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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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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Zápis č. 7/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 30. 6. 2015
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1x P. Prause - dovolená
Ověřovatelé zápisu: P. Mencl, H. Černý
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: H. Boukalová, D. Školníková, A.
Černohorská

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni P. Mencl a H. Černý.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P. Mencla a H. Černého.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu (viz příloha)
včetně jeho doplnění (bod č. 4, 6, 7, 8, 9,
12).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 6/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

V 17:10h se dostavil P. Hojný.

Bod č. 4: Vývoj a informace
k provozu a činnosti ZŠ a MŠ
Na jednání zastupitelstva se dostavila Mgr.
Boukalová, aby podala informace k provozu
a činnosti ZŠ a MŠ. Dále požádala o
vyřazení nefunkčního televizoru Thomson
z majetku obce, který je zapůjčen do ZŠ.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nefunkčního televizoru Thomson (viz příloha).

Bod č. 5: Výběrové řízení projekt
„Změna stavby OÚ a přístavba hasičské zbrojnice“
Výběrového řízení se zúčastnilo 5 firem:
Stating s.r.o. Hradec Králové, ASJ s.r.o.
Světí, Stavitelství EU s.r.o. Hradec Králové,
Štěpánek spol. s.r.o. Opočno, Genext a.s.
Hradec Králové
a) výběrová komise doporučila zastupitelům
firmu STATING s.r.o., jako vítěze
výběrového řízení s nejnižší nabídkou
4.724.484,- Kč bez DPH tj. 5.716.626,- Kč
vč. DPH.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu
STATING s.r.o. Hradec Králové, jako vítěze výběrového řízení k projektu „Změna
stavby OÚ a přístavba hasičské zbrojnice.
b) výběrová komise oznamuje zastupitelům
vyřazení firem Štěpánek spol. s.r.o. Opočno
a Stavitelství EU s.r.o. Hradec Králové
z důvodu porušení zadávacích podmínek
(nedovolené změny v rozpočtu a chybějící
část rozpočtu)

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
c) pověření starosty obce k uzavření
a podpisu smlouvy se spol. Stating s.r.o.
Hradec Králové
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/7/2015
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k uzavření a podpisu smlouvy s firmou
STATING s.r.o. po ukončení zákonné lhůty
na odvolání vyřazených firem a za podmínek, že nedojde k odvolání k výsledku řízení.

Bod č. 6: Přijetí investičního úvěru od
České spořitelny na projekt uvedený
v bodě č. 5
Zastupitelé byli seznámeni s podmínkami
investičního úvěru od České spořitelny na
projekt „Změna stavby OÚ a přístavba
hasičské zbrojnice“.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č.6/7/2015
Zastupitelstvo obce Bolehošť schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny
a.s. až do výše 7.000.000,- Kč (sedm miliónů korun českých), na financování projektu „Změna stavby OÚ a přístavba hasičské
zbrojnice“ se splatností do 31. 12. 2024.
Peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce Bolehošť.
Zastupitelstvo obce Bolehošť pověřuje starostu sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

Bod č. 7: Stavební dozor a dohled
BOZP na projektu „Změna stavby
OÚ a přístavba požární zbrojnice“
Stanovení stavebního dozoru a dohledu
BOZP na projekt uvedený v bodě č. 5.
Navržena fa Irbos Čestice.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č.7/7/2015
Zastupitelstvo obce pověřilo stavební dozorem a dohledem BOZP firmu Irbos Čestice.
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Zároveň pověřuje starostu k uzavření a
podpisu smlouvy s firmou Irbos.

Bod č. 8: Akceptace nabídky prodloužení smlouvy od spol. ČEZ
Zastupitelům byl předložen návrh na
prodloužení smluv s firmou ČEZ za
stávajících podmínek do roku 2017 pro
objekty obce včetně ZŠ.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č.8/7/2015
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s prodloužením smluv se spol. ČEZ do roku
2017 a pověřují starostu k podpisu těchto
smluv.

Bod č. 9: Pověření k podpisu zástavních smluv při prodeji stavebních
parcel
Pověření starosty k uzavírání zástavních
smluv při prodeji stavebních parcel.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 9/7/2015
Zastupitelé
pověřují
starostu
obce
k uzavírání a podpisu případných zástavních smluv při prodeji stavebních parcel
Solnická – parc. č. 826/19, 826/21, 826/22,
826/23, 826/25, 826/26, 826/27, 826/28,
826/29.

Bod č. 10: Darovací smlouva na hřiště
před obecním úřadem
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s podmínkami darovací smlouvy na hřiště
před obecním úřadem.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 10/7/2015
Zastupitelé souhlasí s obsahem darovací
smlouvy, která převádí vlastnictví z TJ Sokol Bolehošť na Obec Bolehošť. Zároveň
souhlasí s přijetím daru a zřízením služebnosti.
Zastupitelé
pověřují
starostu
k podpisu a uzavření darovací smlouvy.

Bod č. 11: Rozpočtové opatření
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 10 (viz příloha)
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 11/7/2015
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Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 10.

Zápis č. 8/2015

Bod č. 12: Vývoj a výhled v otázce
vodovodu

o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 15. 9. 2015
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen M. Végsö - dovolená
Ověřovatelé zápisu: P. Hojný, M. Kramář
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Zastupitelé berou na vědomí nabídku f.
AQUA Servis, týkající se dodání zpětných
klapek a digit. měřidel. Dále byli seznámeni
s plánem výměny trafa u vodojemu a
doplněním el. přípojky pro případný záložní
zdroj. Tyto položky budou zařazeny do
rozpočtu obce na rok 2016.
Starosta seznámil přítomné s výhledem
vývoje ceny vodného na příští rok.

Bod č. 13: Žádost MAS nad Orlicí
Starosta obce přednesl přítomným žádost o
příspěvek MAS nad Orlicí.
Pan starosta byl požádán, aby dojednal
schůzku s p. Kulíškem z MAS, který by
přiblížil zastupitelům záměry a činnost MAS
nad Orlicí.

Bod č. 14: Žádost společnosti HSL
ENVIRO
Firma HSL Enviro podala žádost o zřízení
věcného břemene na p. č. 1609/1 a 1797 ve
vlastnictví obce.
Hlasování: pro 0 : proti 8
Usnesení č. 12/7/2015
Zastupitelé obce zamítli žádost firmy HSL
ENVIRO o zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 1609/1 a 1797.

Bod č. 15: Příprava na gulášové slavnosti
Zastupitelé byli seznámeni s pokračováním
příprav na gulášové slavnosti a projednali
organizační věci včetně obsazení osob
během akce.

Bod č. 16: Ostatní
Obecní hostinec – informace o opravách a
rekonstrukci v hostinci a následná prohlídka

Bod č. 17: Diskuze
Bod č. 18: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 19.45 hod. ukončil.

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni P. Hojný a M. Kramář.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P. Hojného a M. Kramáře.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu (viz příloha).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání (viz příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 7/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 11. –
15.
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými
opatřeními č. 11. – 15. (viz příloha), která
berou na vědomí.

Bod č. 5: Rozpočtové opatření č. 16.
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 16. (viz příloha)
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Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/8/2015
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 16.

