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Vážení spoluobčané,
právě začíná rok 2015 a nově zvolené zastupitelstvo obce má za sebou teprve několik týdnů práce, přičemž ty nejtěžší úkoly řeší zastupitelé právě na přelomu roku. Je to příprava rozpočtu, rozpočtového výhledu na další tři roky, aktualizace
obecně závazných vyhlášek a další.
Mimo tyto úkoly je důležité, aby se na úvod noví zastupitelé dozvěděli, co nejvíce
o činnosti obecního úřadu a o práci v obci. Seznámit se musí s aktuálními právními předpisy, jako je zákon o obcích nebo vyhlášky, s významnými projekty, finančními rozpočty a kontrolními mechanizmy obce.
Jedna z prvních otázek nového zastupitelstva bylo zachování vydávání tohoto
zpravodaje. Zastupitelé rozhodli o pokračování i v dalších letech, ačkoliv roční
náklady na jeho zpracování a tisk jsou přibližně 60-70 tis. Kč. Všem byla nabídnuta možnost zapojit se do práce s jeho přípravami nebo na tvorbě samostatných článků.
Náš zpravodaj vstupuje do svého již devátého roku vydávání. Od svého vzniku
prošel mnohými změnami, které věříme, že byly vždy k lepšímu. Důvod jeho vydávání je však od počátku stejný. Prostřednictvím těchto stránek sdělovat občanům důležité informace o činnosti v obci, o změnách a vydání nových předpisů a
připravovaných projektech a záměrech zastupitelstva. Z tohoto důvodu jsou zde
zveřejňovány i výpisy ze zasedání, které jsou v plném znění k dispozici na obecním úřadu. Náš zpravodaj má ale občany také pobavit a informovat. Proto zde
nacházíte mj. příspěvky místních spolků, školy a články o společenských událostech u nás.
Zpravodaj bude i nadále vydáván 4x ročně, vždy počátkem čtvrtletí (leden, duben, červenec, říjen).
Své příspěvky mohou zasílat i sami občané nebo inzerující osoby a firmy (naši
občané a podnikatelé mají inzerci zdarma).
Na závěr bych rád požádal ty z vás, kteří zpravodaj nečtete a nechcete, aby vám
byl dodáván, sdělte nám neprodleně tuto informaci. Ušetřené finanční prostředky za tisk se dají využít na jiné účely. Zpravodaje končící ve sběru papíru nebo
v kotlích jsou poněkud drahým odpadem.
Starosta obce, Petr Kubíček
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Počet
volených
členů
zastupitelstva
9

Okrsky

Počet
volebních
obvodů
1

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

244

54,22

244

1 790

celkem

zpr.

v%

1

1

100

450

Kandidátní listina
číslo

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

1

PATRIOTI Bolehošť

1 100

61,45

9

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
1 790

2

KSČM

690

38,55

9

1 790

Kandidátní listina
číslo

název

1

PATRIOTI
Bolehošť

2

KSČM

Hlasy

Kandidát

Navrhují
cí
strana

38,54
Hlasy

Počet
mandátů
6
3

abs.

v%

Pořadí
zvolení

52

154

14,00

1

38
32

140
136

12,72
12,36

2
3

123
99
132

11,18
9,00
12,00

4
5
6

104
91
86

15,07
13,18
12,46

1
2
3

poř.
č.
2

příjmení, jméno, tituly

věk

Végsö Miroslav MUDr.

1
4

Kubíček Petr
Černý Hynek Ing.

3
5
6

Jelen Zdeněk
Hojný Petr
Kramář Martin

47
37
35

1
3
5

Prause Petr
Nováková Lucie Ing.
Mencl Petr

39
31
48

Politická
příslušnost

Přepočtené
%
platných
hlasů
61,45

NK

BEZPP

KSČM

BEZPP
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Nové obsazení funkcí
Funkce

Jméno, příjmení

Starosta

Petr Kubíček

Místostarosta

Petr Prause

Výbor

Funkce

Jméno, příjmení

Finanční výbor

předseda

Miroslav Végsö MUDr.

člen

Hynek Černý Ing.

člen

Lucie Prausová

předseda

Lucie Nováková Ing.

člen

Martin Kramář

člen

Petr Hojný

předseda

Petr Prause

člen

Petr Mencl

člen

Petr Kubíček

předseda

Hynek Černý Ing.

člen

Zdeněk Jelen

člen

Zdeňka Andržová

člen

Petr Mencl

člen

Petr Kubíček

zástupce obce

Petr Prause

Kontrolní výbor

Technicko-hospodářský výbor

Kulturně-zájmový výbor

Školská rada

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Výpis ze zápisu č. 8/2014

Zapisovatelka:
Zdeňka Andržová
Hosté: viz příloha zápisu

o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 25. 9. 2014
v obecním hostinci v 18 hodin.
Přítomni:
7 členů zastupitelstva
Omluveni:
1 člen (B. Roll – zaměstnání, P. Prause - zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: Z. Miřijovská, J. Baše

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 Z. Miřijovská, J. Baše. Za-
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stupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/8/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 7/2014
Usnesení č. 3/7/2014 nebylo ještě provedeno. Další usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 7: Hodnocení volebního období
Pan starosta seznámil všechny přítomné
s výsledkem hospodaření obce za uplynulé
období. Souhrnná zpráva je mj. uvedena ve
Zpravodaji obce č. 4/2014.

Bod č. 8: Běžná korespondence a
ostatní
a)
b)

Bod č. 3: Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 4 (viz příloha).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/8/2014
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 4.

Bod č. 4: Schválení smlouvy s RWE
Zastupitelům byla předložena kupní smlouva
s RWE o prodeji plynárenského zařízení u
stavebních parcel Solnická ve výši 381.500,Kč.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/8/2014
Zastupitelé obce odsouhlasili smlouvu
s RWE a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 5: Schválení záměru obce č.
2/2014
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení záměr č. 2/2014 o prodeji pozemků.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/8/2014
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č. 4
o prodeji pozemků a pověřují starostu
k sepsání a podpisu kupních smluv.

Bod č. 6: Seznámení s výsledkem finanční kontroly za 1. pololetí 2014
Zastupitelé byli seznámeni a berou na vědomí výsledek finanční kontroly za 1. pololetí
v ZŠ a MŠ Bolehošť a na Obecním úřadu viz
příloha zápisu.

c)

změna způsobu zajištění svozu
kovového odpadu od 1. 1. 2015
setkávání maminek s dětmi do 4
let – oznámení o zahájení první
schůzky
upozornění na tiskovou chybu
v hlasovacích lístcích do komunálních voleb 2014

Bod č. 9: Diskuze
Bod č. 10: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 19,30 hod. ukončil.

Výpis z usnesení ze zápisu
č. 9/2014
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Bolehošť ze dne 10. 11. 2014
Usnesení č. 1/9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené zapisovatele: Zdeňka Andržová, ověřovatele
zápisu: Miroslav Végsö, Petr Prause.
Usnesení č. 2/9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění.
Usnesení č. 3/9/2014
Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č. 4/9/2014
Zastupitelstvo obce Bolehošť v souladu s §
84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 5/9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím.
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Usnesení č. 6/9/2014
Zastupitelstvo obce Bolehošť volí starostou
Petra Kubíčka.
Usnesení č. 7/9/2014
Zastupitelstvo obce Bolehošť volí místostarostou Petra Prause.
Usnesení č. 8/9/2014
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 9/9/2014
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Mudr. Miroslava Végsö.
Usnesení č. 10/9/2014
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Ing. Lucii Novákovou.
Usnesení č. 11/9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení volby členů kontrolního a finančního výboru
na další zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 12/9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení projednávání výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva na příští zasedání obce.
Usnesení č. 13/9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje pro zastupování obce pro DSO Vrchy, DSO Poorlicko a
f. Odeko Petra Kubíčka.
(Z důvodu obsáhlého zápisu z ustavujícího
zasedání je zde uveden pouze výpis usnesení.)

Výpis ze zápisu č. 10/2014
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 19. 11. 2014
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva (M. Kramář
od 20 hodin)
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: P. Mencl, H. Černý
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Pe-
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trem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni P. Mencl a H. Černý. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu byly vzneseny tři návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Předsedající dal
hlasovat o návrhu programu včetně jeho doplnění (bod č. 10, 11, 19).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění.

Bod č. 3: Nový jednací řád zastupitelstva
Zastupitelé byli seznámeni s novým jednacím řádem obce. Žádné výhrady ani připomínky k novému jednacímu řádu nebyly,
pan starosta nechal hlasovat o schválení.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje nový jednací
řád zastupitelstva obce Bolehošť.

Bod č. 4: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 9/2014
Veškerá usnesení jsou v pořádku

Bod č. 5: Doplňující volby do finančního a kontrolního výboru
 Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na členy finančního výboru. Byl podán návrh zvolit za členy finančního výboru Lucii Prausovou a Hynka Černého. Před hlasováním byla dána možnost za-

Strana - 8 Vydání 1/2015

Bolehošťský ZPRAVODAJ
stupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/10/2014
Zastupitelstvo obce volí členy finančního
výboru Lucii Prausovou a Hynka Černého.
 Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byl podán návrh zvolit za členy kontrolního výboru Martina Kramáře a Petra Hojného. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/10/2014
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního
výboru Martina Kramáře a Petra Hojného.

Bod č. 6: Zřízení dalších výborů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kulturně-zájmový výbor, který bude mít
pět členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/10/2014
Zastupitelstvo obce zřizuje kulturnězájmový výbor, který bude pětičlenný.
Zastupitelé se dohodli na činnosti výboru:
- koordinace při plánování akcí,
- přípravy a organizace akcí,
- návrhy na úpravu a vybavení herních ploch
 Volba
předsedy
kulturnězájmového výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci předsedy kulturně-zájmového výboru. Byl podán jeden návrh zvolit za předsedu Hynka Černého. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/10/2014
Zastupitelstvo obce volí za předsedu kulturně-zájmového výboru Hynka Černého.



