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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
jsme v roce 2019, v roce, kdy budeme
slavit 30. výročí od sametové revoluce.
Stejně tak tomu letos bude i 30 let, co
jsem se narodil. Velmi si cením, že mohu
žít v době volného cestování, svobody
projevu názorů, v období, kdy se naše
republika řadí mezi vyspělé a svobodné
země západní Evropy.
Je pro mě velkou ctí, že mohu navázat
na starostování mého pradědy Josefa Šimerdy (na fotce s harmonikou), rodáka
ze Lhoty, který vedl naši obec během
těžkého období 2. světové války, než byl
v roce 1948 odstaven tehdejší komunistickou stranou, v té době nastupující k moci.
Do úřadu jsem tedy nastoupil symbolicky
70 let po něm.
Vím, že moje funkce vyžaduje velkou
dávku odpovědnosti a odolnosti, je časově náročná a je ode mne hodně očekáváno. Přesto nelituji, že jsem se na základě
výsledků podzimních komunálních voleb
rozhodl stát se starostou obce Bolehošť.
Těší mě moje rozhodnutí sestavit vlastní
kandidátku týden před uzávěrkou, těší mě
důvěra Vás voličů, kteří se mě rozhodli
volit. Již teď vnímám, že mě tato „práce“
vnitřně naplňuje.

Chci apelovat na všechny občany, neváhejte za mnou přijít s čímkoliv, co Vás
trápí, se zajímavým nápadem nebo se
jen zastavte na kus řeči. Velkou spoustu
z Vás osobně znám, ostatní chci poznat.
Neplánuji pouze sedět na obecním úřadě
a na všechno koukat „shora“. Budu pravidelně obcházet obec, přičemž se naskýtá
možnost se seznámit s novými obyvateli
(děkuji za pozvání na vánoční opékání
buřtů na Solnické ulici) nebo si promluvit
se známými. Stejně tak mě zajímá i stav
okolní přírody. Je podle mě žádoucí věnovat se zejména lepší zádrži vody v krajině.
Jako nový starosta jsem přebral několik
nastartovaných projektů, některé s radostí, jiné se starostmi. Seznamuji se
se vším, co moje funkce obnáší, postupně
se všechno nabaluje. Velkou výzvou je,
stát se „odborníkem“ téměř na všechno,
přeskakovat z jednoho oboru do druhého,
pamatovat si hromadu věcí a samozřejmě
to nejdůležitější, jednat s Vámi, občany.
Mějte se mnou trpělivost, nečekejte, že
bude všechno hned. Realizovat projekty od počátku do konce, zejména ty stavební, zaberou spoustu času. Dám tomu
maximum. Spoléhám na podporu zastupi-

telstva, očekávám od něj zpětnou vazbu
a konstruktivní debatu v každé záležitosti.
Jakub Šimerda starosta Bolehoště

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 9/2018 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 27. 9. 2018 na obecním úřadě v 17 hodin.
–
–
–
–
–
–

Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen M. Végsö (osobní důvody)
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Máslová, 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 M. Máslová a P. Prause.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 1/9/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Máslovou 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. 12, 13,
14).
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 2/9/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 8/2018
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové
č. 10/2018 a 11/2018

opatření

– Paní účetní seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 10 (viz.
příloha), které již schválil pan starosta
29. 8. 2018 a zastupitelé jej berou na
vědomí.
– Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 11/2018 (viz. příloha).
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 3/9/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 11/2018.

Bod č. 5: Zasíťování stavebních parcel
a) stanovení podmínek prodeje

– Zastupitelé projednali podmínky prodeje
stavebních parcel v Koutech:
– - možnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude do do 31. 1. 2019, výše
zálohy je stanovena na 200.000,- Kč a při
splatnosti do uvedeného data s cenou 800,Kč/m2. Další podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/9/2018

– Zastupitelé obce schvalují podmínky
pro prodej stavebních parcel v Koutech.
Cena za 800,-Kč/m2 při uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní do 31. 1. 2019
a zaplacení zálohy 200.000,- Kč.

b) zajištění dělení parcel dle projektu

a následně vklad do katastru nemovitostí
– zastupitelé berou informace na vědomí
Bod č. 6: Pronájem obecního hostince
– Záměr o pronájmu hostince byl zveřejněn
a lhůta pro podání nabídek byla do středy
26. 9. 2018. Nabídky podali 3 zájemci:
Marcela Seichter – Brno, Pavel Lacko – Rasošky, Erik Kališ – Lhota u Potštejna
– Byla vybrána nabídka paní Marcely Seichter.
– Hlasování: pro 7 : proti 0 : zdržel 1 (Kramář)

Usnesení č. 5/9/2018

– Zastupitelé vybrali nabídku na pronájem
obecního hostince od paní Marcely Seichter a pověřují starostu k uzavření nájemní
smlouvy.

Bod č. 7: Koupě pozemku na školní zahradě

– Zastupitelům byl předložen návrh na odkoupení zbývajícího pozemku na školní zahradě od pana Jířího Dubna.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 6/9/2018

– Zastupitelé schválili nákup pozemkové parcely p.č. 297/3 na školní zahradě od pana
Jiřího Dubna za celkovou cenu 5.000,- Kč
a pověřují starostu k uzavření kupní smlouvy.

Bod č. 8: Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2019 – Centrum
Orion, z.s.

– Zastupitelům byla předložena žádost o dotaci na osobní asistenci pro Jiřího Wiliama
Patrného od společnosti Centrum ORION.
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Výše dotace bude 2.000,- Kč za školní měsíc od podpisu smlouvy (max. 20 tis Kč
za celý školní rok). Žádost bude zařazena
do rozpočtu obce na rok 2019.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

níku I. část a souvisejícím majetkovým
vztahům

– Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí žádosti o dotaci na rok 2019 od společnosti
Centrum ORION Rychnov nad Kněžnou
na osobní asistenci, která bude zařazena
do rozpočtu obce na rok 2018.

Bod č. 11: Doplnění dopravního značení
u chodníku 1. část

Usnesení č. 7/9/2018

Bod č. 9: Stanovení nových podmínek
pro obecní knihovnu

– Zastupitelům byla předložena ke schválení
zřizovací listina obecní knihovny a knihovní řád.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 8/9/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu na Obecní knihovnu Bolehošť.

Usnesení č. 9/9/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje knihovní řád
pro Obecní knihovnu Bolehošť.

Bod č. 10: Informace k zaměření chod-

– Zastupitelé byli seznámeni s postupem činností ohledně zaměření chodníku I. část,
souvisejícími s majetkovými vztahy a berou tyto informace na vědomí.

– Dojde k doplnění dopravního značení
u chodníku I. část. Zastupitelé berou tuto
informaci na vědomí.

Bod č. 12: Informace školy o aktuálních
výdajích

– Paní ředitelka informovala zastupitele
ohledně aktuálních výdajů – požadavky
na platy a odvody zaměstnanců ZŠ a MŠ
Bolehošť.

Bod č. 13: Nákup vodoměrů

– Byla předložena žádost k nákupu 21ks vodoměrů od ﬁrmy AQUA Servis a.s. v hodnotě 11.588,- Kč bez DPH.

Bod č. 14: ostatní
a) informace o ukončení pracovního poměru
Lukáše Mencla – bude zveřejněna výzva

na obsazení této pracovní pozice
b) ﬁnanční kontrola v ZŠ a MŠ – kontrola
byla provedena ﬁrmou ESOP Rychnov nad
Kněžnou – po obdržení vyhotoveného zápisu z kontroly bude pozvána paní ředitelka Mgr. Boukalová a účetní paní Senková
k vyjádření závěrům z této kontroly.
c) obecní pozemky v Lipinách u č.p. 18 p. Mencl bude vyzván k uvedení pozemku
do původního stavu
d) ﬁnanční výbor seznámil zastupitele se závěrem kontroly hospodaření obce Bolehošť
za první pololetí 2018 (viz. zápis z kontroly
v příloze)
– Zastupitelé berou na vědomí závěr kontroly
ﬁnančního výboru na obci Bolehošť.
– Kontrolní výbor seznámil zastupitele se závěrem kontroly obce Bolehošť za I. pololetí
2018 (viz. zápis z kontroly v příloze).
– Zastupitelé berou na vědomí závěr kontroly
kontrolního výboru na obci Bolehošť.

Bod č. 15: Diskuze
Bod č. 16: Závěr

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 20.30 hod. ukončil.

Zápis č. 10/2018 o průběhu ustavujícího zasedání obecního zastup. konaného dne: 31. 10. 2018 v obec. hostinci v 17 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva

– Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť
(dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 hodin dosavadním starostou obce
Petrem Kubíčkem („dále jako „předsedající“).
– Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
– Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Bolehošť zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 23. 10. 2018 do 1. 11. 2018.
Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
– Předsedající schůze dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

– Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona
o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu
předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
– Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Bolehošť a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva

4

ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu (příloha
č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl
složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Bod č. 1: Určení ověřovatelů a zapisovatele

– Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu
Jana Bašeho a Hana Kučerovou a zapisovatelem Zdeňku Andržovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 1/10/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu J. Bašeho
a H. Kučerovou.

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. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům. Předsedající dal
hlasovat o návrhu programu.

3) Volba starosty a místostarosty

– určení počtu místostarostů
– určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
– určení způsobu volby starosty a místostarosty
– volba starosty
– volba místostarosty

4) Zřízení ﬁnančního a kontrolního vý
boru

– určení počtu členů ﬁnančního a kontrolního
výboru
– volba předsedy ﬁnančního výboru
– volba předsedy kontrolního výboru
– volba členů ﬁnančního výboru
– volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Zvolení zástupce pro ODEKO
7) Diskuse
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 2/10/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání včetně jeho doplnění.