Bod č. 6: Smlouva o zřízení věcného
břemene na stavbu elektrického vedení
Zastupitelé byli seznámeni s podmínkami
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvou právu provést stavbu se
společností ČEZ Distribuce.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č.4/8/2015
Zastupitelé
obce
pověřují
starostu
k uzavření a podpisu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu se společností ČEZ Distribuce a.s..

Bod č. 7: Záměr obce č. 3 a 4 o prodeji pozemků
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení záměr obce č. 3 a 4/2015 o prodeji
pozemků.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/8/2015
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č. 3 a
4/2015 o prodeji pozemků a pověřují starostu k případnému uzavření a podpisu kupních smluv.

Bod č. 8: Informace k průběhu stavby
„Změna stavby OÚ a požární zbrojnice“

Bod č. 10: ostatní
a) prodloužení vodovodu v Lipinách – pan
starosta byl pověřen zadat poptávkové řízení.
Osloveny budou 4 firmy.
b) oprava střechy nad kuchyní v hospodě –
pan starosta byl pověřen zadat poptávkové
řízení
c) oprava plotu ve škole – bude zahrnuta do
výdajů rozpočtu na rok 2016 a oprava bude
uskutečněna na jaře 2016
d) pasport komunikací – zastupitelé byli
seznámeni s návrhem Ing. Lepše, dodavatele
softwaru Gramis a starosta byl pověřen
k zadání vyhotovení pasportu komunikací
dle návrhu
e) výroční zpráva ZŠ Bolehošť –
zastupitelům byla předána k nahlédnutí
f) kontejnery na Bio odpad – možnost
získání dalších kontejnerů – pan starosta
bude jednat s firmou Odeko
g) dopis f. HSL Enviro – seznámení
s požadavkem firmy k prodeji obecních
pozemků v Bolehošťské Lhotě – Obec
Bolehošť trvá na původním stanovisku
k tomuto dopisu
h) odpadní vody a kanalizace
i) veřejné osvětlení – žádost o přidání lampy
v Lipinách (bude zohledněno v roce 2016
v rozpočtu)
j) návrh na umístění veřejného zasedání
v Obecním hostinci v termínu 6. 10. 2015
od 17h

Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr

Zastupitelé byli seznámeni s postupem prací
na přestavbě OÚ.

Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20 hod. ukončil.

Bod č. 9: Hodnocení uskutečněné akce Gulášové slavnosti

Činnost v obci

Starosta obce zhodnotil letní Gulášové
slavnosti, které proběhly v srpnu. Akce byla
velmi vydařená, zúčastnilo se cca 1100
návštěvníků. Ohlasy, které k nám přicházejí,
jsou velmi pozitivní. Pan starosta poděkoval
přítomným za spolupráci na přípravách akce.






obnovení nátěrů informačních desek,
dopravního značení a zábradlí u silničních propustků
výměna části plotu mezi hřištěm a zahradou u obchodu pana Nováka
letní úklid krajnic a chodníků
sekání trávy v obci vč. příkopů
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Oprava místních komunikací
Na přelomu června a července byla v obci provedena oprava vybraných úseků místních
zpevněných komunikací. Především se jednalo o opravy větších výtluků, propadlých částí vozovky a větších prasklin. Pro vytypované úseky byla vybrána technologie JETPACHER (trysková metoda s obalovanou jemnou kamennou drtí). Letošní opravy probíhaly na komunikacích
ve Spraších, v Koutech, u bytovek, směr Mlaka, u zastávky před Obecním hostincem a
v bočních ulicích v Lipinách. Uvedené opravy stály cca 330 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu
obce.

Opravy na školní zahradě
V dubnu tohoto roku byl na školní zahradě založen nový trávník, který se i přes velká sucha ujal a děti budou moci opět využívat celý prostor za školou.
Během úprav trávníku byly odstraněny také staré nefunkční nebo shnilé herní prvky. O
prázdninách byla pokácena schnoucí bříza a další byla ošetřena. V průběhu školních prázdnin
byl zastupiteli požádán Hynek Černý, zda by oslovil některé rodiče s pomocí při obnově nátěrů
na kovových herních prvcích umístěných na školní zahradě. Práce se zúčastnili H. Černý, J. a
Z. Miřijovský, J. Baše st. a L. Baše za SDH. Tímto všem děkujeme, že děti mohou opět využívat mnoho let sloužící kovové herní prvky.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Stavba OÚ a hasičské zbrojnice
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Zahájena byla koncem července a doposud postupují stavební práce dle harmonogramu.
Aktuálně je dokončena hrubá stavba nového objektu, byla provedena výměna oken a zahájeny
byly práce na zateplování starého objektu.
Během stavebních prací byla také v polovině září omezena provozní doba obecního úřadu.
Obecní knihovna je z důvodu nutnosti jejího vystěhování nyní uzavřena. O termínu obnovení
provozu knihovny vás budeme dále informovat. Obecní úřad bude vždy uzavřen jen na nejnutnější dobu, kterou předem oznámíme místním rozhlasem a na webových stránkách obce.
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Stavební pozemky k prodeji
Obec Bolehošť stále nabízí k prodeji kompletně zasíťované stavební pozemky v lokalitě
Solnická. Aktuálně je v nabídce pět pozemků (viz obrázek – volné pozemky jsou označeny barevně). Cena za 1 m2 je 430 Kč a plocha jednotlivých stavebních parcel je cca 1 000 m2.

Bio odpad
V minulých vydáních zpravodaje jsme vás informovali o možnosti ukládat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Připomínáme tedy, že u obecního úřadu byl umístěn kontejner pro uložení „měkkého“ bio odpadu (tj. tráva, listí, ovoce, plevel apod.). Dále je poblíž
spol. Agrospol, při výjezdu z obce na Spraše, zřízeno stanoviště pro „dřevitý“ bioodpad rostlinného původu (tj. větve). Na uvedených stanovištích jsou umístěny informační cedule, jejichž
OBSAH PROSÍME DODRŽOVAT! Žádáme vás, abyste nemíchali „měkký“ a „dřevitý“ odpad
a ukládali ho na správných stanovištích. V případě smíchání obou druhů, nebudeme moci tento
odpad správně zlikvidovat a pro obec to přinese další náklady navíc. DĚKUJEME!
V případě zajištění dalších kontejnerů na „měkký“ bio odpad, budou doplněna stanoviště
ve Lhotě a v Lipinách. O této situaci vás budeme průběžně informovat na webových stránkách
obce a obecním rozhlasem.
Co patří do kontejneru na bioodpad (měkký):
zbytky potravin rostlinného původu, jako jsou zbytky ovoce a zeleniny (listy, natě,
košťály, kořeny, slupky od zeleniny a ovoce, nahnilé části)
čajové sáčky, kávová sedlina vč. papírových filtrů nebo ubrousků, skořápky z vajíček
posekaná tráva, listí, plevel, zbytky rostlin, květiny, piliny, sláma, seno, ovoce
rozdrcený dřevitý odpad - štěpka