Volba členů kulturně-zájmového
výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na členy kulturnězájmového výboru. Byl podán návrh zvolit
za členy výboru P. Kubíčka, Z. Jelena, P.
Mencla, Z. Andržovou. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 8/10/2014
Zastupitelstvo obce volí členy kulturnězájmového výboru P. Kubíčka, Z. Jelena, P.
Mencla, Z. Andržovou.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo technicko-hospodářský výbor, který bude
mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Byl podán jeden protinávrh.
Hlasování: pro 7 : proti 1 (Z. Jelen)
Usnesení č. 9/10/2014
Zastupitelstvo obce zřizuje technickohospodářský výbor, který bude tříčlenný.
Náplň výboru:
správa nemovitého majetku, včetně návrhů na údržbu a opravy,
údržba vodních toků, komunikací,
chodníků,
předložení roční zprávy o technickém stavu nemovitého majetku.
 Volba
předsedy
technickohospodářského výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci předsedy technicko-hospodářského výboru. Byl podán jeden návrh zvolit předsedu Petra Prause. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: pro 7 : proti 0 : zdržel 1 (Z. Jelen)
Usnesení č. 10/10/2014
Zastupitelstvo obce volí za předsedu technicko-hospodářského výboru Petra Prause.
 Volba
členů
technickohospodářského výboru:
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na členy technickohospodářského výboru. Byl podán návrh
zvolit za členy výboru P. Kubíčka, P. Mencla. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: pro 6 : proti 0 : zdrželi 2 (P. Kubíček, Z. Jelen)
Usnesení č. 11/10/2014
Zastupitelstvo obce volí členy technickohospodářského výboru P. Kubíčka, P.
Mencla.

Bod č. 7: Odměny za výkon funkce
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 2600,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne stanovení výše odměny.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 12/10/2014
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 2600,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne stanovení výše odměny.
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu - pro zastupitele obce ve výši 280,Kč měsíčně
- za výkon člena výboru + 200,- Kč měsíčně
- za výkon předsedy výboru + 400 Kč měsíčně
Odměna bude poskytována ode dne stanovení výše odměny.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 13/10/2014
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu:
- pro zastupitele obce ve výši 280,-Kč měsíčně
- za výkon člena výboru + 200,- Kč měsíčně
- za výkon předsedy výboru + 400 Kč měsíčně
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Odměny za jednotlivé funkce členů se nesčítají. Odměna bude poskytována následující den ode dne stanovení výše odměny.
Jmenovitě odměna za měsíc (za funkce neuvolněných členů zastupitelstva a výborů):
Petr Prause – místostarosta, předseda výboru: ............................................. 2 600,- Kč
Ing. Lucie Nováková – zastupitel, předseda
výboru: ..........................................680,- Kč
MUDr. Miroslav Végsö – zastupitel, předseda výboru: .....................................680,- Kč
Ing. Hynek Černý – zastupitel, předseda výboru: .............................................680,- Kč
Lucie Prausová – člen výboru: ........200,- Kč
Martin Kramář – zastupitel, člen výboru:
......................................................480,- Kč
Petr Hojný – zastupitel, člen výboru:
......................................................480,- Kč
Zdeněk Jelen – zastupitel, člen výboru:
......................................................480,- Kč
Petr Mencl – zastupitel, člen výboru:
......................................................480,- Kč
Zdeňka Andržová – člen výboru: ....200,- Kč
Petr Kubíček – člen výboru: .............. 0,- Kč
Ve 20h se dostavil Martin Kramář.

Bod č. 8: Aktualizace dalších orgánů
obce nebo zástupců obce
Zastupitelé navrhli aktualizovat složení povodňové komise. Stávající obsazení: P. Kubíček, J. Baše, M. Netík. Zastupitelé navrhli
nahradit M. Netíka a doplnit P. Prause. Zástupce obce ve školské radě byl doposud: P.
Prause.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 14/10/2014
Zastupitelé obce schvalují změnu složení v
povodňové komisi - P. Kubíček, J. Baše, P.
Prause. Zároveň schvalují ponechat zástupce obce ve školské radě P. Prause.

Bod č. 9: Revokace schválení závěrečného účtu
Zastupitelé obce ruší původní usnesení č.
2/6/2014
Hlasování: pro 9 : proti 0
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Usnesení č. 15/10/2014
Zastupitelé obce schválili zrušení původního usnesení č. 2/6/2014.
Závěrečný účet obce za rok 2013 byl zveřejněn od 12. 5. – 5. 6. 2014 jeho součástí je
zpráva o přezkoumání hospodaření za rok
2013.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 16/10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2013 s výhradou.

Bod č. 10: Smlouva o věcném břemenu se společností ČEZ
Přítomným členům byla předložena smlouva
se společností ČEZ na zřízení věcného břemene na připojení elektřiny na parcelách v
ulici Solnická za jednorázovou úplatu
12.600,- Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 17/10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
věcném břemeni se společností ČEZ za jednorázovou úplatu ve výši 12.600,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 11: Smlouva o poskytnutí dotace z Khk na odbornou přípravu
JSDH
Přítomným členům byla předložena smlouva
z Khk na příspěvek na odbornou přípravu
JSDH ve výši 8.000,- Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 18/10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
z Khk na příspěvek na odbornou přípravu
JSDH ve výši 8.000,- Kč a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.

Bod č. 12: Záměr obce č. 3 o prodeji
pozemků
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Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 19/10/2014
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci z POV Khk na rok
2015, která bude určena na opravu místních komunikací v hodnotě 500 000 Kč.

Bod č. 14: Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 5 (viz příloha).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 20/10/2014
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 5.

Bod č. 15: Žádost MAS nad Orlicí o
finanční podporu
Starosta předložil přítomným žádost od
MAS nad Orlicí o finanční podporu na rok
2015. Příspěvek je 20,- Kč/občan.
Zastupitelé berou žádost na vědomí.

Bod č. 16: Nabídka odkupu akcií
ČSAD
Přítomní byli seznámeni s došlou nabídkou
na odkup 12 ks akcií ČSAD, které má obec
v majetku. Nabízená hodnota je 230 Kč /
akcii.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 21/10/2014
Zastupitelé
obce
pověřují
starostu
k projednání nabídky a případnému prodeji
za stejných nebo výhodnějších podmínek.

Bod č. 17: Povinnost třídit odpad a
bioodpad
Zastupitelé byli seznámeni s novou povinností třídit kovový odpad a bioodpad od 1. 1.
2015. Třídění kovového odpadu bude zajišťovat fa. Odeko. Forma třídění bioodpadu
bude projednána na příštím jednání.

Zastupitelé pověřují starostu ke zveřejnění
záměru obce č. 3 o prodeji pozemku (zahrady) parc. č. 1609/37.

Bod č. 18: Zápisy školské rady a výroční zpráva školy za období 20132014

Bod č. 13: Dotace z POV 2015

Starosta obce předložil zastupitelům zápis ze
školské rady a výroční zprávu školy za rok
2013-2014.

Přítomným zastupitelům byl předložen návrh na projekt oprav komunikací s dotací
z POV.
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Zastupitelé berou na vědomí připomínky
školské rady a výroční zprávu školy.

Bod č. 19: Příspěvek na provoz autobusové linky
Starosta předložil zastupitelům návrh poskytnutí příspěvku pro Khk na dopravní obslužnost na rok 2015. Jedná se o stejný rozsah jako v roce 2014.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 22/10/2014
Zastupitelé obce schvalují poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost pro rok
2015.

Bod č. 20: Ostatní
a) příprava na společenské akce
- vítání občánků
- setkání seniorů 13. 12. od 14h (starosta
pozval starosty okolních obcí na informativní schůzku)
- zpívání – vánoční koledy před OÚ 22. 12.
17h
b) nákup pozemku od p. Havrdy u OÚ, starosta připraví smlouvu (přístupová cesta
k požární zbrojnici)
c) informace o odstranění poškozeného topolu u hřiště
d) projednání případné koupě radlice a sypače k traktoru
e) seznámení se stavem traktůrku na sekání a
informace o možnostech nákupu nového
stroje
f) výzva pro místní spolky k podání žádostí
o příspěvky na rok 2015 (pověřen starosta)
g) sestavení rozpočtového výhledu (pověřen
starosta)
h) seznámení s dotačními programy z EU
ch) projednání fungování obecního hostince

Bod č. 21: Diskuze
Bod č. 22: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 23 hod. ukončil.

Výpis ze zápisu č. 11/2014
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o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 15.12. 2014
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni:
9 členů zastupitelstva
Omluveni:
0
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, Z. Jelen
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Zapisovatelka byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu byli
jmenováni M. Végsö a Z. Jelen. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu bylo vzneseno pět návrhů na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu včetně jeho doplnění (bod č. 9, 10,
11, 12, 13).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 10/2014
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Schválení záměru obce o
prodeji pozemků č. 3/2014
Bod č. 4 přesunut na příští zasedání.

Bod č. 5: Žádost o finanční prostředek agentury domácí péče
Zastupitelé byli seznámení s žádostí o příspěvek Agentury domácí péče. Žádost berou
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na vědomí a bude zahrnuta do rozpočtu na
rok 2015.

Bod č. 6: Jednání s provozovatelem
obecního hostince
Nájemce obecního hostince p. Tobiášek
chtěl přednést požadavky na úpravu nájemní
smlouvy (cena + podmínky). Na jednání se
nedostavil a po telefonické urgenci sdělil, že
pro něj není jeho požadavek aktuální.

Bod č. 7: Pronájem pozemku obce
užívaných jinými osobami
Zastupitelé projednali možnosti řešení pronájmu pozemků obce užívaných jinými
osobami. Tyto osoby budou písemně osloveny s možností odkoupení pozemku za nabídnuté podmínky nebo si pozemek pronajmout, případně jej uvolní obci.
a) Zastupitelé projednali výši prodejní ceny za pozemky (zahrady) pro rok 2015.
Součástí prodeje bude i cena za geometrický plán (dochází-li k dělení pozemku).
V případě podané žádosti o koupi pozemku včetně geometrického plánu (předem)
nebude pozemek zaměřován a náklady nebudou požadovány.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje prodejní cenu
za pozemky (zahrady) ve výši 30,- Kč/m2,
platnou do 31. 12. 2015 pro všechny žádosti
podané do tohoto data.
b) Zastupitelé projednali návrhy cen za
pronájem pozemků (zahrad). Podány byly
3 návrhy s ohledem na výši cen v jiných
obcích.
5,- Kč/m2 hlasovali pro 2 : zdrželi se 7
8,- Kč/m2 hlasovali pro 2 : zdrželi se 7
10,- Kč/m2 hlasovalo pro 5 : zdrželi se 2
Usnesení č. 4/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje na rok 2015
cenu za pronájem pozemků (zahrad) ve výši
10,- Kč/m2.
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Bod č. 8: Úprava obecně závazných
vyhlášek stanovujících výši poplatku
za odpady a systém likvidace odpadů
Zastupitelé byli seznámeni s povinností od r.
2015 zajistit systém likvidace bioodpadů a
kovového odpadu. Starosta zjistí další podmínky odvozu odpadu u f. Odeko a připraví
návrh vyhlášek vč. výpočtu aktuální ceny za
odpady.

