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Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 10/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
Z časových důvodů byl bod 6 přesunut.

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Zápis č. 1/2018
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 16. 1. 2018
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: M. Máslová (zaměstnání) a M.
Kramář (nemoc)
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: L. Nováková, P. Prause
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

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 L. Nováková a P. Prause.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu L.
Novákovou a P. Prauseho.

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
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 5, 13,
14, 15)
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/1/2018

Bod č. 6 Představení studie areálu
sportoviště
Firmou Profesionálové HK byl představen
návrh studie areálu sportoviště před obecním
úřadem. Zastupitelé projednali návrh a
vznesli poznámky k doplnění a úpravám.
Dále bude starosta jednat se spol. ČEZ
Distribuce k možnostem změny trasy vedení
vysokého napětí nad sportovištěm.

Bod č. 4: Žádost o finanční příspěvek
na provoz pečovatelské služby na rok
2018
Zastupitelé projednali žádost pečovatelské
služby paní Luňákové o příspěvek na rok
2017. Zastupitelé navrhli výši příspěvku
5.000,- Kč
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve
výši 5.000,- Kč pečovatelské službě paní
Luňákové, který bude zařazen do rozpočtu
obce na rok 2018.

Bod č. 5: Žádost o dotaci z rozpočtu
obce na rok 2018 – dopravní obslužnost
Zastupitelé projednali smlouvu s Khk na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Khk o
poskytnutí dotace ve výši 1 573,- Kč
z rozpočtu obce na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.

Bod č. 7: Nabídka spol. AQUA
SERVIS na provoz ČOV ve škole
Seznámení s nabídkou na zajištění provozu
ČOV v ZŠ Bolehošť od společnosti AQUA
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Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od
společnosti AQUA SERVIS Rychnov nad
Kněžnou na provoz ČOV v ZŠ Bolehošť.

Bod č. 8: Pověření k zastupování obce
na VH společnosti AQUA Servis
K zastupování obce na VH společnosti
AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou
byl navržen starosta obce Petr Kubíček.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/1/2018
Zastupitelé obce pověřují starostu Petra
Kubíčka k zastupování obce na valné
hromadě AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad
Kněžnou.

Bod č. 9: Projekt na opravu místní
komunikace v ul. Pod rybníkem
Zastupitelé byli seznámeni se zpracovaným
projektem na opravu místní komunikace
v ulici Pod rybníkem v úseku křižovatek
Janoušek - Dlouhá. Rozpočet na projekt je
2,2 mil. Kč.

Bod č. 10: Personální obsazení volných míst na obci
Pan
starosta
seznámil
zastupitele
s výsledkem výběru nových zaměstnanců na
volná pracovní místa na obci. Výběrovou
komisí byl vybrán technickohospodářský
pracovník (Lukáš Mencl). Na pozici
technickoadministrativního
pracovníka
nebyl nikdo vybrán. Na tuto pozici bude
vypsáno nové výběrové řízení.

Bod č. 11: Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Zastupitelé projednali dohodu o vytvoření
společného školského obvodu spádové
základní školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola Týniště nad Orlicí.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 7/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o
vytvoření společného školského obvodu
spádové základní školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola Týniště nad
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Orlicí, Komenského 828, 517 21 Týniště
nad Orlicí, IČO 60884541

Bod č. 12: Projednání rozpočtu obce
na rok 2018
Finanční výbor předložil zastupitelům návrh
rozpočtu obce na rok 2018. Zastupitelé
návrh rozpočtu projednali a bude zveřejněn.

Bod č. 13: Úprava směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
Zastupitelé projednali úpravu směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 8/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje novou
směrnici č. 1/2018 k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Tímto se ruší
směrnice č. 1/2016.

Bod č. 14: Úprava ceníku služeb spojených se zapůjčením společenského
sálu
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s doplněním ceníku služeb spojených se
zapůjčením společenského sálu. Zastupitelé
souhlasí s úpravami a vydáním nového
ceníku s platností od 1. 2. 2018.

Bod č. 15: Návrh na vyřazení majetku
Paní ředitelka ZŠ Bolehošť Mgr. Boukalová
předložila zastupitelům návrh na vyřazení
majetku obce, který je ve výpůjčce školy
(dětská sedačka).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 9/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení
majetku obce (dětská sedačka), který je ve
výpůjčce školy dle předloženého návrhu.

Bod č. 16: ostatní
a) rozpočtové opatření č. 15 a 16/2017
účetní seznámila přítomné s provedeným
rozpočtovým
opatřením č. 15/2017,
schválené starostou obce 18. 12. 2017 a
opatřením č. 16/2017 schváleném starostou
obce 31. 12. 2017, které berou zastupitelé na
vědomí.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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b) závěr Tříkrálové sbírky v obci – letos se
v naší obci vybralo 7.088,- Kč – tímto
děkujeme občanům za přispění na tuto
sbírku
c) organizace Společenského plesu –
příprava a zajištění akce
d) kulturní kalendář obce – seznámení
s plánovanými akcemi

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 1/2018

Bod č. 17: Diskuze

Bod č. 5: Schválení rozpočtu obce na
rok 2018

Bod č. 18: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21:20 hod. ukončil.

Zápis č. 2/2018
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 20. 2. 2018
v obecním hostinci v 17 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, H. Černý
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: viz seznam

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 M. Végsö, H. Černý.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M.
Végsöho 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
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 4, 22).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2017
Přítomní byli seznámeni
hospodaření obce za 2017.

s výsledkem

Pan starosta seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2018, který byl zveřejněn na
elektronické a úřední desce (viz příloha).
Zastupitelé projednali a doplnili návrh
rozpočtu a přijali rozpočet jako přebytkový
ve výši: příjmy 9.344.186,- Kč a výdaje
8.947.570,- Kč. Rozpočet byl schválen se
zapojením zůstatku na účtu z minulého roku.
Závazným ukazatelem rozpočtu jsou
paragrafy.
Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel se : 1
P. Hojný
Usnesení č. 3/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
na rok 2018.

Bod č. 6: Smlouva o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
Zastupitelé projednali smlouvu s Khk na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
s Khk o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou a pověřují starostu k
podpisu.

Bod č. 7: Smlouvy o dotaci na provoz
místních organizací
Schválené žádosti:
SK Sokol Lipiny 15.000,- Kč
Jezdecká stáj Vesna Nepasice - statek Lipiny
10.000,- Kč
SDH Bolehošť 50.000,- Kč
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/2/2018
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pro místní spolky. SK Sokol Lipiny 15.000,Kč, Jezdecká stáj Vesna Nepasice - statek
Lipiny 10.000,- Kč, SDH Bolehošť 50.000,Kč a pověřují starostu k podpisu smluv.

Bod č. 8: Smlouvy darovací
Zastupitelům byly předloženy již schválené
žádosti o peněžní dar pro Charitu Červený
Kostelec, Agenturu Domácí péče a MŠ, ZŠ a
SŠ Daneta HK.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní dar
ve výši 5.000,- Kč pro Oblastní charitu
Červený Kostelec, peněžní dar 5.000,- Kč
pro Agenturu Domácí péče, peněžní dar ve
výši 5.000,- Kč pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta HK
a pověřují starostu k uzavření a podpisu
smluv.

Bod č. 9: Smlouva o dotaci na osobní
asistenci ORION
Zastupitelům byla předložena již schválená
žádost o dotaci na osobní asistenci pro Jiřího
Wiliama Patrného od společnosti Centrum
ORION. Výše dotace 12.000,- Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/2/2018
Zastupitelé obce schvalují dotaci ve výši
12.000,- Kč pro Centrum ORION Rychnov
nad Kněžnou a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 10: Dodatek smlouvy se spol.
Odeko
Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č. 6
ke smlouvě se spol. ODEKO na zajišťování
služeb v oblasti nakládání s odpady na rok
2018.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/2/2018
Zastupitelé obce schvalují dodatek č. 6 ke
smlouvě se spol. ODEKO na zajišťování
služeb v oblasti nakládání s odpady na rok
2018 a pověřují starostu k podpisu dodatku.

Bod č. 11: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Zastupitelům byla předložena smlouva o
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smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s Ing. Lenkou Kašparovou na pozemku p. č.
206/1 v k. ú. Bolehošť.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene služebnosti s Ing. Lenkou
Kašparovou na pozemku p. č. 206/1 v k. ú.
Bolehošť a pověřuje starostu k uzavření a
podpisu smlouvy.