Bod č. 3: Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:

– Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 3/10/2018
Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
– Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná
ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 4/10/2018
Zastupitelstvo obce Bolehošť v souladu
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

– Předsedající konstatoval, že nestanoví-li
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu
způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno
výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné
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návrhy nebyly podány.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 5/10/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím.
– Předsedající dále upozornil, že nejdříve
proběhne volba starosty a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta
bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta
již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

– Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci starosty.

Byly podány dva návrhy do funkce starosty.
1. Petr Kubíček
2. Jakub Šimerda

– Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
– Hlasování Petr Kubíček : pro 3 : proti 6
– Hlasování Jakub Šimerda : pro 6 : proti 3

Usnesení č. 6/10/2018

– Zastupitelstvo obce Bolehošť volí starostou
Jakuba Šimerdu.
– Po zvolení starosty převzal starosta vedení
zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

– Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci místostarosty.

Byly podány dva návrhy do funkce místostarosty.
1. Petr Prause
2. Jan Baše

– Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
– Hlasování Petr Prause : pro 3 : proti 6
– Hlasování Jan Baše : pro 6 : proti 3

Usnesení č. 7/10/2018

– Zastupitelstvo obce Bolehošť volí místostarostou Jana Bašeho.

Bod č. 4: Zřízení ﬁnančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich
členů:

– Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit ﬁnanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
l) zákona o obcích], neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo
spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,
který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž ﬁnanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). Členy výboru mohou
být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo ﬁnančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
– Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo ﬁnanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný
návrh podán nebyl. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 8/10/2018

– Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
– Volba předsedy ﬁnančního výboru:
– Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy ﬁnančního výboru. Byl podán jeden návrh
zvolit do funkce předsedy ﬁnančního výboru Hana Kučerovou. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 9/10/2018

– Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Hanu Kučerovou.

Volba předsedy kontrolního výboru:

– Předsedající vyzval členy zastupitelstva

k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byl podán jeden návrh zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru Miroslava Másla. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
– Hlasování: pro 8 : proti 0
zdržel: 1 (M. Máslo)

Usnesení č. 10/10/2018

– Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Miroslava Másla.

Volba členů ﬁnančního a kontrolního
výboru:

– Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a ﬁnančního výboru. Byl podán návrh
na odložení volby členů ﬁnančního a kontrolního výboru na příští zasedání.
– Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel 1 (P. Kubíček)

Usnesení č. 11/10/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje odložení volby členů kontrolního a finančního výboru
na další zasedání zastupitelstva obce.

Bod č. 5: Rozhodnutí o odměnách
za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva

– Předsedající navrhl, aby projednání výše
odměn neuvolněným členům zastupitelstva
bylo odloženo na příští zasedání obce z důvodu projednávání a voleb dalších členů
výborů a možnosti zřízení dalších výborů.
– Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel 1 (P. Kubíček)

Usnesení č. 12/10/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje odložení projednávání výše odměn neuvolněným členům
zastupitelstva na příští zasedání obce.

Bod č. 6: Volba zástupce pro f. ODEKO

– Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na zástupce pro f. ODEKO. Byl podán návrh projednat tento bod
na příštím zasedání.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 13/10/2018

– Zastupitelstvo obce přesouvá volbu zástupce pro f. ODEKO na příští zasedání.

Bod č. 7: Diskuse

– Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva
v 18.30 hod.

Zápis č. 11/2018 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 14. 11. 2018 na obecním úřadě v 17 hodin.
–
–
–
–
–
–

Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: I. Šimerda, J. Netík
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: Mgr. Boukalová, M. Senková

Bod č. 1: Zahájení

– Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Jakubem Šimerdou. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni I. Šimerda, J. Netík.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 1/11/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu I. Šimerdu, J. Netíka.

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. 8).
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 2/11/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 10/2018
– Veškerá usnesení jsou v pořádku.
– Přesunutí bodu 8 a)

Bod č. 8: ostatní

– a) Projednání výsledku auditu v PO ZŠ
a MŠ Bolehošť
– K projednání byly pozvány Mgr. Boukalová – ředitelka ZŠ a MŠ Bolehošť
a účetní paní Senková. Přítomní byli seznámeni s výsledkem auditu, který byl proveden ﬁrmou ESOP Rychnov nad Kněžnou dne
11. 9. 2018. Paní účetní předložila přijetí
opatření k odstranění nedostatků vzešlých
z kontroly. Závěr kontroly: Účetní závěrka příspěvkové organizace je ve všech významných položkách v pořádku a podává
úplnou a nezkreslenou informaci o hospodaření v daném roce.

Bod č. 4: Doplňující volby do ﬁnančního a kontrolního výboru
Volba členů ﬁnančního výboru:

– Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na členy ﬁnančního
výboru. Byl podán návrh zvolit za členy
ﬁnančního výboru Petra Prause a Jiřího Netíka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 3/11/2018

– Zastupitelstvo obce volí členy ﬁnančního
výboru Petra Prause a Jiřího Netíka.

Volba členů kontrolního výboru:

– Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Byl podán návrh zvolit za členy
kontrolního výboru Romana Černého a Iva
Šimerdu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
– Hlasování: pro 9 : proti 0
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Usnesení č. 4/11/2018

– Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního
výboru Romana Černého a Iva Šimerdu.

Bod č. 5 : Odměny za výkon funkce

– Zastupitelstvo
obce
v
souladu
s § 72 odst. 4, § 73 a § 74 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 2 800,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od
1. 12. 2018.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 5/11/2018

– Zastupitelstvo
obce
v
souladu
s § 72 odst. 4, § 73 a § 74 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2800,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1. 12. 2018.

Zastupitelstvo
obce
v
souladu
s § 72 odst. 4, § 73 a § 74 odst. zákona
o obcích stanoví odměnu pro:
–
–
–
–
–
–

zastupitele obce ve výši 500,- Kč měsíčně
člena výboru 500,- Kč měsíčně
předsedu výboru 700,- Kč měsíčně
Odměny za funkce se nesčítají.
Odměna bude poskytována od 1. 12. 2018.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 6/11/2018
Zastupitelstvo
obce
v
souladu
s § 72 odst 2, § 73 a § 74 odst. 3 zákona
o obcích stanoví odměnu pro:
–
–
–
–
–

zastupitele obce ve výši 500,-Kč měsíčně
člena výboru 500,- Kč měsíčně
předsedu výboru 700,- Kč měsíčně
Odměna bude poskytována od 1. 12. 2018.
Odměny člena ZO a za jednotlivé funkce
členů se nesčítají. Výše odměny včetně podmínek je platná i pro náhradníky. Při nástupu náhradníků a při změnách v obsazení
funkcí bude odměna poskytována od prvního dne kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém došlo ke složení slibu

nebo ke zvolení do příslušné funkce.

Bod č. 6: Volba zástupce pro DSO Vrchy a f. ODEKO

– Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na zástupce pro DSO
Vrchy a f. ODEKO. Byl podán jeden návrh,
jmenovat zástupcem starostu Jakuba Šimerdu.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 7/11/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje pro zastupování obce pro DSO Vrchy a f. ODEKO
Jakuba Šimerdu.

Bod č. 7: Rozpočtové opatření
č. 12/2018, 13/2018 a 14/2018

– Paní účetní seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 12 (viz příloha), které již schválil pan starosta 11. 10. 2018
a č. 13 (viz. příloha) schválené 26. 10. 2018,
zastupitelé jej berou na vědomí.
– Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 14/2018 (viz příloha)
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 8/11/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 14/2018.

Bod č. 8: ostatní
b) Schválení odkupu ½ nové vodovodní přípojky – p. Kučerová, p. Svobodová
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 9/11/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje odkup ½ vodní přípojky od p. Kučerové a ½ vodovodní
přípojky od p. Svobodové. Zároveň pověřují starostu k sepsání a podpisu smluv.
c) pohledávky p. Bednáře za pronájem obecního hostince a nebytových prostor v I. NP
– K 14. 11. 2018 evidujeme neuhrazené pohledávky ﬁrmy Arlie Paradice: Fa 2018018
ve výši 29.686,- Kč + nájem a zálohy
na energie za 8,9,10,11/2018. Bude zahájeno jednání s p. Bednářem ohledně okamžité
úhrady pohledávek.

d) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ – FAX
Philips (viz příloha)
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 10/11/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení faxu
Philips z majetku, který je ve výpůjčce školy.
e) žádost o navýšení příspěvku na provoz školy
na rok 2018 ve výši 63.000,- Kč
– Paní ředitelka Mgr. Boukalová předložila
zastupitelům žádost o navýšení příspěvku.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 11/11/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na provoz školy ve výši 63.000,- Kč.
f) příprava
na
adventní
rozsvícení
– neděle 2. 12. 2018
g) příprava na předvánoční setkání seniorů
– sobota 15. 12. 2018
h) další výhled ohledně Gulášových slavností
– Gulášové slavnosti budou nadále pokračovat – projednalo se zajištění základních
bodů (stany, pódium, lavice, hudba, moderátor)
i) zpracování Bolehošťského zpravodaje
– zpracování zpravodaje převezme starosta
Jakub Šimerda, změna redakční rady bude
projednána na příštím zasedání
j) žádost P. Kubíčka o proplacení zůstatkové
dovolené po skončení výkonu funkce starosty
– Hlasování: pro 1 (Prause P); proti 7

(J. Baše, I. Šimerda, J. Netík, R. Černý, H. Kučerová, M. Máslo); zdržel 1
(P. Kubíček )
Usnesení č. 12/11/2018

– Zastupitelstvo obce neschvaluje proplacení
zůstatkové dovolené P. Kubíčkovi. Zůstatková dovolená v počtu 15 dnů bude převedena
k původnímu zaměstnavateli.

Bod č. 9: Diskuze
Bod č. 10: Závěr

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 19.30 hod. ukončil.

