorách klubovny konala řada
soukromých akcí, mezi nimi i
svatba našeho mladého člena.
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Nejbližšími akcemi pro veřejnost (na které Vás srdečně zveme) budou:
19. 7.

1. plážový volejbal

9. 8.

2. plážový volejbal

12. – 14. 9.

koně

Klubovna je pro veřejnost otevřena denně od 18.00 hod. – „Přijďte pobejt“
V nabídce jsou pro děti nanuky, různé cukrovinky, pro dospělé třeba utopenci, bramboráčky a
samozřejmě nealko i alko nápoje pro všechny.
za Sokol Lipiny, Šárka Hiršová

Myslivecké jaro
Jaro je z mysliveckého hlediska jedno z nejkrásnějších období v roce. V přírodě se
vyskytuje mnoho mláďat všech volně žijících
živočichů. V naší honitbě je možné
spatřit především srnčata, selata,
mladé zajíčky, bažantí kuřata, i když
v menší míře, než by bylo potřeba, a
v neposlední řadě i mláďata našich
pěvců.

Nejen z těchto důvodu také zvyšujeme frekvenci pochůzek
honitbou s cílem, co nejaktivněji
chránit zvěř. Je velice důležité,
v tomto pro zvěř kritickém období,
zajistit co nejvíce klidu pro hnízdění
a vyvádění mláďat. Častý pohyb
veřejnosti po honitbě, zejména se svými pejsky nebo na kolech, představuje pro zvěř značnou
zátěž.
V jarním období, v závislosti na počasí, také přestáváme dokrmovat zvěř, protože má
již dostatek přirozené stravy. Věnujeme se čištění, dezinfekci a případným opravám krmelišť
tak, aby byla připravena pro další sezónu. Jako v každém roce, tak i letos nám pan Roll-starší
zasel sazenice řepy a to znamená pro každého člena spoustu práce při jednocení a okopávání.
Výsledek však stojí za to, hřeje nás pocit z dobře vykonané práce, zajistí se tím kvalitní krmení

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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pro zvěř v době nouze – a to je hlavní cíl tohoto našeho snažení. Za spolupráce většiny našich
členů proběhlo sčítání stavu zvěře. Z loveckého hlediska provádíme také odlov průběrných srnců I. věkové třídy, pro chov nežádoucích srnců II. a III. věkové třídy. Věnujeme se též lovu nehájených druhů zvěře, zejména divočáků (sele, lončák) a lišek.

V současné době
probíhají sklizně pícnin a
travních porostů, které jsou
zvěří velmi hojně vyhledávány jako kryt. Věnujeme se
vyhánění mláďat, především
srnčat, z těchto ploch. Snažíme se spolupracovat se
zemědělci, aby se nám jich podařilo co nejvíce zvěře zachránit. Není to lehké a zvláště ve velkých lánech bývá výsledek dost nejistý.
V pátek 4. dubna 2014 proběhla výroční členská schůze MS-Bolehošť. Tentokráte se odehrála v prostorech „Pitevny“
místního pohostinství v Bolehošti. Zúčastnilo
se 10 členů MS. Kromě zhodnocení splnění
zadaných úkolů a vytyčení nových, proběhlo
slavnostní pasování na lovce u dvou našich
členů a to u p. Moravce a p. Černého. Schůze
proběhla v uzavřeném kruhu členské základny bez hostů, v přátelském a pohodovém duchu.
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Červen je již tradičně měsícem myslivosti, a tak se aktivně účastníme řady mysliveckých
akcí – výstav, zkoušek loveckých psů, odborných
seminářů apod. Zkrátka v tomto měsíci není o kulturní vyžití a také osvětu pro nemysliveckou veřejnost nouze.
Na závěr bych chtěl ještě požádat, nebo
spíše poprosit spoluobčany, kteří chodí se svými
psy na procházky do přírody – mějte, prosím, na
paměti, že jaro je čas rození mláďat a nenechte
volně běhat své miláčky, narozená mláďata se nemají šanci ubránit volně pobíhajícím psům. Děkuji
za pochopení.
za MS Bolehošť, jednatel Jan Černý