Bod č. 12: Záměr obce č. 1/2018 o
prodeji pozemků
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení záměr č. 1/2018 o prodeji
pozemků. Prodej pozemků bude proveden na
základě žádostí z roku 2015 a ceny platné
v r. 2015, tj. 30,- Kč/m2 pro pozemky p. č.
1630/5 a 341/9. U žádostí z r. 2017 je za
pozemky p. č. 301/2, 160/19 a 160/20 cena
100,- Kč/m2. U prodeje pozemků p. č.
160/17, 160/18 za cenu 250,- Kč (tj. cena, za
kterou obec původní pozemek p. č. 160/1
koupila).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 10/2/2018
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č.
1/2018 o prodeji pozemků p. č. 301/2,
160/17, 160/18, 160/19, 160/20, 1630/5,
341/9 v k. ú. Bolehošť a pověřují starostu
k podpisu kupních smluv.

Bod č. 13: Zadání veřejné zakázky
„Chodníky – 1. etapa“ a stanovení
komise pro výběrové řízení
Zastupitelé projednali návrh na zastupování
firmou IRBOS při zadání veřejné zakázky
„Chodníky – 1. etapa“ a dále na technický
dozor a koordinátora BOZP.
Hlasování: pro 9 : proti 0 :
Usnesení č. 11/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
nabídku od spol. IRBOS Čestice na zadání
veřejné zakázky, TDS, BOZP a zastupování
při zadávání veřejné zakázky „Chodníky –
1. etapa“.
Usnesení č. 12/2/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a
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spol. IRBOS k zadání výběrového řízení na
projekt „Chodníky – 1. etapa“.
Usnesení č. 13/2/2018
Zastupitelé dále pověřují komisi pro výběr
dodavatele.
Komise: Petr Kubíček, Petr Prause, Petr
Hojný, Hynek Černý, zástupce IRBOSu
Náhradníci: Petr Mencl, Miroslav Végsö,
Martin Kramář, Lucie Nováková, zástupce
IRBOSu

Bod č. 14: Zakázka oplocení ČOV ve
škole
Starosta obce předložil zastupitelům nabídku
na oplocení ČOV ve škole od firmy
Procházka Proche s.r.o. v celkové výši
19.175,- Kč.
Usnesení č. 14/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od
firmy Procházka Proche s.r.o. na oplocení
ČOV ve škole a pověřuje starostu k zadání
realizace oplocení.

Bod č. 15: Zakázka „Oprava pomníku a revitalizace blízkého okolí“
Přítomní byli seznámeni s rozpočtem na
obnovu pomníku padlých a revitalizací
blízkého okolí. Celkový rozpočet na opravy
je 309.907,- Kč. Zároveň projednali podání
žádosti o dotaci z POV Khk do 50%
celkových nákladů.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 15/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ve
výši 410 410,- Kč na opravu pomníku a
revitalizaci blízkého okolí. Starostu
pověřuje k zadání realizace oprav a zároveň
o podání žádosti o dotaci od Khk ve výši
150.000,- Kč.

Bod č. 16: Zakázka „Údržba ošetření
obecních dřevin“
Zastupitelé projednali cenovou kalkulaci na
ošetření obecních dřevin firmou Procházka
Proche s.r.o. – etapa 2.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 16/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou
kalkulaci na ošetření obecních dřevin –
etapa 2, firmou Procházka Proche s.r.o., ve
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k zadání zakázky ošetření obecních dřevin.

Bod č. 17: Aktualizace požárního řádu obce
Starosta obce předložil zastupitelům
aktualizaci vyhlášky č. 3/2013 Požární řád
obce.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 17/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje novou
vyhlášku č. 1/2018 Požární řád obce, která
nahrazuje původní s číslem 3/2013.

Bod č. 18: Výzva k úhradě za nezkolaudované domy na Solnické
Vzhledem k nesplnění podmínky v kupních
smlouvách u tří parcel o zkolaudování
nemovitosti do 31. 12. 2017 vznikla
majitelům pozemků povinnost uhradit obci
penále ve výši 50 tis. Kč. Těmto majitelům
bude zaslána výzva k úhradě.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 18/2/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k
zaslání výzev na úhradu penále ve výši
50.000,- Kč pro každého majitele za
nezkolaudované domy na Solnické, dle
podmínek v kupních smlouvách.

Bod č. 19: Žádost školy o příspěvek
na plavecký výcvik
Přítomným byla předložena žádost ZŠ
Bolehošť o příspěvek na základní plavecký
výcvik dětí 2. a 3. ročníku + doplňkový pro
1., 4. a 5. ročník.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 19/2/2018
Zastupitelé obce schvalují příspěvek na
plavecký výcvik v celkové výši 9.240,- Kč z
rozpočtu obce na rok 2018.

Bod č. 20: Úprava veřejného osvětlení
Přítomní byli seznámeni s návrhem starosty
na doplnění svítidel veřejného osvětlení.
Celkem se jedná o 14 svítidel + 5 nových
sloupů a přesunutí 2 stávajících svítidel.
Firma UMEP Hradec Králové na doplnění
veřejného osvětlení zpracovala cenovou
nabídku (130 tis. Kč), která převyšuje návrh
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návrhu do výše rozpočtu obce pro tento účel.
Přednost budou mít instalace svítidel vč.
nových sloupů.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 20/2/2018
Zastupitelé obce schvalují nabídku firmy
UMEP Hradec Králové s podmínkou, že
úpravy a doplnění budou provedeny do výše
nákladů 100.000,- Kč.

Bod č. 21: Pověření finančního a kontrolního výboru ke kontrolám
Zastupitelé pověřují finanční a kontrolní
výbor ke kontrole obce za 2. pol. 2017.

Bod č. 22: ostatní
a) výběrové řízení na pracovní pozici
technickoadministrativní
referent
–
projednán byl návrh na zkrácení termínu
zveřejnění výzvy a následně byl zamítnut,
ukončení a následné výběrové řízení
proběhne v předem daném termínu
b) seznámení s novými povinnostmi obce a
náklady na jejich zajištění - BOZP a GDPR
c) inventury – starosta obce seznámil
zastupitele s inventarizační zprávou za rok
2017
d) informace o vývoji odpadového
hospodářství v ČR – starosta informoval o
vývoji a přípravě nových zákonů a
zvyšování
poplatků
za
ukládání
komunálních odpadů na skládky
e) petice za odměny volební komise – návrh
na dorovnání odměn z rozpočtu obce byl
zamítnut
f) žádost p. Řeháka – žádost na prominutí
penále za nedodržení podmínek v kupní
smlouvě
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 21/2/2018
Zastupitelé obce zamítli žádost pana
Řeháka o prominutí úhrady penále za
nedodržení podmínek v kupní smlouvě
(kolaudace domu do 31. 12. 2017)
g) žádost p. Kupky – žádost o opravu
(rekonstrukci) cesty k zámečku byla
zamítnuta s ohledem, že obec není
vlastníkem této komunikace (vlastní pouze
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vjezd do ulice cca 30m) – doporučujeme
obrátit se s žádostí na vlastníka cesty tj. na
správu majetku Colloredo-Mansfeld

Bod č. 23: Diskuze
Bod č. 24: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 19:30 hod. ukončil.

Zápis č. 3/2018
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 20. 3. 2018
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen M. Máslová (osobní
důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: P. Hojný, M. Kramář
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

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. 1/3/2018
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
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 10)
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 2/2018
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Některá usnesení jsou v jednání, ostatní jsou
vyřešena.

Bod č. 4: Výběr dodavatele stavby –
„Výstavba chodníku – 1. část, Bolehošť“
Osloveno bylo 6 firem.
Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem:
 STAVIBET, České Meziříčí
 EKO Servis Facility, s.r.o. Praha
 MATEX HK
 DMO SERVIS a.s. Praha
 Stavitelství EU s.r.o. Vamberk
Způsob hodnocení byl dle zadávacích
podmínek.
Výběrová
komise
po
vyhodnocení
doporučila firmy v následujícím pořadí:
1. DMO SERVIS a.s., Praha
2. STAVIBET s.r.o., České Meziříčí
3. EKO Servis Facility, s.r.o. Praha
4. MATEX HK, Hradec Králové
5. STAVITELSTV9 EU, s.r.o. Vamberk
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
výběrové
komise
k veřejné
zakázce
„Výstavba chodníku – 1. část, Bolehošť“ a
zároveň pověřuje starostu k uzavření
a podpisu smlouvy o dílo s uchazečem
s nejvýhodnější nabídkou tj. DMO SERVIS
a.s., Praha (nabídková cena 1.203.780,60
Kč).