Zápis č. 12/2018 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 12. 12. 2018 na obecním úřadě v 17 hodin.
– Přítomni: 9 členů zastupitelstva
– Omluveni:
– Neomluveni:
– Ověřovatelé zápisu: R. Černý, A. Jelínková
– Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
– Hosté:
Přesun bodu 4

Bod č. 4: Slib nového zastupitele
Složení slibu nového člena zastupitelstva
– A. Jelínková

– Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval novou členku zastupitelstva ke složení slibu. Před složením
slibu ji předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu
(§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
– Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl
slib
stanovený
v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Bolehošť a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomnou členku zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem
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na připraveném archu (příloha č. 1). Paní
Jelínková neodmítla složit slib ani nesložila
slib s výhradou.

Bod č. 1: Zahájení

– Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Jakubem Šimerdou. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni R. Černý a A. Jelínková.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 1/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu R. Černého a A. Jelínkovu.

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. 11).
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 2/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 11/2018
– Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 5: Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ
Bolehošť pro rok 2019

– Zastupitelům byl předložen rozpočet PO ZŠ
a MŠ Bolehošť na rok 2019. Rozpočet byl
zveřejněn na úřední desce.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 3/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet
PO ZŠ a MŠ Bolehošť na rok 2019 dle zveřejněného návrhu.

Bod č. 6: Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu PO ZŠ a MŠ Bolehošť pro rok
2020 - 2021

– Zastupitelům byl předložen střednědobý
výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Bolehošť
na roky 2020 - 2021. Výhled byl zveřejněn
na úřední desce.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 4/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Bolehošť
na rok 2020 - 2021 dle zveřejněného návrhu.

Bod č. 7: Rozpočtové provizorium
na rok 2019

– Zastupitelé byli seznámeni se změnami pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019.
– Pro: 9 : proti 0
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Usnesení č. 5/12/2018

– Zastupitelé obce schvalují rozpočtové provizorium na rok 2019 ve znění „Pravidel
pro hospodaření s finančními prostředky
obce Bolehošť v období rozpočtového provizoria“ tvořící nedílnou přílohu tohoto
usnesení.

Bod č. 8: Žádosti o dotace z rozpočtu
obce na rok 2019

– Přítomným byly předloženy žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019.
a) žádost o dotaci na náklady s cestou do zahraničí ve výši 5.000 – 10.000,- Kč
– Hlasování : pro 2 (Baše, Máslo);
proti 7 (Šimerda J., Šimerda I., Netík, Černý, Jelínková, Kučerová, Prause)

Usnesení č. 6/12/2018

– Zastupitelstvo obce neschvaluje pro Michala France individuální dotaci na rok 2019.
b) žádost o dotaci na spolkovou činnost SDH
Bolehošť ve výši 20.000,- Kč.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 7/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje pro SDH
Bolehošť individuální dotaci na rok 2019
ve výši 20.000,- Kč, která bude zařazena
do rozpočtu obce na rok 2019.
c) žádost o dotaci na spolkovou činnost SK Sokol Lipiny ve výši 25.000,- Kč.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 8/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje pro SK Sokol Lipiny individuální dotaci na rok 2019
ve výši 25.000,- Kč, která bude zařazena
do rozpočtu obce na rok 2019.
d) žádost o dotaci na zajištění mzdových
nákladů asistenta ve výši 20.000,- Kč
(tj. 2.000, Kč/měsíc)
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 9/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje pro Centrum Orion individuální dotaci na rok 2019
ve výši 20.000,- Kč (tj. 2.000,- Kč/měsíc),
která bude zařazena do rozpočtu obce
na rok 2019.
e) žádost o ﬁnanční výpomoc (dar) pro MŠ, ZŠ
a SŠ Daneta, s.r.o. ve výši 5.000,- Kč
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 10/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro
MŠ, ZŠ a SŠ Daneta spol. s.r.o. ve výši 5.000,Kč, který bude zařazen do rozpočtu na rok 2019.

Bod č. 9: Inventury 2018

– Seznámení přítomných s plánem inventur
za rok 2018.

Bod č. 10: Stav projektů síťování parcel
a kanalizace obce

– Zastupitelé byli seznámeni s postupem
projektů zasíťování parcel 15RD Bolehošť
– Kouty a s projektem odkanalizování obce.

Bod č. 11: ostatní
a) návrh na vyřazení majetku
– telefon + karta SDHC poř. cena 6100 Kč
– nefunkční
– mobil Lenovo poř. cena 8499 Kč nevyužitý
– bude prodán
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 11/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení telefonu + karty SDHC a mobilu Lenovo z majetku obce.
b) smlouva o pronájmu klubovny SDH v objektu obecního úřadu - výše nájemného
12 Kč/rok, energie budou hrazeny obcí
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 12/12/2018

– Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o pronájmu mezi SDH Bolehošť a obcí.
Cena pronájmu 12,- Kč/rok. Energie budou
hrazeny obcí.
c) odpadové hospodářství v obci, sběrný dvůr,
poplatek za svoz komunálního odpadu
– Výše
poplatků
za
komunální
odpad pro rok 2019 zůstává ve stejné výši
(tj. 650,- Kč/osoba) a OZV č. 1/2016 je
platná beze změn. Upravena bude od
1. 4. 2019 frekvence svozu KO na 1x za 14 dnů.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 13/12/2018

– Zastupitelstvo obce potvrzuje výši poplatku
za odpady pro rok 2019 ve výši dle platné
OZV č. 1/2016.
– Starosta obce předložil návrh na provoz
sběrného dvora. Vzhledem k možnostem
obce, bude tato služba řešena se společností
ODEKO. Občané budou moci od 1. 4. 2019
využívat bezplatně sběrný dvůr na Nové
Vsi u Albrechtic n. O.
d) pohledávky p. Bednáře (bývalý nájemce
obecního hostince)
– k 12.12.2018 evidujeme pohledávky
p. Bednáře v celkové výši 158.186,- Kč.
e) pracovní porady – dle potřeby budou svolávány pracovní porady zastupitelů

f) údržba obecního lesu – p. Máslo seznámil
přítomné se stavem obecního lesu
g) odvoz zeminy z obecního pozemku
h) požadavek na instalaci zrcadla a rekonstrukci komunikace v Lipinách
– instalace zrcadla nebude realizována z důvodu nepotřebnosti
– o rekonstrukci komunikace bude jednáno
s vlastníky novostaveb v Lipinách
ch)výsadba stromů a posudek dendrologa
- seznámení přítomných s vysazením nových stromů
i) rozpočtové opatření č. 15 - paní účetní seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 15 (viz. příloha), které již
schválil pan starosta 30. 11. 2018
j) starosta obce seznámil zastupitele s dodatkem smlouvy č. 20, ke smlouvě o provozování vodovodu se spol. AQUA SERVIS RK.
Zároveň byli zastupitelé seznámeni s cenou
vodného na rok 2019, která zůstala stejná
jako v roce 2018.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 14/12/2018

– Zastupitelé obce schvalují dodatek smlouvy
č. 20 ke smlouvě o komplexním provozování infrastrukturního majetku z 1. 9. 1994
s AQUA SERVISEM a pověřují starostu
k jeho podpisu.
k) Tříkrálová sbírka – v obci proběhne na začátku ledna 2019 opět charitativní sbírka
l) společenský kalendář 2019 – příprava termínů akcí na rok 2019
m) Společenský ples – seznámení s přípravou,
termín brigády na přípravu sálu 24. 1. 2019
v 17 h
n) zajištění administrace žádosti o dotaci z Khk
na chodníky II. etapa společností Profesionálové HK, a.s.
– Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 15/12/2018

– Zastupitelé obce schvalují zajištění administrace spol. Profesionálové HK, a.s. při
podání žádosti o dotaci na „chodníky II.
část“ a pověřují pana starostu k zajištění
této žádosti.
– o) společný postup s obcí Ledce při žádosti
o rekonstrukci krajské silnice mezi obcemi
Bolehošť - Ledce

Bod č. 12: Diskuze
Bod č. 13: Závěr

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 20.30 hod. ukončil.

Z NÁŠÍ OBCE
DIVADELNÍ PODZIM
V sobotu 17. listopadu navštívil divadelní spolek Maska z České Skalice místní, nově otevřený, obecní hostinec. Představili
nám divadelní komedii Víkend, od známého spisovatele Ivana
Krause, ve které opět nešetřili humorem. Herci ztvárňují celkem
jednoduchý příběh o zamilovaném, až roztouženém manželském
páru. Zdá se, že jeden bez druhého si nedovedou život představit,
avšak ve skutečnosti se oba chystají k nevěře. Odjíždějí na víkend, přičemž on jede se svou sekretářkou a ona s jakýmsi mladíkem. Náhoda je svede do totožného hotelu. Po komplikované
noci se všichni čtyři ráno setkají u snídaně a snaží se hlavně nedat nic najevo… V podání herců divadelního souboru mělo představení možná poněkud pomalejší nástup, zato ve druhé polovině
se dostalo postupně do varu, takže ve ﬁnále komediální příběh
7
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pobavil a diváci odcházeli spokojeni.
Představení přilákalo přes osmdesát
diváků nejen z Bolehoště, ale i z okolních vesnic, čímž bylo zaplněné téměř
celé hlediště. Prostor pro diváky byl připraven zaměstnanci obecního úřadu opět
ve stylu kavárenského posezení a provozovatelé obecního hostince pro návštěvníky připravili divadelní menu. Na výběr
byla dvě hlavní jídla, slané pikantní chuťovky a pro nadšence sladkých dezertů
i medovník nebo palačinky.
Eliška Minaříková

ROZSVÍCENÍ ZVONIČKY
Dne 2. prosince proběhlo již tradiční rozsvícení zvoničky. Počasí se moc nevydařilo, foukal silný vítr a pršelo. Letos jsme
využili všechny tři obecní stánky, které jsme z návětrné strany
zakryli plachtou. Vznikl tím poměrně velký prostor, kde se lidé
mohli schovat. I přes špatné počasí byla účast velmi slušná.
Událost zahájil starosta obce přáním klidně prožitých vánočních
svátků a apelem na spolupráci a vzájemné porozumění mezi
občany Bolehoště, Lhoty a Lipin. K úvodu nám zahrála kapela
ze ZUŠ Týniště nad Orlicí na klasické hudební nástroje, následně
se podávalo svařené víno, výborné klobásy a linecké cukroví.
Tímto chci poděkovat za pomoc s přípravami všem zastupitelům,
obecním zaměstnancům, sboru dobrovolných hasičů a Sokolu
Lipiny.
Jakub Šimerda