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Co patří na stanoviště bioodpadu (dřevité hmoty):
větvičky z ostříhaných živých plotů, z ovocných a okrasných stromů a keřů
větve nebo části např. uschlých dřevin
Co do bioodpadu vůbec nepatří:
kameny, pařezy, tekuté zbytky potravin, oleje, živočišné zbytky (mléčné výrobky, maso, kůže, vnitřnosti), uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, popel, zbytky uhlí, jednorázové pleny, stavební odpad, zemina, ostatní komunální odpad, biologicky nerozložitelné a ostatní odpady (např. sklo, papír, kovy, plasty, textil, nebezpečné odpady, elektroodpad)

Třídění komunálního odpadu
Svozová společnost ODEKO upozorňuje, že v průběhu prázdnin docházelo k opakovanému porušování pravidel při třídění odpadu. Především se jednalo o ukládání bioodpadu (především ovoce a zeleniny) do popelnic na směsný komunální odpad a to v poměru až 40% z celkového objemu směsného komunálního odpadu.
Obec Bolehošť tímto žádá občany, aby lépe třídili odpady a aktuální složky bioodpadu
(jablka, švestky, rajčata, okurky, trávu atd.) ukládali do připraveného kontejneru umístěného u
obecního úřadu.
Z tohoto důvodu také zdůrazňujeme, že z důvodu rostoucích nákladů za likvidaci odpadů,
bude cena za odpady narůstat. Tomu lze zabránit především řádným tříděním bioodpadů a dalších složek jako je sklo, kovy, plasty, papír apod.
Zároveň uvádíme alespoň tři ekonomické důvody, proč je nutné třídit komunální odpad.
1) Za zpětný odběr tříděného odpadu jako je papír, plasty, kovy, tetrapaky, sklo bílé a barevné
(obzvláště čistě bílé sklo je na trhu velmi dobře placené), získává obec zpět nemalou část
peněz, které snižují celkové náklady na komunální odpad.
Aktuální příjem z tříděného odpadu je cca do 70 tis. Kč/rok.
2) Vhazováním zahradního odpadu – bioodpadu (ovoce, zelenina, tráva, listí apod.) do popelnic určených na směsný komunální odpad dochází k podstatnému nárůstu směsného odpadu (měřeno v tunách), za který se platí každým rokem stále větší poplatky, především za
uložení na skládku. Tento odpad však lze snadno uložit do připravených kontejnerů, na
sběrná místa nebo doma na zahradní komposty. Cena za likvidaci bioodpadu je ve srovnání
s ukládáním směsného odpadu podstatně nižší.
Přibližná cena za uložení např. 10 kg ovoce do popelnice a následně na skládku je cca
25,- Kč a za stejné množství do bioodpadu 3,50 Kč. Zde vidíte podstatný rozdíl v ceně
za likvidaci bioodpadu!
3) Výše ročního poplatku pro občany (i podnikatele) se stanovuje dle skutečných nákladů na
likvidaci všech komunálních odpadů dle skutečnosti předešlého roku. Při rostoucích nákladech, především za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku, zbývá
jediná možnost a to lépe třídit. V následujících letech bude docházet každý rok ke zvyšování poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Stát chce tímto docílit výrazné omezení skládkování a podpořit recyklaci odpadů (papír, sklo, plasty, kovy, bioodpad).
Mimo ekonomické důvody, jsou tu samozřejmě i jiné důvody, např. ekologické, ke kterým
se vrátíme v jiném zpravodaji.

Narovnání vlastnictví pozemků
Obec dokončuje narovnávání vlastnictví pozemků, především u různě užívaných (oplocených) pozemků, které jejich uživatelé neoprávněně užívají nebo jejich převod nemají smluvně
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uzavřený. Zastupitelé vyzvali počátkem roku občany (i ve zpravodaji), aby si všichni vlastníci
nemovitostí v katastru obce Bolehošť, zkontrolovali stav vlastnictví k pozemkům (na stránkách
ČÚZK, na obecním úřadě nebo na katastrálním úřadu). V případě potřeby narovnání vlastnictví,
aby zaslali nebo předali žádost na OÚ o odkup užívaného pozemku nebo sdělili, že užívaný pozemek do svého vlastnictví nechtějí a v případě oplocení tento plot odstraní a pozemek uvolní.
Tato nabídka je platná do konce roku 2015 a to za doposud stanovenou prodejní cenu 30 Kč/m 2
takovéhoto pozemku. V případě, že tak neučiní do konce roku, nebude již garantována stávající
prodejní cena (pravděpodobně bude vyšší). Seznam zbývajících objektů s čísly popisnými, u
kterých s vysokou pravděpodobností bude zahájeno řízení o narovnání vlastnictví k pozemkům
je k dispozici na OÚ. Tímto sdělujeme zbývajícím vlastníkům nemovitostí, kteří neřešili s obcí
narovnání vlastnictví a nebyli doposud osloveni dopisem z obce, aby si provedli kontrolu dle
aktuálních katastrálních map a svého listu vlastnictví.
Milí čtenáři, je tu opět vydání dalšího čísla
Bolehošťského zpravodaje a i tentokrát se sešlo několik dotazů nebo chcete-li diskuzí, na
které byste rádi znali odpověď. Vzhledem
k tomu, že se málokdo zeptá přímo, snažíme
se naslouchat Vašim připomínkám a dotazům
na různých místech. Tak jdeme na to, pane
starosto.

Otázka č. 1: Gulášové slavnosti – vstupné. Proč obec vybírá vstupné na místní
akci? Nemohla by obec uvolnit peníze z rozpočtu, aby bylo vstupné zdarma?
Začněme od chvíle, kdy se připravuje aktuální ročník akce. Na konci předchozího kalendářního roku se sestavuje předběžný rozpočet akce a zároveň se nasmlouvají důležité programové a organizační záležitosti, jako např. hudba, zvukař, pódium, toalety atd. Během schvalování rozpočtu obce (obvykle únor) tedy již známe cca 80% nákladů na Gulášové slavnosti, které
budou o šest měsíců později. Pro letošní ročník byly předpokládané výdaje na program slavností
cca 80 tis. Kč + 60 tis. Kč na doplnění vybavení, které lze využívat i na další akce (stánky, lavice, kabely, úprava elektroinstalace na hřišti apod.). Obec tedy vložila do této akce asi 140 tis.
Kč bez ohledu na to, jak bude akce úspěšná. Dále obec nevybírá žádné poplatky od soutěžících a
dalších prodejců za umístění stánku, jak bývá obvyklé především ve městech. Část nákladů tedy
obec pokryje ze vstupného a od sponzorů. Zbývající část obec hradí z rozpočtu obce.
Celodenní vstupné ve výši 60 Kč je tedy s ohledem na obsáhlý program spíše jen symbolické. Ve srovnání s jinými zábavnými akcemi (např. plesy, zábavy, koncerty) je na těchto slavnostech vstupné nejen mnohem nižší, ale všechny děti (do 15 let) mají vstup ZDARMA, přičemž
např. program pro děti stojí asi 20 tis. Kč.
Je pravda, že ve větších městech se některé akce dělají bez vstupného, ale je zapotřebí znát
i druhou stránku věci. Města obvykle vybírají poplatky za prodejní místa či stánky. Návštěvníci
si pak něco připlatí za dražší občerstvení a často i za parkovné. Zbývající náklady pokryjí města
ze svého rozpočtu a z příjmů od sponzorů. Podstatný je i rozdíl, zda jsou výdaje uhrazeny např.
ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu 5 mil. Kč (u obcí) nebo 100 mil. Kč (u měst).
Považujme tedy vstupné za symbolický příspěvek na program pro děti a na to, že si máme
na co sednout. A těm, kteří si chtějí přijít „jen“ pro guláš bez vstupného, jak se snaží u vstupu
vysvětlit, můžeme říci, že bez pořádání této akce, by ty guláše nikdo neuvařil. Nezapomeňme
také na dobrovolníky, kteří zdarma a ve svém volném čase pomáhají připravit areál na tyto
slavnosti. Ještě jednou jim poděkujme.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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60 Kč je relativně drobný a snesitelný obnos pro všechny a celodenní zábava, která Vás
zde vždy čeká, rozhodně stojí několikanásobně za to!
A ještě doplním poznámku od osoby, která na „guláše“ nechodí, protože „je nelogické,
aby si platil vstupné a následně jídlo“. „Proč není guláš zdarma nebo v ceně vstupného?“
Vážená osobo, můžete jít příkladem a na příště uvařit z 15 kg masa vlastní guláš a rozdávat ho lidem zdarma. 