Bod č. 9: Dodatek smlouvy s firmou
STRABAG (dokončení stavebních
prací)
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení dodatek smlouvy č. 1 ke smlouvě
č. 841/RD/239/2012 ze dne 10. 9. 2012.
Stavba byla dokončena a je předána.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/11/2014
Zastupitelé obce schválili dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 841/RD/239/2012 ze dne 10. 9.
2012.

Bod č. 10: Rozpočtové provizorium
obce na rok 2015
Pan starosta navrhl zastupitelům ke schválení rozpočtové provizorium 2015.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/11/2014
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové provizorium na rok 2015 ve znění „Pravidel pro
hospodaření s finančními prostředky obce
Bolehošť v období rozpočtového provizoria“, tvořící nedílnou přílohu tohoto usnesení.

Bod č. 11: Žádost MS Bolehošť +
SDH Bolehošť o příspěvek na rok
2015
Zastupitelé obce berou na vědomí předložené žádosti o příspěvek od místních spolků.
Sokol Lipiny dodá svoji žádost o příspěvek
písemně. Žádosti budou zohledněny
v rozpočtu na rok 2015.

Bod č. 12: Dodatek smlouvy s Khk
(změna podmínky investiční/neinvestiční)
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Zastupitelé berou na vědomí dodatek
smlouvy s Khk k dotaci na úroky z úvěrů,
který mění podmínky z investiční na neinvestiční.

Bod č. 13: Nabídka na odkup akcií
ČSAD Ústí n. O. s vyšší kupní cenou
Přítomným zastupitelům byla předložena
vyšší nabídka na odkup akcií ČSAD Ústí n.
O. Nabídka je 300,- Kč/akcie. Zastupitelé
souhlasí s nabídkou odkupu a pověřují starostu k jednání o stejné nebo vyšší ceně a
podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/11/2014
Zastupitelé
obce
pověřují
starostu
k projednání nabídky a případnému prodeji
za stejných nebo výhodnějších podmínek.

Bod č. 14: Ostatní
a) likvidační protokol
byl předložen návrh na likvidaci vyřazeného majetku (viz příloha)
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/11/2014
Zastupitelé schvalují likvidaci vyřazeného
majetku (viz příloha likvidační protokol)
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b) seznámení s přípravou na inventury
2014
c) změna e-mailu obce
d) zhodnocení akce setkání seniorů
e) projednání výše finančních darů
k životním výročím a k vítání občánků
(rozsah ve stejné výši jako v roce 2014)
f) příprava na rozpočet 2015 a rozpočtový
výhled (bude předložen počátkem roku
2015)
g) nabídka divadla na vystoupení

Bod č. 15: Diskuze
Bod č. 16: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 21.40 hod. ukončil.

Činnost v obci





úprava stromů a keřů, odstranění suchých a poškozených
porostů
úklid listí
úklid odpadků na příkopech
oprava nezpevněných místních komunikací

Nová stromořadí u silnic
Když počátkem roku 2014 přišlo několik občanů z Lipin s návrhem vysadit podél komunikace
z Lipin do Bolehoště nové stromy, ihned jsem souhlasil a návrh podpořil. Zbývalo jen vyčkat na
vhodné období k výsadbě.
Jak všichni asi dobře vnímáme, kolem silnic, na všech výjezdech z obce, značně ubylo stromů.
Někde už nezůstal jediný a jinde přežívá jen několik posledních slivoní. Tento stav se jistě nelíbí
jen mně. Do připravovaného územního plánu obce byla proto zapracována i obnova několika
stromořadí. Je pravděpodobně jedno, z které strany začneme doplňovat nové stromy, a proto
jsem požádal vlastníka pozemku (Královehradecký kraj) o možnost výsadby 1. etapy výsadby
podél silnice z Lipin do Bolehoště. Na podzim jsme požádali pana Havrdu, aby nám pomohl s
výběrem vhodných stromů. Ten nám nejen ochotně poradil, ale také stromky zajistil a zdarma
připravil potřebnou zeminu a materiál k výsadbě. Občané z Lipin pak vykopali potřebných 30
jam a stromky zasadili (slivoně, višně, třešně). O výkopy a výsadbu se postaral především Petr
Prause, Petr Horák a Luboš Haviár. Dopravu materiálu na místo zajistila obec.
Tímto děkujeme uvedeným pomocníkům za věnovaný materiál, výsadbu a péči o stromy do zakořenění a rádi přivítáme i další občany, kteří budou mít zájem obohatit zeleň v blízkosti naší
obce.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Rekonstrukce silničního propustku
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Z důvodu havarijního stavu silničního propustku pod komunikací do Lipin bylo od počátku roku
2014 opakovaně jednáno s vlastníkem komunikace (Správa silnic Královehradeckého kraje) o
nutné opravě. V konstrukci propustku došlo k uvolnění staré kamenné klenby, narušení základů
a hrozilo akutní nebezpečí propadu v celé šířce komunikace, což by způsobilo její uzavření na
dobu i několika týdnů!
K celkové rekonstrukci došlo
až v listopadu 2014. Stavební
práce prováděla organizace
Správa a údržba silnic Khk.
Práce měly být zahájeny 31.
10. a měly probíhat cca 2 týdny. Po tuto dobu byl průjezd
omezen nákladním vozidlům a
na dva dny byl průjezd zcela
přerušen. Občané Lipin se tedy
museli vypořádat s dopravními
komplikacemi. Na dobu přerušení komunikace byla zčásti
„zpřístupněna“ náhradní nouzová objízdná trasa přes louky
Na šérkách, Na březině a polní
cestu pod lesem U jezírka. Menší komplikace byly i s odvozem komunálního odpadu, neboť po
dobu jednoho týdne nemohly vozy ODEKA zajíždět do Lipin. Přes pokyny sdělené občanům i
firmě ODEKO, bohužel došlo ke zmatkům s odvozem komunálních odpadů.
Stavební práce se nakonec protáhly „z důvodu sesuvu podloží“ a nepřesvědčivému výkonu pracovníků SÚS na pět týdnů. V této době je komunikace
zpevněná a opět zcela průjezdná. Dle sdělení SÚS
bude ještě na jaře 2015, v úseku stavebního propustku, obnoven i finální asfaltový povrch.

Topol na hřišti musel k zemi
S příchodem listopadu začíná období vegetačního
klidu a tedy nejvhodnější doba na úpravy dřevitých
porostů, případně i jejich kácení.
Jeden takový úkol byl zadán i panu M. Máslovi ml.,
který odstranil topol na hřišti. Pravděpodobně se
jednalo o jeden z nejstarších v obci. Jeho špatný
zdravotní stav (značně proschlý a prasklý od blesku
v celé výšce stromu) však již ohrožoval nejen bezpečnost osob na hřišti, ale i majetek pana Nováka a
elektrické vedení v těsné blízkosti.
Poslední pohled na mj. jeden z nejvyšších stromů
uprostřed obce byl zachycen při přípravě na kácení.
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Vážení čtenáři Bolehošťského zpravodaje, dovolte, abych Vás seznámila s novou rubrikou,
kterou jsme pro Vás připravili. Slýchávám od
Vás dotazy, na které někdy neznám úplnou
odpověď. Proto jsem se rozhodla zeptat se na
ně osoby nejpovolanější. Pan starosta souhlasil
se založením nové rubriky a doufáme, že dotazy, na které byste rádi znali odpověď, se nám nebudete bát říci. Možnosti, jak se zeptat jsou
buď osobně, e-mailem nebo telefonicky. Potkáváme se na spoustě míst, tak myslím, že otázek
na věci, které Vás zajímají, se najde dost a bude o čem psát.

Otázka první: Co bude, pane starosto, s hromadami navezenými za hospodou?
Odpověď: Obec měla možnost využít přebytečný materiál horší kvality pro úpravu polních cest
– nezpevněných komunikací. Tento materiál byl původně použit pro provizorní zpevnění výjezdů na stavebních parcelách na Solnické. Jelikož obec nevlastní jiné vhodné plochy k uskladnění,
bylo využito obecního prostoru za hospodou. Kamenivo bude průběžně použito k opravám nezpevněných místních komunikací např. komunikace od Habeše k lesu nebo k remízku na Spraších.

Otázka druhá: Požární nádrže ve Lhotě – co s nimi?
Odpověď: Bohužel, již delší dobu víme, že požární nádrže ve Lhotě jsou několik let nefunkční
a zarůstají rákosem a trávou. Důvodem bude pravděpodobně poškození přívodního potrubí.
Otázkou je možnost využití těchto požárních nádrží v dnešní době, kdy máme po obci rozmístěny hydranty. Tímto problémem se zatím zastupitelstvo nezabývalo.

Otázka třetí: Již několikrát byla na veřejných schůzích i mimo ně položena otázka, zda obec nezapomíná na hasiče. Má poslední otázka tedy je – Nezapomíná
obec na hasiče?
Odpověď: Tuto otázku nebo spíše připomenutí od občanů opravdu slýchávám. Jsem si jist, že
na hasiče obec nezapomíná a zároveň je důležité rozdělit pojem hasiči na dvě skupiny. A to na
1. výjezdovou jednotku - JPO (někdy označována JSDH, zřizována obcí)
2. spolek dobrovolných hasičů – SDH
Co se týká spolkové činnosti, zde obec podporuje všechny spolky, které v obci jsou, především
v jejich sportovní aktivitě. U hasičů obec navíc podporuje zájmový kroužek mladých hasičů.
V oblasti podpory výjezdové jednotky zde obec poslední 2 roky počítala v rozpočtu na rok 2013
s 56.000,- Kč a pro rok 2014 s 104.758,- Kč. Vymezené prostředky byly použity na opravu
hasičské techniky, nákup hasičské výzbroje (oblečení, přilby) obnovu školení apod. Z důvodu
překročení letošního rozpočtu se přesouvají další potřebné náklady na rok 2015 (servisní práce
na voze Tatra, pořízení informačního systému). Práce hasičů si obec velmi váží. Z tohoto důvodu je plánováno rozšíření budovy pro techniku včetně sociálního zázemí pro výjezdovou jednotku.
Rád bych, aby pro rok 2015 došlo v rozpočtu obce k navýšení finančních prostředků pro sportovní a kulturní aktivitu místních spolků. Obec by tímto mohla více motivovat spolky k aktivitě.
Děkuji tímto panu starostovi za odpovědi na mé otázky a budu se těšit na Vaše další podněty a
dotazy.
připravila Zdeňka Andržová
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Vítací neděle