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 15. prosince pořádala obec Bolehošť tradiční Setkání
seniorů, kde si nejen občané naší obce, ale i Ledců a Očelic, mohli
posedět se svými vrstevníky, nechat se obsloužit a při tom poslou-
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chat známé písničky, které mají rádi. Slavnostního zahájení ve
14 hodin se ujali starostové, za Bolehošť J. Šimerda a za Očelice
R. Železová. Jako první vystoupily děti z MŠ Bolehošť se svým
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pásmem ,,Malí muzikanti“ , poté se předvedli žáci ze ZŠ Bolehošť
,,Cestujeme po světě“. Obě představení se jednoznačně vydařila
a sklidila obrovský úspěch. Jako poděkování si děti i paní učitelky odnesly malou pozornost. Poté následoval hudební program
skupiny FANTASY MUSIC, byla tedy možnost si nejen zatančit, ale i zazpívat oblíbené písně. Po 16. hodině převzal zábavu
pěvecký sbor X-tet z Rychnova nad Kněžnou, se kterým jsme
se naladili do pravé vánoční pohody a společně si zazpívali tradiční české, ale i zahraniční vánoční koledy. Provedl nás historií
nejznámějších skladeb od počátků lidových koled až po současnost. Na závěr se s námi rozloučily společným zpěvem.
Také jsme si společně pochutnali na bramborovém salátě s domácí nadívanou sekanou, kterou nám připravil Obecní hostinec.
Sedmnáctý ročník navštívilo přes 100 lidí a doufáme, že nám
toto číslo příštím rokem zase stoupne.
Eliška Minaříková

ROZŠÍŘENÍ OBECNÍ ZELENĚ
V listopadu minulého roku došlo k výsadbě dvou lip a javorů na pozemcích
obce. Jedná se o první „vlaštovku“ budoucího rozšiřování zeleně v naší obci.
Zároveň byla provedena náhrada asi poloviny mrtvých sazenic habrů v budoucím
živém plotě u pomníku, které i přes zálivku uschly. Tyto výsadby byly provedeny
obecním zaměstnancem s přispěním starosty obce.
Další výsadba bude plánována s ohledem
na možnosti rozpočtu a výběr vhodných
lokalit. Velkým problémem je, že skoro
všude najdeme inženýrské sítě, které znemožňují výsadbu hlubokokořenících stromů. V současnosti je vytipováno několik
vhodných prioritních lokalit: v Koutech,
kde by se dalo uvažovat o obnovení sadu
ovocných dřevin starých krajových odrůd
na „kuchyňce“, ve Lhotě, v Lipinách podél hřiště a v okolí zvoničky. Budoucí
výsadby chci konzultovat v rámci zastupitelstva obce i s majiteli sousedních staveb
a pozemků tak, aby došlo ke vzájemné dohodě a stromy nikomu nepřekážely ani nikoho neohrožovaly. Byl bych rád, kdyby
se do akcí většího rozsahu zapojili i občané, stejně jako tomu bylo v případě vysazování ovocné aleje z Lipin do Bolehoště.

Všichni víme, že nám příroda dává v posledních letech, zejména letních obdobích, pěkně zabrat. Problémem jsou
zejména vysoké teploty a nedostatek
srážek. V době veder má zeleň největší
význam, protože svým výparem snižuje
teplotu okolí a zvyšuje vlhkost, zastiňuje povrch země v rozsahu koruny a tím
zabraňuje jeho přehřívání. Slouží jako
větrolam, snižuje efekt přívalových srážek, protože „podrží“ vodu, ta se z důvodu prokořenění půdy i lépe zasakuje.
Vytváří kyslík, který dýcháme, snižuje
prašnost či zachytává různé škodlivé
látky z ovzduší. Stromy jsou domovem
mnoha živočichů, zejména ptáků, kteří do naší přírody patří a máme je rádi.
V jejich okolí se nám prostě objektivně
lépe žije. Nikdo z nás nemá jen prázdnou zahradu s trávníkem a stejně tak by
tomu nemělo být i na veřejných prostranstvích, která společně využíváme. Jedinou vadou na kráse je nutnost se o zeleň
starat, zalévat ji, provádět bezpečnostní
ořezy, bránit jí v růstu tam, kde ji nechceme a nesmím zapomenout na tolik
oblíbené podzimní listí, které všichni tak
rádi uklízíme.
Jakub Šimerda

NÁVŠTĚVA
ZE ŠKOLY
Tímto krátkým textem chci
poděkovat za příjemnou návštěvu naší školy a školky,
během které nám bylo popřáno příjemné prožití vánočních
svátků a úspěchy v roce 2019.
Školáci zarecitovali básničky
určené pro vystoupení v obecním rozhlase na Štědrý den.
Setkání bylo zakončeno společným fotografováním.
Jakub Šimerda
9
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Společenská kronika
SVÁ ŽIVOTNÍ
JUBILEA OSLAVILI

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI

Jarmila Fišerová
Anna Stonjeková
Jaroslava Nováková
Jana Hanzalová
Josef Mareš
Josef Doležal

Olga Marešová ve věku 82 let

89 let
75 let
81 let
91 let
82 let
70 let

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

* 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.

OBECNÍ KNIHOVNA
Během letních měsíců prodělala obecní knihovna zásadní
změny. Po paní Marii Šimerdové převzala funkci knihovnice pracovnice obecního úřadu paní Jana Pantůčková. Tímto děkujeme
paní Šimerdové za dlouholetou a obětavou práci v knihovně.
Provozní doba byla nově stanovena na pondělí od 15:00 do 17:00
hodin. Ale i mimo tuto dobu je možné - po předchozí domluvě
(telefon: 494 627 134, případně e-mail: referent@bolehost.cz)
- knihovnu navštívit.
Jak jsme Vás již v minulém Bolehošťském zpravodaji informovali, byl původní knižní fond ve spolupráci
s pracovníky z knihovny
v Kostelci nad Orlicí zrevidován, bylo vyřazeno
cca 2000 knih, které se
již dlouhou dobu nepůjčovaly, byly zastaralé,
či poškozené. Velká část
těchto knih byla rozebrána místními občany, část
byla rozvezena do čekáren nádraží a různých
zdravotnických zařízení.
Pouze knihy poškozené
plesnivé, potrhané, neúplné – byly předány k likvidaci do sběrných surovin.
Stávající fond nyní obsahuje cca 2 000 titulů z oblasti beletrie,
naučné literatury pro mládež i dospělé, knihy z historie české
i světové, z přírody, vědy a techniky a některé tituly z povinné
školní četby. Velkou část tvoří i knížky pro děti – pohádky pro
nejmenší, romány a dobrodružná literatura pro mládež.
Novinkou knihovny je výměnný fond - což je 160 zapůjčených
knih z knihovny v Týništi nad Orlicí. Jedná se především o be-

letrii (romány pro
ženy) a 30 knížek pro
děti. Tento fond bude
průběžně
obměňován, v případě zájmu
o konkrétní tituly je
možnost
zapůjčení
i z jiné knihovny, případné zakoupení knih
do kmenového fondu.
Jednou z podstatných
změn je bezplatná
registrace a výpůjčky. Snažíme se tímto
přilákat více čtenářů
z řad dospělých, ale
hlavně mládeže a dětí.
Bohužel od1. 10. 2018, kdy byla knihovna po úpravách otevřena, se zaregistrovalo pouze 9 dospělých a 4 mládežníci. Za toto
období bylo zapůjčeno 72 knih. Věříme, že v příštím roce bude
zájem o četbu větší. Naší snahou je, aby byla provedena další
revize knižního fondu, došlo k novému označení a zadání knih
do elektronického katalogu. Nově zřízený web knihovny by měl
plnit funkci informační, propagační a vzdělávací. Cílem bude
zlepšit komunikaci s občany - uživateli (spolupráce se školou,
školkou, spolky a organizacemi v obci).
Závěrem Vás všechny znovu srdečně zveme k návštěvě naší
knihovny. V klidu se můžete věnovat výběru knih i v doprovodu
Vašich dětí, pro které byl vytvořen hrací koutek, kde si mohou
prohlížet knížky, malovat si či skládat kostky. Těšíme se na Váš
zájem a budeme se snažit splnit Vaše požadavky a přání. Věříme, že kniha byla, je i bude nadále nedílnou součástí života dětí,
mládeže i dospělých.
Jana Pantůčková , Knihovnice a referentka obecního úřadu

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Plán zimní údržby se nemění, zůstává stejný. Celý plán najedete na stránkách obce. Postup údržby platí zejména při situaci,
kdy napadne 10 cm sněhu a více. V případě menší vrstvy je změna postupu údržby v kompetenci obecního pracovníka.
Za včasnou údržbu, která byla během prvních 14. dnů roku 2019
rozhodně třeba, je třeba poděkovat p. Záleskému, který vyráží
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v časných ranních hodinách do terénů odklízet sníh. Jeho práci
mu někdy komplikuje SSKHK, která někdy nahrne masu sněhu
na čerstvě vyhrnutý chodník. Dále děkuji za spolupráci se zimní
údržbou i Agrospolu Bolehošť
Jakub Šimerda
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Poznámka k pořadí:

krajské, místní a účelové komunikace
1) červená (provádí ÚS viz Plán zimní údržby)
2) žlutá dle priorit označených číslicemi
3) zelená

Poznámka k pořadí:
chodníky, veřejné plochy, místní a učelové komunikace
1) červená
2) žlutá
3) zelená dle priorit označených číslicemi