Otázka č. 2: Pane starosto, jsme rádi, že se snažíte obec udržovat v pořádku, silnice se pravidelně každý rok čistí a zametá. Před gulášovými slavnostmi bylo naklizeno, ale následující dny již byla všude sláma a nepořádek z kukuřičné drtě,
kterou vozil místní zemědělský podnik. Nemyslíte, že práce s úklidem byla zbytečná? Kdo uklidí tento nepořádek?
Ano, je pravda, že po celý červenec se v ulicích uklízelo, jak u nás bývá zvykem. Především se odstraňuje tráva a usazeniny z krajnic a chodníků. Jsme ovšem obec s aktivním zemědělstvím a denně přes centrum projede desítky, během žní, senáží apod. stovky, aut a traktorů.
Všichni očekáváme asi více ohleduplnosti k práci zaměstnanců a brigádníků obce, což ne vždy
se daří. Ne pro každého je čistá obec tolik důležitá. Jsem velmi rád, že tato otázka zde zazněla,
protože si snad i vedení Agrospolu a jejich zaměstnanci uvědomí, že občané si takovéhoto nepořádku všímají a nelíbí se jim. Občas se menšímu znečištění nelze vyhnout, ale v mnoha případech jistě existují řešení, aby se znečištění komunikací co nejvíce omezilo.
Odpovím ještě na druhou část otázky. Zmíněný nepořádek (sláma a kukuřičná drť) bohužel nikdo neuklidí. Naše technika si se suchou slámou příliš poradit neumí (lepí se na kartáče).
Musíme tedy počkat, až zvlhne a spojí se s prachem a zeminou. Nebo nám Agrospol, či jiný rolník dobrovolně zaplatí výkonný čistící vůz, případně poskytne zaměstnance, kteří nepořádek
opět uklidí?

Otázka č. 3: Již po několikáté jsme řešili dotazy na volně pobíhající zatoulané
psy. Řekněte nám, kam se mají občané obrátit, pokud naleznou opuštěného nebo
volně pobíhajícího psa?
Se zatoulanými opuštěnými psy mají problém všechny obce a města. Za tyto „bezdomovce“ odpovídá obec, na jejímž katastru se zvíře nalezlo. Ve městech to obvykle řeší Městská policie. Ta zvíře odchytí, a pokud je vlastník neznámý, umístí ho do vlastního zařízení. Případně ho
předá do stanice, se kterou má město uzavřenou smlouvu. Obec či město pak hradí všechny náklady na umístění, očkování a stravu psa. V naší obci vlastní zařízení doposud nemáme a smluvně žádnou spolupráci (za finanční příspěvky pro určenou stanici) uzavřenou nemáme. Ve výhledu je zajistit alespoň jednu klec pro krátkodobé umístění nalezeného zvířete.

Otázka č. 4: Nakonec poslední otázka, která velmi dlouhou dobu trápila občany
Lipin… Proč museli tak dlouhou dobu čekat na dokončení opravy propustku?
Stavba propustku, nacházející se na komunikaci č. 29835 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, byla zahájena na podzim roku 2014, kdy byla odstraněna stará rozpadlá konstrukce a
postavena nová. Před blížící se zimou nám bylo sděleno, že povrch komunikace se dokončí počátkem jara, až si podloží sedne a budou v provozu obalovny (pro dokončení finálního živičného
povrchu). Jelikož se tak do dubna nestalo, opakovaně jsem žádal Správu a údržbu silnic se střediskem v Dobrušce o nápravu (celkem asi 3x). Následně jsem žádal i Správu silnic Královéhradeckého kraje, která má investice na starosti. Jelikož nedošlo ke zlepšení situace, koncem července jsem oslovil přímo vedení společnosti SÚS Khk a předal jim stížnost na postup střediska
SÚS Khk v Dobrušce při opravě silničního propustku u Lipin. Tehdy mi byl dán příslib, že do
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10. září bude komunikace dokončena. Již dříve mi však byla opakovaně slíbena náprava s tím,
že aktuálně nemají k dispozici techniku na položení živičného povrchu a jakmile to bude možné,
stavbu dokončí. Komunikace není v majetku obce a obec tedy neměla možnost do této stavby
více zasahovat. Dle referencí z jiných obcí, čekací doba na opravu komunikací 3. tříd bývala i
několik let. Nezbývalo, než v srpnu doufat, že vedení SÚS Khk svůj slib splní a nedojde k nějaké
havárii.
Koncem srpna byl živičný povrch propustku dokončen a silnice opět zcela průjezdná. Dle
sdělení pana ředitele SÚS Khk se společnost omlouvá za komplikace, vzniklé především špatným
vyhodnocením prováděných oprav ze strany střediska SÚS Khk v Dobrušce.
Kritické poznámky ze strany některých občanů Lipin, že se starosta nestará o opravu této
komunikace, se tedy nezakládaly na pravdě. A silná slova, že obec nebo sami občané mohou
opravit povrch komunikace např. betonem, jsou zcela nesmyslná. Stejně tak poznámky, že obec
či starosta může opravu někomu nařídit. Bylo by to stejné, jako kdyby obec nařídila někomu
opravit bránu nebo fasádu u svého domu, případně by obec opravu provedla na vlastní náklady.
Mohu ještě doplnit, že jsem předal telefonní kontakt na středisko SÚS Khk v Dobrušce i
dvěma občankám Lipin, aby samy přispěly k důrazu mých stížností, na nečinnost s dokončením
oprav. Dle zpětné informace tak následně učinily.
Děkuji panu starostovi za odpovědi a vzhledem k tomu, že zanedlouho bude i veřejné zastupitelstvo v Obecním hostinci, tak se budeme těšit na Vaši účast, protože kde jinde se dozvíte
informace z první ruky, než přímo od svých zastupitelů. Přeji čtenářům krásný podzim a své
podněty nebo dotazy neváhejte sdělovat osobně nebo na e-mail naší obce.
připravila Zdeňka Andržová

