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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 4/2019 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 11. 4. 2019 na obecním úřadě v 17 hodin.
–
–
–
–
–
–

Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: I. Šimerda – osobní důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: R. Černý, A. Jelínková
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: viz seznam

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 8 : proti 0

Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 3/4/2019
– Zastupitelé vybrali nabídku na pronájem
obecního hostince od pana Bohuslava Lacka a pověřují starostu k uzavření nájemní
smlouvy.

Bod č. 5: Schválení závěrečného účtu obce
a závěrky obce za rok 2018
– Závěrečný účet obce za rok 2018 byl zveřejněn od 27. 3. do 11. 4. 2019, jeho součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření
za rok 2018.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 1/4/2019

Usnesení č. 4/4/2019

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

– Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2018 bez výhrad.
– Účetní závěrka obce za rok 2018 byla předložena zastupitelům obce ke schválení.
Hlasování: pro 8 (Jakub Šimerda, Petr Prause,
Jan Baše, Jiří Netík, Roman Černý, Alena Jelínková, Hana Kučerová, Miroslav Máslo)
Proti: 0

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. 6, 7, 8)
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 2/4/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

Usnesení č. 5/4/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.

Bod č. 6: Smlouva o poskytnutí dotace
na dopravní obslužnost

od ﬁrmy Štěpánek Opočno na opravu komunikace na Spraších. Cenová nabídka je
ve výši 80.519,- včetně DPH.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 7/4/2019
– Zastupitelé obce schvalují nabídku firmy
Štěpánek Opočno a pověřují starostu k zadání realizace zakázky.

Bod č. 8: Aktualizace nabídky f. IRBOS
na zadání veřejné zakázky
– Z důvodu rozdělení 2. části výstavby chodníků na I. a II. etapu a z důvodu podmínek
dotačního titulu IROP, který obec bude využívat k ﬁnancování II. etapy výstavby, musí
dojít ke dvěma výběrovým řízením na tyto
zakázky. Z těchto důvodů došlo k navýšení rozpočtu na zadání veřejných zakázek,
technického dozoru a koordinaci BOZP
„Výstavby chodníků - 2. část“
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 8/4/2019
– Zastupitelé
obce
schvalují
aktualizaci nabídky firmy IRBOS na zadání
veřejných
zakázek,
technického
dozoru a koordinaci BOZP u projektu
„Výstavba chodníků – 2 . část“.

Bod č. 9: Ostatní

– Veškerá usnesení jsou v pořádku.

– Zastupitelé projednali smlouvu s Khk
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Bod č. 4: Pronájem obecního hostince

Usnesení č. 6/4/2019

– Záměr o pronájmu hostince byl zveřejněn
a lhůta pro podání nabídek byla do středy
10. 4. 2019. Nabídky podali 3 zájemci:
– Bohuslav Lacko - Smiřice
– Erik Kališ – Lhota u Potštejna
– Plane Verti s.r.o. - Praha

– Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
s Khk o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a pověřují starostu
k podpisu.

Usnesení č. 9/4/2019

Bod č. 7: Oprava komunikace na Spraších

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 19 hod. ukončil.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 3/2019

Byla vybrána nabídka pana Bohuslava
Lacka.

– Zastupitelům

byla

předložena

a) seznámení s postupem v jednání ve sporu
o uvolnění obecního pozemku u Bajerů
b) zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 4/2019
Hlasování: pro 8 : proti 0
– Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2019.

Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr

nabídka

Zápis č. 5/2019 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 7. 5. 2019 na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: J. Netík
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: H. Kučerová, M. Máslo
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: viz seznam

Hlasování: pro 8 : proti 0

Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 2/5/2019

Usnesení č. 3/5/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

– Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výběrové komise k veřejné zakázce „Výstavba
chodníků – 2. 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 1.087.052,- Kč bez DPH).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 4/2019

Bod č. 1: Zahájení

– Veškerá usnesení jsou v pořádku.

– Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Jakubem Šimerdou. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni H. Kučerová a M. Máslo.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Bod č. 4: Výběr dodavatele stavby – „Výstavba chodníků – 2. část, Bolehošť“

Usnesení č. 1/5/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu H. Kučerovou a M. Másla.

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. 6, 9,
10, 11, 12, 13, 14)

– Osloveno bylo 5 ﬁrem.
– Do výběrového řízení se přihlásilo 5 ﬁrem:
STAVIBET spol. s r.o., České Meziříčí
Ján Mucha, Pardubice
DMO SERVIS a.s., Praha
SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa
Štěpánek spol. s r.o., Opočno
– Způsob hodnocení byl dle zadávacích podmínek.
– Výběrová komise po vyhodnocení doporučila ﬁrmy v následujícím pořadí:
1. DMO servis a.s., Praha
2. STAVIBET spol. s r.o., České Meziříčí
3. Ján Mucha, Pardubice
4. Štěpánek spol. s r.o., Opočno
5. SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa

Bod č. 5: Projekt sportovního areálu před
obecním úřadem
– Pan starosta seznámil přítomné s návrhem
multifunkčního hřiště ve sportovním areálu před obecním úřadem a nechal hlasovat
ohledně zadání projektové dokumentace.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 4/5/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje zadání projektové dokumentace na multifunkční hřiště
ve sportovním areálu před ob. úřadem a pověřuje starostu k zadání vyhotovení projektu.

Bod č. 6: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
služebnosti a právu provést stavbu – kabelový pilíř
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– Zastupitelé projednali dodatek smlouvy
č. 1 se spol. ČEZ Distribuce a.s. o věcném
břemeni na umístění kabelového pilíře
a vedení na pozemku p.č. 1617/21,22,17
v k.ú. Bolehošť.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Bod č. 9: Nedostatečná kapacita MŠ Bolehošť

Usnesení č. 5/5/2019

Bod č. 10: Výběr zhotovitele stavby –
zpevněná plocha pod kontejnery v Lipinách

– Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek
smlouvy č. 1 o zřízení věcného břemeneslužebnosti se spol. ČEZ Distribuce a.s.
na pozemku p.č. 1617/21, 22, 17 v k.ú. Bolehošť a pověřuje starostu k uzavření a podpisu dodatku č. 1.

Bod č. 7: Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
– Zastupitelé projednali žádost o ﬁnanční
podporu Linky bezpečí s ohledem na rozpočet obce. Následně dal pan starosta hlasovat.
Hlasování: pro : 0 : proti 8

Usnesení č.6/5/2019
– Zastupitelé neschvalují finanční příspěvek
pro Linku bezpečí.