Přivítat nové občánky je dlouholetý zvyk ve
většině obcí a městech. Tento hezký zvyk udržujeme i v Bolehošti.
Nově narozené děti jsou zvány se svými sourozenci, rodiči a případně babičkami, dědečky,
tetičkami nebo strýčky na slavnostní vítání mezi nové občany naší obce.
Letošní společenská událost se konala předposlední neděli v listopadu ve společenské místnosti
obecního úřadu, umístěné v budově Obecního hostince Bolehošť.
Tento rok jsme u nás přivítali deset dětí narozených v roce 2014. Jsou to Jan Tegel, Marie Hojná, Sabina Silná, Natálie Nováková, Adéla a Nela Bahníkovy, Jana Tomášková, Aneta Zámečníková, Ondřej Řezníček a Tereza Kubíčková. O slavnostní program se postarali místostarosta
Petr Prause, ředitelka školy Mgr. Hana Boukalová a referentka obce Zdeňka Andržová.
Naše nejmenší spoluobčany přišli přivítat také žáci Základní školy v Bolehošti, kteří hezky zarecitovali několik básniček a zazpívali i písničky.
Následně bylo rodičům nových občánků předáno několik drobných dárků od obce, finanční hotovost, pamětní list a maminkám květina. Společně jsme si pak všichni připili na zdraví těch nejmenších. Na závěr jsme se nechali společně zvěčnit fotografem a děti si vyzkoušely i obecní
kolébku.
Letošní rok, co do
počtu miminek i
hostů, byl opravdu
hojný. Obec ve spolupráci s personálem
hostince připravila i
malé pohoštění, při
kterém si všichni
mohli v klidu posedět a popovídat.
(Originální fotogra-

fie z vítání občánků
si mohou rodiče
vyzvednout
na
obecním úřadu v
elektronické podobě
na doneseném nosiči.)
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UFO diváky pobavilo
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V pátek 14. listopadu od 19:30 h se konalo v kulturním sále Obecního hostince Bolehošť divadelní představení týnišťského souboru U.F.O. - SCHOPNOSTI ŽEN.
Humorná komedie o vztazích pobavila asi 80 divadelních hostů. Ti měli opět možnost výběru,
posadit se jako v divadle do připravených řad židlí nebo se pohodlně usadit ke stolům a dát si
k tomu třeba nějaké to pití.
Cena vstupného (60 Kč), vyhřátý sál a především zábava
v podání účinkujících herců,
byla jistě natolik dobrá, že
všichni hosté mohli odcházet s
pocitem příjemně stráveného
večera.
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V místním hostinci se vraždilo
Ano, skoro to tak vypadalo, ale stalo se tak při divadelním představení týnišťského souboru
TEMNO, které v kulturním sále místního obecního hostince představilo komiksově laděnou detektivní komedii VRAŽDÍCÍ BŘITVA.
Představení se konalo v pátek 21. listopadu 2014 od 19 h. Pořadatelem nyní nebyla obec Bolehošť, ale Ledce, která využila možnosti volného sálu a zajistila i autobusovou dopravu pro občany z Ledec a dalších okolních obcí. Divadelní představení navštívilo asi 150 hostů.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Cirkus v Bolehošti
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Jak jste měli možnost sami zjistit, dne 8. října 2014 přijel do naší obce CIRKUS PALDUS. Zakotvil na hřišti před obecním úřadem, kde postavil i svůj stan. Představení se konalo ve stejný
den odpoledne. Návštěvníci, především z řad dětí, měli možnost shlédnout cvičené koně, lamy,
psy, opice, oslíka, kozy nebo žongléry, artisty a akrobaty.

Svařák, punč i grog tekl proudem
Podobně jako v mnoha dalších obcích a městech, jsme zahájili období adventu i u nás. Někde
rozsvěcejí ozdobený strom na náměstí, jinde otevírají vánoční trhy, uličky nebo pořádají koncerty. V Bolehošti máme nejen k tomuto účelu kamennou zvoničku, která je u příležitosti zahájení
adventu slavnostně rozsvícena společně se sousedním stromem. Pro tuto příležitost si zastupitelé
obce připravují i malé sváteční pohoštění. Letos si mohli dát návštěvníci horké svařené víno,
grog, čaj nebo punč. Zakousnout se mohli do prvního vánočního cukroví nebo do grilované klobásy.
Krátký program byl v půl šesté večer zahájen přivítáním starostou obce Petrem Kubíčkem a
před samotným rozsvícením se rozezněl i bolehošťský zvon, na který zazvonil pan Jan Ježek. Po
zahájení byla pro všechny
možnost prohlédnout si
zvoničku zevnitř a vyzkoušet si zvonění. Jelikož této
akci přálo i počasí, myslíme
si, že setkání v podvečer
adventní neděle se opět vydařilo. Připravené zásoby se
jako obvykle snědly a vypily a nyní se můžeme těšit na
příští rok, kdy se bude konat
toto setkání již popáté.
připravil Petr Kubíček
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Setkání maminek s cvičením
Setkání je každé pondělí v čase 14:45 h až 15:45 h. Děti si zacvičí za doprovodu hudby i za použití různého náčiní. Hra s balóny, trampolínky, chůze po kladině, překonávání překážek atd.
Každopádně děkujeme za možnost se s ostatními maminkami a dětmi někde sejít.
za maminky, Pavlína Doležalová

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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V tomto roce se v několika dílech opět podíváme do historie naší obce. Vycházet budeme
z dostupných zdrojů, především pak
z obecních kronik a knihy „Bolehošť v zrcadle
dějin“, autora Pavla Kubíčka. Věnovat se budeme především období z let 1948 – 1989. Dále si připomeneme významné objekty, události
a osoby. Společně nahlédneme i do nalezené, ale značně poškozené kroniky Českého svazu žen.

Společenský a kulturní život obce
Významné události v obci
Změna společensko-politického klimatu zasáhla přiměřeným způsobem i český venkov. I zde
došlo k řadě změn, které se dotkly společenského života. Pozměnily se názory lidí i jejich životy
samé. Do života lidí ještě více vstoupila politika, politická příslušnost. Řada lidí musela ustoupit
ze svého přesvědčení, aby si leckdy uhájila nejen svůj majetek, ale dokonce i svůj život.
Většina dění z venkovského života však plynula dál. I nadále se konaly spolkové plesy, majálesy, dožínky, poutě, posvícení, pomlázkové zábavy apod., ale k nim přibyly i režimem
podporované či dokonce přímo zavedené akce, oslavy apod.
Pro občany obou obcí sloužily dvě místní knihovny, které se v roce 1957 sloučily
v jednu společnou. Knih v ní ale mnoho nebylo a příliš se nedoplňovaly. Často se „nové knihy“
pouze dovážely z týnišťské knihovny na výměnu.
Častěji se v rámci jednotlivých spolků či organizací jezdívalo na různé zájezdy,
zejména do divadel, do kin, na různé estrády, na výletní místa i jinam.
Do počátku 70. let mohli občané docházet za kulturou i do místního kina, kde po dlouhá léta
promítal bývalý učitel a školský inspektor Jan Langr. (Ten skončil v r. 1968, kdy jej nahradil
Josef Horák). V roce 1967 místní kino navštívilo kolem 6000 diváků, kteří shlédli 451 představení.
Toto období bylo na významné společenské události poměrně chudé. Snad nejvýznamnější událostí byla oslava 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci, která
probíhala ve dnech 17. – 18. 6. 1978. Dne 17. června měli hasiči slavnostní schůzi s dětským
kulturním programem, při níž čtyři členové sboru byli odměněni věrnostními medailemi. Po položení věnců u pomníku padlým pokračovala veselice na parketě za účasti rodáků obce. Druhý
den se po obci uskutečnil průvod, který doplňovala stará i nová požární technika. Ve zbrojnici
měli hasiči výstavu historie i současnosti požárního sboru. Na hřišti vystoupili odpoledne žáci
ZDŠ, mladí požárníci a ženy Sokola. Celé odpoledne k poslechu vyhrávala dechovka a večer
byla opět zábava.