Gulášové slavnosti
V sobotu 15. srpna se konal na hřišti
v Bolehošti již 5. ročník Gulášových slavností.
Do soutěží se přihlásil doposud rekordní počet
účastníků, kteří připravili 13 druhů gulášů.
Celkem se ho prodalo více než 350 litrů, tedy
asi o 50% více než loni! Pořadatelé velmi potěšilo, že na tuto oblíbenou akci přijelo opět více
návštěvníků. Ti se pustili do pojídání hovězích, vepřových, zvěřinových či kuřecích gulášů
s takovou chutí, že se po dvou hodinách po některých jen zaprášilo.
Ačkoliv bylo ohlášeno zahájení prodeje gulášů na 12. hodinu, první návštěvníci dorazili
raději i hodinu předem. Odpolední program byl spuštěn ve 14 hodin, kdy již zasedala odborná
porota hodnotící guláše. Hlavní slovo měl po celé odpoledne moderátor Jiří Proche, který na
úvod představil všechny přihlášené kuchařské týmy a jejich soutěžní guláše.
Pro děti byl připraven program se soutěžemi a malování na obličej. Pivní soutěže o ceny
pivovaru Primátor potěšily také dospělé hosty. Mezi soutěžemi bavila návštěvníky hudba BrillantBand. V 18 hodin byly vyhlášeny výsledky soutěže gulášů. Vítězem, v kategorii hodnocení
nezávislou odbornou porotou, se stal GULÁŠ PANÍ DAGMAR týmu MAT a PAT z Týniště n.
O. V soutěži TOP guláš ocenili návštěvníci svým hlasováním jako vítězný ZVĚŘINOVÝ
GULÁŠ od Mysliveckého sdružení Bolehošť. A jako nejoriginálnější stánek porotci vybrali tým
Spolek přátel města Týniště n. O. a jejich „nádražní restauraci“.
(kompletní výsledky jsou uvedeny v závěru článku)
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Kromě velkého výběru gulášů, zde byl také široký výběr z mnoha druhů piv. Chmelové
nápoje zde zastupovala piva od značek Primátor, Svijany, Budvar, Krakonoš, Rampušák, Pardál,
Pilsner Urquell, a to mnohdy i s několika druhy piv.
V další nabídce nechyběly domácí koláče, cukroví, trdelníky, cukrovinky, grilovaný kanec, steaky, bramboráčky a mnoho dalších dobrot.
Večerní program vyplnila roková skupina Řemen z Chlumce n. C.
Při hodnocení celé akce nutno zmínit, že počasí této akci velmi přálo a lidé se skvěle bavili. Dle ohlasů všechny guláše chutnaly a snad jen některé mrzelo, že se na ně nedostalo. Pro
příště tak mají soutěžící za úkol, uvařit více gulášů (pozn.: minimální požadované množství soutěžního guláše je 17 litrů = 50 běžných porcí). Nicméně, jak soutěžící, tak návštěvníci odjížděli
spokojeni a těší se na další ročník těchto slavností.
Na závěr se sluší poděkovat všem sponzorům a partnerům za jejich příspěvky a podporu.
Dále všem dobrovolníkům z řad občanů, SDH Bolehošť, SK Lipiny a zastupitelům, kteří přišli
pomoci s přípravou areálu a následným úklidem.

SOUTĚŽNÍ GULÁŠE:
 ČERNÝ HOUBOVÝ GULÁŠ S HOVĚZÍMI LÍČKY (Asoc. cukrářů a kuchařů, Kostěnice)
 VEPŘOVÝ GULÁŠEK PODLE "ŽE" A O. BERANA (Asoc. cukrářů a kuchařů, Kostěnice)
 HASIČSKÝ GULÁŠ (SDH Bolehošť)
 NEFALŠOVANÝ HOSPODSKÝ GULÁŠ (HOSPODA Bolehošť)
 JENDŮV GULÁŠ (HOSPODA Bolehošť)
 NÁDRAŽNÍ GULÁŠ (Spolek přátel města Týniště n. O.)
 GULÁŠ PANÍ DAGMAR (MAT A PAT Týniště n. O.)
 ZVĚŘINOVÝ GULÁŠ (Myslivecké sdružení Bolehošť)
 BUDAPEŠŤSKÝ GULÁŠ (TJ Sokol Bolehošť)
 PRAVÝ DOLSKÝ GULÁŠ (SDH Doly u Dobrušky)
 ČERTOVSKÝ GULÁŠ (Sportovní klub Lipiny)
 GULÁŠ FITaFÉR (FIT a FÉR Rašovice)
 HOVĚZÍ GULÁŠ (SKLOTEX JLLL Týniště n. O.)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
"NEJLEPŠÍ GULÁŠ" (hodnocený porotou)
1. místo - GULÁŠ PANÍ DAGMAR (MAT A PAT Týniště n. O.)
2. místo - BUDAPEŠŤSKÝ GULÁŠ (TJ Sokol Bolehošť)
3. místo - ČERTOVSKÝ GULÁŠ (Sportovní klub Lipiny)
"TOP GULÁŠ" (vybraný návštěvníky)
1. místo - ZVĚŘINOVÝ GULÁŠ (Myslivecké sdružení Bolehošť)
2. místo - ČERTOVSKÝ GULÁŠ (Sportovní klub Lipiny)
3. místo – NÁDRAŽNÍ GULÁŠ (Spolek přátel města Týniště n. O.)
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"NEJORIGINÁLNĚJŠÍ STÁNEK" (vybraný porotou)
1. místo – „nádražní restaurace“ - Spolek přátel města Týniště n. O.
zvláštní cenu obdržela také „exotická“ obsluha stánku SDH Bolehošť a čertice ze
Sportovního klubu Lipiny

Fotografie z příprav areálu

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Fotografie z akce
(více fotografií z příprav i celé akce najdete na webových stránkách obce a na stránkách Rajče.cz)
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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.

Kronika Českého svazu žen (ČSŽ)
Asi před třemi roky se mi ozvala paní z nedaleké obce, že se u nich nalezla kronika ČSŽ
Bolehoště. Kroniku jsem si s poděkováním odvezl. Bohužel patrně prošla mnohýma rukama,
především dětí, neboť je značně poškozena, pomalována a mnoho stran jsem musel slepit a velké množství jich chybí.
Přesto se podařilo mnoho zajímavých (často neúplných) zápisků zachránit a nyní vás
s některými z nich rád seznámím.
Kronika byla založena v roce 1981 ČSŽ v Bolehošti, který zde byl založen 18. března
1979. Zakladatelem byl Josef Dubček a pí. Losseová. Pětičlenný výbor byl složen z předsedkyně pí. A. Bartošové, místopředsedkyně V. Potočkové a dále pí. H. Vinterové, L. Antošové a B.
Černé. V roce 1979 měla organizace 53 členek. Cílem této organizace byla především spolupráce se složkami národní fronty a podpora práce s dětmi.
V kronice se uvádí mj. i aktivity, které svaz prováděl v jednotlivých letech (doslovný přepis):

Rok 1979.
„Dne 7. července naše organizace uspořádala svojí první taneční zábavu, která byla také jako
křest k založení tohoto svazu. Zábava byla vydařená, účast byla dostatečná a uspokojila naší
organizaci i po stránce finanční, což bylo pro začátek potřebné pro to, aby se mohla věnovat
tomu nejdražšímu pro ženu, pro děti. Měly totiž pro ně připravit potěšení k jejich svátku MDD.“