Bod č. 8: Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ Bolehošť a směrnice
na stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ
– Paní ředitelka Mgr. Boukalová předložila zastupitelům žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ Bolehošť na rok
2019 – 2020.
Hlasování : pro 8 : proti 0

Usnesení č. 7/5/2019
– Zastupitelé schvalují výjimku z nejnižšího
počtu žáků ZŠ Bolehošť na rok 2019 – 2020.
– Starosta seznámil přítomné s návrhem
úplaty za umístění žáka v MŠ pro školní rok
2019 - 2020. Výpočet dle nákladů MŠ
v předchozím roce vychází 300,- Kč/dítě.
Zastupitelé souhlasí s částkou 300,- Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 8/5/2019
– Zastupitelé schvalují výši úplaty na žáka
v MŠ Bolehošť na školní rok 2019/2020
ve výši 300,- Kč/měsíc.

– Starosta seznámil přítomné s problematikou nedostatečného místa pro přijetí nových
dětí v MŠ Bolehošť. Přítomní diskutovali
o možnostech řešení tohoto problému.

– Starosta obce předložil přítomným nabídku
na zhotovení plochy na kontejnery od pana
Silného.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 9/5/2019
– Zastupitelé schvalují nabídku pana Silného
na zhotovení plochy pod kontejnery v Lipinách a pověřují starostu k zadání realizace
stavby.

Bod č. 11: Pronájem 1. NP v obecním hostinci
– Přítomní byli seznámeni s žádostí o pronájem 1. NP v obecním hostinci od pana Uhlíře.

Bod č. 12: Odbahnění nádrže v Bolehošťské Lhotě
– Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na odbahnění nádrže v Bolehošťské
Lhotě (u příjezdové cesty k zámečku). Nádrž bude vyčištěna a bude opraveno stavidlo.

Bod č. 13: Zpevnění koryta Chropotínského potoku
– Pan starosta seznámil zastupitele se stavem koryta Chropotínského potoku v úseku
u Neterdových. Koryto bude zpevněno dřevěnou palisádou.

ve výši 20.000,- Kč na parkovací plochu
před bytovkami č.p. 62 a 127.

Bod č. 15: Ostatní
a) darování 98 m2 pozemku obci Bolehošť
- obec pozemek přijme
b) paní účetní seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 5, které již
schválil pan starosta 29. 4. 2019 a zastupitelé jej berou na vědomí
– Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 6/2019
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 11/5/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2019.
c) revokace usnesení č. 8/2/2019
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 12/5/2019
– Z důvodu neuskutečnění výstavby venkovní
učebny v ZŠ Bolehošť se usnesení ruší.
d) seznámení s přípravami na Gulášové slavnosti
e) oprava střechy v obecním hostinci nad společenským sálem
f) přijetí dotace z Khk na výstavbu
chodníků – 2. část
– Zastupitelům byla předložena smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na výstavbu
chodníků – 2. část.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 13/5/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 971.000,- Kč z Khk na výstavbu chodníků – 2. část a pověřují starostu
k podpisu smlouvy.

Bod č. 14: Žádost o příspěvek na parkovací stání u bytovek

Bod č. 16: Diskuze
Bod č. 17: Závěr

– Pan J. Baše předložil žádost obyvatel č.p.
62 a 127 o příspěvek na zhotovení parkovací plochy u bytovek ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 19.45 hod. ukončil.

Usnesení č. 10/5/2019
– Zastupitelé schvalují vybudování parkovací plochy a zároveň schvalují příspěvek

Zápis č. 6/2019 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 19. 6. 2019 na obecním úřadě v 17 hodin.
–
–
–
–
–
–

Přítomni:8 členů zastupitelstva
Omluveni: J. Baše – osobní důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: P. Prause, I. Šimerda
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

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 P. Prause, I. Šimerda.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 1/6/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P. Prause
a I. Šimerdu.

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, 6, 7,
8, 14,15, 16, 17, 27)
– Hlasování: pro 8 : proti 0
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Usnesení č. 2/6/2019

Kostelec nad Orlicí stavebním úřadem – životním prostředím schvaluje:
– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený pro– Zprávu o uplatňování územního plánu
gram zasedání.
Bolehošť (za období 06/2015 – 04/2019)
Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
podle § 47 odst. 5) a § 55 odst. 1) zákona
č. 5/2019
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
– Veškerá usnesení jsou v pořádku.
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předBod č. 4: Žádost o povolení výstavby vjezpisů (stavební zákon).
du
– Zastupitelé projednali žádost pana Silného Bod č. 6: Stanovení obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání
o povolení výstavby vjezdu u č. p. 26.
s odpady
– Hlasování: pro 8 : proti 0
– Zastupitelé projednali vyhlášku č. 2/2019
Usnesení č. 3/6/2019
o stanovení systému nakládání s odpady.
– Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana
– Hlasování: pro 8 : proti 0
Silného na výstavbu sjezdu u č. p. 26.

Bod č. 5: Schválení zprávy o uplatňová- Usnesení č. 5/6/2019
ní územního plánu Bolehošť za období – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení
06/2015 – 04/2019

systému shromažďování, sběru, přepravy,
– Zastupitelům byla předložena ke schváletřídění, využívání a odstraňování komunální zpráva o uplatňování územního plánu
ních odpadů a nakládání se stavebním odBolehošť, kterou vypracoval stavební úřad
padem na území obce Bolehošť.
odbor životního prostředí MÚ Kostelec nad
Bod č. 7: Svoz biodpadu
Orlicí.
– Pan starosta předložil zastupitelům návrh
– Hlasování: pro 8 : proti 0
na novou možnost svozu biodpadu. Nové
Usnesení č. 4/6/2019
možnosti svozu biodpadu budou dále pro– Zastupitelstvo obce Bolehošť na základě
jednávány. Pro letošní rok zůstává svoz
návrhu předloženého Městským úřadem
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stejný formou velkých kontejnerů.

Bod č. 8: Schválení smlouvy s SSKHK
– Zastupitelům byla předložena smlouva
s SSKHK o podmínkách užívání silničního
pozemku ke stavební činnosti – výstavba
chodníků 2. část.
– Hlasování : pro 8 : proti 0

Usnesení č. 6/6/2019
– Zastupitelé schvalují smlouvu o podmínkách užívání silničního pozemku ke stavební činnosti s SSKHK.