NA SLOVÍČKO PANE STAROSTO
Jsou to již 4 měsíce po komunálních volbách. Naše obec má nového starostu pana Jakuba Šimerdu a vstupujeme do nového
roku 2019. Změn bude jistě spousta, ale naše rubrika pokračuje, tentokrát budou otázky pouze dvě. Tak jdeme na to, pane starosto.
Otázka č. 1: Před volbami jste nebyl zastáncem zvoleného způsobu vybudování kanalizace v naší obci. Toto téma bylo a je stále
velmi diskutované. Mohl byste nám sdělit, jaký názor máte nyní po dvou měsících ve funkci starosty?
Odpověď: O téma kanalizace se zajímám již od veřejného zasedání, kde se daná záležitost projednávala. Nebyl jsem osobně spokojen,
jakou formou probíhala vzájemná komunikace mezi obcí a občany v této záležitosti. Veřejné zasedání 28. 8. 2018 bylo v podstatě pouze informační, protože smlouva o dílo na vytvoření projektové dokumentace byla podepsána již 25. 6. 2018. Zastupitelstvo sice na veřejném zasedání přijalo usnesení č. 3/8/2018, kde schvaluje zahájení prací na projektu „Odkanalizování obce Bolehošť“, protože byl
projekt v danou chvíli z finančních důvodu pozastaven, ale to už podle mého názoru bylo jenom divadlo. Výběr nabídky na přípravu
projektu byl schválen usnesením č. 15/6/2018 ze dne 12. 6. 2018. Osobně se chci v budoucnu vyvarovat podobným postupům, zejména
pokud se jedná o tak zásadní věci, které ovlivní život všech občanů obce.
Od doby veřejného zasedání jsem mluvil s různými projektanty, s představiteli obcí, kde již daný typ kanalizace funguje, s provozovateli kanalizačních sítí, vodoprávním úřadem, prostě jsem se snažil získat co nejvíc informací. Nutno podotknout, že nikdo neznal přesnou situaci v naší obci. Obecně se dá říci, že nejlepší a osvědčený typ kanalizace je gravitační. Je sice drahá a náročná na výstavbu,
ale má nižší provozní náklady. S tlakovou kanalizací to je přesně naopak.
V prosinci jsem měl dlouhé sezení s projektanty, kteří mají za úkol připravit konkrétní projekt pro naši obec. Tito projektanti stojí
i za vznikem studie proveditelnosti. Na této studii mi vadí, že se v ní řeší pouze náklady na výstavbu, nikdo se nezabýval náklady
na provoz a údržbu. Nicméně po projednání všech argumentů a možností, se v tuto chvíli přikláním k pokračování projektování tlakové
kanalizace a svoje zjištění jsem prezentoval i zastupitelům. Prozatím jsme se shodli, že nebudeme projekt zastavovat. Nicméně i nadále budu shromažďovat informace a podklady, abych si byl zcela jist, že tento typ kanalizace, je pro naši obec tou správnou volbou.
Bude jednat o největší investiční akci, jakou kdy naše obec prováděla.
Na přelomu února a března bude pravděpodobně veřejné zasedání, kde se daná záležitost ještě jednou projedná. Pokud se do té doby
nic nezmění, v březnu by projektanti měli obcházet jednotlivé objekty a konzultovat s jejich majiteli, možnosti umístění nových odpadních nádrží. U těchto obchůzek budu osobně přítomen.
Za velmi zásadní považuji vytvoření plánu údržby a servisu kanalizace, s co nejmenší finanční zátěží pro občany.
Otázka č. 2: Jak se nadále vyvíjí situace kolem p. B., bývalého nájemníka obecního hostince?
Odpověď: Jednou z velkých výzev, kterou jsem jako nový starosta převzal, je vyřešení situace kolem p. B.,
který je již od května v prodlení s placením nájmu a záloh na energie. Mimo to měl do konce listopadu
2018 prostavět v 1. NP obecního hostince obdrženou zálohu na materiál v rámci druhé etapy rekonstrukce, což se také nestalo. Celková dlužná částka je v tuto chvíli více než 160 000 Kč. Z důvodu absolutního
nezájmu pana B. tuto situaci řešit, bude obec nadále vymáhat pohledávky soudní cestou. Pan B. nám
doposud ani „oficiálně“ nepředal nebytové prostory v 1. NP, jejichž nájem mu vypršel 31. prosince 2018.
Bohužel se ukázalo, že ani I. etapa rekonstrukce, kde měl prostavět 250 000 Kč, nedopadla dobře. Největším problémem, který jsem zjistil, je naprosto katastrofální provedení rozvodů topení od elektrokotle.
Rozvody jsou rozděleny na dva okruhy. První okruh v měděných trubkách netopí vůbec z důvodu špatně
11
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zvoleného průměru trubek, jejich nedokonalého vyrovnání do vodorovné polohy a v některých místech nedostatečného průměru
otvorů ve zdi (viz. foto). Druhý okruh, vedený v plastových trubkách topí, avšak s výpadky, navíc je celé vedení prověšené a nejsou na něm vhodně rozmístěné odvzdušňovací ventily (viz. foto).
Po konzultaci s topenářem se prakticky celé rozvody předělávají,
což bude obec stát dalších téměř 40 000 Kč. Vše by mělo být hotové
do obecního plesu, aby bylo nahoře v šatně teplo. Dále se ještě objevily takové závady, jako špatný spád podlahy ve sprchovém koutě, či popraskané sádrokartonové stěny, pravděpodobně z důvodu
špatného provedení jejich konstrukce.
Po oficiálním předání I. etapy rekonstrukci obce, byla panu B. zaslána výzva k odstranění zjištěných závad. Zjištěné závady se týkaly pouze vyrovnání potrubí, chybějícího ovládajícího ventilu na radiátoru a dokončení stavebních prací. Kromě toho byla zadána
oprava stropu na dámských toaletách, který byl vytopen vodou z poškozeného potrubí v 1. NP. U žádné z těchto věcí však už nedošlo
k nápravě. V těchto souvislostech by mě zajímalo, jestli se někdo v té době obtěžoval, vyzkoušet funkčnost obou okruhů rozvodů topení?
Zadání rekonstrukce 1. NP obecního hostince bylo p. B určeno pouze v nájemní smlouvě s tím, že stavební úpravy provede na vlastní
náklady a obec proplatí materiál. Neexistuje žádná smlouva o dílo či plán rekonstrukce s nákresy, pouze jakýsi rozpočet. Z uvedeného
vyplývá, že nikde není uvedeno ani slovo o záruce a kvalitě provedených prací, není tedy možné vymáhat náhradu za chybně provedené práce a materiál, který již nepůjde použít.
Kdo za danou situaci nese odpovědnost, ať si zhodnotí každý sám. Jisté je, že naší obci vznikla nemalá škoda a budeme se muset ještě
hodně snažit, aby se vše dalo do pořádku.
Děkuji panu starostovi za odpověď a čtenářům přeji do roku 2019 jen to dobré.
Zdeňka Andržová

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE V ROCE 2019
Rád bych v tomto navázal na informace, které byly uvedené
ve zpravodaji č.1/2018, kde bylo detailně uvedeno, jakým způsobem probíhá likvidace odpadů a kdo hradí náklady. V textu jsou
tučně uvedeny změny, která nás čekají v roce 2019.
1) směsný komunální odpad (SKO) neboli také tuhý domovní
odpad (TDO),
a) je takový odpad, který nelze jinak vytřídit, tzn. bez plastů,
skla, papíru, kovů a biologicky rozložitelného rostlinného odpadu
b) ukládá se do sběrných nádob – popelnic, v případě objemného odpadu dojde od 1. 4. 2019 ke změně, kdy bude
umožněn odvoz takového odpadu na sběrný dvůr ODEKO
v Nové Vsi u Albrechtic n. O. Za uložení odpadu nebude
občan platit žádný poplatek, pouze bude nutné prokázat
místo svého trvalého bydliště občanským průkazem.
c) na základě úpravy odpadové vyhlášky, dojde v době od
1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 ke změně frekvence svozu komunálního odpadu, nově bude v tomto období odpad svážen
jednou za 14 dní, během topné sezóny bude svoz nastaven
jednou týdně, neboť velká část občanů nadále topí tuhými
palivy
d) komunálním odpadem není např. nebezpečný odpad, stavební
odpad nebo zemina
e) náklady hradí obec z poplatků od občanů
2) stavební odpad (SO)
a) lze ukládat na určené skládky nebo oprávněným osobám (ﬁrmám), které se zabývají jeho recyklací a mají oprávnění vydat
certiﬁkát o jeho zpracování a kvalitě
b) SO mohou občané ukládat způsoby:
malé množství (max. přívěs za os. vozidlo) odvozem na skládku společnosti ODEKO v Nové Vsi u Albrechtic n. O.
větší množství SO lze ukládat na místa k tomu určená v odstavci výše, dopravu nebo přistavení kontejneru může zajistit
společnost ODEKO
c) do SO nepatří např. asfaltové lepenky, eternit, barvy, dřevo,
kabely aj.
d) náklady si hradí původce odpadu
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3) nebezpečný odpad (NO)
a) jsou zbytky barev, léků, chemických látek, obrazovky starých
televizorů, nádoby od olejů, barviv a chemických látek aj.
b) ukládá se na sběrná místa v obci řešeno mobilním svozem
2x ročně
c) náklady hradí obec z poplatků od občana
d) nebezpečný odpad je také eternit a jiné azbestové stavební
prvky, jejichž předání si zajišťuje každá osoba sama a stejně
tak hradí náklady
4) elektroodpad (EO)
a) drobný EO jako jsou menší el. součástky, baterie, kulmy,
mixéry, konvice, toustovače, aj., lze ukládat celoročně do nádoby u vchodu do OÚ – zde uvažujeme o rozšíření sběrných
míst i mimo obecní úřad
b) velké elektrospotřebiče jako jsou TV, sporáky, přímotopy, vysavače,pračky, ohřívače vody, aj. jsou odevzdávány
k mobilnímusvozu 2x ročně nebo je možné je zdarma odevzdat ve sběrném dvoře v Nové Vsi.
c) náklady za mobilní svoz hradí obec
5) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
a) měkký, tzn. tráva, listí, zbytky z kuchyně aj. – v obci byly
doposud v letním období rozmístěny 4 zelené kontejnery,
nově od 1. 4. je obec povinna zajistit sběr tohoto odpadu
celoročně, je tedy pravděpodobné, že dojde k trvalému
umístění alespoň jednoho kontejneru na vhodném místě
celoročně
b) dřevitý, což jsou především větve z údržby zahrad a veřejných
prostranství – tento odpad je možné v obci ukládat v Bolehošti
u Agrospolu celoročně nebo v Lipinách za hřištěm v období
od počátku roku do konce dubna, kdy probíhá pálení čarodějnic
c) náklady na sběr měkkého odpadu hradí obec z poplatků
od občanů, náklady na sběr dřevitého odpadu obec nemá
– štěpkování tohoto odpadu provádí ﬁrma z Opočna na své
náklady, protože takto získanou surovinu následně prodá
do elektrárny pro energetické využití
6) tříděný komunální odpad
a) se člení na plasty, sklo bílé a barevné, papír a kovy
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b) ukládá se na stanovených místech do sběrných nádob (v obci
je v tuto chvíli 8 stanovišť- uvažujeme o jejich rozšíření,
v nejbližší době dojde k rozšíření počtu sběrných nádob
o 2 na plasty a 2 na papír na stávající stanoviště plánujeme postupně vyměnit všechny malé plechové popelnice
na kovy za velké plastové)
c) náklady na svoz hradí obec z poplatků občanů
7) staré ošacení a obuv
a) neznečištěné a použitelné oblečení je možné odložit do speciální sběrné nádoby před školou
K uvedeným změnám, hlavně co se týče frekvence svozu odpadu, nás vede nutnost úspor nákladů na odpadové hospodářství.
Asi netřeba říkat, že je svoz odpadů obcí nemalou částkou dotován. I přesto zůstává poplatek za svoz odpadu na rok 2019
nezměněn.
Jak již bylo napsáno v minulém roce, od roku 2024 bude podle
plánu MŽP ukončena možnost skládkování odpadu. Nadále bude
možné odpad pouze třídit a recyklovat, nevyužitelné části se budou pravděpodobně energeticky využívat ve spalovnách. Z uvedeného vyplývá, že poplatky za uložení odpadu na skládkách se
budou průběžně zvyšovat.