Bod č. 5: Seznámení se závěrem výběrového řízení na pozici technickoadministrativní referent
Na základě výběrového řízení ze dne 5. 3.
2018, do kterého se přihlásilo 25 uchazečů,
byla komisí vybrána paní Jana Pantůčková.

Bod č. 6: Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok
2017
Paní Senková, účetní ZŠ a MŠ Bolehošť,
předložila návrh na rozdělení hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Bolehošť za rok 2017.
Hospodaření roku 2017 skončilo ziskem ve
výši 28.105,97 Kč a paní účetní navrhuje
tento zisk převézt do rezervního fondu nebo
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Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
za rok 2017 a to převedením do rezervního
fondu ZŠ a MŠ.

Bod č. 7: Rozpočtové opatření č.
1/2018
Paní
účetní
seznámila
přítomné
s provedeným rozpočtovým opatřením č. 1,
který již starosta schválil 28. 2. 2018 a
zastupitelé jej berou na vědomí.

Bod č. 8: Zprávy z finančního a kontrolního výboru
Finanční výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly hospodaření obce
Bolehošť za druhé pololetí 2017 (viz zápis
z kontroly v příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek
kontroly hospodaření obce Bolehošť.
Kontrolní výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly obce Bolehošť za
druhé pololetí 2017 (viz zápis z kontroly v
příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek
kontroly kontrolního výboru na obci
Bolehošť.

Bod č. 9: Seznámení s kritérii pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ
Pan starosta seznámil přítomné s kritérii pro
přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ.

Bod č. 10: Jednání o projektu Pošta
Partner
Zastupitelé
byli
seznámeni
s dalším
jednáním ohledně Pošty Partner vč.
upravených podmínek Českou poštou.
Zastupitelé požadují odpovědět na další
dotazy, které připraví starosta pro Českou
poštu. V současné době se v provozování
pošty nic nemění.
V 18:40 h se dostavila M. Máslová.

Bod č. 11: ostatní
a) žádost p. Karáska k projektu - „Výstavba
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podal
žádost k projednání urychlení
výstavby chodníku na Solnické. Pan starosta
mu zaslal odpověď a dále doporučil
zúčastnit se zasedání zastupitelů. Jelikož se
nezúčastnil, byl tento bod projednávání
zrušen.
b) seznámení s průběhem připravovaných
projektů v letošním roce
 úprava pomníku a okolí – stavební a
zahradnické práce budou probíhat cca
v průběhu dubna. V této době bude
znepřístupněn chodník před pomníkem
 ošetření dřevin
 zahájení projektu „Výstavba chodníku 1.
část, Bolehošť“ – stavba bude probíhat
od dubna do června, provoz na chodníku
a komunikaci v úseku pošta – zelárna
bude omezen
c) nabídka úřadu práce na veřejně prospěšné
práce – v současné době obec tuto nabídku
nevyužije

d) aktualizace podmínek účasti na
Gulášových slavnostech – projednání úpravy
podmínek a přihlášek na Gulášové slavnosti
e) akce „Ukliďme společně Česko“ - Zelená
sobota – bude se konat 7. 4. 2018 od 9h,
včetně sběru objemného odpadu
f) připravovaná divadelní představení na jaře
 divadlo P. Trávníčka - představení
Sborovna - dne 6. 4. 2018 v 19h velký
sál obecního hostince Bolehošť
 putování za divadlem – divadlo ABC
Praha – představení (muzikál) 60´s aneb
Šedesátky
g) kamenivo na komunikaci v Lipinách – P.
Hojný dokončí úpravu komunikace

Bod č. 12: Diskuze
Bod č. 13: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 19:40 hod. ukončil.

Bolehošťské lípy opět prokoukly
Několik dalších stromů, především pak lip, bylo před několika dny ošetřeno dle Plánu péče o stromovou zeleň. Jednalo se o druhou etapu a zároveň dokončení významnějších úprav korun vybraných stromů. První etapa proběhla již před dvěma roky.
Následně bude sledováno několik vybraných stromů, které mají různá poškození. Některé
z nich mají sníženou vitalitu (stromy hodně prosychají a listí na stromech zůstává žlutozelené),
jiné mají poškozené kořeny např. houbami, další jsou proschlé a vyhnívají hlavní větve.
V případě výrazného zhoršení jejich zdravotního stavu v následujících měsících nebo letech,
bude nutné provést jejich odstranění. Jedná se např. o lípy u hřiště před OÚ, na rozcestí u žel.
přejezdu, několik malých i vzrostlých stromů u hřiště v Lipinách a smrk u zvoničky.

Sběr bioodpadu
Počínaje dubnem začíná opět sezóna bioodpadů z našich zahrad a zároveň povinnost obce
umožnit občanům tento odpad ukládat. Samozřejmě ne do nádob na směsný komunální odpad.
Pro tento rok nedojde k větším změnám. V obci budou opět rozmístěny čtyři kontejnery na
„měkký“ odpad (tráva, listí, ovoce, plevel apod.), které budou rozmístěny na stejných stanovištích jako v minulém roce:
 Bolehošťská Lhota – za autobusovou zastávkou
 Bolehošť – v ulici Pod rybníkem za hřištěm
 Bolehošť – v Koutech u Agrospolu
 Lipiny – na návsi
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Stanoviště na dřevitý odpad (větve) budou pro tento rok také stejná - v Koutech u Agrospolu. Do konce dubna je možnost tento odpad ukládat také v Lipinách na hřišti (v místě pálení
ohně na čarodějnice).

Fotbalové branky se s jarem vrátí na hřiště
Minulý rok docházelo k opakovanému ničení (a opravování) sítě u fotbalových bran na
hřišti. Poškození ovšem nebylo od běžných her. Sítě byly potrhány od šplhání a lezení po nich.
Nakonec byla jedna z bran zcela rozlámána a bylo nutné jí odstranit. Přes zimu se opravila, zakoupila se nová síť a po vyschnutí a zpevnění hrací plochy budou obě brány znovu umístěny
zpět na hřiště.
Bylo by však vhodné zmínit ještě jednu s tím související a podstatnou událost. Jak je výše
uvedeno, brány musely být ze hřiště na několik měsíců odklizeny. Dětem a mládeži chyběla
především brána k silnici, jelikož obvykle kopou jen na tuto jednu. A jelikož každá brána je trochu jiná, nelze je vzájemně prohodit a upevnit k zabetonovaným patkám (z důvodu bezpečnosti
zajištění proti pádu brány).
Bohužel „někoho“ v zimě napadlo, že si jednu bránu u budovy „půjčí“ a vrátí zpět na hřiště. Bohužel nikoho z nich nenapadlo umístit bránu na správné místo a řádně ji upevnit k patkám.
Svým jednáním tak mohl snadno způsobit vážná zranění nebo usmrcení někoho ze svých kamarádů nebo i menších dětí (např. z MŠ), které si sem chodí hrát! Naštěstí se nikomu nic nestalo a
brána byla asi po dvou dnech (víkendu) opět odstraněna a uzamčena proti odcizení.
Budeme doufat, že podobné nápady se nebudou již opakovat.

Úprava kanceláří na OÚ
Menší stavební úpravy letos čekaly také prostory obecního úřadu. Důvody k těmto úpravám byly hned
dva. Obec neměla
samostatnou spisovnu, kterou ze
zákona musí mít a
zároveň potřebovala zajistit místo
pro nového zaměstnance. „Nevyužitá“ místnost
byla rozdělena na
dvě a tím splněny
oba dva úkoly.
Tedy požadavky
pro spisovnu i
kancelář. Před lety
tato místnost sloužila jako kancelář
starosty. Později
zde byla kombina-
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ce různých skříní
pro dokumenty i
nejrůznější vybavení
obce.
Z původní kanceláře se tak stal
sklad pro cokoliv,
vč. nesetříděných
starých spisů.
Na fotografiích vidíte již
místnosti po přestavbě. Stavební
úpravy, podlaha a
vybavení nových
místností stály cca
100 tis. Kč. Během úprav se nezapomnělo ani na
budoucí rozvoj a
modernizaci
obecní knihovny. I sem byly umístěny datové kabely k sítím pro výpočetní techniku.
Nyní bude první místnost sloužit pro kancelář nové referentky paní Jany Pantůčkové a
v druhé místnosti bude spisovna vč. zařízení pro místní rozhlas.
Věříme, že provedené úpravy budou efektivně sloužit svým účelům a že se zde bude nové
zaměstnankyni příjemně pracovat.