Bod č. 9: Schválení smluv o zřízení služebnosti
– Starosta předložil přítomným ke schválení
4 smlouvy pro potřeby výstavby projektu
„15 RD Kouty“.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 7/6/2019
– Zastupitelé schvalují smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty
s Pí. Doutnáčovou a B. Doutnáčovou. Zároveň pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 8/6/2019
– Zastupitelé schvalují smlouvu - Souhlas
správců vodního toku s vypouštěním předčištěných odpadních vod s Pí. Doutnáčovou
a B. Doutnáčovou. Zároveň pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 9/6/2019
– Zastupitelé schvalují smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti vypouštění odpadních vod s Pí. Doutnáčovou a B.
Doutnáčovou. Zároveň pověřují starostu
k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 10/6/2019
– Zastupitelé schvalují smlouvu o právu provést stavbu s Pí. Doutnáčovou a B. Doutnáčovou. Zároveň pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 10: Smlouva o poskytování právních služeb
– Starosta obce předložil přítomným smlouvu
o poskytování právních služeb s JUDr. Arnoštem Urbanem.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 11/6/2019
– Zastupitelé schvalují smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Arnoštem
Urbanem a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 11: Nabídka na výměnu sloupů veřejného osvětlení
– Přítomní byli seznámeni s nabídkou na výměnu 3 ks sloupů veřejného osvětlení
u nádraží, které jsou v havarijním stavu.
Výměnu provede ﬁrma Rykl Stěžery, která
zajišťuje servis veřejného osvětlení v obci.

Bod č. 12: Nabídka ČS na aktualizaci úvěrových podmínek
– Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou České spořitelny na aktualizaci úvěrových podmínek.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 12/6/2019
– Zastupitelé schvalují nabídku České spořitelny na fixaci úrokové sazby a pověřují
starostu k uzavření smlouvy o nových úvěrových podmínkách.

Bod č. 13: Nabídka správy obecního lesa

lesním hospodářem na správu obecního
lesa a pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 14: Průběh stavebních prací
+ dodatek č. 1
– Starosta obce seznámil přítomné s provedenými stavebními pracemi v obci – výstavba
nového stání na kontejnery v Lipinách, dokončení parkovací plochy u bytovek a nutnost umístit zábradlí u nově vybudovaného
chodníku na Solnické. Dále předložil zastupitelům ke schválení dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Výstavba chodníků 2. etapa“
na vzniklé vícepráce.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 14/6/2019
– Zastupitelé schvalují dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – výstavba chodníků 2. etapa a pověřují starostu k podpisu dodatku č. 1.

Bod č. 15: Nabídky na opravu silnice Pod
rybníky
– Starosta obce předložil 2 nabídky na opravu
silnice Pod rybníky od č. p. 124 k č. p. 24.
– Firma Štěpánek Opočno: cena 84.231,57 Kč
– Firma Swietelsky stavební s.r.o.:
cena 40.000,- Kč
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 15/6/2019
– Zastupitelé na opravu části komunikace
Pod rybníky vybrali firmu Swietelsky stavební s.r.o. a pověřují starostu k zadání
zhotovení opravy.

Bod č. 20: Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
– Pan starosta seznámil přítomné s provedenou aktualizací dokumentu plán rozvoje
vodovodů a kanalizací v obci Bolehošť.
Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Bod č. 21: Nabídky na hydrogeologický
průzkum
– Zastupitelé diskutovali o možnosti vypracování posudku a projektu na hydrogeologický průzkum pro účely vybudování nového
vrtu a příslušenství pro obec Bolehošť.

Bod č. 22: Stav projektu „Odkanalizování
obce“
– Přítomní byli seznámeni s pracovní situační
mapou, která byla vypracována na základě
obchůzek nemovitostí. Zastupitelé nemají
výhrady. Starosta byl pověřen k jednání o odkupu potřebných pozemků k umístění ČOV.

Bod č. 23: Nabídka studie proveditelnosti
a rozšíření MŠ Bolehošť
– Pan starosta předložil zastupitelům návrh
na zhotovení studie proveditelnosti pro rozšíření MŠ Bolehošť. Zastupitelé berou informaci na vědomí. Studie proveditelnosti
nebude vypracována.

Bod č. 24: Strategický rozvojový plán
2020 - 2023

Bod č. 16: Pozemkové úpravy
Pod rybníky

– Proběhla diskuze o dalším rozvoji obce Bolehošť a jejích částí.

– Starosta obce předložil návrh na úpravu
pozemku v ulici Pod rybníky u čp. 124.
Vzhledem k ﬁnančnímu rozpočtu obce se
tyto úpravy pozemku nebudou prozatím
realizovat. Dojde pouze k urovnání terénu.

Bod č. 25: Projednání střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2023

Bod č. 17: Projekty chodníky – Bolehošťská Lhota, nádraží
– Pan starosta seznámil přítomné s návrhem
na vyhotovení další projektové dokumentace na chodníky v Bolehošťské Lhotě a nechal hlasovat ohledně zadání projektové
dokumentace. Dále byl projednán návrh
na zahájení jednání ohledně výkupu pozemků u komunikace směrem k nádraží.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 16/6/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vyhotovení projektové dokumentace na další etapu výstavby chodníků v Bolehošťské Lhotě
a pověřuje starostu k zadání vyhotovení
projektové dokumentace.

Bod č. 18: Schválení dodatku č. 21 se spol.
Aquaservis
– Pan starosta předložil přítomným ke schválení dodatek č. 21 se společností Aquaservis, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
– Hlasování: pro 0 : zdržel 1 (Černý) : proti 7
(Šimerda I., Šimerda J., Prause, Kučerová,
Netík, Máslo, Jelínková)

Usnesení č. 17/6/2019
– Zastupitelstvo obce neschvaluje dodatek
č. 21 se společností Aquaservis a.s. Rychnov nad Kněžnou.

Bod č. 19: Nabídka na opravu vodovodu
v části Habeš

Usnesení č. 13/6/2019

– Zastupitelé projednali nabídku od ﬁrmy
Aquaservis na opravu vodovodu v Bolehošti – část Habeš. V nabídce byly možnosti
výběru použitého materiálu – plast nebo
litina.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

– Zastupitelé schvalují smlouvu s odborným

Usnesení č. 18/6/2019

– Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem
smlouvy s odborným lesním hospodářem
na správu obecního lesa.
– Hlasování: pro 8 : proti 0

– Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku
na opravu vodovodu od spol. Aquaservis a.s.
Použitý materiál na opravu bude plast.