Tímto chci všechny občany požádat, aby se snažili odpady maximálně třídit nebo ještě lépe, snažili se předcházet jejich vzniku.
Všichni víme, jak dnes chodí, všechno je zabaleno v jednorázových plastových a papírových obalech, často zbytečně. Jednou
z možností, jak to řešit, je nosit si do obchodů vlastní, opakovatelně použitelné obaly nebo třeba nekupovat předraženou vodou
v PET lahvích, když nám z kohoutku teče voda často kvalitnější,
než je ta balená. Zmínil bych se ještě o topení dřevem. Spálením
dřeva vzniká cenná surovina, která může sloužit jako hnojivo.
V dřívějších dobách byli poddaní nuceni popel shromažďovat,
následně se z něj vyráběla potaš či salajka – cenné hnojivo.
Zkuste tento materiál využít i na vaší zahradě, nejlépe ho míchat
s kompostem.
Společnost EKO-KOM nám za vytříděné odpady vrací ﬁnanční
prostředky, které snižují náklady obce na svoz odpadu. Čím více
toho vytřídíme, tím lépe. Jednak se nám vrátí více peněz a ještě
ušetříme na poplatcích za skládkování odpadu.
Obec se bude snažit rozšířit síť sběrných míst a v rámci možností
zvyšovat počet sběrných nádob na nejexponovanějších stanovištích. Podle výzkumů jsou lidé ochotni chodit s vytříděným odpadem maximálně 150 m, spousta z nás má tuto vzdálenost delší.
Jakub Šimerda

SOKOL LIPINY
ČINNOST SOKOLA V PODZIMNÍM OBDOBÍ
V sobotu 29. září jsme připravili pro vyznavače dobrého piva
a jídla akci, která se koná na počest svatého Václava. Točilo se
pivo s názvem Špringl a letos bylo poprvé i neﬁltrované. Název
tohoto ležáku je na počest Vladislava Špringla, nositele titulu
Rytíř chmelařského řádu. Je to významná mezinárodní instituce
založena 1371 v Dijonu. Samozřejmě k výbornému pivu nesměly
chybět dobroty jako steaky, kuřecí křídla a polévka na zahřátí.
Nechyběla ani muzika, která nám přijela zahrát z Přepych a při
které jsme si perfektně zatancovali a pobavili se.
V říjnu jsme již po několikáté připravili výborné občerstvení pro

sokolníky z celé republiky, kteří se se svými miláčky sjíždějí na
opočenské panství, aby v okolních honitbách předvedli dovednosti svých opeřených miláčků.
V listopadu jsme zazimovali zadní část klubovny, aby nám mráz
nenadělal škodu na majetku. Také jsme podali žádost na Obecní
úřad Bolehošť, ze které bychom chtěli na jaře koupit nové herní
prvky pro děti, jelikož původní domeček pro klouzačku byl již
natolik opotřebován, že jednoho dne nevydržel nápor vichřice,
vítr ho převrátil a zničil.
Na první adventní neděli 2. prosince jsme dopoledne zorganizovali brigádu a připravili jsme dříví na zimní období do klubovny.
13
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Dříví jsme nařezali, naštípali a srovnali pod střechu. Po obědě
jsme se sešli na návsi u stromečku vyzbrojeni čtyřmi žebříky,
výborným občerstvením a také něčím na zahřátí a provedli jsme
jeho předvánoční výzdobu světelným řetězem a drobnými dárečky, které nám nově zabalily pracovnice obecního úřadu Zdenička
s Janou. Na závěr roku plánujeme každoroční rozloučení se starým rokem oslavou Silvestra.

Na jaro příštího roku plánujeme již tradiční zelený čtvrtek před
Velikonocemi, na březen chystáme návštěvu náchodského pivovaru Primátor Náchod, kde se nám dostane odborné přednášky s
prohlídkou pivovaru a také skvělé občerstvení s posezením.
Na závěr chceme popřát jménem Sokola Lipiny všem našim spoluobčanům hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Petr Prause

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
O ČINNOSTI SBORU
Vážení spoluobčané, držíte v rukou nové číslo zpravodaje
a s ním novinky o činnosti našeho sboru.
V září jsme opět zahájili pravidelné tréninky s dětmi, které budou
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probíhat i přes zimní období. Ve spolupráci se SDH Záhornice
jsme uspořádali 12. října pro mladé hasiče branný závod v Lipinách. Na dvoukilometrovém okruhu si děti vyzkoušely střelbu
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ze vzduchovky, topograﬁcké značky, zdravovědu, uzlování, hasičské značky a lezení po provaze. Vyhlášení výsledků proběhlo
u hasičské zbrojnice, kde byly předány diplomy, sladkosti a pro
všechny zúčastněné se ogrilovaly klobásy.
Dne 3. listopadu se konal již tradiční celodenní výjezd do ZOO
Dvůr Králové nad Labem v rámci jejich akce Týden duchů. Spolu se SDH Záhornice jsme zaplnili celý autobus. S dětmi jsme
vyřezávali dýně, které byly následně vystaveny v areálu zoologické zahrady. Pro mladé hasiče byl zakoupen oběd.
Během listopadu také došlo k zazimování veškeré hasičské techniky. Děti také v rámci tréninku přispěly 6. prosince k přípravě
výzdoby na Mikulášskou nadílku, která se konala 8. prosince
od 14 hodin. Byly pro ně připraveny různé hry a následně sál

123.

HASIÿSKÝ

PLES

navštívil Mikuláš s andělem a čertem, kteří jim předali drobné
sladkosti.
Dne 12. ledna 2019 se konala výroční valná hromada našeho
sboru, která se uskutečnila 12. ledna. Nyní už bude vše směřovat k přípravě našeho již 123. hasičského plesu, který proběhne
22. února, a o den později bude následovat dětský karneval.
Za přípravu pozvánek děkuji Veronice Stonjekové. Těšíme se
na Vaši účast.
Před pár dny jsme také vstoupili do nového roku 2019. Za celý
sbor SDH bych Vám rád popřál mnoho zdraví a úspěchů do nového roku.
Vojtěch Drašnar

D Ď TS K Ý

K ARNEVAL
23. února od 14.00 hod.