Rok 1980
„Dne 15. března 1980 se naše organizace mohla plně zapojit do kulturních aktivit. Tento den
spojily s uspořádáním babského bálu, ve kterém byla bohatá tombola, kterou si členky samy
připravily.
Dne 9. dubna 1980 byla schválena nová místopředsedkyně O. Mitanová a přijaty byly dvě nové
členky. Členky se také zavázaly, že budou pečovat o růže kolem chodníků a o prostory u pomníku. Tak jako ostatní složky národní fronty se zúčastnila i tato organizace prvomájové manifestace v Opočně.
Dne 15. června 1980 byl pořádán dětský den, při kterém se naše organizace přičinila, aby potěšila roztomilé a hravé děti naší obce. Každá z organizací připravila pro děti soutěž, jako např.
kousání koláče, jedení tvarohu, cukru na niti nebo rybolovu. Drobné odměny zakoupil svaz ze
svých prostředků. Bylo radostné se dívat na spokojené děti.
Lampiónový průvod – zúčastnilo se ho 37 členek, které také pomohly na jeho zajištění, aby jim
připravily dobré a uspokojivé prostředí pro tento průvod. Ten šel od školy k pomníku padlých
hrdinů. U pomníku děti poděkovaly svým průvodem a vystoupením pionýrů, lásku k obětem světové války, které položili život za jejich budoucí život v míru. Průvod se konal 6. listopadu.
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8. prosince se konal Bleší trh. Jak hospodařit a pomáhat naší společnosti? Tuto otázku se pokusily vyřešit i členky naší organizace, které uskutečnily prodej starších nebo nevyužitých věcí.
Ukázaly jsme tak lidem, aby nehazardovali s věcmi, které mohou složit jiným.“
Na závěr roku svaz vyhodnotil tento rok jako splněný.“
připravil Petr Kubíček

Informace z ODEKA
Společnost ODEKO s. r. o. slouží již více než 20 let obcím regionu hlavně v oblasti
svozu a likvidace odpadů. Dnes je 100 %
vlastněna obcemi a pomáhá jim plnit stále větší nároky a úkoly, které na ně klade stát, správní orgány a legislativa. ODEKO s. r. o. je i prostředníkem mezi obcemi a organizací EKO-KOM a. s., která provozuje systém plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
Vzhledem k tomu, že nemáme ve vlastnictví skládku tuhých komunálních odpadů, jsme
nuceni ukládat odpad komerčně na skládce jiného vlastníka s poplatkem. Pro zefektivnění nakládání s tímto odpadem provozujeme překládací stanici
v Albrechticích nad Orlicí, kde
dochází k soustředění odpadu
z jednotlivých svozů do velkoobjemových kontejnerů, které
jsou potom odvezeny na konečnou skládku. Na překládací
stanici se soustřeďují i ostatní
separované odpady jako je papír, sklo a plasty, jejichž svoz
také
zajišťuje
společnost
ODEKO s. r. o.
V kalendářním roce převezmeme více než 10 000 tun
odpadů. Z toho je 62 % směsného komunálního odpadu, 12
% inertního odpadu jako je zemina, kamení, cihly a beton, 9
% ostatního odpadu jako například pneumatiky, 9 % biologicky rozložitelných odpadů, 3 % sklo, 3 % plast a 2 % papír. Naším cílem je pokračujícím tříděním snižovat podíl komunálního odpadu, za který musíme externě platit skládkovné.
V roce 2015 jsme dle nových požadavků zavedli svoz drobného kovového odpadu, jako
jsou obaly a plechovky. V pololetí se objem takto vytříděného odpadu ustálil na 1,5 tuny měsíčně.
V září otevíráme v areálu překládací stanice centrální sběrný dvůr pro svozovou oblast
Odeko s. r. o. K tomu byla provedena rekonstrukce zpevněných ploch a pořízeny váhy a kontejnery.
V rámci obnovy vozového parku kupujeme nový sběrný vůz Volvo s nástavbou Zoeller.
Ten nahradí více než 12 let starý svozový vůz MAN, u kterého jsou již náklady na opravy a
údržbu velmi vysoké.
Dlouhá léta se naše společnost věnuje také zpracování biologických odpadů. Vlastníme
areál kompostárny u Lípy nad Orlicí, který je schváleným pracovištěm pro výrobu kompostu.
V letošním roce jsme nakoupili dalších 15 kusů kontejnerů na BIO odpad, včetně nájezdů pro
sekačky a nabízíme jejich využití všem obcím v okolí. Oddělíme-li totiž v sezóně bio odpad
od tuhého domovního odpadu, ušetříme na každé tuně více než 1 000,- Kč za externí skládkování. Náš schválený výrobek „Kompost ODEKO“ prodáváme zemědělcům pro vylepšení půdy,
malospotřebitelům a použití nachází i při rekultivaci uzavřené skládky Albrechtice – Nová Ves.
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
94 let
58 let

70 let
80 let
80 let
84 let
86 let
89 let

Jan Baše
Anna Boukalová
Marie Syrová
Hana Gründlová
Jarmila Fišerová
Věra Potočková

Marie Štěchová
Zbyněk Sláma
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

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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Beseda s Policií ČR
Dne 23. 6. se u nás ve škole konala beseda s policí. Paní policistka nám vysvětlila
mnoho věcí, které se týkaly toho, jak se máme
chovat ve škole i na silnici. Řekla nám, že se
ve škole nemůžeme prát, nemáme běhat a hlavně se nesmíme šikanovat. Když by se
taková věc stala a pořád se
opakovala, máme to říct paní
učitelce nebo rodičům a ti by
tuto věc vyřídili. Paní policistka říkala, že jsme účastníky
silničního provozu jako chodec, cyklista a řidič motorového vozidla. My jsme chodci a
cyklisté. Ukázali jsme si, jak
odbočit doprava a doleva a jak
se máme chovat na silnici. Nakonec jsme si prohlédli její
uniformu.
Za 1., 2., 3. ročník napsala Dáša Gottwaldová, žákyně 3. ročníku

Beseda s Policií ČR
Dne 23. 6. 2015 k nám do školy v Bolehošti přijela paní policistka z Týniště nad Orlicí.
V naší třídě nám povídala o tom, jak se máme chovat na silnici, buď jako chodci nebo jako cyklisté. Poté jsme si ukázali, jak chodit po chodníku nebo jezdit na kole. Také nám říkala, že si na
internetu nemáme psát s cizími lidmi a na mobilu nemáme otvírat neznámé zprávy. Nejdříve
jsme se dívali na Richarda Ševce, kterého ona vybrala, aby nám ukázal, jak se na kole odbočuje
vlevo. Potom Filip Kramář dělal povely policisty. Ukázala nám dvě zbraně – obušek a uspávací
pistoli. Zjistili jsme, že obuškem se dá zlomit ruka nebo i noha. Tu pistoli užívají na odchyt psů
v obci. Dokonce jsme si mohli zbraně obtěžkat. Vyprávěla nám o práci kriminalisty a o přestupcích.
Za 4. a 5. ročník napsal Míra Máslo, Filip Kramář a Anežka Holubová, žáci 4. ročníku