– Pan starosta seznámil přítomné s pracovním návrhem střednědobého výhledu, který
bude upraven s ohledem na vyvíjející se situaci v dalším období.

Bod č. 26: Komplexní pozemkové úpravy
– Pan starosta seznámil přítomné se záměrem
komplexních pozemkových úprav v katastru obce Bolehošť.

Bod č. 27: Ostatní
a) rozpočtové opatření - bod zrušen (nebylo
vytvořeno)
b) informace z valné hromady Odeka – svozy
odpadů, nový svoz jedlých tuků
c) žádost MŠ a ZŠ – pořízení mechanické
škrabky na brambory – vzhledem k rozpočtu obce bude tento požadavek zahrnut
do rozpočtu obce v roce 2020
d) určení dní pro svatební obřady a zřízení oddávací místnosti
– Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 19/6/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje dny pro oddávání na každou druhou sobotu v měsíci
a oddacím místem bude zasedací místnost
obecního úřadu Bolehošť.

e) řešení situace neoprávněně zabraného
pozemku v části Habeš – seznámení
s právní analýzou
f) možnost letních brigád v obci
g) údržba obecního majetku – probíhají opravy a nátěry zastávek, vývěsek,
zvoničky, zbrojnice a zábradlí v obci
h) stav řešení havarijního stavu silničních
propustků
i) dotace na výsadbu ovocného sadu
v Koutech (Na kuchyňce)
Bod č. 28: Diskuze
Bod č. 29: Závěr

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 21.20 hod. ukončil.
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Z NAŠÍ OBCE
Chodníky na Solnické a příprava dalších velkých projektů
Největší investiční akcí pro rok 2019 je určitě 1. část výstavby
chodníků v Solnické ulici. Rozhodli jsme se pro výstavbu tohoto
úseku z důvodu nebezpečné zatáčky a problému s vysokou rychlostí vjíždějících vozidel do obce. Nyní se naši občané mohou
dostávat bezpečně do centra obce. Pokud v příštím roce získáme
opět dotaci, dokončíme chodník až na křižovatku k panu Záleskému. Rozpočet stavby byl podle projektu 2 366 000 Kč s DPH.
Proto mě velmi potěšilo, když výběrové řízení vyhrála společnost DMO servis s nabídkou 1 315 000 Kč s DPH. Jelikož se
objevily některé nečekané vícepráce, se kterými se v projektu
nepočítalo, zastavila se cena samotných stavebních prací na částce 1 496 000 Kč s DPH. Kdybychom takto nízkou vysoutěženou
cenu očekávali již na začátku, mohli jsme chodníky na Solnické
ulici postavit celé najednou. Stavba chodníku byla podpořena
dotací z Královéhradeckého kraje ve výši 50% ceny.
Slyšel jsem názory, že obec buduje infrastrukturu pro nové občany a těm stávajícím např. ve Lhotě se obec dostatečně nevěnuje. Považuji tento názor za pravdivý, a proto se zastupitelstvo
rozhodlo o přípravě projektu na dokončení chodníků v Bolehošťské Lhotě o délce cca 500 m. Chodník v Solnické ulici se letos
budoval také z toho důvodu, že se posunul termín budování inženýrských sítí v lokalitě Kouty pro 15 rodinných domů, a tím
pádem to byl jediný připravený projekt s platným stavebním po-

volením. Kdybychom toho letos nevyužili a již na přelomu roku
2018/2019 jsme nepožádali o dotaci z Královéhradeckého kraje,
žádná jiná velká investiční akce by se v Bolehošti letos nemohla
realizovat.
Kromě toho jsme se začali zabývat otázkou spojení obce s nádražím. Aktuálně jsem začal jednání s majiteli pozemků podél silnice, jestli by nám umožnili odkup. A abychom v obci nebudovali
jenom chodníky, rozhodli jsme o přípravě projektu multifunkčního sportovního hřiště před obecním úřadem. O dalším vývoji
v těchto záležitostech budu informovat.
Jakub Šimerda
Projekt s názvem
„Výstavba chodníku – 2. část Bolehošť“
realizováno za ﬁnanční podpory Královéhradeckého kraje
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Parkovací plocha u bytovek
V minulém zpravodaji jsem psal o nedostatku parkovacích
stání v okolí obecního hostince při pořádání větších kulturních
akcí. S nedostatkem parkovacích míst se potýkali také obyvatelé
obou bytových domů u pošty. Na základě jejich iniciativy došlo
k dohodě mezi obcí a bytovým družstvem Průkopník o vybudování nové parkovací plochy před bytovými domy.
Z fondu oprav obou bytových domů se zainvestovalo přibližně
70 000 Kč. Bytové družstvo Průkopník také požádalo o příspěvek

obce ve výši 20 000 Kč, který byl zastupitelstvem schválen. Jelikož tato plocha vznikla na obecních pozemcích, zastupitelstvo
mělo podmínku, že se bude jednat o volně přístupné nevyhrazené
parkoviště, které může právě sloužit i pro potřeby návštěvníků
obecního hostince během kulturních akcí. Obě strany s touto dohodou souhlasily.
Za vybudování děkujeme ﬁrmě Štěpánek z Opočna.
Jakub Šimerda

Nově vybudována plocha pro nádoby na třídění odpad v Lipinách
Na základě podnětu zastupitelů z Lipin došlo ke shodě, že
je třeba najít a vybudovat novou plochu pro nádoby na tříděný
odpad. Současná plocha byla již přeplněná a blokovala výhled
vozidlům vyjíždějících z vedlejší silnice. Jako nejvhodnější místo byla vybrána plocha mezi č. p. 14 a č. p. 18.
Určitou výzvou byl výběr zhotovitele. První tři nabídky se pohybovaly s cenou kolem 50 000 Kč, což se zdálo většině zastupitelů jako přehnané. Proto jsme postupně snižovali naše nároky
na provedení a požádal jsem ještě o nabídku ﬁrmu pana Silného.
Ten také nakonec plochu vybudoval a oproti původním plánům
na obyčejnou betonovou desku, navrhl osazení dlaždicemi. Navíc provedl odvodnění a opravu obslužné betonové šachty. Celá
akce přišla na necelých 34 000 Kč.
Jakub Šimerda
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Opravy místních komunikací
Na veřejném zastupitelstvu v obecním hostinci vznášeli lidé
dotaz na stav obecní komunikace na Spraších směrem na Očelice. Některé úseky byly v katastrofálním stavu s hlubokými výmoly. V rámci zastupitelstva jsme se tedy domluvili na opravě
toho nejhoršího, ačkoli se s tím v rozpočtu původně nepočítalo.
Opravu realizovala ﬁrma Štěpánek s cenovkou 108 000 Kč.
Další nutná oprava byla provedena v ulici Pod rybníky
u č. p. 124. Zastupitelstvo vybralo z několika nabídek společnost
Swietelski, provozující obalovnu v Týništi nad Orlicí. Tato společnost se přímo specializuje na výstavbu a opravu komunikací.
Jejich práci jsem měl možnost pozorovat a přesto, že se jedná
opět jenom o provizorní opravu, udělali ji dobře. Plánuji se na ně
obracet také v budoucnu, protože i cenově vycházela jejich nabídka velice dobře. Tato oprava stála 42 000 Kč.