Omezení přístupu na chodnících a souběžné komunikaci
Na letošní rok byly naplánovány dva stavební projekty, které dočasně omezí užívání
chodníků a souběžné komunikace. Na obou úsecích budou probíhat stavební práce během jara.
Konkrétně u pomníku by se mělo zahájit zahradnickými pracemi po Velikonocích. Zahradnické
i stavební práce pak potrvají asi měsíc. V případě chodníku by mělo dojít k předání staveniště
3. března a předání stavby je naplánováno na konec června tohoto roku. Připomínáme, že se
jedná o úsek, který začíná chodníkem před poštou – kolem Obecního hostince – „Bašovy vily“ –
a končí ve vjezdu do zelárny Agrospolu.
Upozorňujeme proto občany, aby dbali zvýšené pozornosti dopravnímu značení, pohybu
stavebních strojů a provozu na přilehlé komunikaci!
Zároveň doporučujeme vyhnout se parkování poblíž Obecního hostince (především zákazníci blízké prodejny potravin) a „Bašovy vily“ (především zaměstnanci Agrospolu).
Graficky jsou úseky stavby červeně označeny na mapách.
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Výsledek hospodaření obce za rok 2017
Hospodaření za rok 2017 skončilo schodkem: příjmy 8.337.296,- Kč a výdaje
13.251.904,- Kč. Dále byl zapojen zůstatek na účtu z minulého roku a úvěr.

ROZPOČTOVÁ SKLADBA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ za rok 2018
1 - Daňové příjmy
2 - Nedaňové příjmy
3 - Kapitálové příjmy
4 - Přijaté transfery

PŘÍJMY CELKEM
5 - Provozní výdaje
1 - zemědělství a lesy

7 326 690 Kč
822 569 Kč
62 490 Kč
125 547 Kč

8 337 296 Kč
5 905 137 Kč
0 Kč

2 - průmysl a hospodaření (dopr. a vod. h.)
3 - služby pro obyvatele
31 - školství a vzdělávání
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
34 - tělovýchova a zájmová činnost
36 - bydlení, komunál. služby a úz.. rozvoj
37 - ochrana životního prostředí
4 - sociální služby a politika zaměstnanosti
5 - bezpečnost státu a právní ochrana

578 440 Kč
3 264 710 Kč

6 - všeobecná veřejná správa a služby
61 - stát. moc, st. správa územ. Sam.
62 - Příspěvek obecně prospěšný
63 - finanční operace
64 - ostatní činnost
6 - Kapitálové výdaje
1 - zemědělství a lesy
2 - průmysl a hospodaření
3 - služby pro obyvatele
31 - školství a vzdělávání
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
34 - tělovýchova a zájmová činnost
36 - bydlení, komunál. služby a úz. rozvoj
37 - ochrana životního prostředí
6 - veřejná správa

1 989 890 Kč

VÝDAJE CELKEM
8

- Dlouhodobé financování - splátka j.

VÝDAJE CELKEM vč. splátek a přijatého
úvěru

767 319 Kč
452 480 Kč
88 466 Kč
1 157 125 Kč
799 320 Kč
22 000 Kč
50 097 Kč
1 802 655 Kč
0 Kč
155 326 Kč
31 909 Kč
7 346 767 Kč
0 Kč
1 837 725 Kč
5 509 042 Kč
917 542 Kč
0 Kč
0 Kč
4 591 500 Kč
0 Kč
0 Kč

13 251 904 Kč
-3 522 352 Kč

9 729 552 Kč
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Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet byl přijat jako přebytkový ve výši: příjmy 9.344.186,- Kč a výdaje 8.947.570,Kč. Rozpočet byl schválen se zapojením zůstatku na účtu z minulého roku.

ROZPOČTOVÁ SKLADBA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ na rok 2018
1 - Daňové příjmy
2 - Nedaňové příjmy
3 - Kapitálové příjmy
4 - Přijaté transfery

PŘÍJMY CELKEM
5 - Provozní výdaje
1 - zemědělství a lesy

7 558 200 Kč
1 479 186 Kč
200 000 Kč
106 800 Kč

9 344 186 Kč
6 777 570 Kč
0 Kč

2 - průmysl a hospodaření (dopr. a vod. hosp.)
3 - služby pro obyvatele
31 - školství a vzdělávání
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
34 - tělovýchova a zájmová činnost
36 - bydlení, komunál. služby a územ. rozvoj
37 - ochrana životního prostředí
4 - sociální služby a politika zaměstnanosti
5 - bezpečnost státu a právní ochrana

352 086 Kč
3 427 330 Kč

6 - všeobecná veřejná správa a služby
61 - stát. moc, st. správa územ. Sam.
62 - Příspěvek obecně prospěšný
63 - finanční operace
64 - ostatní činnost
6 - Kapitálové výdaje
1 - zemědělství a lesy
2 - průmysl a hospodaření
3 - služby pro obyvatele
31 - školství a vzdělávání
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
34 - tělovýchova a zájmová činnost
36 - bydlení, komunál. služby a územ. rozvoj
37 - ochrana životního prostředí
6 - veřejná správa

2 916 534 Kč

VÝDAJE CELKEM
8 - Dlouhodobé financování - splátka jistiny

VÝDAJE CELKEM vč. splátek

585 900 Kč
883 930 Kč
105 000 Kč
1 093 500 Kč
759 000 Kč
27 000 Kč
54 620 Kč
2 808 200 Kč
0 Kč
50 954 Kč
57 380 Kč
2 170 000 Kč
0 Kč
1 600 000 Kč
570 000 Kč
20 000 Kč
0 Kč
450 000 Kč
100 000 Kč
0 Kč
0 Kč

8 947 570 Kč
1 134 000 Kč

10 081 570 Kč
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Bolehošťský ZPRAVODAJ
Milí čtenáři, jaro je v plném proudu, sluníčko nám dává tolik potřebnou energii po zimě, tak se můžeme i v tomto vydání Bolehošťského zpravodaje zeptat pana starosty
na otázky, které Vás zajímají. Tak jdeme na
to, pane starosto.

Otázka č. 1: Otázka se týká provozní
doby obecního hostince. Ačkoliv obec je pouze pronajímatelem hostince, občany
by zajímalo, jestli nehrozí zavření hostince a zda provozovatel nezvažuje úpravu
pracovní doby.
Odpověď: Tato otázka je skutečně na provozovatele hostince. Podle informací od pana Bednáře
neuvažuje o uzavření hostince a zatím ani o změně provozní doby. Když bylo otevřeno každý den
kromě pondělí, býval v restauraci často sám bez hostů nebo jen s několika „štamgasty“, to byl
také důvod omezení provozní doby. Pan Bednář ale opět připravuje letní provoz s nabídkou grilovacích víkendů a s ochutnávkami různých značek piva. Změna letního provozu je závislá na
zájmu a návštěvnosti hostince. Doporučuji tedy obrátit se přímo na provozovatele a sdělit mu
svá přání nebo připomínky.

Otázka č. 2: Častou připomínkou v dotazníku, který občané vyplňovali vloni, byla údržba místních toků a rybníků. Mohl byste nám říci, zda obec plánuje
v tomto ohledu nějaká opatření?
Odpověď: Rybníky i vodoteče v našem katastru skutečně nevypadají z mnoha úhlů pohledu
upraveně a ani jejich stav není uspokojivý. Bohužel obec vlastní pouze jedinou z těchto vodních
ploch a to vodní nádrž na konci Lhoty. Ve Lhotě pak zbývají dvě nefunkční požární nádrže, kde
bude nutné do budoucna obnovit přivaděč. Ostatní vodní plochy obci nepatří a tak pouze apelujeme na jejich vlastníky, aby se alespoň o okolí těchto ploch starali. Vodní toky jsou až na výjimky ve správě Povodí Labe, a.s., Státního pozemkového úřadu, fyzických osob a nakonec nejmenší úsek (několik desítek metrů) vlastní obec. Dále záleží, zda vlastník je také správcem či
nikoliv. Přesto obec na letošní rok plánuje zakoupit vybavení pro údržbu břehů vybraných toků
v intravilánu obce, kde bude provádět alespoň sekání trávy a náletů. V nutném případě i likvidaci chemickou cestou.