Poslední den letošního školního roku
Je pátek – poslední den letošního školního roku. Tento den je pro někoho normální, až nezajímavý, ale pro nás je něčím výjimečným. Tak jako slunce zapadá a vychází, tak žáci přichází
a odchází. Dnešek je pro nás učitelky a naše páťáky tak trošku smutný. Je to poslední den, kdy
se vidíme všichni pohromadě. V září už je tu vystřídá jiná pátá třída a oni se vydají na další etapu svého krásného života. Není to tak dlouho, pouhých pět let, kdy jako roztřesení prvňáčci
vstoupili do naší školy. Pomalu si zvykali na školní pořádek, ukázňovali se a načerpávali vědomosti. Nebyla to vždy cesta lehká – pro ně, ani pro nás. Prodírali se pralesem pravopisu, hledali
slovní druhy, vykružovali kružnice a řešili slovní úlohy, cestovali na mapách světem, cvičili,
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zpívali a snažili se vyjadřovat i cizím
jazykem. Nebylo jen učení, ale i školní
družina, výlety a s nimi související veselé příhody, navázání nových přátelství, prožívali jsme chvíle veselé i vážné. Ačkoliv tomu možná nevěříte, právě zážitky ze základní školy vám nejvíce utkví v paměti. Chtěly bychom
vám proto za nás všechny popřát mnoho úspěchů ve vaší nové škole, nezapomeňte na nás a přijďte se podívat.
Učitelky ZŠ

Ještě vzpomínka na školní výlet
V úterý 11. 6. jsme navštívili Ratibořice. Čas jako by se tu najednou úplně zastavil…
Zámecký park a Babiččino údolí ožilo postavami, které důvěrně zná snad každý člověk z románu Babička spisovatelky Boženy Němcové.
Díky tomuto romantickému koutu
východních Čech na nás dýchla atmosféra
doby vévodkyně Kateřiny Zaháňské. Potkali jsme zámecké úřednictvo a služebnictvo, které nás zasvětilo do dvorské etikety.
Poté nás už přijala paní kněžna se svou
schovankou – komtesou Hortenzií.
U Rudrova mlýna jsme se zastavili s upovídaným krajánkem a spolu s ním
navštívili veselého mlynáře, rozšafnou
mlynářku, jejich dceru Mančinku a rozvernou chasu…
Na Starém bělidle jsme si společně
s dětmi – Barunkou, Adélkou, Janem a Vilímkem- poslechli od moudré babičky vyprávění pověsti o věšteckých schopnostech
Sybily.
Výlet jsme ukončili v České Skalici
v Barunčině škole. Zde na nás čekala ukázka, jak probíhalo vyučování v dobách dávno minulých.
Byl to moc pěkný výlet.
Mgr. Hana Boukalová
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Poděkování
Za všechny zaměstnance
školy, ale obzvlášť za naše děti
děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří o prázdninách chodili na
školní zahradu natírat herní prvky.
Asi největší práci jim dala samotná
příprava na vlastní nátěry – očištění a zbavení starých nátěrů a rzi. Za
letošního horkého počasí to vůbec
neměli jednoduché, a proto jmenovitě patří velké poděkování manželům Z. a J. Miřijovským, p. H. Černému a p. J. Bašemu a jeho
synu Lukášovi.
Mgr. H. Boukalová

Pondělí 1. září 2015
V pondělí 1. září se naše
škola po dvou měsících prázdnin
opět otevřela. Zkušení školáci
rovnou zamířili do svých tříd. Ale
pro našich pět prvňáčků to byl
prvním školní den v jejich životě,
a proto je do třídy a jejich lavice
doprovodili jejich nejbližší.
Čekala na ně krásně vyzdobená třída, kde byli společně se
svými rodiči slavnostně přivítáni
p. ředitelkou školy Mgr. Hanou
Boukalovou, panem starostou Petrem Kubíčkem a ostatními učitelkami základní školy. Paní učitelka
děti pasovala na prvňáky a předala
jim dárečky.
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V letošním školním roce se v 1. ročníku sešli:
Ondřej Černý
Bolehošťská Lhota 20
Karolína Netíková
Bolehošť 34
Jan Rohlíček
Lipiny 32
Petr Stodůlka
Lipiny 37
Martin Štefan
Bolehošťská Lhota 11
Zahájení prvního školního dne zpestřil program starších spolužáků. Ani oni neodešli domů
s prázdnou, odnesli si domů drobné vyučovací pomůcky, které měli nachystané na lavici.
Prvňáčkům i všem ostatním žákům přejeme mnoho radosti ze školní práce a hodně kamarádů. Mezi 27-mi dětmi to snad nebude problém.
Mgr. Hana Boukalová

10 šíleností, které vás čekají, když máte doma prvňáka
Z vaší ratolesti je školák! A tak zamáčknete slzu dojetí, které vás při pohledu na vaše
dítko s aktovkou jímá, a pak vám to začne.
Oběma! Tohle je 10 otravných věcí, které rodiče školáků čekají!
První školní den je vždycky velká sláva,
obzvlášť když je to pro vaše dítě jedno velké
poprvé. S velkou aktovkou hrdě kráčí vstříc
vzdělání a vám se nejspíš nedaří skrýt, jak moc
vás dojímá, že je z vašeho miminka školák! V
tu chvíli si vůbec neuvědomujete, jaké nepříjemnosti vás čekají. To byste totiž brečely doopravdy.

1. Svačiny
Každé ráno, i když zaspíte nebo je venku sněhová kalamita, musíte pro své dítko připravit
zdravou, chutnou a vyváženou svačinu. Bez ní do školy jít nemůže! A tak mažete rohlíky, krájíte jablíčka, plníte lahvičky s pitím. Je to pěkná otrava, a vy s dojetím vzpomínáte na školku, kde
byla dětem zajištěna kompletní strava.

2. Úkoly
Úkoly v první třídě? Brnkačka? No, počkejte, až po stodvacáté budete své ratolesti
„klidným“ hlasem vysvětlovat, že na tužku
příliš tlačí a že písmeno J musí zahnout doleva,
nikoli doprava.

3. Třídní schůzky
Nejpozději na druhé třídní schůzce dojdete poznání. I vaše ratolest vykřikuje (nejspíš
dost velké nesmysly), mluví sprostě (jasně, to odposlouchalo od třeťáků, ale odnaučit ho to musíte vy), píše jako čuně a je potřeba víc trénovat čtení.
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4. Čtení
A protože jste se dozvěděli, že je potřeba trénovat čtení, tak se na to vrhnete. Když vaše
dítě poprvé plynule přečte větu „máma mele maso“, budete štěstím bez sebe. Po čase se ale jeho
slabikování, koktání a zadrhávání stane vaší noční můrou. Při pohledu na knihu (jakoukoli) se
začnete nekontrolovatelně třást.

5. Já sám
Vzpomínáte, jak složité bylo období kolem, když vaše batole stále vykřikovalo „já sám“ a
sápalo se po noži (ten chleba si ukrojím samo)? Je to tu zas! Akorát váš školák chce najednou
sám chodit do školy i ze školy, chce vlastní klíče od bytu, a když jdete do divadla, je uražené, že
ho musí hlídat babička. A vy se děsíte okamžiku, kdy mu tu samostatnost budete muset dopřát.
Co když ho někdo unese, co když ho přejede auto, co když se ztratí? Najednou vám představa
batolete s nožem v ruce přijde jako celkem neškodná legrácka.