Během dokončování výstavby chodníku na Solnické ulici, kdy
bylo třeba zaasfaltovat mezeru mezi obrubníkem a silnicí, zůstalo menší množství čerstvého asfaltu nevyužito. Bylo pro něj
třeba najít rychle uplatnění, dokud to jeho vlastnosti umožňovaly. Využití jsem našel v Koutech před domy čp. 47 a čp. 60, kde
byl poměrně velký výmol. Děkuji ﬁrmě DMO servis za opravu,
která obec nic nestála.
Aktuálně neplánujeme žádnou generální opravu obecních komunikací, ačkoli by si to možná některé zasloužily. A to z toho
důvodu, že se plánuje ve střednědobé budoucnosti výstavba kanalizace, kdy budeme do komunikací zasahovat. Půjdeme cestou
menších oprav nejhorších úseků. Na generální opravy bude poté
nutné čerpat dotace z důvodu veliké ﬁnanční náročnosti.
Jakub Šimerda

Rekultivace plochy Pod rybníky
V ulici Pod rybníky, u nemovitosti č. p. 124, byla v minulosti
neuváženě zavezena část louky stavebním odpadem a zeminou.
Dříve se jednalo o pěkné místo, kvetoucí louku. Během povodně,
která obec naposledy zasáhla před 20 lety, se zde volně rozlévala
voda. Území totiž leží v nivě potoka. Doufejme tedy, že se nám
povodně budou i nadále vyhýbat.
Původní vize byla uvést toto místo do původního stavu, ale odvoz 500 m3 hlíny by vyšel podle prvotní nabídky na více jak
200 000 Kč. Ačkoli o této věci budeme dále jednat, po dokončení

první části chodníku v Solnické ulici jsem nechal všechnu přebytečnou hlínu se sutí odvést a plochu alespoň trochu srovnat.
Zbývá vysbírat velké kameny, plochu urovnat vláčením a oset
luční směsí. Věřím, že se toto nevzhledné místo uprostřed vesnice zase zazelená.
Při stavebních činnostech v obci, kdy bude potřeba někde dočasně odkládat zeminu, už nebude tato plocha nadále využívána.
Obec má od tohoto roku v pronájmu plochu v Koutech u Agrospolu, která kromě sběrného místa na bio odpad, bude sloužit
právě pro tyto účely. Nicméně nikde v obci nechci vytvářet žádnou trvalou „skládku“. Po ukončení stavebních prací bude místo
vyklizeno a uvedeno do původního stavu.
Jakub Šimerda
8
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Opravy a nové vybavení obecního hostince
Během jarního období pokračovaly některé nezbytné opravy
v obecním hostinci. Na toaletách došlo k výměně tří netěsnících
dřevěných oken, která už nešla pořádně ani zavírat, za nové plastové.
Dále bylo nutné alespoň provizorně opravit lepenkovou střechu
nad velkým sálem. V zimním období, kdy na střeše ležel sníh
a námraza, se při vytápění sálu
na společenských akcích objevovala mokrá místa na zdech
a louže na podlaze. Stejné problémy způsobovaly i intenzivní deště. Naštěstí se nejednalo
o žádnou velkou potopu, a proto nedošlo k velkým poškozením. Měli jsme strach zejména
o parketovou podlahu, která by
mohla vlivem vlhkosti nabobtnat. Opravu zajistil pan Hromek
z Lípy nad Orlicí.
Letos nás ještě čeká výměna některých částí děravých okapů.
Při obhlídce střechy jsem zjistil,
že zejména na straně k obchodu s potravinami jsou ve velice
špatném stavu, voda protéká
skrz a stříká na zeď, která následně plesniví.

Na letní zahrádku, která je situována směrem na západ, velice
nepříjemně svítí. V podvečerních hodinách zde bylo k nevydržení. Rozhodl jsem se proto pořídit devět stahovacích bambusových rolet, jež tento problém vyřešily. Rolety jsou v majetku
obce a doufejme, že budou plnit svoji funkci dlouhé roky.
Od některých obyvatel slýchávám, že při návštěvách obecního
hostince nemají jak zabavit děti. Pan Lacko pořídil malý bazének, které alespoň v horkých dnech děti osvěží. Dále se nabídl,
že přiveze materiál na výrobu houpaček či skluzavky a pokusí se
je vlastními silami zhotovit. Hlavním povoláním je totiž lesník
a má přistup ke dřevu z prořezávek. Uvidíme, jestli se to podaří
realizovat ještě letos.
Jakub Šimerda

Opravy a údržba obecního mobiliáře
V Bolehošti bylo zvykem nabízet letní brigády mládeži. Rád bych v tom pokračoval, a tak mě velmi potěšilo, že se našli čtyři zájemci z řad občanů. Ačkoli naše obec
není nijak veliká, rozhodně je zde spousta práce.
Tradičně se čistí silnice podél obrubníků, kde se ukládá prach a štěrk ze zimní údržby.
Čistí se chodníky, odplevelují se různá místa jako pomníky, natírá se obecní mobiliář. Jeden brigádník je k dispozici panu Suchému, který aktuálně natírá zastávky,
vývěsky, lavičky, zábradlí kolem rybníčku a hasičárnu ve Lhotě. Bude také natírat
střechu zvoničky, jakmile dojde k výměně několika shnilých šindelů. Další dva brigádnici pracují samostatně.
Zejména nátěrům je třeba věnovat náležitou péči, neboť se tím velmi prodlužuje životnost všech dřevěných, ale i kovových částí mobiliáře. Když jsem všechen majetek
obhlédl, s podivem jsem zjistil, že jsou některé věci zanedbávané již dlouhá léta.
Např. některé dřevěné části konstrukce hasičárny ve Lhotě je nutné celé vyměnit, už
není co zachraňovat.
Některé podněty k opravám a údržbě majetku obce přichází i od vás občanů. Jsem
rád, že se najdou lidé, kterým není vzhled obce lhostejný. I v budoucnu budu rád
za jakékoli podněty.
Jakub Šimerda