Otázka č. 3: I třetí otázka je z dotazníků. Plánuje obec odpočinková místa (lavičky) a koše podél komunikací nebo na veřejných prostranstvích?
Odpověď: Otázka vybavení obce mobiliářem, jako jsou lavičky, koše, stojany na kola apod. jsme
v minulých letech již projednávali. Bohužel jsme zároveň řešili i poškozování autobusových zastávek, turistického altánu, sportoviště nebo zahrádky hostince. Nebylo by nejvhodnější v dané
době přidávat vandalům další předměty k likvidaci. V rozpočtu obce na letošní rok není s tímto
vybavením počítáno, ale např. pro příští rok by se tato myšlenka měla opět oprášit.
Děkuji panu starostovi za odpovědi, čtenářům za přízeň a všem krásné jarní dny.
Zdeňka Andržová

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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GDPR - co to je?
Od 25. května tohoto roku začne platit
obecné nařízení o ochraně osobních údajů
zvané GDPR. Firmy, organizace, zdravotnická zařízení, školy i úřady budou v řadě případů muset lidi žádat o souhlas se shromažďováním jejich dat a údajů.
V médiích jste se mohli dočíst různé scénáře, obvykle značně přehnané až drastické. Realita ovšem bude přeci jen trochu jiná. Je pravda, že ČR v tomto ohledu značně zaspala, a že naprostá většina organizací nedodržovala ani doposud platné předpisy na ochranu osobních údajů.
A jeden z hlavních důvodů je právě tento nedostatek. Obzvlášť u velkých organizací, e-shopů a
prodejců docházelo k manipulacím s osobními daty (např. k jejich prodejům třetím osobám).
Pokud organizace nevyhoví nařízením, budou riskovat i několikamilionovým pokutám. Na
druhou stranu zde bude větší ochrana osobních údajů osob, tedy i občanů. A co konkrétně to
může znamenat pro nás, občany? Není pravda, že na jakýkoliv osobní údaj bude zapotřebí získat
souhlas a že druhá strana nesmí uchovávat a zpracovávat naše osobní údaje. Vyžaduje-li to např.
plnění smlouvy (např. pracovní, kupní) nebo jiný právní důvod vyplývající z předmětu vztahu
mezi oběma stranami nebo tzv. oprávněného zájmu, není žádný souhlas zapotřebí.
A jak to bude ve vztahu mezi občanem a obcí či obecním úřadem?
Souhlas nebude zapotřebí u smluvních vztahů např. u evidence poplatků. Pokud nebudou
vyžadovány informace, které nejsou pro daný účel nutné (např. místo narození nebo víra u vybírání poplatků). To ovšem platilo i do května. Souhlas také nebude zapotřebí při zasílání SMS
zpráv v případě sdělení o nějakém nebezpečí, kde např. hrozí škody (může to být porucha vodovodu, plynovodu, přerušení dodávek elektřiny apod.). Informace, které obec sděluje prostřednictvím SMS zpráv, emailů nebo i telefonem na základě ústní dohody nebo vaší žádosti přes SMS
portál či webové stránky obce, nebude smět dále poskytovat. Ovšem aby nedošlo k náhlému
omezení služeb obce pro občany nebo abychom vás nemuseli všechny obesílat žádostmi o souhlas s ukládáním a zpracováním osobních údajů, došli jsme k následujícímu závěru.
Každá osoba má možnost si kdekoliv, kde sdělila své osobní údaje, požádat o výpis nebo
zprávu, jaké osobní informace jsou o něm vedeny a k jakému účelu. Zároveň má možnost požádat o výmaz těchto údajů (opakuji, netýká se to např. údajů vedených pro správu poplatků nebo
smluvních vztahů). Pokud někdo dostává např. nevyžádané informační SMS zprávy nebo emaily (o kulturních akcích, nabídkách apod.), má každý právo na výmaz a být tzv. zapomenut (obvykle je evidováno jméno, příjmení, telefonní číslo nebo email). V dalším kroku připravíme
přehledný formulář s dotazníkem, který bude souhlasem pro vámi poskytované osobní údaje pro
podobné účely. Pravděpodobně toto proběhne v průběhu několik následujících měsíců.
Co zejména patří podle GDPR mezi osobní údaje? Jméno, pohlaví, věk, datum narození,
osobní stav, identifikační číslo, rodné číslo, genetické údaje, údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje, osobní údaje dětí, email, telefonní číslo, IP adresa nebo fotografický záznam.
A jak je to s fotografiemi? U dětí do 13 let budou muset rodiče podepisovat ve školách
souhlas s umísťováním fotografií např. na web. Samozřejmě se nedoporučuje kohokoliv fotografovat na ulici nebo na akcích opravdu zblízka (podobně jako u fotografií na doklady) nebo při
„nevhodných“ situacích. Fotografovaná osoba může také požádat o vymazání fotografie. U veřejných akcí pořádaných obcí se na účely fotografování vztahuje tiskový zákon. Kromě citlivých
fotografií lze fotografovat bez většího omezení. Předpokládá se, že fotografie slouží pro kroniky, archivy obce a zpravodaje.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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S ohledem na aktuální stav, kdy se i naše obec připravuje na pravidla GDPR a mnohé odpovědi ještě neznáme, seznámíme vás s případnými dalšími povinnostmi nebo možnostmi
v dalším vydání zpravodaje.
Informace byly čerpány ze seminářů, školení a z veřejně dostupných zdrojů

Třídit / netřídit plasty?
Nedávno proběhlo v médiích, že Čína nechce plasty. Občas také slyšíme nebo čteme o
tom, že třídění plastů je nákladné. Mezi tím slyšíme mezi sousedy, že plasty vhozené do žlutých
kontejnerů stejně končí na skládce. Jednoduše, informace hýbou světem a kdo je má, rád je sděluje dál. Ovšem ne vždy jsou takovéto „zaručené“ zdroje pravdivé. Nakonec hru na tichou poštu
známe již z dob mateřské školy.
Podíval jsem se proto na jeden z ověřených zdrojů, kde se dozvíte o odpadech opravdu
hodně. A kdo nemá přístup na internet, ať požádá rodinu, známé nebo souseda a jedno posezení
u kávy na několik minut věnuje zhlédnutím např. velmi zajímavých videí. Pro jednou ta změna
odpoledního programu stojí za to.
A cože se tam dozvíte? Např. mnoho informací o třídění, o dalším nakládání s vytříděným
odpadem, o tom, co dáváme do popelnic – samozřejmě zbytečně a mnoho dalších praktických
informací k odpadům.
A pokud vám dává třídění odpadů smysl, předejte ostatním např. webové stránky. Je to
lepší, než si hrát na tichou poštu.
Navštívit můžete i webové stránky obce nebo obecní facebook, kde také občas uveřejňujme zajímavé informace na toto téma. Dále pak www.mojeodpadky.cz nebo www.ekokom.cz.

3 důvody proč třídit plasty:
Ekonomický
za vytříděný obalový odpad obec získá odměnu, za nevytříděný odpad obec/město pouze platí.

Ekologický
50 % vytříděného plastu je obchodovatelná, materiálově využitelná surovina. Druhá polovina se
používá jako alternativní palivo.

Potenciální
vstupní surovina je pro další vývoj nových zpracovatelských technologií nezbytně nutná.

Upozornění motoristům
Z důvodu 2. etapy rekonstrukce krajské silnice č. II/298 mezi obcemi Ledce - Opočno, dojde k úplné uzavírce v úseku Polánky nad Dědinou - Ledce. Objízdné trasy budou značeny:
- pro osobní i nákladní dopravu ve směru Opočno – Třebechovice p. O. (Opočno, Týniště n.
O., Třebechovice p. O.)
- pro osobní dopravu ve směru Třebechovice p. O. – Opočno (Třebechovice p. O., Jeníkovice,
Jílovice, Mokré, Opočno)
- pro nákladní dopravu ve směru Hradec Králové – Opočno (Slezské předměstí, Černilov,
Králova Lhota, České Meziříčí, Opočno)
Platnost úpravy: termín od 16. 04. 2018 do 03. 06. 2018
Petr Kubíček

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od
kterých máme souhlas se zveřejněním,
kteří obdrželi blahopřání od obce nebo
již došlo ke zveřejnění v obecním rozhlase.

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Srdečně blahopřejeme.