O činnosti sboru
Milí spoluobčané a čtenáři zpravodaje, v následujících řádcích se dozvíte, co je
nového ve sboru dobrovolných hasičů Bolehošť.
15. března byl velitel Jan Ježek přítomen na odborné radě velitelů v Opočně. 29. března se zúčastnil velitel sboru, Jan Ježek, setkání představitelů sborů v Tutlekách. 4. dubna se konala za účasti 12 členů schůze v klubovně v obecním hostinci. Hlavním bodem schůze byla příprava blížícího se sběru kovového odpadu a organizace čarodějnic. 12. dubna se sešlo několik
členů za účelem sběru starého kovového šrotu po obci. 25. dubna proběhla schůze v klubovně.
Zúčastnilo se 17 členů. 30. dubna jsme pořádali tradiční pálení čarodějnic s posezením na hřišti
před obecním úřadem. Začátek byl od 17 hodin a sešla se zde spousta dětí v doprovodu rodičů,
prarodičů, známých i kamarádů. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže. K večeru pak byly vyhlášeny nejzdařilejší masky, za které děti obdržely ceny. Celý den doprovázela reprodukovaná hudba a návštěvníci, kromě připraveného občerstvení, měli možnost opéct si buřty na připraveném táboráku. A jako každý rok, tak i letos nesmělo chybět zapálení symbolické fatry. 3.
května pořádal celý náš okrsek tradiční Floriánskou jízdu zakončenou okrskovými závody. Kolona všech hasičských vozidel projela všemi okrskovými obcemi až do Ledec, kde byla nachystaná trať na závody v požárním sportu (okrskové závody). Naše ženy zde obsadily 1. místo, starší muži 1. místo, mladší muži 3. místo, mladší děti 3. místo a starší děti 2. místo. 17. května se
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děti zúčastnily závodů v požárním sportu v Záhornici. Startovala zde obě družstva. 14. června
jely děti z hasičského kroužku na výlet do Adršpašských skal. Výletu se zúčastnilo 19 dětí a 8
dospělých. Procházka mezi skalami se všem moc líbila a na konci si děti nakoupily upomínkové
předměty pro sebe i blízké.
Připravil kronikář sboru, Michal Franc
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4. díl o našem SDH – Zásahy
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Hlavním úkolem hasičů je záchrana životů a ochrana majetku. Tomuto humanistickému poslání zůstávají věrni jak profesionální, tak dobrovolní hasiči.
Není tomu jinak ani v našem sboru. Jsme připraveni zdolávat požáry, povodně, či jiné
živelné pohromy a katastrofy. A proto se pravidelně zúčastňujeme různých školení a cvičení,
abychom byli připraveni k rychlé pomoci. Za dobu působení našeho sboru propuklo v Bolehošti
a v jejím blízkém okolí mnoho požárů. Většina z nich se za působnosti sboru v Bolehošti udála
v prvních několika desítkách let od založení sboru. Bylo to zejména kvůli tomu, že dříve byly
domy ze dřeva a také se v nich topilo a vařilo na kamínkách či pecích. Ale i v dnešní době občas
někde začne hořet nebo se přižene velká voda. Mohl bych zde sepsat seznam všech požárů, jako
tomu bývá v jiných brožurách, ale byla by to nezáživná tabulka, a tak vám namátkově vyberu
některé zásahy sboru.
První zásah našeho sboru byl 3. května 1882, kdy od blesku hořelo v Bolehošti stavení
čp. 64. Téměř přesně dva roky po tomto požáru, 13. května 1884, zapálil malý chlapec roští, od
kterého chytlo v Lipinách stavení číslo 19. Při této pohromě uhořelo dvouleté dítě, jedna stařenka a mnoho dobytka. Ze sousedních obcí se postiženým sešlo mnoho darů. 4. srpna 1891 hořelo
ve Lhotě stavení čp. 36. Tento dům podpálil ze msty desetiletý chlapec, protože mu majitelka
domu zabránila v trhání jablek. K tomuto požáru se nám dochoval i zápis z mimořádné schůze
svolané pro funkcionáře sboru a zástupce obce ze dne 25. srpna 1891. Hlavním důvodem této
schůze bylo podání žaloby na pana M. H. V zápisu se doslova píše „Tito přítomní usnášejí se
jednohlasně, by podána byla žaloba na p. M. H. ze Lhoty Bolehošťské pro urážku na cti, učiněnou při požáru dne 4. srpna 1891 ve Lhotě Bolehošťské.“. A takto bych mohl pokračovat dále.
Hořela stavení od blesku, od kamen, neopatrnosti občanů nebo lesy a pole od vlaků. Naši hasiči
nezasahují jen v Bolehošti, ale pomáhají zdolávat i velké požáry ve vzdálenějších obcích, jako
například v roce 1914, kdy se tři členové našeho sboru zúčastnili hašení požáru cukrovaru v
Českém Meziříčí a bylo jim za to vyplaceno po 2 korunách každému. Téměř přesně 90 let na to,
26. srpna 2004, jsme v cukrovaru zasahovali znovu. V 11 hodin vypukl požár výrobní haly. Na
místo požáru byly okamžitě povolány jednotky z rychnovského okresu, náchodského okresu a
okresu Hradec Králové. Byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Na likvidaci požáru
se podílelo 172 hasičů z 25 jednotek. Naše jednotka zde plnila funkci dodávky vody s cisternou.
Naši členové však nevyjíždí zdolávat jen požáry, ale zasahují také u povodní. Bylo
tomu tak v roce 2002, kdy velkou část České republiky zasáhla velká voda. Náš sbor pomáhal
24. až 28. srpna při likvidaci velké povodně v obci Vojkovice a v přilehlých obcích. Na postižená místa byl za náš sbor vyslán Tadeáš Tencar, Michal Franc, Milan Netík, Miloš Čtvrtečka a
Aleš Gois. Tito členové sboru s sebou vezli humanitární pomoc, kterou financoval Obecní úřad
Bolehošť. Po pět dnů zde pomáhali především s čerpáním vody z vytopených domů, sklepů, zahrad a rybníčků. Dále prováděli tlakem vody čištění veřejných komunikací od bahna a prachu.
Za tuto pomoc jim 17. ledna 2003 předal náměstek starosty dobrovolných hasičů České republiky, pan Josef Netík, čestné diplomy za pomoc.
Připravil kronikář sboru, Michal Franc