Údržba travnatých ploch v obci
Všude v médiích nám ukazují, jak se mění přístup k údržbě
travnatých ploch z důvodu opakujícího se sucha a nepravidelnosti dešťových srážek. I já si tento problém uvědomuji, a proto jste
si možná mohli všimnout, že se ani u nás obecní plochy nesečou
tak často, případně se seče na větší výšku. Pokud sečeme trávník
nakrátko, během vysokých teplot nám zůstává pouze žlutá vyprahlá poušť, která neudrží žádnou rosu, nepohlcuje prach a dále
zvyšuje teplotu svého okolí, protože sluneční paprsky dopadají
přímo na půdu, kterou ohřívají. Půda tím pádem rychleji vysychá. Na takových plochách nenajdeme kvetoucí rostliny ani žádný hmyz, např. motýly. Je tedy žádoucí všechny plochy, kde se

příliš nepohybují lidé, sekat co nejméně.
Nejlépe je na tom z tohoto pohledu Bolehošťská Lhota, kde část
občanů stále chová domácí zvířectvo. Obecní plochy jsou tedy
sečeny dvakrát ročně na seno. To samé částečně platí i pro Kouty
nebo pro jiné plochy, kde umožňujeme pasení koní. Při tomto
stylu údržby vznikají květnaté louky s vysokou biodiverzitou,
které jsou podle mého názoru i hezčí na pohled, než klasický
„angličák“.
Snažil jsem se oslovit některé další občany, o kterých vím, že
mají např. ovce, jestli nechtějí využít některé plochy v obci pro
produkci sena. Pokud by měl zájem někdo další, dejte vědět.
9
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Pan Záleský, náš obecní „zahradník“,
si zvyká na nové pokyny, které ode
mě dostává ohledně managementu
travních ploch. I pro něj to je něco
nového, protože mu do toho hodně
mluvím. V případě, že nastane dlouhá
epizoda sucha, domluvili jsme se, že
se nebude sekat téměř vůbec, což se
teď cca od půlky června do půlky července i dělo. Pokud tedy někde vidíte
vyšší travní porost, než jste bývali
zvyklí, je to většinou záměrně.
O naši obec se samozřejmě budeme
starat i nadále, aby byla co nejpříjemnější k žití. Budeme pokračovat v sečení příkopů podél silnic z důvodu
rizika střetu se zvěří.
Jakub Šimerda

Rozšíření sběrných míst a dotazník sběru bioodpadu
Během června došlo k doplnění chybějících sběrných
kontejnerů u nádraží, kde bylo
doposud možné odkládat pouze
plast. Obyvatelé nádražní budovy a okolí železničního přejezdu nyní nejsou nuceni rozvážet
tříděný odpad po ostatních sběrných místech v obci.
Dále přibyla jedna nádoba
na papír u obchodu s potravinami, kde je objem jeho vyprodukovaného množství největší.
Poslední změnou je to, že jsem
nechal vyměnit zbývající malé
120 l popelnice na kovový odpad za velké 240 l, a to na všech
sběrných místech.
Vysledoval jsem, že nejvíce přeplněné kontejnery jsou
na směsný papír, a proto jsem

původně plánoval zvýšení frekvence svozu. Zjistilo se ale, že odpadová ﬁrma chybně sváží jednou měsíčně, ačkoli bylo smluvně
dáno, že tomu má být jednou za čtrnáct dní. Nyní je vše v pořádku. Proto věřím, že kapacita sběrných míst je v tuto chvíli plně
dostačující. Pro tuto chvíli neplánujeme žádné další rozšiřování.
Od nového roku bude obec muset zajistit alespoň jedno sběrné
místo na použité kuchyňské oleje a tuky, ale o tom už jsem psal
v minulém zpravodaji. Máme to již předběžně zajištěno ve spolupráci se společností ODEKO, a to bezplatně pro obec i vás
občany.

Změna v systému třídění nápojových kartonů

V naší obci se doposud řešil sběr nápojových kartonů do samostatných pytlů, které jsou k dostání na obecním úřadě. Nově
je na všech žlutých popelnicích vylepena samolepka s výzvou
k odkládání nápojových kartonů přímo do těchto popelnic, ať
už volně nebo jako doposud v pytlích. Nápojové kartony není
třeba nijak separovat od plastového odpadu. Společnost ODEKO
posílá obsah žlutých popelnic na třídící linku, kde se odpad vyseparuje podle druhu.
Děkuji všem občanům za poctivé třídění odpadu. Šetříme tím
nejenom přírodu, ale i peníze.
Jakub Šimerda
10
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Poděkování za průběh obchůzek
k projektování kanalizace
Tímto chci všem občanům poděkovat za vstřícnost během obchůzek pro účely projektování kanalizace. Celý projekt provází
od samého počátku velká kontroverze a měl jsem z toho určité
obavy. Proto jsem velmi rád, že jsme dokázali bez větších problémů obejít všechny nemovitosti. Ti občané, kteří nebyli v určené termíny doma, se buď ozvali sami a domluvili si jiný termín,
nebo se mi je bez problémů podařilo kontaktovat. Nikdo nás nevyhodil ani na nás nikdo nekřičel. Kromě jednoho dne, kdy jsem

byl nemocný, jsem se obchůzek účastnil. To mi umožnilo poznat
některé obyvatele, které jsem ještě neznal a udělat si přehled,
kde kdo bydlí. Jak jsem již několikrát říkal i psal, v obci jsou
důležitější věci než stavba kanalizace. Nicméně věřím, že někdy
v budoucnu přijde vhodná doba a kanalizace vybudována bude.
Ještě jednou děkuji.
Jakub Šimerda

Společenská kronika
SVÁ ŽIVOTNÍ
JUBILEA OSLAVILI

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI

Anna Kubíčková
Ivo Krahulec
Josef Maisner
Anna Boukalová
Jana Žemličková
Hana Gründlová
Ludmila Máslová
Jarmila Fišerová
Petr Kramář

Josef Mareš ve věku 82 let
Václav Šmída ve věku 48 let
Radek Smola ve věku 47 let

75 let
75 let
83 let
84 let
83 let
88 let
87 let
90 let
75 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.