Oldřich Holub
93 let
Anežka Bartošová
87 let
Jarmila Říčařová
87 let
Zdeněk Boukal
86 let
Jiří Bouška
86 let
Václav Hlávka
84 let
Josef Moravec
84 let
Zdeňka Bednářová
84 let
Jan Ježek
75 let
Marie Šimerdová
75 let
Marie Moravcová
70 let
Marie Drašnarová
70 let
Marie Linková
70 let
manželé Jarmila a Jiří Fišerovi
- platinová svatba (70 let)

Z ŘAD NAŠICH SPOLUOBČANŮ ODEŠLA:
Anna Nováková ve věku 84 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
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Dne 27. 3. si před 70 lety řekli své „ano“
manželé Jarmila a Jiří Fišerovi
z Bolehoště - Lhoty.
Ke svatbě, která nese název
platinová, briliantová nebo blahodárná,
jim celá rozvětvená rodina přeje jen to nejlepší,
především pevné zdraví, pohodu
a na další společné cestě
hodně lásky, porozumění a tolerance.
Za vše, co pro nás dělali a dělají,
děkují všichni z Mostu a Ostravy.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Taneček přes šest vesnic
Znáte pohádku „Taneček přes dvě
pekla“? Tato pohádková hudební komedie
se odehrává v pekle, kde hrají prim rozpustilé čertice a nafoukaný vesnický mládenec. Podobně se dá pojmenovat i plesový večer, který
pořádá šest obcí na pomezí rychnovského a královéhradeckého okresu. Na 100 tanečních párů a
možná i nějaká ta čertice nebo mládenec navíc se bavilo na 16. Společenském plesu. Ten se konal v sále Obecního hostince v Bolehošti a to poslední lednovou sobotu. Hlavním programem
byla hudební skupina Streyci a rychnovské taneční seskupení Women’s se svým vystoupením
Sestry v akci a Jackson and ladies. Slavnostní večer uvedl a dále jím provázel starosta Bolehoště
P. Kubíček. Celý večer se všichni návštěvníci skvěle bavili, k čemuž přispěla i bohatá tombola a
výborná
kuchyně.
Půlnoční pauza obvykle patří ke slabším chvilkám plesů,
ovšem v Bolehošti je
to čas předávání
hlavních cen. A když
16. ročník, tak také
16 krásných cen, které na návštěvníky
čekaly.
Po jedné hodině ranní dorazil ke
dveřím hostince první autobus, který zajišťoval nejen svoz
z okolních obcí, ale
také cestu plesových
návštěvníků domů. O
půl třetí dohráli
Streyci závěrečnou
skladbu a nasměrovali zbývající hosty
k odjezdu posledního
autobusu.
Za pořádající
obce můžeme být
s letošním
plesem
spokojeni a věříme,
že si výbornou zábavu užili i všichni hosté.
Petr Kubíček
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Ocenění Bolehošťského zpravodaje
Redakční rada krajského zpravodaje „U nás v kraji“ připravila soutěž zpravodajů Královéhradeckého kraje za rok 2017.
Ze zhruba stovky přihlášených zpravodajů vybrala redakční rada desítku finalistů. Vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže a předávání čestných ocenění za umístění se konalo ve
středu 21. března za účasti starostek, starostů a redaktorů místních periodik v sídle Khk.
V kategorii celobarevný zpravodaj se nejlépe umístily Bělohradské listy následované
Broumovskými novinami a Kopidlnskými listy.
V kategorii zpravodaj s barevnou obálkou zvítězil Novobydžovský zpravodaj. Na stupně
vítězů ho doprovodily zpravodaje „Orlice“ (Kostelec nad Orlicí) a Kalensko (Dolní Kalná a
Slemeno).
Zvláštní cenu za černobílý zpravodaj získaly Lovčice.
Poslední vyhlašovanou byla kategorie formátu A5. V ní byl nejúspěšnější Bolehošťský
zpravodaj. Druhou příčku obsadil Deštník (Deštné v Orlických horách) a bronz braly Libáňské
noviny.
Porota složená z členů redakční rady zpravodaje „U nás v kraji“ hodnotila celkový dojem,
grafickou přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní stranu.
Další ročník soutěže se uskuteční za rok.
Za obec a redakční radu Bolehošťského zpravodaje se předávání zúčastnil Petr Kubíček a
Ing. Hynek Černý.
Za úspěchem našeho zpravodaje je samozřejmě výborně odvedená práce všech, kteří se na
přípravě zpravodaje podílejí. Je to práce redakční rady i jazykových korektur. K tomu také patří
kvalitní články od všech přispěvovatelů. Všem děkujeme.
Petr Kubíček
(zdroj: webové stránky Královéhradeckého kraje)
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Za sportem na sál
Ve zpravodaji vás pravidelně informujeme o úpravách společenského sálu. Naposledy
proběhla rekonstrukce podsálí, kde vznikla šatna pro sportovce, divadelníky či hudebníky.
V šatně jsou i uzamykatelné skříňky, které lze využívat k ponechání sportovního vybavení.
V současné době využívají sál ke sportovním účelům ženy z Očelic (volejbal), mladí sportovci
z Bolehoště a Lipin (florbal) a jednotlivci k badmintonu. K dispozici je volejbalová síť (možnost
využití i na líný tenis), dále branky na florbal, pěnový míč na nohejbal a dva nové pingpongové
stoly včetně míčků a pálek. Toto sportovní vybavení je k zapůjčení zdarma. V minulosti zde byly i turnaje ve stolním tenise. Jakýkoliv sportovní turnaj mohou uspořádat i občané Bolehoště.
Na veřejnou akci
lze čerpat finanční příspěvek
od obce. Případní zájemci o využití sálu musí
mít vyplněnou
registraci, kterou
zanesou
na
obecní úřad, případně ji mohou
ponechat u provozovatele hostince. Pro místní
občany je využití
sálu od jara do
podzimu zcela
zdarma (v zim-

ním období je
hrazen pouze poplatek za topení).
Sál lze využívat
v provozní době
hostince
nebo
případně po další
domluvě na OÚ.
Zdeňka Andržová
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Taneční
Na začátku letošního roku 14. ledna jsme se sešli s několika nadšenci na druhém ročníku
pokračovacích tanečních. Výuku jsme opět ponechali na tanečních mistrech, manželech Prouzových z Hradce Králové. Po sedm nedělních večerů jsme se učili mnoha tancům, ať už přes ty
známé jako jsou polka, valčík, waltz, tango i jiné jako cha-cha, jive, mazurka, foxtrot, blues,
rumba, country a disko tanec, zvaný clok. Toto všechno jsme si mohli v pátek 2. března vyzkoušet na závěrečném věnečku. Sem si mohl ještě každý pozvat své přátele, a tak se nás sešlo na
závěrečném věnečku asi 90 tanečníků a tanečnic. Celý večer nám taneční mistři obohatili malým
překvapením, kde se svojí skupinou přátel historických tanců předvedli krásné předtančení s
několika ukázkami historických tanců. Večer jsme si ještě zpříjemnili malou tombolou, kdy
každý za sebe přinesl nějaký malý dárek. Dle ohlasů tanečníků si myslíme, že se tato celá akce
podařila a že všichni na ni budou v dobrém vzpomínat. Na závěr bychom chtěli poděkovat
Obecnímu úřadu Bolehošť za poskytnutí společenského sálu a panu hostinskému za výbornou
obsluhu.
Prause Petr
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Konec 1. pololetí
školního roku 2017/2018
Po pěti měsících snahy a světlých i
slabších chvil nastal konec pololetí, který
rozděluje školní rok na dvě poloviny, z nichž je každá ukončena hodnocením naší společné práce. Čas vydechnout a začít znovu s čistým štítem.
A tak ve středu 31. ledna učitelky rozdaly výpisy z vysvědčení, které si žáci nechávají
doma a až na konci školního roku dostanou celkové vysvědčení za 1. a 2. pololetí.
Mnozí opravdu vynaložili všechno úsilí, aby výsledky byly co nejlepší, někteří mají ještě
řadu rezerv, a je jen málo těch, kteří pracovali hůře. Nás učitele samozřejmě těší, když píšeme
známky pěkné a můžeme se radovat z úspěchů žáků.
Velká pochvala patří všem těm, kteří prospěli s vyznamenáním, ale i těm, kteří sice vyznamenání nemají, ale přesto se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků v rámci svých možností a schopností. Chválíme.
Radost máme i z výsledných známek z chování – jsou to jen samé jedničky.
Do výčtu chválených zahrnu i poděkování učitelkám školy a také rodičům, kteří svým dětem dávají lásku a poskytují jim jistotu a pomoc při jejich cestě za vzděláváním.
Mgr. Hana Boukalová, řed. školy
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Karneval v mateřské škole
„Kašpárci a kouzelníci,
princezny a zvířátka.
Do školky dnes místo dětí,
přišla celá pohádka.“
Ve středu 28. 2. 2018 se naše
mateřská škola jako mávnutím kouzelného proutku proměnila ve školku pohádkových bytostí. Nastala nám totiž
doba karnevalu a maškarních bálů. Děti chodily do školky vybaveny rozmanitými maskami. Katka byla za ledovou královnu, Sabinka s Elenkou představovaly kouzelnice, přišel i Mareček
převlečený za medvídka. Innuška se
proměnila ve Sněhurku, malinká Nelly
byla roztomilý jednorožec. Stellince
slušel kostým sestřičky, která pomáhala doktorce Nelince. Nechyběli ani čert
s andělem, za které se převlékly Klárka
a Natálka a nejmenší včelka Mája vytáčela s muchomůrkou Kryštůfkem.
Celý den se nesl ve znamení soutěží, her, tanečků, rejdění a dovádění.
Nejdříve jsme si jednotlivé masky
představili a pak už hurá do soutěžení.
Jako první přišla
na
řadu
,,židličková“, potom jsme krmili
šaška
házením
míčků do bříška a
do pusy a zatančili
jsme si s balonky
mezi čely.
Vyvrcholením celého našeho
maškarního reje
byl průvod masek
v doprovodu rytmických nástrojů
a veselých melodií
linoucích se z přehrávače.
Naším
karnevalovým do-
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váděním jsme obveselili i žáky v obou třídách základní školy. Předškoláci měli možnost neformálně prozkoumat prostory školní třídy.
Akce se velice vydařila a děti si „školkový“ karneval užily. Ceníme si vstřícné spolupráce
všech rodičů. Děkujeme.
Natálie Jarkovská a Iva Beňová, učitelky MŠ