Spolkový život
Se změnou politického režimu po únoru 1948 došlo i k výrazné proměně spolkového života
v obci. Některé spolky zde zůstaly z doby předválečné, některé nové naopak vznikly. Všechny
se však musely podřídit nové době. Zvláště některé nové spolky byly odrazem doby, ve které
vznikly a plnily zejména politické úkoly kladené jim Národní frontou či přímo KSČ. Celkově
však můžeme říci, že i díky určité povinnosti členství v některém z existujících spolků či sdružení byla spolková činnost v komunistické éře poměrně bohatá a leckdy i přínosná. Bohužel tato
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činnost občas nevycházela z prostého zájmu, ale z pouhé povinnosti, zviditelnění se či z politických a osobních tlaků veřejnosti a komunistické strany. Často byla činnost těchto spolků ústředně řízena a plánována, takže postrádala samostatnou aktivitu a tvůrčí činnost. Některým spolkům se dostávalo větší podpory, jiným uskupením podpory menší.
Prvním spolkem, který má v obci dlouhou tradici a přetrval i nadále, je TJ
Sokol. Jeho činnost nebyla vždy zrovna největší. Účastnili se např. Spartakiády v Praze v roce 1975, po jistou dobu byl aktivní i oddíl kopané. Pro
děti Sokol pořádal dětské dny se soutěžemi, různé zájezdy, pro dospělé
pak sokolské či sportovní plesy. Do roku 1959 hrávali členové Sokola také
divadelní představení. Počet členů se pohyboval mezi 50 – 60 a to ve
všech věkových kategoriích.
Druhým tradičním spolkem v obci byl Československý svaz požární
ochrany (dříve Sbor dobrovolných hasičů). Náplň jejich činnosti zůstávala
prakticky stejná – péče o hasičská zařízení, cvičení jednotlivých družstev,
soutěže, údržba hasičských prostor, sběr železa apod. Prováděli také preventivní prohlídky budov před nebezpečím požáru.
Třetím stabilním spolkem ve vesnici bylo Myslivecké sdružení Horka.
Tento spolek čítával na čtyři až pět desítek členů. Staral se zejména o stav zvěře na své honitbě.
Pro zvěř budovali krmelce a vypouštěcí voliéry, upravovali remízky, vysazovali stromky, sušili seno, obstarávali potravu pro zvěř ad. Pro sebe pak stavěli
posedy, vybudovali klubovnu. Sami si vychovali v líhni nemalé počty bažantů. Na sklonku roku pořádali hony, na kterých střelili či odchytili přebytečnou
zvěř a škodnou. Poté brzo následoval myslivecký ples. Pořádali též Všestranné
zkoušky ohařů, Sokolnické hony apod.
Vysoký počet členů (kolem 70 - 80) měl i Československý
červený kříž (sloučený z obou obcí až v r. 1966). Jeho členská základna však už nebyla z nejmladších. Mezi jejich záslužnou činnost patřilo např. dárcovství krve, péče o starší občany, zdravotní dozor při sportovních soutěžích, přednášky na zdravotnická témata, proškolení dětí, prodej losů
apod. Dobrovolné sestry byly proškolovány ve zdravotnických zařízeních.
Členové ČČK se také věnovali obec
ní zeleni (výsadba růží), čištění obecních prostor, natírali zábradlí apod.
Novým spolkem po válce byl v obci Český svaz žen. Tato složka
NF byla velmi činná a čítala na pět až šest desítek členek. Ty se
podílely na zvelebení životního prostředí, sbíraly odpad a pomáhaly, stejně jako ostatní spolky v rámci svých „závazků“, při směnách NF, MNV či JZD. Pro děti zorganizovaly Maškarní karneval,
pro sebe Mezinárodní den žen či Babský bál. Dále pořádaly kurzy
šití, bleší trhy odloženého šatstva, účastnily se oslav 1. máje či lampiónového průvodu. Celoročně se též staraly o pomník padlým a o růže
u MNV.
Svůj spolek měla v obci i mládež. Byl jím Socialistický svaz mládeže zřízený režimem, případně Pionýrský oddíl a Jiskra. S těmito
spolky je spojena většinová činnost dětí a mládeže během roku – tedy
oslavy 1. máje, lampiónový průvod, výstavy pro MNV, setkání s představiteli obce. Děti a mládež se účastnily různých výletů, soutěží, besed. Též se spolupodílely na úklidu obce, spolu
s požárníky vybudovaly klubovnu. Součástí SSM byl po určitou dobu i Jezdecký oddíl. SSM
měl často problémy s pasivitou některých svých členů.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Úspěšný byl v obci Československý svaz zahrádkářů. Jeho členové konali pro zájemce o obor
přednášky i s praktickými ukázkami, místní Jednotě dodávali nasbírané ovoce, sázeli stromky,
podíleli se na úpravě zeleně a péči o životní prostředí. Pořádali též soutěž „Rozkvetlé ulice“.
Organizovali také zájezdy na různé
zahrádkářské soutěže, výstavy apod.
Počet členů v době rozmachu čítal přes
60 členů.
Svůj spolek měli v obci i včelaři, kteří
tak mohli řešit své odborné problémy
společně. Počet včelařů v obci se pohyboval pod dvěma desítkami.
Zcela novým spolkem byl (od roku 1974) Sbor pro občanské záležitosti, který se zabýval např. vítáním občánků, rozloučením při úmrtí. Účastnil se též zápisu do 1. třídy,
vítání prvňáků, loučení se se školou, zahájení školního roku apod. Představitelé sdružení také
navštěvovali nemocné spoluobčany v obci i v domovech důchodců a zejména chodili přát
k významným životním jubileím.
V obci ještě dále působil Klub filatelistů a od roku 1959 byla v obci i pobočka Svazu Československo-sovětského přátelství.
Pro většinu spolků je společné, že několikrát do roka konaly různé schůze, volily svá vedení a
řešily svoje provozní záležitosti.

Významné stavby a památky
V předcházejících ročnících tohoto zpravodaje jsme již některé z významných staveb popisovali. Zejména pak Lovecký zámeček s lipovou alejí a podzemními chodbami, základní a evangelickou školu či novou a starou tvrz.

Kříž v Bolehošti
V Bolehošti stával dřevěný kříž již snad v 18. st.. Jediné, co o něm víme, je, že v roce 1835 byl
místo tohoto starého již ztrouchnivělého kříže pořízen nový trámový kříž, který byl nově umístěn u zvoničky.
Ten však dlouho nevydržel, neboť 2. 11. 1856 byl vysvěcen další nový kříž přepyšským děkanem Vítečkem. Této pobožnosti se zúčastnilo mnoho set lidí. Od tohoto data se začalo zvonit
nejen v poledne, ale i ráno a večer.
Už v roce 1884 byl ale sešlý i tento dřevěný kříž, a tak se bolehošťští katolíci rozhodli zřídit na
stejném místě kříž kamenný. Vkusný kamenný kříž opatřili litým ohrazením. Kříž byl vysvěcen
dne 5. 10. 1884 přepyšským farářem za asistence faráře voděradského Hynka Horkého a domácího kaplana A. Mádra. Hned nato byla vysvěcena také obecná škola.
I Bolehošťská Lhota měla svůj dřevěný kříž, který byl v roce 1836 pořízen obcí. Nového kamenného kříže se Bolehošťská Lhota dočkala dne 8. 9. 1867, kdy jej posvětil děkan Víteček. Od
této doby bylo lhotecké posvícení přesunuto na čtyři týdny po pouti.

Mlýn
Mlýn stával v místech dnešního domu čp. 44 v Bolehošti. V roce 1640 byl ale zrušen, neboť se
jeho provoz nevyplácel.
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Nádraží
Budova železniční stanice Bolehošť byla vystavěna z místních pálených cihel Jana Jelena ze
Lhoty čp. 8. Se stavbou se započalo v roce 1874 a do konce června 1875 byla hotova celá stanice Bolehošť.

Obecní dům a hostinec
O výstavbě jednopatrového Obecního domu a hostince na tzv. Bělidle, kde by vedle obecního
úřadu mohl být hostinec s tanečním sálem, poštovní úřad, četnická stanice či v budoucnu i případná záložna, rozhodlo na své schůzi obecní zastupitelstvo dne 7. 1. 1899. Rozpočet na stavbu
vykazoval 11 424 zlatých a 35 krejcarů. Dříví na stavbu bylo použito z vlastního lesa. Do stavebního odboru byli zvoleni: Václav Baše (starosta), Václav Franc, Matěj Hroch a Jan Zvoníček. Provedení stavby se zadalo Václavu Javůrkovi z Opočna ještě za starou měnu ve výši 8 550
zlatých, ovšem konečný účet po revizi od zednického mistra Josefa Lochmana z Týniště n. O.
čítal již 28 334 korun a 41 haléřů nové měny. Prvním hostinským se stal od 15. 11. 1900 Antonín Hronovský. Po něm měli hostinec v obecním pronájmu Josef Boukal, Jan Lidický či Václav
Malý.
připravil Petr Kubíček

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Jak jsme na tom s odpady.
Třídíme?
V roce 2011 byla společností EKO-KOM, a.s.
zpracována studie „Posouzení vlivu sběru a
recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace
odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.
V roce 2013 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů
v rámci systému EKO-KOM uspořeno 27 953 183 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního
oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1.176 339 tun CO2 ekvivalentu.
Na obdrženém osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2013, kterých jsme dosáhli v naší obci a
tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Úspora za obec Bolehošť představuje:
emise CO2 ekv.
27,849 tun
úspora energie
631 559 MJ
Přehled množství odevzdaného vytříděného odpadu a finanční odměny za rok 2013:
1. kvartál 3,980 t 12 330 Kč
2. kvartál 4,450 t 12 120 Kč
3. kvartál 3,420 t 8 371 Kč
4. kvartál 2,650 t 6 538 Kč
CELKEM
14,500 t 39 359 Kč
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Přehled množství odevzdaného vytříděného odpadu a finanční odměny za rok 2014:
1. kvartál 2,520 t 8 794 Kč
2. kvartál 2,840 t 13 672 Kč
3. kvartál 3,220 t 10 634 Kč
Součástí sběru odpadů je také ukládání textilu, oděvů, obuvi a dalšího zboží do nádoby umístěné
u školy. Zde uvádíme množství:
4. kvartál 2013
275 kg
1. kvartál 2014
530 kg
2. kvartál 2014
326 kg
3. kvartál 2014
543 kg
Otázka odpadového hospodářství v ČR je poslední dobou stále více diskutována, neboť objem
směsného komunálního odpadu výrazně neubývá a poměr vytříděného odpadu je stále nedostatečný. Mj. se ČR zavázala k výraznému snížení objemu směsného odpadu. Z důvodu tohoto závazku, ale také ekologie a využití vytříděných odpadků nabírá směr odpadového hospodářství
k trvalému snižování objemu směsných odpadů, až po zánik skládkování. Pro občany a obce to
znamená, že během asi 5 let vzroste i několikanásobně cena za likvidaci směsného odpadu
(skládkování). Pokud budou občané výrazněji třídit odpad, finanční nárůst během následujících
let by měl být pouze v řádech desítek procent (tedy únosný pro občany).
Stát zároveň vyvíjí i tlak na obce, aby zajistily kontrolu nad tříděním odpadu vč. případných
sankcí. Jedněmi z nových komodit ke třídění jsou kovy a bioodpad. Nové podmínky je povinna
obec/občan dodržovat od 1. 1. 2015. Bližší informace uvedeme na úředních deskách a příštím
vydání zpravodaje.
Ve výsledku to znamená, že obec bude muset vyřešit další způsoby sběru nových komodit a jejich likvidaci s co nejnižšími náklady. Občané budou muset více třídit. V opačném případě si
všichni sáhneme velmi brzo a hodně hluboko do svých kapes. A ti co netřídí vůbec nebo velmi
málo, možná čeká v budoucnu i nějaký ten postih navíc.
Na závěr jen několik poznatků z namátkových kontrol popelnic:
plastové, skleněné a kovové obaly do popelnic nepatří
listí, smetí ze dvorku, plevel ze zahrádky a zbytky ovoce a zeleniny také do popelnic
nepatří
drobný elektroodpad, staré oblečení a nebezpečný odpad se v popelnicích nevyskytuje
tak často, přesto i tento druh odpadu umíme likvidovat jinak a lépe

OBČANÉ – TŘIĎTE ODPAD!
POMŮŽETE TÍM NEJEN NAŠÍ ŽIVITELCE ZEMI, SVÉ
PENĚŽENCE, ALE I SVÉMU ZDRAVÍ!
PROCHÁZKA KE SBĚRNÝM MÍSTŮM JE ZDRAVÍ
PROSPĚŠNÁ!