6. Argument, na který nelze nic říct
Čím dál častěji uslyšíte větu „ale paní učitelka říkala“. A na to prostě nemáte co říct, je to
neprůstřelný argument! Nechcete paní učitelce ničit autoritu, a hlavně nechcete, aby dítě ve škole v jakékoli situaci řeklo cokoli, co začíná větou „ale maminka říkala“.

Vysvědčení
Nastal konec školní roku 2014/2015 . Svátečně oblečeni a se slavnostní náladou jsme při
předávání vysvědčení společně zhodnotili, jak se nám školní práce podařila.
A jak to vidíte vy, vážení čtenáři?
Přehled o prospěchu ve 2. pololetí
Ročník
1.
2.

Počet žáků
4
3

Prospělo
s vyznam.
4
2

Prospělo
0
1

Neprospělo
0
0

Žáci s dostatečnou
0
0

Nehodnocen
0
0

3.
5
5
0
0
0
4.
10
7
3
0
0
5.
6
5
1
0
0
Celkem
28
23
5
0
0
Všichni žáci prospěli s vyznamenáním nebo prospěli a postoupili do vyššího ročníku.
Přehled klasifikace 2. pololetí:
Počet známek: Výborný: Chvalitebný: Dobrý: Dostatečný:
Průměrná známka:
1.roč.:
20
8
0
0
1,29
2.roč.:
15
5
1
0
1,33
3.roč.:
35
5
0
0
1,13
4.roč.:
60
28
2
0
1,36
5.roč.:
48
11
1
0
1,22

0
0
0
0

Přehled o chování za 2. pololetí
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet žáků
4
3
5
10
6
28

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

1

1
1

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Přehled pochval za celý školní rok
Pochvala ředitele školy v I. pololetí žákovi 5. roč. Tomáši Ježkovi za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole matematické olympiády, kde se umístil na třetím místě.
Pochvala ředitele školy v II. pololetí žákyni 3. roč. Dáše Gottwaldové za 3. nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji v testování Scio Stonožka třetích tříd mezi žáky základních
škol.
Pochvala třídního učitele ve II. pololetí žákovi 5. roč. Tomáši Ježkovi za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda, kde se stal úspěšným řešitelem.
Mgr. Hana Boukalová
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O činnosti sboru
Milí spoluobčané a čtenáři, držíte v ruce
nové číslo zpravodaje a s ním i novinky
z našeho hasičského sboru.
25. 4. připravili vedoucí pro mladé hasiče výlet
autobusem na Cikánské toulky do Ohnišova, kde děti
čekal 7 kilometrový pochod přírodou. Cestou potkávaly pohádkové bytosti, u kterých musely plnit různé
úkoly, za které byly odměňovány.
2. 5. jsme se zúčastnili každoročně pořádané
Floriánské jízdy, která byla letos zakončena v Jílovicích, kde se také konala Okrsková soutěž.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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9. 5. se uskutečnil další výlet –
Pochod přes 3 hrady v Potštejně. Trasa
byla dlouhá 5 km. Startovalo se v Potštejně, pokračovalo se přes Záměl,
Vochtánku a cíl opět Potštejn. Cestou
jsme si prohlédli různé památky a zajímavosti, a také hrad Potštejn.
24. 5. 2015 se zúčastnila obě
družstva mladých hasičů závodů
v Záhornici. Obsadili jsme 8. a 9. místo.
12. – 14. 6. jsme se zúčastnili
s naší hasičskou mládeží hasičského
soustředění v Záhornici.
26. 6., na závěr školního roku,
proběhla soutěž „stopovaná“. Děti musely najít s pomocí mapy poklad, který
byl ukrytý na konci trasy. V cíli si
opekly párky a byly odměněny sladkostmi, které byly součástí pokladu.
22. 8. proběhly za naší účasti hasičské závody v Ledcích.
V roce 2015 jsme díky projektu Královéhradeckého kraje
„Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a
mládeží s regionální působností", zakoupili našim dětem hasičské montérky a trička. A mohli jsme s nimi podniknout exkurze
za poznáním (Cikánské toulky a Pochod přes 3 hrady) a také tří
denní hasičské soustředění v Záhornici. Děkujeme Královéhradeckému kraji za finanční podporu, bez níž by se tyto projekty nemohly uskutečnit.
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Očima dětí – ukázka z kroniky mladých hasičů.
Ve dnech 12. -14. 6.2015 jsme se zúčastnili hasičského tábora v Záhornici, na který jsme
se po loňském roce moc těšili. Odjezd byl v pátek odpoledne Avií z Bolehoště. Po příjezdu na
tábor jsme si vybalili a přivítali se s kamarády ze Záhornice. Poté na nás čekala pohádková soutěž, dobrá večeře a večerní diskotéka. Ráno budíček, rozcvička a snídaně. Po snídani za námi
přijel strejda Dlesk, který nám předvedl práci s policejními psy (hledání výbušnin, drog a zdroje
ohniska požáru). Pejskové byli moc hodní. Poté nás čekala procházka opočenskou oborou, kde
jsme mohli vidět spoustu divoké zvěře. Cestou po oboře na nás čekala spousta zábavných a vědomostních úkolů a dobrá svačinka. Po návratu z obory oběd, krátký odpočinek a odpoledne
plné soutěží hasičské všestrannosti. V podvečer nás přijel navštívit strejda Záhorský, který nám
ukázal, co obnáší práce pořádkového policisty (výstroj a výzbroj). Poté nás navštívil náš oblíbený kouzelník. K večeři jsme si museli sami uvařit gulášovou polévku v kotlíku. Večer naše oblíbená diskotéka. V neděli ráno budíček, rozcvička a snídaně. Dopoledne plné dovednostních soutěží, oběd a rozloučení s kamarády a vedoucími, odjezd domů. Celé 3 dny jsme si moc užili a
těšíme se na příští rok.
22. 8. 2015 O pohár starosty obce Ledce. V tento den jsme jako každoročně vyrazili na
závody do Ledců. Tyto závody byly letos poprvé součástí Podorlické ligy. Z 10 družstev mladších jsme se umístili na krásném 5. místě. Od bramborové medaile nás dělila necelá jedna vteřina. I tak jsme měli velikou radost.
Po prázdninách se zase začneme pravidelně scházet na kroužku, tak se už moc těšíme.
kronikář sboru, Michal Franc
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KULTURNÍ AKCE
do konce roku 2015
říjen/listopad - Vítání občánků

společenská místnost OÚ

říjen/listopad - Divadelní představení

kulturní sál Obec. hostince

24. listopad

– Aranžování Vánoc

hřiště SK Lipiny

29. listopad

- Adventní rozsvícení

zvonička

6. prosinec

- Mikulášská besídka

kulturní sál Obec. hostince

12. prosinec

- 14. Předvánoční set. seniorů kulturní sál Obec. hostince

22. prosinec

- Koledy naživo

před obecním úřadem

31. prosinec

- Silvestr

hřiště SK Lipiny