Jaro už je tu
Jaro, jaro už je tu,
sníh se mění na sněženky,
slunce sype z peněženky na zem tisíc zlatých dukátů.
Však jsme se načekali za dlouhých zimních večerů a tmavých rán, kdy už to konečně bude, kdy zima skončí a my se potěšíme z nadcházejícího nejkrásnějšího ročního období. Všem se
nám navrací zdraví, chřipka je zažehnána.
Stalo se zvykem, že děvčata, tak jako chlapci chodí koledovat. Ve školce jsme využili příležitosti zatančit a zahrát si v duchu lidových tradic. Děvčata představovala husopasky,
s proutky a pomlázkami pásla na louce husičky a chlapci je z povzdálí pozorovali. Všichni pospolu v jednom kole tančí, zpívají, děvčata vyplácejí. Jemně, něžně, s úsměvem probíhá hra
v duchu lidových tradic. Chlapci na oplátku přinesli drobné sladkosti a děvčata obdarovali.
Je příjemné něco dostávat, ale umět obdarovat, podělit se, je pro malé děti velká zkušenost.
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Tak tedy jedna koleda na závěr, to
proto, abyste všichni byli hodně zdraví a
také proto, aby na opravdovou koledu
znělo i něco neopotřebovaného!
Koleda, koleda jarní trávo, ať je tady
všechno zdrávo,
Koleda, koleda, travičko, poskoč ještě
maličko,
A pak ještě výš, udělej nám skrýš!
Pro vajíčka, pro zajíčka, i pro toho
koledníčka, co si pokoj nedá a vajíčka
hledá.
Iva Beňová, uč. MŠ
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Divadlo pro děti
V pátek 16. 03. 2018 zavítalo do naší školy divadlo ALE-NA z Hradce Králové, tentokrát
s velmi netradičním představením a to se Španělskými pohádkami.
Celý program byl doplněn spoustou autorských písní právě v divokém rytmu flamenca.
Děti měly možnost zhlédnout tři hudební pohádky na motivy třech španělských příběhů.
První z pohádek byla pohádka o Opici a jabloni. Ta pojednávala o vytrvalosti, kterou potřebujeme, abychom dosáhli svých stanovených cílů. Druhá pohádka se jmenovala Žabí panenka. Jak už název napovídá, krásná panna byla zakletá v nehezkou žábu, kterou mohla vysvobodit
jen opravdová láska. Třetí a zároveň poslední příběh vyprávěl O nespokojené Franceskitě krásné panně, která byla velmi pyšná, a i když už měla všeho dost, stále chtěla víc a víc. A jak
už to tak bývá, kdo chce víc, nemá nic a milá Franceskita o všechno přišla.
Byly to velmi poučné a zábavné příběhy, které by se daly přirovnat ke třem příslovím.
Vytrvalost vede k cíli
Láska hory přenáší
Pýcha předchází pád
Myslím, že se představení dětem líbilo a budeme se těšit na další příběhy a pohádky
z dílny hradeckého divadla. Nakonec jsme se rozloučili společnou „španělskou“ písní a poděkovali hlasitým potleskem.
Natálie Jarkovská DiS., uč. MŠ
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Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou

Zápis
k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019
se koná v pondělí 09. 04. 2018
v budově Základní školy a mateřské školy Bolehošť
v I. třídě v 1. patře
v době uvedené na osobní pozvánce.
Srdečně zveme děti, které k 1. září 2018 dosáhnou 6 let věku.

Činnost Sokola
V roce 2018 se výbor sokola scházel
v pravidelných schůzkách, kde se plánovaly
chystané akce. Mezi ně patřila pravá česká
zabijačka, kterou si uspořádali členové sokola a přátelé spolku. Další akcí byla již tradiční oslava Mezinárodního dne žen 11. 3. 2018.
Akce se účastnilo zhruba 50 účastníků, skvělá obsluha v podání mužů završila perfektní odpoledne. Již tradiční oslava Velikonoc proběhla ve čtvrtek 29. března a samozřejmě nemohlo chybět zelené pivo, které nám dodává dlouhodobý dodavatel piva, pivovar Primátor Náchod. Na
takovéto akci rozhodně nesměla chybět živá hudba a skvělé občerstvení. Nastávající akcí je pálení čarodějnic, které se koná 30. dubna a určitě nebude chybět skvělé občerstvení. Další velkou
akcí bude oslava sv. Floriana, patrona hasičů, kde ve spolupráci se SDH Bolehošť proběhne
okrsková soutěž 19. okrsku, do kterého spadají obce Přepychy, Bolehošť, Ledce, Jílovice a Očelice. Zároveň proběhne oslava 140 let založení sboru dobrovolných hasičů v Bolehošti, to vše se
bude konat v sobotu 5. května 2018 v areálu Sokola Lipiny.
Připravil Petr Prause

Oslava MDŽ
Ani chřipková epidemie, která postihla nejen náš kraj, ale i hodně občanů a dětí z naší obce, nezabránila oslavě svátku MDŽ.
Za krásného, opravdu již jarního počasí, které bylo v neděli 11. března t.r. přišlo do klubovny SK Sokola Lipiny oslavit svátek žen na 50 účastníků – žen i mužů. Slova vřelého podě-
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kování ženám zazněla z úst předsedy Sokola Míry Másla. Blahopřání a kytičku předali zástupci
OV KSČM Rychnov a přípitkem na zdraví a „Díky vám, ženy“ mohla oslava tohoto tradičního
svátku začít. Stoly v klubovně se prohýbaly pod „nezdravou“, ale výbornou sladkou i slanou
„výživou“, kterou si ženy napekly a vytvořily. Obsluha mužů – členů Sokola Lipiny, se měla
také co ohánět. Řízky, které muži napekli, zmizely v krátké době a stále bylo co nalévat. Při červeném i bílém vínečku probíhala diskuze u stolů, které byla přítomna i Soňa Marková, expertka
na oblast zdravotnictví. A tak i v tento milý den se přítomní mohli dozvědět o nelichotivém stavu v náchodské i rychnovské nemocnici. Ale zkazit si tím svátek ženy nenechaly. Cvičenky Sokola předvedly svůj program, kterým přispěly k další pokračující dobré atmosféře.
Hana Joštová