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Změny v registraci vozidel
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Dne 1. 1. 2015 vstoupí v účinnost novela zák. č.
56/2001 Sb., která společně s prováděcí vyhláškou
významnou měrou mění pravidla pro registraci vozidel.
Dovolujeme si uveřejnit především ty změny, které se
budou bezprostředně týkat nás vlastníků a provozovatelů motorových vozidel.
1. končí tzv. „odhlášky“ či „polopřevody“
2. končí schvalování vozidel jednotlivě dovezených
ze zemí EU, tzv. dovozy (v případě doložení
technického popisu vozidla potřebného pro zápis se bude jednat pouze o registraci)
3. změna vlastníka nebo provozovatele vozidla mezi původním a novým se uskuteční při jedné
návštěvě registračního úřadu, kde je vozidlo registrováno doposud (tedy úřad místa původního vlastníka)
 tato změna musí být oznámena do 10 pracovních dnů od změny vlastníka nebo provozovatele
 tabulky s registrační značkou se již nebudou měnit
 nový vlastník - provozovatel na „svůj“ úřad již nemusí, pouze v případě, že chce oznámit na vozidle další změnu (např. zápis tažného zařízení, změnu barvy)
 v případě registrace vozidla nebo změny provozovatele či vlastníka žádost podaná na
základě plné moci, musí být tato plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem
 protokol o evidenční kontrole předkládaný k žádosti o zápis změny vlastníka nesmí být
starší 14 kalendářních dnů
4. dochází k úpravám při vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení tzv. „depozit“)
 v případě vyřazení vozidla z provozu na dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, je
vlastník tohoto vozidla povinen oznámit adresu místa, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití
 neučiní-li tak, nejen že mu hrozí pokuta ve výši až 50.000,- Kč (stejně jako u nesplnění
celé řady dalších stanovených povinností), ale vozidlo navíc zanikne
5. přechodné ustanovení zákona - za zaniklé vozidlo bude považováno i takové, které je v
současnosti v tzv. „polopřevodu“ a do šesti měsíců od účinnosti zákona (tedy do 30. 6.
2015) nebude podána žádost o zápis vlastníka do registru, tedy vlastník nebo provozovatel
musí dokončit převod
Pojem zánik vozidla (dříve „trvalé vyřazení“) znamená, že vozidlo ztratí technickou způsobilost
k provozu na pozemních komunikacích a nebude již možné jej opětovně zaregistrovat ani provozovat na pozemní komunikaci.
Možnost požádat o značku na přání nebo třetí kus přidělené registrační značky (pro nosiče kol)
je podle poslední změny zákona posunuta na začátek roku 2016.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé změny, které se dotknou široké
veřejnosti, jsou pracovníci registru vozidel Městského úřadu Kostelec nad Orlicí připraveni poskytnout odpovědi na Vaše případné dotazy.
Ing. Bc. Ivan Novák
vedoucí odboru dopravy – obecního živnostenského úřadu
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Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb.
Účinná od 1. 1. 2015
Podstatné změny, které novela zákona o odpadech přináší:
 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním
odpadem: Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla,
kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
 Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů: Na skládky je od roku 2024
zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem (zatím není vydaný).
 Ustanovení pro skládkování odpadů: Maximální celkové množství odpadů
uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může
dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na
skládku v daném kalendářním roce
 Pravomoci správních orgánů - Kraje: Krajský úřad zruší nebo změní souhlas
k provozu zařízení v případě, že provozovatel sběrny nebo výkupny poruší
zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob.
Změny navazující na nový zákon budou mj. znamenat pro občany postupné navyšování
ceny za směsný komunální odpad (to co je v popelnicích) z důvodu zvyšování ceny za uložení odpadu na skládky. Je nyní na obcích a občanech (především), zda budou do popelnic
odhazovat stále méně směsného odpadu. V takovém případě může být nárůst cen minimální. Bez snížení objemu směsného odpadu bude cena trvale a především značně stoupat!

Kácení stromů - nová vyhláška
Nová vyhláška, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí, omezuje kácení stromů na
soukromých pozemcích. Od 1. listopadu 2014 budou moci lidé kácet na své zahradě jenom ty
neovocné stromy, které mají ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod kmene menší než 80 centimetrů. V ostatních případech budou potřebovat na pokácení stromů úřední razítko, jinak se
vystavují pokutě.
Upozorňujeme občany, že 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., která
mění vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Stromy rostoucí v „zahradách“ mohou být nově pokáceny bez povolení příslušného úřadu pouze
v případě, že se jedná o dřeviny o obvodu kmene do 80
cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (ovocné i ostatní)
nebo OVOCNÉ DŘEVINY bez ohledu na jejich obvod
ve výčetní výšce.
„Zahrada“ je nově definovaná jako pozemek
v zastavěném území, evidovaný v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Stromy volně k pokácení - ovocné rostoucí na zahradě
Stromy podléhající povolení - neovocné s obvodem
kmene větším než 80cm ve výšce 130 cm.
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:
93 let
90 let
88 let
87 let
87 let
84 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Marie Štěchová
Jiřina Goisová
Vlasta Učíková
Alena Janýrová
Jana Hanzalová
Bohumila Kašparová
Ján Sarvaš
Marie Učíková
Jaroslav Kubec
Josef Novák

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.)

Čtenářská gramotnost
- motivační hry
Čtenářská gramotnost českých žáků podle výsledků mezinárodních výzkumů stále upadá.
Nezájem o čtení knih sledujeme i v naší škole
u našich žáků. Nabízíme výpůjčky knih ze školní knihy, ptáme se, jakou knihu právě teď čtou,
které knihy jsou pro ně nejoblíbenější a proč. Učíme je, aby svým spolužákům stručně odprezentovali o své přečtené knize a nalákali je tak k četbě. Mají tak stručně povědět:

kdo je autorem, ilustrátorem jaký je název knihy, rok vydání, nakladatelství.

stručně o čem kniha je

proč se čtenáři líbila/ nelíbila (zdůvodnění)

doporučení ostatním (zdůvodnění)

případně jednající postava, hlavní postava

přečtení vybrané ukázky (zdůvodnit svůj výběr)
Žáci pak mají možnost se dále vyptávat na další informace o knize, které je zajímají.
Abychom lásku ke knihám ještě více podpořili, využili jsme nabídky nakladatelství Thovt realizovat motivační hry na podporu čtenářství. Jednalo se o hravý, zábavný a nápaditý způsob, jak
děti přivést ke knihám a vzbudit v nich zájem o čtení. Při motivačních hrách si děti procvičily
orientaci v knize, dozvěděly se zajímavosti z různých oborů i ze zákulisí nakladatelství. Při
vlastní hře si procvičily základní strategie čtenářské gramotnosti a to vše nenásilným a hravým
způsobem.
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Motivační hra žáků 1.-3. roč.
nesla název: Za pokladem kapitána Černovouse, druhá skupina – žáci 4. a 5. roč. se věnovala tématu: Na stopě pravěkým záhadám. Každá hra
trvala víc jak 60 minut, ale
uběhla velmi rychle a dětem se
moc líbila.
Mgr. Hana Boukalová

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Vystoupení kouzelníka

Strana - 34 Vydání 1/2015

Uteklo to jako voda a ve škole jsme už skoro
měsíc. A abychom si naši školní docházku trochu zpříjemnili, pozvali jsme si k nám kouzelníka jménem RENO. Nebyl to první kouzelník, který k nám zavítal, ale tento byl velice
šikovný, zábavný a milý. Dnešní kouzelnické
vystoupení bylo plné jeho spolupráce s dětmi,
které byly na začátku trochu nedůvěřivé. Ale
svými kouzly s kartami, s provázky, se sklenicí mléka a podobně – měl je velmi propracovaná a efektní – si děti hned získal. Zapojily se
do kouzelnických triků jako asistenti a ani paní
učitelky nezůstaly pozadu. Všechna čísla děti
nesmírně bavila a prožily si tak silný kouzelnický zážitek. Na rozloučenou vykouzlil
RENO skutečného králíka Mazlíka. Za příjemné vystoupení děkujeme a těšíme se na
další.
Mgr. Denisa Školníková

Máte rádi podzim?
Během dlouhých podzimních večerů jste možná přemýšleli o tom, co je na podzimních dnech
krásné a co naopak ne. Naši páťáci na toto téma napsali velmi povedené práce, které navíc doplnili hezkými ilustracemi. Posuďte sami, jak se jim popis podzimní přírody povedl.
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Eliška
Minaříková

Anna
Vinterová

Tomáš Virágh

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Věra
Hojná

Zuzana
Toucová
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Kdo je to?
V hodině slohu ve 4. roč. se žáci měli naučit popsat osobu. Nejprve se seznámili, jak spisovatel
popsal ve svém literárním díle člověka.
Poté si zkusili představit, že byli svědky nějakého trestného činu a měli policii stručně a výstižně popsat pachatele, kterého zahlédli (byl na obrázku). Na pomoc jim sloužila zásoba slovních
výrazů typu:
postava: vysoká, štíhlá jako proutek, zavalitá, pružná,…
obličej: oválný, hranatý, s výraznými rysy, snědý, usměvavý ,,,,
vlasy: krátké, vlnité, jako hřebíky, kaštanově hnědé, plavé, lesklé,…
oděv: čistý, upravený, moderní, výstřední…
A poslední úkol už byl samostatný. Vyberte si svého kamaráda ze třídy a popište ho tak, aby
ostatní poznali, o koho se jedná.
Můžete použít některá přirovnání nebo obraty, např:
oči jako pomněnky, chodí tiše a pružně jako kočka, pusa od ucha k uchu, nos jako knoflík, zdvižený nosík, orlí nos, štíhlé prsty,…
Mgr. Hana Boukalová

Wolfgang Amadeus Mozart mezi námi
Víte, kdo je Wolfgang Amadeus Mozart? My už ano. Do školy za námi přijel nenápadný pán
v černých kalhotách a s kravatou se samými notičkami. Představil se jako Martin Kubát – profesionální varhaník. Věděli jsme, že s sebou přiveze pořad o životě a hudbě známého hudebního
skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, ale toto jsme nečekali.
Pan varhaník přivezl s sebou pěknou loutku Wolfíka (Wolfgang Amadeus Mozart) a posadil ji
mezi nás. Malý Wolfík nás zavedl do své hudební říše. Společně jsme se naučili písničku o Wolfíkovi a jeho tatínkovi Leopoldovi i sestřičce Nanynce. Krásná rytmická melodie nás nenechala
klidnými a už jsme tleskali a hopsali. Spolu s Wolfíkem jsme navštívili jeho neviditelné divadlo. Nejdříve jsme za tónů Tureckého pochodu došli až na zámek. Malá noční hudba se rozezněla celým zámkem a my jsme v tónech hudby rozpoznali krále, královnu i princeznu. A jak to
už na zámku bývá, hodovali jsme, veselili jsme se a také tančili na skladbu Menuet. Dále jsme
se dozvěděli, že Wolfík
měl nejraději pohádku O
ptáčníkovi. Hlavním hrdinou je lesní skřítek Papageno, který chytá ptáčky,
učí je v kleci zpívat, a potom je zase pouští na svobodu. Takto jsme se seznámili s operou Kouzelná
flétna. Ale i na zámku se
chodí odpočívat a tak i my
jsme
se
uložili
k spánku. Tóny Ukolébavky nás pomalinku odnášely do říše snění.
Ač se nám vůbec nechtělo
tuto krásnou pohádkovou
zemi opustit, museli jsme