Strana - 29 Vydání 3/2014

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 30 Vydání 3/2014

Vážení občané, rodáci a přátelé obce Bolehošť
V současné době byly rozeslány pozvánky na setkání rodáků a přátel obce u
příležitosti obecních oslav. Nebylo v našich silách zjistit všechny odstěhované
obyvatele obce a jejich současné adresy. Žádáme proto ty, kteří neobdrželi písemnou pozvánku, aby přijali naše pozvání i formou plakátů nebo pozvání na
webových stránkách obce. Případně, aby poslali adresu svou nebo adresu rodáka či občana, který zde žil, a pozvánka mu bude dodatečně poštou zaslána.
Těšíme se na setkání a děkujeme za pochopení.
Pozvánky občanům a chalupářům v naší obci byly již vhozeny do poštovních
schránek.

Informace k dopolednímu programu oslav
Všichni návštěvníci, rodáci a občané budou mít možnost v den oslav navštívit
a prohlédnout si všechny objekty obce. Při prohlídkách mj. uvidíte výstavy, fotografie, památné předměty nebo techniku. Výstava obce bude umístěna na
obecním úřadě a dále v zasedací místnosti v 2.
NP obecního hostince. V hostinci budou probíhat
také výstavy SK Sokol Lipiny a Mysliveckého
sdružení Bolehošť. Sbor dobrovolných hasičů Bolehošť
předvede
techniku
a
dokumenty
v hasičské zbrojnici a škola nabídne nejen prohlídku objektu, ale i mnohé výstavy. Zastavit se
také můžete ve zvoničce.
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Při návštěvě kteréhokoliv z těchto čtyř míst: škola, obecní úřad, požární zbrojnice a výstava obce v obecním hostinci v 2. NP, můžete získat památeční vstupenku a památeční razítko. Po získání razítek z uvedených všech čtyř míst,
předložíte vyplněnou vstupenku při vstupu na hřiště, na odpolední program
(od 13 hodin), kde získáte poslední páté památeční razítko a jako pozornost
obdržíte drobný dárek.

Sdělení pro zájemce o účast na Gulášových slavnostech 2014
Tento rok nás čeká již 4. ročník Gulášových slavností, jehož přípravy se pomalu blíží do finále. Na webových stránkách obce byla zveřejněna přihláška a pokyny do soutěží nebo k prodeji jiného zboží.
Vyzýváme tímto občany, spolky, organizace a přátele těchto slavností
v Bolehošti, ale i širokém okolí, aby nezapomněli své přihlášky odevzdat včas.
Nejpozději však do 18. července 2014! Zároveň sdělujeme, že první přihlášky
již byly podány, a proto není vhodné s přihlášením, vč. požadavků např. na
umístění a velikost stánku, otálet.