Divadelní jaro – „100 dukátů za Juana“
„Stejně voní žluté květy šafránu..."
Znáte? Ano, tato a mnohé další písničky jsou z hudební komedie, kterou
napsal Vladimír Dvořák. Nesmrtelný příběh věčného milovníka života
(a žen) dona Juana protkaný spoustou
hezkých písniček v podání Divadelního spolku F. A. Šubert z Dobrušky,
v režii Zdeňka Šímy, jsme přivítali
u nás v Bolehošti v rámci již tradičního
divadelního jara.
Děj hudební komedie se odehrává
před mnoha lety v malém španělském
městečku. Jeho poklidný život naruší
příchod dvou cizinců – Juana Muríi
a Roldana. Jak dopadlo soupeření kostelníka a vysloužilého královského vojáka Pankráce o srdce půvabné služky
Kristýnky a zda byla potrestána nadutost a pýcha místní honorace? To vše
se dozvědělo bezmála 70 diváků v hledišti ve velkém sále obecního hostince.
Představení bylo zakončeno potleskem. Návštěvníci odcházeli spokojeni
z příjemně stráveného sobotního večera.
Zdeňka Andržová
11
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Putování za divadlem - muzikál Kvítek mandragory
Dubnová sobota byla pro padesát z nás hudebním zážitkem. Konal se již
po několikáté zájezd do Prahy na divadelní představení. Letos jsme zvolili
muzikál „Kvítek mandragory“. Vstupenky na představení byly téměř ihned vyprodány. Odjezd byl plánovaný na 13. hodinu, aby bylo dostatek času na procházku jarní Prahou. Bohužel chladné počasí nám dojem z hlavního města
trochu pokazilo. Plni očekávání jsme zasedli do hlediště divadla Broadway
a těšili se na představení. Muzikálová komedie s písněmi Heleny Vondráčkové, s překvapivou detektivní zápletkou a ještě překvapivějším rozuzlením, kde
v sázce bylo mnohé! Dopadení šéfa podsvětí, obrovský balík peněz a vzácný
diamantový šperk, ale též síla přátelství...
Herecké obsazení bylo výborné. Komediální talent Michala Novotného, Jaromíra Noska a v neposlední řadě Jaroslavy Obermaierové byl úžasný. Mnozí
z nás si společně s herci zazpívali nezapomenutelné Sladké mámení a spoustu dalších šlágrů. Herci byli závěrem odměněni dlouhým potleskem ve stoje.
Z divadla jsme odcházeli plni dojmů k autobusu, který nás všechny bezpečně
dovezl zpět do Bolehoště. Závěrem by se hodila píseň „Dlouhá noc“, jelikož
návrat domů byl až po půlnoci.
Zdeňka Andržová

Vítání občánků
Poslední dubnová sobota byla slavnostní pro naše nejmladší
občánky Bolehoště. S panem starostou, dětmi ze základní školy a spolu s paní ředitelkou jsme je slavnostně přivítali. Rodičům
byly předány ﬁnanční a věcné dary. Slavnostní akt byl zakončen
přípitkem a společným focením. Pohoštění nám připravil provozovatel obecního hostince pan Bohuslav Lacko. Doufáme, že se
všem přítomným slavnostní odpoledne líbilo a dětem přejeme
do života jen to nejlepší.
Zdeňka Andržová
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Piňakoláda v Bolehošti
První májová sobota byla u nás ve vsi pod taktovkou „Šlágru“. Zavítala k nám děvčata Pavla a Soňa,
která vystupují pod názvem „Piňakoláda“. Ukázalo se,
že nápad uspořádat u nás takovouto akci byl správný.
Již v předprodeji byl o vstupenky velký zájem a prodalo se jich bezmála 140 ks. S potěšením mohu říci, že
úctyhodnou část hostů tvořili i místní občané. Velmi nás
překvapil velký zájem klubu důchodců z Borohrádku,
kteří k nám vypravili celý autobus. Někteří hosté přijížděli 1,5 hodiny před začátkem vystoupení. Samotný
koncert začal v 17 hodin známými lidovými písněmi,
které střídaly hity Karla Gotta, Karla Zicha, Heidy Janků nebo Ewy Farné. Při prvních tónech písně „Tam, kde
kdysi byl Babylon“, už velká část obecenstva tančila.
Děvčata vytvořila úžasnou atmosféru a bavila přítomné humorem sobě vlastním. Nechyběly ani písničky
na přání. Snad každý si našel tu svou oblíbenou píseň,
při které si ať nahlas nebo potichu zazpíval. Čas, který
byl pro tuto akci vyhrazen, utekl jako voda a kapela se
s námi loučila známou písní Karla Gotta „Cestu znám
jen já“. Odměnou pro kapelu i pořadatele byly spokojené, usměvavé tváře všech diváků. Poděkování patří
i provozovateli obecního hostince, který si pro hosty
připravil zabijačkové hody a zajišťoval nám po celou
dobu občerstvení. Jak jsem již uvedla, tato akce byla
v Bolehošti poprvé a již teď víme, že nikoliv naposledy.
V září nás čeká další vystoupení, tentokrát Marty Vančové. Závěrem chci ještě jednou poděkovat Vám všem
za účast a budu se těšit na příště.
Zdeňka Andržová
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DĚNÍ VE ŠKOLE
The cooking show
V úterý 9. dubna jsme se spojili se Základní školou v Albrechticích nad Orlicí sice na cenově dražším, ale vysoce interaktivním, vizuálním a humorném představení výuky základů
angličtiny. Procvičovala se tu slovíčka, čísla, výslovnost, zazněly krátké věty týkající se jídla a vaření, děti se naučily i písničku.
Mim Schelie Nielsen alias Dr. Klutze dokázal s dětmi komunikovat, zapojit je do představení. Jako šéfkuchař s italským šarmem vykouzlil ve své kuchyni různé dobroty od palačinek přes