22. února od 20.00 hod.
Obecní hostinec Bolehošĥ
k poslechu a tanci hraje skupina

STANĎK MUSIC

Obecní hostinec

Bole h ošĥ
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DĚNÍ VE ŠKOLE
NÁVŠTĚVA U HASIČŮ
I letos nám místní dobrovolní hasiči, p. Miřijovský a p. Netík, připravili poučné i zábavné odpoledne. Po exkurzi v hasičské
zbrojnici a malém testíku dostaly děti malou svačinku.
A protože počasí nám 20. září ještě přálo, přesunuli jsme se na
hřiště, kde si všichni mohli vyzkoušet práci s hadicí, ošetřit drobná poranění a střelbu z pušky.
Vše bylo vzorně připravené, vztah k dětem byl velice přátelský,
po celou dobu vládla pohodová atmosféra a za to vše vám, pánové, moc děkujeme.
A aby si naši malí hasiči (a nejen oni) mohli procvičit probíranou
látku z hasičského kroužku i doma, přikládám přílohu toho, kde
nejvíc chybovali.
Mgr. Hana Boukalová

MUZIKOHRANÍ
Ve čtvrtek 4. října proběhlo v naší škole pro všechny děti vystoupení s názvem „Muzikohraní aneb netradiční hudební pořad
s prvky muzikoterapie“. Děti byly rozděleny na dvě skupiny –
mateřská škola a po nich zhlédli pořad žáci základní školy.
Vystoupení první skupiny probíhalo hravější formou. Prolínala se část teoretická s praktickými ukázkami a zapojením dětí.
U druhé skupiny bylo více času věnováno praktické části – aktivní: společná práce s nástroji.
Na úvod proběhlo seznámení s netradičními hudebními nástroji
z různých koutů světa, jako jsou například Tibetské mísy, zvonky a činely, šamanský buben z Ameriky, dešťová hůl, koncovka
a podobně. Děti poznávaly, že každý nástroj má svůj příběh, svůj
speciﬁcký zvuk a na každý se jinak hraje.
Další část byla ryze praktická. Začala kouzlem. V Tibetské míse
začala pod jejím vlivem perlit voda, kapičky vyskakovaly z mísy
na nastavené ručky dětí. To se jim moc líbilo. Potom z kouzelného pytle každé dítě dostalo jeden hudební nástroj – různá chras16
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tidla, činely, ozvučná dřívka, bubny aj.
A začal koncert. Společně jsme se nejdříve naučili hrát ticho. Potom podle vzoru
šamanského bubnu vznikaly krásné rytmické variace. Na čtveřici různě velkých
bubnů djembe si děti i p. učitelky zkusily,
jak takové bubny znějí.
A následoval závěr a s ním relaxace
a uklidnění. Za hry ticha jsme poslouchali, jak dlouho mohou znít Tibetské mísy.
Celý hudební program byl velice zdařilý.
Lektor zapojil všechny děti tak, že zapomněly i zlobit. A ty nejmenší po výborném obědě ještě pomohl uspat pomocí
tónů relaxační hudby.
Mgr. Denisa Školníková

100 LET REPUBLIKY

OČIMA DĚTÍ

Letos si připomínáme výročí vzniku Československé republiky. 28. října 1918 se zrodila, poté překonala různé časy a nyní
slaví úctyhodné sté narozeniny. To se povede jen málokomu.
Naše školička si také toto výročí připomíná nejen ve vyučovacích hodinách, ale i zábavnou formou.
Ve středu 24. října k nám zavítala Agentura Ahojky z Prahy se
zábavným a hlavně poučným programem o historii i současnosti
ČR. Přenášíme se na začátek, do doby života 1. republiky. Seznamujeme se s prvním prezidentem T. G. Masarykem a jeho koněm
Hektorem, zpíváme oblíbenou písničku Ach synku, synku. A jak
vypadala škola v této době? Jedny boty pro všechny děti v rodině, rákoska, dril a poslušnost. Velký přelom do života lidí přináší
rok 1923, kdy začíná vysílat rozhlas. Mluvené slovo, písně i vážná hudba se dostávají do všech koutů republiky. Na konci třicátých let se v Plzni zrodil Hurvínek a za tři roky po něm i Spejbl.
Zde jsou slavní muži té doby se jménem Karel: K. Hašler, K. Poláček a ještě K. Čapek se slovem ROBOT. Počátkem čtyřicátých
let se objevuje zvukový ﬁlm a další fenomén – biograf, který
ovládá např. O. Nový či A. Mandlová a jiní. Závěr tohoto desetiletí však není tak veselý. Začíná 2. světová válka – jedno z těžkých období naší vlasti. Mnoho lidí se nevrátilo zpět do svých
domovů či ke svým rodinám. Ale i přes to se objevují veselejší

okamžiky. Sportovec E. Zátopek
vyhrává olympiádu, cestovatelé
Zikmund a Hanzelka objíždějí
svět se svým Tatraplánem, vzniká pohádka Pyšná princezna, začíná vysílat televize – my starší
nezapomeneme na Štěpánku
Haničincovou a čertíka Bertíka. V 70. letech se otevírá další
smutné období, kdy Češi ubližovali Čechům. To naštěstí končí
sametovou revolucí v roce 1989.
Nastává čas svobody a demokracie. Začínají se novodobé dějiny
státu.
A co vystavené předměty? Pro nás, učitelky, naše dětství či mládí, pro naše žáky dávná minulost. Poznat šusťák, petrolejku,
magnetofonovou pásku nebo zatelefonovat na starém přístroji
nebylo vůbec jednoduché.
Vzpomínky dříve narozených, jsou zárukou všech nápadů, které
jsme slyšeli a tak je dobré si je společně připomínat - připomínat
je záruka znát dějiny okolo sebe.
Mgr. Denisa Školníková
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DIVADLO PRO DĚTI ‐ DOMKU, DOMKU, DOMEČKU
Poslední říjnový den navštívilo naši školu hudební divadélko
„Trsátko“ v zastoupení pana Josefa Zámečníka a Jany Hryzlíkové. Se zájmem jsme všichni pozorovali, jak nám před očima
vyrostl krásný „Domeček pro rozbité a opuštěné hračky“. Jenže
byl prozatím prázdný. Ale nebylo tomu tak dlouho. Postupně se
do domečku nastěhovala opuštěná kočička, zajíček bez ouška
a medvídek bez ocásku a jako poslední pohozený pejsek s papouškem. Zpívali jsme, tancovali a doufali, že se pro všechny
hračky najde v domečku místečko. Naštěstí dopadlo všechno tak,
jak mělo. Také jsme se seznámili s krásným hudebním nástrojem
– tahací harmonikou.
Díky divadélku jsme prožili krásné a radostné chvíle plné zpěvu,
tance a dětského smíchu. Myslím, že dětem se vystoupení velice
líbilo, jelikož oba hudebníky odměnily velkým potleskem.
Natálie Jarkovská, DiS.

HRÁTKY S BARVAMI
Každou středu odpoledne máme výtvarnou výchovu. Poslední
listopadovou středu jsme ale měli hodinu výtvarky jen tak ledajakou. Přijela za námi paní Martina Menclová z Muzea a galerie
v Rychnově nad Kněžnou.
Odpoledne bychom mohli rozdělit do dvou částí. Nejdříve jsme
se seznamovali s barvami, rozeznávali jsme studené a teplé odstíny, přiřazovali jsme je k ročním obdobím a hlavně jsme se
naučili míchat barvy. Druhá část byla velmi zajímavá. Vytvářeli
jsme linoryt. To je graﬁcká technika pro tisk z výšky. Dostali

jsme speciální lino a obrázek s motivem, který jsme přenesli
pomocí tužky na lino. Pomocí držátka a různých šířek nástavců
jsme vyrývali obrázek do lina. Důležitou pomůckou bylo chránítko prstů. Nástroje jsou velmi ostré a mohlo by dojít k úrazu. Až
na jednu nehodu se nikomu nic nestalo.
Dále nastával okamžik tisku. I to není jednoduché. Speciální
barvu jsme pomocí válečku rozetřeli po skleněné desce, potom
jsme válečkem přetřeli motiv na linu a opatrně přitiskli na papír.
Kulíškem (speciální pomůcka pro tisk) jsme jezdili po rubové
straně lina. Po chvíli jsme lino sundali z papíru, kde se objevil
námi vytvořený obrázek.
Dvě hodiny utekly jako voda a nastal velký úklid. Obrázky se
nám všem povedly. Těšíme se na další setkání s jinými výtvarnými technikami. Děkujeme.
Mgr. Denisa Školníková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Začátek prosince je ve školce ve znamení čerta, Mikuláše
a anděla. Celý týden jsme se tomuto tématu věnovali, učili jsme
se básničky, zpívali písničky, vyráběli papírové čertíky, vše jsme
si zpestřili pohybem a těšili se na čerta a Mikuláše. Ve středu
5.12., den, kdy chodí Mikuláš, jsme byli plni očekávání, jestli
nás také navštíví.
Od rána jsme ho vyhlíželi, a dočkali jsme se! Přišel Mikuláš
a s ním i jeden hodný čertík a přenádherný anděl. Ne všichni
z nás byli hrdinové, někteří se běželi schovat k p. učitelkám. Ale
nakonec si nikoho z nás čerti neodnesli, ba naopak nás odměnili
balíčky s dobrotami a ovocem. S naší vzácnou návštěvou jsme se
rozloučili písničkou Čertíku, Bertíku.
Tak zase za rok se na Vás těšíme!
Natálie Jarkovská, DiS
18
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CESTA KOLEM SVĚTA
Je již velkou tradicí, že žáci naší školy a děti z mateřské školy
vystupují na Mikulášské nadílce pořádané SDH Bolehošť. V čase
adventu se sejdeme v místním hostinci a vychutnáme si už jen tu
třešničku na dortu. Aby tomu tak mohlo být, naše práce začíná už

v říjnu. Vymyslet scénář, obsadit role, poshánět kostýmy. Není to
jednoduché. Velký dík patří všem dětem, které s nadšením nacvičovaly. Myslíme si, že ta pomyslná třešnička byla letos obzvláště
sladká.
učitelky ZŠ a MŠ

VÁNOČNÍ BESÍDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V době adventní, kdy dětem čas utíká snad ještě pomaleji než
normálně a dospělí by ho naopak nejraději zastavili, jsme ve středu, 12.12.2018 v tělocvičně školy, uspořádali již tradiční vánoční
vystoupení pro rodiče a prarodiče, tentokrát na téma „Malí muzikanti“. Sešlo se nás víc než dost a za to jsme samozřejmě moc
rádi.
Děti si vyrobily vlastní hudební nástroje s rolničkou a společnými silami jsme vytvořili krásné dárečky pro rodiče a představení
mohlo začít. Děti z mateřinky vystoupily s dvacetiminutovým

programem plným básniček, písniček a tanečků a celé vystoupení jsme zakončili známou vánoční písní – Rolničky, rolničky.
I přesto, že na naučení toho nebylo málo, zvládly všechno na jedničku s hvězdičkou. Po zaslouženém potlesku každý odnesl svůj
dáreček rodičům a pomalu jsme se všichni rozcházeli domů.
Teď už zbývá jediné. Popřát všem „Štěstí, zdraví, pokoj svatý“
a úspěšný nový rok 2019!
N. Jarkovská, DiS., uč. MŠ
19
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INZERCE