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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se s Wolfíkem a hlavně s úžasným
panem varhaníkem rozloučit. Na
závěr jsme si společně zanotovali
nám už známou písničku: „Wolfík,
Wolfík je náš kamarád, Wolfík,
Wolfík chce si s námi hrát“ a velkým potleskem jsme poděkovali
za krásný pořad.
Mgr. Denisa Školníková

Halloween
Halloween je anglosaský lidový
svátek, který se slaví 31. října den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož
oslav se v Irsku vyvinul. Svátek
se slaví většinou v anglicky
mluvících zemích, převážně v

USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii,
Novém Zélandu aj. U nás Halloween nemá
takovou tradici, jako v anglicky hovořících
zemích. Mezi dětmi sice získává stále větší
oblibu, ale u většiny z nás má daleko hlubší
význam svátek Všech svatých nebo „Dušičky“
– památka zesnulých. My jsme si naši školu
ale halloweensky vyzdobili a také jsme se o
tomto svátku něco dozvěděli v hodinách českého jazyka.
Mgr. Denisa Školníková
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Těšíme se na Ježíška
Čas adventu je tady a pro děti znamená víc než v jiné době, čas očekávání a těšení se na Vánoce,
na Ježíška a na dárky.
Aby dětem rychleji utíkal, uspořádali jsme v úterý 2. 12. v tělocvičně školy společnou předvánoční hodinku s vánočním vystoupením dětí obou věkových skupin – ZŠ i MŠ. Pozvání přijali i
ostatní zaměstnanci školy.
Nejprve se předvedli žáci se svým „operním“ vystoupením „O Červené Karkulce“. Na jeho nacvičení se podílely všechny učitelky ZŠ. Pohádku O Karkulce zná každé malé dítě, ale takto
zhudebněnou, za doprovodu kláves, jsme ji ještě neviděli ani neslyšeli. Všichni školáci se svých
rolí herců a zpěváků zhostili více než dobře a za svůj výkon sklidili bouřlivý aplaus všech přítomných. Malé děti seděly na lavičkách a ani nedutaly, tak moc se jim vystoupení starších kamarádů líbilo.
Potom se role vyměnily. Děti z mateřinky předvedly taneční program, který mají nacvičený na
vánoční besídku pro rodiče. Všechna naše mrňátka se snažila předvést to, co se naučila a nebylo
toho málo. A při tom se před velkými školáky a personálem školy ani trochu nestyděla. I ona
sklidila
potlesk.
Sladká odměna od
zaměstnanců školy
děti povzbudila a
potěšila. Tak tedy:
„Šťastné a veselé a
ne jenom dárky“.
Hana Dubnová,
uč. MŠ

Mikuláš a čert
A je tu svátek svatého Mikuláše. I my ve škole ctíme tradice a zvyky předvánočního období, a
proto k nám každý rok přichází Mikuláš s čertem.
Tak tomu bylo i letos, přišli ve čtvrtek 4. prosince dopoledne. Andělské zvonění ohlásilo jejich
příchod. Nejdříve navštívili MŠ. Čert byl letos obzvlášť mírný. Nikoho si nevzal do pekla a ještě
rozdával dětem čokoládové bonbóny. Nakonec se všechny děti osmělily, přednášely básničky,
zpívaly písničky a hlavně slibovaly - že budou poslouchat, že budou všechno jíst, že po sobě
budou uklízet … - vždyť Mikulášova nadílka byla tak lákavá! Přesto byly rády, když Mikuláš
s čertem opustili mateřskou školu a zamířili do 1. poschodí za školáky.
Školní děti byly shromážděny v jedné třídě, společně přednášely, zpívaly a jak jinak, také slibovaly - že se budou učit, že budou pomáhat, že nebudou zlobit… A tak i v ZŠ Mikuláš všechny
děti obdaroval a s ujištěním, že za rok přijde zase, opustil naši školu.
Mezi další tradice, které dodržujeme, jsou také přání. A proto všem čtenářům bolehošťského
zpravodaje přejeme za celý kolektiv zaměstnanců základní školy a mateřské školy krásné a klidné Vánoce, hodně úspěchů a zdraví v roce 2015.
Hana Dubnová, uč. MŠ

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Činnost Sokola Lipiny
V posledním čtvrtletí tohoto roku se
činnost Sokola Lipiny zaměřila na akce pro
členy a sympatizanty, jako poděkování za dosavadní práci, kterou vykonávají bez nároku
na jakoukoliv odměnu. Proto byl uskutečněn zájezd do Polska, hlavního města dolnoslezské oblasti Klodzka. I když byl podzim, počasí nám opravdu přálo a sluníčko pořádně hřálo. Hlavním
cílem byla prohlídka tvrze, o jejímž vzniku je psáno již v Kosmově kronice v roce 981. Opravdu
jsme nebyli zklamáni. Ohromný výhled, který se naskytl nejen na město ze všech světových
stran, ale i na hory, které město obepínají, byl nezapomenutelným zážitkem. Závěr dne patřil
společnému posezení ve známé restauraci u p. Drašnara v Novém Městě n. Met. v příjemném a
pohostinném prostředí.
Oddíl cvičenek-seniorek uspořádal výlet k nabrání sil a relaxace před vánočním shonem do Wellness centra v Týništi nad Orlicí.
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Vířivka
s masážními tryskami,
infra-sauna, perličková
masáž noh – to vše
bylo možné vyzkoušet
i posedět v relaxačním
prostředí tohoto centra
s vůní dobré kávy. A
když už jsme se zrelaxovaly, také jsme navštívily místní restauraci Roubenku.
Za velkého
zájmu, zejména žen a
to i z okolních obcí, se
pod vedením odborných
pracovnic
z květinky Pomněnka uskutečnila ukázka „Aranžování vánočních výzdob“. Protože nás
čekala teprve první adventní
neděle, trendy roku 2014 adventní věnce a všelijaké doplňky šly na dračku.
Nejen bohaté, ale
hlavně příjemné a ve zdraví
prožité vánoční svátky a jen to

nejlepší do nového roku vám
přeje SK Sokol Lipiny.
za Sokol Lipiny, Hana Joštová
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Myslivecký podzim
Rok se nám pomalu přehoupl do
druhé poloviny a nastává tak hlavní lovecká
sezóna. Kromě samotných společných honů na
drobnou zvěř začíná také období přikrmování
zvěře, abychom jí co nejvíce usnadnili přežití zimního období, kdy nemá dostatek přirozené potravy. Jako každoročně, tak i letos proběhla sklizeň krmné řepy, počasí nám přálo, a tak práce
šla pěkně od ruky. Sklizeň jsme zakončili společným opékáním klobásek.
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Na začátek lovecké sezóny proběhly společné hony na kachny pořádané za hojné účasti na Chrastně a Travertinu. Již tradiční setkání sokolníků proběhlo letos v okolí Lipin a

Bolehoště.
Kromě společných honů na drobnou
zvěř proběhl i výlov rybníka Travertin. Kromě
samotného výlovu bylo
připraveno i bohaté občerstvení – zvěřinový guláš, pečená kýta i sladké pokušení připravené manželkami našich členů.
Celá akce se vydařila a spokojenost byla znát na všech přítomných.
V letošní lovecké sezóně máme naplánované dva velké společné hony na
drobnou zvěř. První hon proběhl 29. 11. 2014. Celá akce začala srazem všech zúčastněných
v hospůdce na koupališti v Ledcích. Byly naplánovány celkem tři leče, první a druhá v katastru
obce Ledce a třetí včetně občerstvení v okolí Bolehoště. Počasí bylo pošmourné, občas mrholilo,
ale na dobré náladě zúčastněných to nebylo znát. Občerstvení připravili členové dobrovolných
hasičů z Ledec – připravené pokrmy a obsluha byla perfektní, za což bych chtěl touto cestou
poděkovat. Spokojenost účastníků byla znát i na výřadu. Podařilo se nám ulovit celkem 23 kachen a 57 bažantů. Hon jsme zakončili poslední lečí v již zmíněné hospůdce na koupališti
v Ledcích.
Bohužel nejen příjemné události jsou součástí života. Po dlouhé nemoci nás v září, ve
věku nedožitých 90 let, opustil náš dlouholetý člen p. Josef Šolín. Poslední rozloučení proběhlo
25. 9. 2014 v Klášteře nad Dědinou. Čest jeho památce.
Jak se blíží konec roku, tak se s novou nadějí díváme do toho nadcházejícího a společně doufáme, že nám přinese vzájemné porozumění a naplní nás láskou a moudrostí, která je
v dnešní době tak potřebná.
za MS Bolehošť, jednatel Jan Černý
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O činnosti sboru
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v
pracovním i osobním
životě. A nyní Vás seznámím s činností našeho hasičského sboru v
nedávném období.
19. června připravili vedoucí hasičského kroužku pro děti stopovanou.
Hra, kterou si děti naplno užily, byla zakončena
opékáním buřtů.