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 35 -

O činnosti sboru
Vážení spoluobčané, držíte v rukou
nové číslo zpravodaje a s ním pravidelné
novinky o činnosti našeho sboru.
Před Vánocemi jsme pro malé hasiče
uspořádali tradiční vánoční besídku. Děti donesly vánoční cukroví, zazpívaly si koledy a obdržely drobné dárečky.
Dne 6. ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Kromě 37 našich členů se jí
zúčastnilo také 16 hostů z okolních sborů (SDH Přepychy, Záhornice, Očelice, Jílovice, Ledce a
Týniště nad Orlicí). Zároveň jsme během ledna a února také navštívili výroční valné hromady
výše jmenovaných sborů.
V pátek 23. února se konal již 122. Hasičský ples. Celým večerem až do ranních hodin nás
provedla kapela STANĚK MUSIC z Nového Města nad Metují, která na parketu i mimo něj přispěla k báječné atmosféře. Ještě jednou bychom rádi touto cestou poděkovali všem sponzorům.
Následující den, 24. února, jsme uspořádali dětský maškarní karneval. Ten byl zahájen tanečním vystoupením skupiny CCG dance z Týniště nad Orlicí. Pro děti byla připravena tradiční
soutěž masek, z nichž bylo opět obtížné vybrat ty nejlepší. Všechny masky byly odměněné
drobnými cenami. Také jsme připravili tradiční oblíbené hry v hodu na Garfielda, židličkovanou
a mnoho dalších, za které děti získaly drobné odměny.
Vzhledem k počasí jsme 5.
března přesunuli hasičský kroužek
na Balaton. Využili jsme zledovatělé
plochy a děti si zde zahrály hokej. 
Závěrem bych vás rád upozornil na akce, které připravujeme
v následujících měsících. V dubnu
proběhne každoroční sběr železného
šrotu. V následujícím měsíci oslaví
náš sbor již 140 let od založení.
V souvislosti s tímto výročím se budou konat oslavy a letos také okrsková soutěž. Obě tyto akce proběhnou dne 5. května 2018 na hřišti
v Lipinách, o jejich programu vás
budeme přesněji informovat na plakátech. Srdečně vás zveme na oslavy
a přijďte podpořit naše družstva
v okrskové soutěži požárního útoku.

Za SDH Bolehošť kulturní referent
Vojtěch Drašnar
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První jarní přírůstek
hříbě Nero
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Oblastní charita Hradec Králové

velice děkuje všem dárcům

Tříkrálové sbírky 2018,
kteří přispěli celkem 1 483 278 Kč
Výtěžek je určený pro pomoc rodinám, které doma pečují o dítě s
postižením, domácí hospicovou péči a odborné sociální poradenství.
Výtěžek z Třebechovicka bude využitý pro zajištění pečovatelské služby
regionu. Část výtěžku je určená na humanitární pomoc v ČR i zahraničí.

V Bolehošti
přispěli dárci celkem 7 088 Kč.
Vážíme si Vaší důvěry a podpory.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc lidem v nouzi.
Děkujeme koledníkům, rodičům, průvodcům, duchovním,
zástupcům úřadů a dalším hodným lidem za pomoc a za čas,
který sbírce věnovali.
Na rozpečetění pokladniček a počítání peněz dohlížel pověřený pracovník obecního úřadu. Vyúčtování sbírky a správné využití prostředků kontroluje Magistrát hl. města Prahy.

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové,
www.charitahk.cz

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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„ZELENÁ SOBOTA“

7. 4. 2018

Obec zve občany, kteří se chtějí zapojit
do jarního úklidu přírody a prostředí kolem nás,
a chtějí podpořit celorepublikovou akci

„UKLIĎME ČESKO“.
Sraz je v 9:00h u obecního úřadu.
Akce je vhodná nejen pro rodiče s dětmi a místní spolkové organizace.
Na místě budou všem předány pytle na odpadky a další pokyny.
K dispozici bude i malé občerstvení.

Akci podporují:
Nadační fond VEOLIA, Komerční banka, Ministerstvo životního prostředí, SAINT-GOBAIN, LESY
ČR, ŠKODA AUTO, Kaiser servis a další.
www.uklidmecesko.cz

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 41 -

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
bude probíhat též 7. 4. 2018 v době 9-10 h u obecního úřadu
Uložit zde MŮŽETE předměty, které náleží do běžného směsného komunálního odpadu, ale vzhledem k objemu se nevejdou do běžných nádob (popelnic):
např. polystyren, matrace, podlahoviny (např. linoleum, koberec), sanitární
technika (např. umyvadlo, toaletní mísa, sprchový box, akrylátová vana), výrobky se sklem (např. zrcadlo, drátosklo, autosklo či jiné upravené rozměrné
sklo), zahradní hadice, nábytek, rozměrné plastové díly apod.
Ukládat zde NELZE předměty a materiál určený do tříděného sběru (plast,
sklo, papír, kov), dále nebezpečný odpad (např. azbestové a umakartové
desky), chemický odpad (např. znečištěné obaly od olejů, barev a jiných
chemických látek), elektro spotřebiče, biologický odpad, jakékoliv tekutiny,
stavební suť, zeminu, pneumatiky, textil a jiné.
Předměty, které jsou příliš těžké nebo rozměrné pro umístění do kontejneru, musí být demontovány nebo děleny na menší díly, jinak mohou být vráceny.
Ostatní druhy odpadu, které nepatří do směsného komunálního odpadu,
velmi objemný odpad, stavební odpad, nevhodná zemina nebo nepřiměřené
množství uvedených odpadů, můžete odkládat přímo na sběrném dvoře
spol. ODEKO Týniště n. O. (sběrný dvůr se nachází v Albrechticích n. O. – cca
200 m za Albrechticemi n. O. ve směru na Borohrádek odbočte vpravo, dále
asi 500 m k přijímací kanceláři, tel. 494 372 182).
Odkládané díly předávejte pouze osobně!
Tento sběr není určen pro odpad vzniklý z podnikání!
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SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ OBCE BOLEHOŠŤ
na duben - červen 2018
DATUM

- NÁZEV AKCE ................................................ MÍSTO KONÁNÍ

6. duben

- Divadelní představení SBOROVNA ....... Společ. sál Obec. hostince

30. duben

- Pálení čarodějnic ................................................... hřiště SK Lipiny

5. květen

- Floriánská jízda + okrsková soutěž hasičů .............. hřiště SK Lipiny

5. květen

- Oslavy 140. výročí SDH ........................................ hřiště SK Lipiny

květen

- Vítání občánků ............ společ. místnost OÚ (objekt Obec. hostince)

23. květen

- Putování za divadlem - 60´s aneb Šedesátky ............ zájezd do Prahy

2. červen

- Dětský den ............................................................ hřiště SK Lipiny

7. červenec

- Turnaj v plážovém volejbale .................................. hřiště SK Lipiny

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínů. Podrobnější informace k jednotlivým akcím
najdete na informačních deskách a stránkách obce.

Všem fandům a zájemcům o účast na Gulášových slavnostech sdělujeme, že
jsou již zveřejněna pravidla a pokyny pro účast v soutěžích o nejlepší guláš.
Pokyny jsou platné i pro ostatní prodejce.
Zájemci si je mohou stáhnout na webových stránkách obce
http://www.obecbolehost.cz/gulasove-slavnosti,
kde budou postupně zveřejňovány i další informace.
Sledovat můžete i obecní Facebook
https://www.facebook.com/obec.bolehost/
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Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

Ředitelka školy
přijme od nového školního roku 2018/2019
kvalifikovaného pedagoga na pracovní pozici:
učitelka I. stupně ZŠ – pracovní úvazek 100 %
nebo
učitelka I. stupně – předpokládaný pracovní úvazek 50 - 60%
vychovatelka školní družiny - předpokládaný pracovní úvazek 70 %.
Pracovní pozici učitelky a vychovatelky lze skloubit
pro jednoho pracovníka.
Nabízíme:
 rodinné prostředí malotřídní školy
 nízký počet žáků ve třídě
 vybavení učeben interaktivními tabulemi a počítači
 možnosti osobního rozvoje a seberealizace
Požadujeme:
 odbornou kvalifikaci podle zákona č. 379/2015 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění
 práci ve třídě se spojenými ročníky
 znalost AJ a práce s počítačem
 schopnost spolupráce s ostatními pracovníky školy
 ochotu podílet se na koncepci rozvoje základní školy a aktivní zapojování
se do školních a mimoškolních akcí
 hudební či výtvarné nadání vítáno
Platové zařazení: v souladu s NV č.564/2006 Sb., v platném znění
Nabídky zasílejte do 30.04.2018 na níže uvedené kontakty.
Kontaktní údaje:
Mgr. Hana Boukalová
Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou
Bolehošť 21
517 31 Bolehošť
zs@bolehost.cz
tel: 494 627 148