KOSMETIKA – PEDIKÚRA

I. Šimerdová
Poskytované služby
• kosmetické ošetření (masáž obličeje a dekoltu, čištění, peeling, barvení, depilace)
• pedikúra
• parafínové zábaly rukou + masáž

Provozní doba

Kontakt

• pondělí — neděle (dle telefonické domluvy)

•
•
•
•
•

Ivana Šimerdová
Bolehošt´134, 517 31
tel. 777 650 665
IČO 68252609
email: inovdk@seznam.cz

možnost zakoupení
dárkových poukazů

Těším se na
Vaši návštěvu
AQUA SERVIS SPUSTIL VYJADŘOVACÍ PORTÁL
Tuto službu využijí běžní žadatelé, kteří potřebují vybudovat vodovodní či kanalizační přípojku, případně jen potřebují
vědět, jak daleko je vodovod či kanalizace od jejich pozemku.
Určitě ji přivítají projektanti, kteří u nás žádají o vyjádření častěji.
Vyjadřovací portál, který je přístupný z webových stránek společnosti www.aquark.cz, umožňuje pohodlné zadávání elektronických žádostí o vyjádření. Samotné zadání žádosti probíhá
v pěti krocích. Žadatel zde doplní svoje kontaktní údaje, důvod
žádosti a zájmovou lokalitu. Po úspěšném zadání žádosti dorazí
žadateli potvrzovací email, ve kterém je shrnuta jeho žádost
s uvedením čísla jednacího. Registrovaní žadatelé potom budou
moci využívat určité výhody spočívající v předvyplnění údajů
20

o žadateli či zobrazení sítí v mapě u zájmové lokality.
To, co již žadatel nevidí, je specializovaný software, ve kterém
referentka vyjadřování podané žádosti eviduje, zpracovává a ze
kterého hotové vyjádření odesílá na emailovou adresu žadatele.
Oproti předchozímu způsobu, kdy každé vyjádření bylo sestavováno za pomoci šablon v textovém editoru, to je velký krok
kupředu. V dohledné době bude možné některé typy žádostí
zpracovat plně automaticky, kdy hotové vyjádření odejde žadateli na email v řádu desítek minut až hodin.
„Vyjadřovací portál minimalizuje nedostatky při zadávání, snižuje pravděpodobnost chyby či omylu díky rozsáhlé automatizaci, šetří náklady a zrychluje přístup k potřebným informacím“,
dodal Bc. Jakub Dragoun, vedoucí zákaznického centra.
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PLE
S
17.

SPOLEČENSKÝ

OBCÍ

BOLEHOŠŤ • LEDCE • OČELICE •
PŘEPYCHY • VYSOKÝ ÚJEZD • JÍLOVICE

Předprodej vstupenek od 7. 1. do 24. 1. 2019 v úřední hodiny
na jednotlivých obecních úřadech | Vstupné s místenkou 100 Kč

Program:
20:00
2 1 :00
24:00
02:30

Slavnostní zahájení plesu
Taneční vystoupení CCG Dance (Týniště nad Orlicí)
Losování TOP CEN
Předpokládané ukončení plesu

Doprava tam i zpět
zajištěna autobusem
18:40 Městec
18:45 Očelice
18:50 Přepychy
19:15 Jílovice
19:20 Vysoký Újezd
19:25 Klášter
19:30 Ledce
19:35 Újezdec
Odvoz v 1:15 a ve
02:30 hodin

BOHATÁ
TOMBOLA

HRAJE
SKUPINA

SONG

OBECNÍ HOSTINEC

26.1.
2019

BOLEHOŠŤ

4.5. 2019 od 17.00 hodin
Obecní hostinec BolehošĨ

Sobota

PĢedprodej vstupenek na Obecním úĢadĒ BolehošĨ, cena v pĢedprodeji 120,- na místĒ 150,- tel. 494 62 134

4. Sraz pğátel
znaĀky JAWA

V rodišti zakladatele Františka JaneĀka

Výstava historických
motocyklħ a automobilħ
ZÁJEZD SE KONÁ DNE 13. 4. 2019 (sobota)
ODJEZD AUTOBUSU JE V 13:00 HODIN

Velkoplošná LED projekce•jarmareĀní hudební telďso Nešlapeto
Závody v Jawatlonu • retro módní pğehlídka • moderuje Honza Dušek

(Bol. Lhota, zastávka 13:00h | Bolehošť, škola 13:02h | Bolehošť, hostinec 13:05h | Bolehošť,
u železničního přejezdu 13:08h)

ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ JE V 18 HODIN

PRODEJ VSTUPENEK NA OÚ BOLEHOŠŤ
ZÁJEZD „PUTOVÁNÍ ZA DIVADLEM“ POŘÁDÁ OBEC
BOLEHOŠŤ
Obsazení muzikálu Kvítek mandragory:
Jiří Deml, policejní komisař - Miroslav Etzler, Sagvan Tofi
Jakub Deml, bratr Jiřího – hypochondr - Aleš Háma, Michal Novotný, Bronislav Kotiš
Quido Machulka, bezdomovec - Josef Carda, Richard Genzer, Jaromír Nosek
Sylvie Richterová, Demlova kolegyně - Adéla Gondíková, Ivana Jirešová
Jiřina Demlová, matka Jakuba a Jiřího - Jana Boušková, Jaroslava Obermaierová
Magda, Demlova dcera - Nelly Řehořová, Eliška Trtíková
Tereza, bývalá manželka Jiřího - Yvetta Blanarovičová, Radka Fišarová
Lukeš, majitel klubu Copacabana - Jan Přeučil, Josef Laufer, Rudolf Kubík
Vokální trio “Dreamgirls” - Michaela Gemrotová / Alžbeta Bartošová / Elis Ochmanová, Felicita Prokešová / Marianna Polyáková /
Kateřina Klausová, Elis Ochmanová / Veronika Zelníčková / Eliška Bučková
Uklízečka Irina - Pavlína Ďuriačová, Linda Finková

8.6. 2019

Ledce (u HK)
www.knnledce.cz

)RWR: Pavel a Alena Francovi

CENA JE 390,- Kč

knnledce
21
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DATUM

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

26. leden

- 17. Společenský ples obcí ...................... Společenský sál Obec. hostince

22. únor

- 123. Hasičský ples .................................... Společenský sál Obec. hostince

23. únor

- Dětský maškarní karneval .................... Společenský sál Obec. hostince

9. březen

- oslava MDŽ ........................................................................ klubovna SK Lipiny

březen

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

30. březen

- Divadelní jaro ………………………………. Společenský sál Obec. hostince

13. dubna

- Putování za divadlem ………………………………………….. zájezd do Prahy

18. duben

- Zelený čtvrtek ................................................................... klubovna SK Lipiny

30. duben

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

4. května

- Koncert Šlágr TV – Piňakoláda ........... Společenský sál Obec. hostince

1. červen

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

8. červen

- Turnaj v nohejbale ………………………………………………. hřiště před OÚ

15. červen

- sraz rodáků Lipin ………………………………………………… hřiště SK Lipiny

13. červenec - Turnaj v nohejbale …………………………………………….. hřiště před OÚ
20. červenec

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

17. srpen

- 9. Gulášové slavnosti .................................. hřiště před Obecním úřadem

31. srpen

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

28. září

- Svatováclavské pivo ....................................................... klubovna SK Lipiny

říjen/listopad - Bolehošťský divadelní podzim ........... Společenský sál Obec. hostince
1. prosinec

- První adventní neděle - Adventní rozsvícení ............................ zvonička

7. prosinec

- Mikulášská besídka ................................. Společenský sál Obec. hostince

14. prosinec

- 18. Předvánoční setkání seniorů ........ Společenský sál Obec. hostince

31. prosinec

- Silvestr ........................................................................................ Obecní hostinec

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínů.
Podrobnější informace k jednotlivým akcím najdete na informačních deskách a stránkách obce.
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OBEC BOLEHOŠŤ
se sídlem Obecní úřad, Bolehošť 10, 51731 Bolehošť

VEŘEJNÁ VÝZVA
na obsazení pracovní pozice

pracovník údržby

Popis pracovních činností:
o
o
o
o

správa nemovitostí obce (koordinace oprav a revizí, zajištění předávání objektů k pronájmům)
správa mobiliáře obce (zajištění údržby, provozu, evidence a pronájmu)
technické zajištění příprav společenských akcí
výpomoc při údržbě zeleně a s úklidem sněhu

Požadavky:
o
o
o
o
o
o

vzdělání SO nebo SŠ (výhodou jsou technické obory)
dobré komunikační a organizační schopnosti
flexibilita
praxe s podobnou činností výhodou
základní znalost práce s PC
řidičský průkaz sk. B

K přihlášce zájemce musí připojit:
o
o
o
o

strukturovaný životopis
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
úředně ověření kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o poskytnutí osobních údajů pro Obecní úřad Bolehošť

Podmínky pracovního poměru:
o
o
o

pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
platové zařazení: platová třída 7-8 + platový stupeň dle praxe
předpokládaný termín nástupu ihned, případně dle dohody

Podání přihlášky:
o
o
o

přihlášku označenou názvem pracovní pozice doručte i s přílohami na adresu: Obecní úřad Bolehošť,
Bolehošť 10, 517 31 Bolehošť
bližší informace na OÚ Bolehošť, tel. 494 627 134, 734 611 442, email: ou@bolehost.cz
oznamovatel výzvy si vyhrazuje právo tuto výzvu kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného
uchazeče

Jakub Šimerda
Starosta obce Bolehošť
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