3. až 6. července se naše
děti zúčastnily mezinárodního hasičského táboru v Záhornici. Jednalo se o 4 denní pobyt
hasičské mládeže, na
kterém se sešly děti
z Bolehoště, Záhornice a
Polska. Pro děti byl celé
4 dny připraven bohatý
program, například soutěže a dovednosti z oblasti požární ochrany,
kouzelník, diskotéka, výlet na rozhlednu Osičina a návštěva koupaliště v Třebechovicích pod
Orebem. Tábor také navštívil senátor JUDr. Miroslav Antl. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem členům SDH Záhornice za vzorně připravené zázemí, perfektně připravený program a za
vynikající kuchyni, která dětem moc chutnala. Tento tábor se konal za podpory a dotace Královehradeckého kraje.
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23. srpna nás reprezentovala naše dětská družstva na soutěži o Pohár
starosty obce Ledce, na
které si vedla moc dobře.
27. září jsme uspořádali
branný
závod
v Lipinách. Na tuto akci
jsme pozvali i děti ze
Záhornice. Počasí se
vydařilo, a tak i dětem

se celý den líbil. Nakonec
si malí závodníci pochutnali na řízcích s chlebem
a odnesli si malé ceny za
dobré výkony v závodu.
Od začátku října se děti
z hasičského
kroužku
schází v tělocvičně místní
základní školy. Tímto
děkujeme vedení školy za
zapůjčení tělocvičny dětem v zimním období.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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10. října uspořádal náš sbor
za pomoci Agrospolu a.s.
Bolehošť již 6. ročník rybářských závodů. Agrospol bezplatně zapůjčil zavlažovací
nádrž „koupálko“ a daroval
do soutěže mnoho cen.
Spoustu cen také daroval pan
Dušánek. Letošních závodů
se zúčastnil rekordní počet
chytajících. Celkem jsme
přivítali 62 závodníků. Jako
každý rok se soutěžilo o první chycenou rybu, největší
rybu a zejména o největší
délku nachytaných ryb. Chycené ryby byly hned s opatrností pouštěny zpět do nádrže. První chycenou rybu si
zapsala Petra Voráčková.
Největší rybu, a to kapra, o
délce 54 cm chytil Aleš Trnka. Celkově závody vyhrál v
kategorii dospělých Jiří Krobot s mírou 495 cm a v kategorii dětí vyhrála první místo
Petra Voráčková. Letošním
rokem se stávají tyto závody
prestižní díky zařazení závodu do oficiálních rybářských
žebříčků na www.rybarskezebricky.cz.
25. října se uskutečnil každoroční výlet přátel s dětmi do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Tam
právě probíhal týden duchů obohacený o vlastnoruční dlabání strašidelných dýní. Autobus byl
plně obsazen a všichni si výlet moc užili. Zájezd proběhl díky projektu Královéhradeckého kraje
„Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží s regionální působností"
Tímto děkujeme Královéhradeckému kraji za finanční podporu, bez níž by se tyto projekty nemohly uskutečnit.
30. až 31. října se zúčastnil Jiří Baše a Aleš Gois dvoudenního kurzu strojníků v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Kurz zdárně zakončili zkouškou a stali se z nich plnohodnotně
vyškolení strojníci pro náš sbor.
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22. až 23. listopadu a 29. až 30. listopadu
navštívili Tadeáš Tencar a Marek Stodůlka školení velitelů hasičských sborů. Školení probíhalo v prostorách ÚHŠ v Bílých
Poličanech. Školením úspěšně prošli a
stali se z nich proškolení velitelé.
6. prosince navštívil obecní hostinec v
Bolehošti Mikuláš, kterého doprovázel
anděl a tři čerti. Program začali žáci naší
ZŠ perfektně secvičenou pohádkovou
operkou o Červené Karkulce. Diváci byli
nadšeni a poté už nastoupili čerti, Mikuláš
a anděl. Předčítalo se z knihy hříchů a děti
za odříkání básniček dostávaly odměny.
Těsně před Vánoci jsme uspořádali pro
naše hasičské děti vánoční besídku
s dárečky a domácím cukrovím.
V roce 2014 jsme díky projektu Královéhradeckého kraje „Podpora celoroční čin-

nosti organizací pracujících s dětmi a
mládeží s regionální působností" mohli
nakoupit našim dětem sportovní proudnice, hasičské montérky a mohli jsme s ni-

mi podniknout exkurze
za poznáním (výlet do
Adršpašských
skal,
ZOO Dvůr Králové na
týden duchů a čtyřdenní
hasičský tábor na Záhornici.) Děkujeme Královéhradeckému kraji za
finanční podporu, bez
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níž by se tyto projekty nemohly uskutečnit.

Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na hasičský ples, který se
bude konat v obecním hostinci dne 27. února 2014 a 28. února na
dětský karneval.
Za SDH Bolehošť připravil kronikář sboru, Michal Franc

5. díl o našem SDH – Oslavy výročí
slavnostní průvod
při 100. výročí

K
prezentování
dobrovolné práce
hasičských sborů
patří oslavy jejich
výročí
založení.
Řadí se v každé
obci vždy mezi
nejnavštěvovanější
události a sbory se
na ně vždy dlouho
dopředu připravují. Při těchto osla-

průběh oslav v Bolehošti
na hřišti
vách můžeme vidět
hasičskou techniku
daného sboru. Vět-

diplom, který obdržel roku 1927 zakládající
člen Václav Balcar za 50 let členství

šinou vystavují svou nynější i historickou
techniku i okolní sbory. Hasiči zde také
předvádějí svoji připravenost při hašení
malých domků, vyprošťování osob
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oceňování členů před začátkem oslav v obecním hostinci 1978

z havarovaného vozidla, nebo ukázku hasičského útoku z umělého zdroje vody. Tyto oslavy
však nejsou jen o práci hasičů, ale také o zábavě a o přátelství. Náš sbor za svou historii pořádal
několik velkých oslav na počest svého založení. S několika z nich bych vás stručně seznámil.

50 let
První velké oslavy našeho sboru se konaly 19. června 1927 k příležitosti 50 let trvání bolehošťského sboru. Oslavy byly spojeny s župním cvičením Opočenského okresu. Slavnost proběhla
za pěkného počasí na pamětních Valech, které zdarma zapůjčil Jiří Roll. Večer se zábava přesunula do obecního hostince, kde byl věneček. Oslav se zúčastnilo 15 sborů, celkem 143 hasičů.
Zúčastnil se i člen výboru z Přepych Josef Novák, který byl vyslán jako delegát za Albrechtickou župu. Též byl přítomen okrskový dozorce Václav Holanec ze Semechnic, který předal Václavu Balcarovi a Josefu Štěchovi čestné diplomy za 50 let členství ve sboru. Václav Balcar i Josef Štěch byli zakládajícími členy sboru a k uděleným diplomům byli navíc jmenováni čestnými
členy. Za obec přivítal zúčastněné výstižnou řečí a působnost sboru od založení přednesl místní
starosta a dlouholetý jednatel a pokladník sboru Josef Hájek. Na oslavy se dostavili i delegáti z
firmy Stratílek z Vysokého Mýta, kteří zde předvedli automobilovou stříkačku. Všem se ukázka,
hlavně stříkačka, líbila a byl o tom proveden zápis, kde se dočteme: „ a našim přáním bylo, bychom si též něco podobného zříditi mohli, neb většinou při požáru žádný pomoci při pumpování
nechce“.

100 let
17. až 18. června roku 1978 byly uspořádány oslavy k 100. výročí našeho sboru, které byly spojeny se setkáním rodáků. Slavnosti začaly v 15 hodin v sobotu krátkou schůzí na sále obecního
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hromadné foto členů v jubilejním, 100. roce bolehošťského sboru
hostince. Zástupci Obecního výboru zde předali několika členům věrnostní medaile a vyznamenání. Pak následoval hromadný odchod s věncem k pomníku padlých, kde proběhla pietní
vzpomínka na padlé hrdiny. Nakonec byly položeny věnce. Od pomníku se všichni přesunuli na
nově upravené hřiště před Obecním výborem. Zde pak vypukla po 19. hodině taneční zábava s
hudbou z Přepych pod vedením kapelníka pana Tošovského. V tento den se sešlo na oslavách
přes 600 lidí. Druhý den začal již v dopoledních hodinách ukázkou jezdeckého oddílu. Ve
zbrojnici byla také otevřena výstava historických dokumentů, fotografií a materiálů o vzniku
sboru hasičů v Bolehošti. Celý den byla vystavována historická i moderní technika. Ve 13 hodin
vyšel od hasičské zbrojnice ve Lhotě slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby. Cíl průvodu byl na hřišti v Bolehošti, kde následovalo slavnostní zahájení druhého dne oslav. Po projevech hostů a členů začal dětský den spojený s cvičením mladých hasičů, kteří byli závěrem cvičení odměněni za dobré výkony v soutěžích, kterých se zúčastňují. Svou návštěvou nás poctili i
profesionální hasiči a předvedli nám nejmodernější techniku. V jednotlivých přestávkách zpříjemňovala oslavy dechová hudba z Přepych.
Připravil kronikář sboru, Michal Franc

Obecní úřad Bolehošť má od 1. ledna 2015 novou emailovou adresu, která bude zároveň i adresou podatelny.

ou@bolehost.cz
Původní emailová adresa ou.bolehost@tiscali.cz bude platná jen po přechodnou dobu!
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Bolehošťský ZPRAVODAJ

Bolehošťský ZPRAVODAJ

DATUM
31. leden
27. únor
28. únor
8. březen
březen
31. březen
2. duben
duben
30. duben
30. květen
20. červen
18. červenec
15. srpen
22. srpen
11.–13. září
26. září
říjen
listopad
24. listopad
29. listopad
6. prosinec
12. prosinec
22. prosinec
31. prosinec
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- NÁZEV AKCE .................................................. MÍSTO KONÁNÍ
- 13. Společenský ples obcí ........................ kulturní sál Obecního hostince
- 119. Hasičský ples .................................... kulturní sál Obecního hostince
- Dětský maškarní karneval ......................... kulturní sál Obecního hostince
- oslava MDŽ ...................................................... klubovna SK Lipiny
- Bolehošťské divadelní jaro ........................ kulturní sál Obecního hostince
- Aranžování jara .................................................... klubovna SK Lipiny
- Zelený čtvrtek ............................................................ hřiště SK Lipiny
- Putování za divadlem......................................................... zájezd do Prahy
- Pálení čarodějnic ............ hřiště SK Lipiny +hřiště před obecním úřadem
- Dětský den .................................................................. hřiště SK Lipiny
- Nohejbalový turnaj o Pohár starosty obce ...... hřiště před Obecním úřadem
- Turnaj v Plážovém volejbale ...................................... hřiště SK Lipiny
- Gulášové slavnosti .................................... hřiště před Obecním úřadem
- Turnaj v Plážovém volejbale ...................................... hřiště SK Lipiny
- 25. Mistrovství ČR v jízdě spřežení ......................... hřiště SK Lipiny
- Závody v rybolovu ............................ požární nádrž Agrospolu Bolehošť
- Vítání občánků ....... společenská místnost OÚ (objekt Obecního hostince)
- Divadelní představení ................................ kulturní sál Obecního hostince
– Aranžování Vánoc ..................................................... hřiště SK Lipiny
- Adventní rozsvícení ..................................................................... zvonička
- Mikulášská besídka .................................. kulturní sál Obecního hostince
- 14. Předvánoční setkání seniorů ................. kulturní sál Obecního hostince
- Koledy na živo .......................................................... před obecním úřadem
- Silvestr ....................................................................... hřiště SK Lipiny

 pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínů podrobnější informace k jednotlivým akcím najdete na
informačních deskách a stránkách obce www.obecbolehost.cz 