špagety s masovými kuličkami až po kouzelný dort a samozřejmě úsměv i radost v dětských očích.
Děti i učitelé se během představení báječně bavili a nám nezbývá
než Dr. Klutzovi poděkovat za skvělý herecký výkon a výbornou
show.
Thank you, Schelie! See you next year, we hope!
Mgr. Radka Pavlínková

Zápis do 1. třídy
Bývá to velký, takřka přelomový den. Den dětí a rodičů. Krok z dětských her do povinností. Zvědaví předškoláci,
tak trochu rozechvělí rodiče. Snad každý má někde v koutku
schovanou touhu, že by právě z jeho potomka jednou mohl
být když ne zrovna Einstein, tak aspoň schopný člověk.
Koho v tu chvíli napadne, co přináší zápis do základní školy
pedagogům?
Jasně, v první řadě povinnost vymyslet pro zápisový den
scénář, který by prozradil učitelům, do jaké míry jsou děti
pro vstup do základní školy připraveny. Nazdobit třídu, připravit pomůcky pro plnění úkolů, dárečky a hlavně natěšit se
na předškoláky. Zároveň by měl ovšem zaujmout děti, aby se
do školy začaly těšit.
Zápis by měl být pro děti velký svátek. Že plní nějaké úkoly,
malí ani nemusejí vědět. A tak i u nás formou výletu zpívaly, pojmenovávaly barvy, počítaly, poznávaly zvířátka, věci,
rostliny, zavazovaly tkaničky, prostíraly k obědu, nakreslily
mamku nebo taťku.
Pochvalu si zaslouží nejen všichni zapisovaní předškoláci, ale i mateřská škola, která je k zápisu připravuje, aby
uměly a znaly a samozřejmě také jejich rodiče, kteří měli
v předcházejících letech dostatek času na své děti, povídali
si s nimi, hráli si a procvičovali.
Když se zápis povede natolik, jako letos u nás, práce a starosti nás všech stály za to!
Dovolte, abych vám je představila:
Tomáš Doležal (Bolehošť), Tereza Haviárová (Lipiny),
Eduard Herner (Ledce), Inna Mojžíšová (Bolehošť) a Klára
Nováková (Bolehošťská Lhota).
V novém školním roce se už teď na všechny moc těšíme!
Mgr. Hana Boukalová
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Tvořivá dílna
Ve středu 17.4.2019 zavítala k nám
do školy paní Jana Švehlová se svou tvořivou dílnou.
Děti z mateřské školy si vyrobily svá zrcátka, která si pomalovaly podle svých
představ a seznámily se s netradičním
přístrojem na výrobu zrcátek, placek nebo
magnetek. Všichni si proces vyrábění náramně užili.
Na základní škole měli žáci možnost vyzkoušet si práci se sklem a vyrobit si foukanou kuličku nebo kroucený rampouch
a vyzkoušet si tak krásné a netradiční
řemeslo. Každý si potom svou kuličku
nebo rampouch mohl pomalovat a odnést
domů.
Děkujeme paní Janě za hezké a inspirativní dílny.
N. Jarkovská, DiS

Jaké je to v první třídě?
V pátek 05.04.2019 se naše předškolačky šly poprvé podívat do 1. třídy základní školy. Usedly do školních lavic a paní
učitelka Pavlínková pro ně měla připraveno plno aktivit. Měly za úkol poskládat
číselnou řadu, pojmenovat geometrické
tvary, barvy, zkusily si i práci s interaktivní tabulí, složily si z písmenek své jméno
a nakonec si zazpívaly u klavíru. Za hezkou práci dostaly malou odměnu a zpět
do školky odcházely plné dojmů.
Děkujeme za návštěvu a paní učitelce
za báječnou přípravu.
Natálie Jarkovská, DiS., uč. MŠ

S Žofkou do světa snů
Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí nás pozvala na čtvrtek 09. května na výchovné představení S Žofkou do světa snů….
Hodinové vystoupení, v kterém se představily všechny obory ZUŠ –
hudební, taneční, výtvarný i literárně dramatický, vystupovali i pedagogové této školy. Spolu s Žofkou nám vykouzlili umělecký svět
plný hudby, tance, herectví a malířství.
Mgr. Hana Boukalová
15
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Branné dopoledne
Páteční den 17. května jsme pojali jako „branné dopoledne“,
když se vydali do Hradce Králové na akci Helicopter Show
2019. Návštěvníkům se naskytla možnost zúčastnit se ukázek záchranných akcí.
Během celého dopoledne jsme zhlédli ukázky zásahů leteckých
záchranářů i ostatních složek IZS, vystavené exponáty letecké
techniky, hasičské techniky nebo výuku první pomoci zajištěnou
zástupci Záchranné služby Královéhradeckého kraje, asociací
Záchranný kruh a mnoha dalších.
Celá akce byla velmi zdařilá a nabídla opravdu zajímavou podívanou.
V sobotu 18. května se pak ještě uskutečnil letecký den, ale
na ten děti, pokud chtěly, už musely v doprovodu svých rodičů.
Mgr. Hana Boukalová

Poděkování
... a přišel květen a byl Svátek matek, ke kterému připravily
děti ZŠ pod vedením učitelského sboru kulturní pásmo.
Ve čtvrtek 16. května nás přivítala paní učitelka Mgr. Denisa
Školníková v ZŠ. Tělocvična se změnila ve společenskou místnost vyzdobenou růžovou stuhou a spoustou barevných nafukovacích balónků.
Stolky byly pokryty ubrusy a ozdobeny ubrousky. Na každém
ležel nápojový lístek, tácek se slaným pečivem a tácek s dětmi
vlastnoručně připravenými a upečenými muﬃny.
Děti nám předvedly připravený program plný hezkých a veselých písniček, básniček, tanečků a scének. Mezi jednotlivými
vystoupeními poděkovaly děti maminkám dárečkem, sladkou
pusou, karaﬁátem a další pusou.
Pak se uskutečnily Mamkohrátky, kde si zasoutěžily některé děti
s maminkami ve skládání košile, v krájení brambor na malé kos-

tičky, ve složení papírové lodičky …
Nakonec byl každé mamince udělen školní družinou Bolehošť
diplom za mamkohrátky. Ten každé dítko spolu s velikou pusou
předalo své mamince. Děti byly úžasné a vystoupení se opravdu
povedlo. Radostný potlesk po každičkém výstupu byl toho důkazem. I slzičky štěstí se nám v očích zaleskly. Všem, kteří se
podíleli na přípravě a na samotném vystoupení patří srdečný dík.
A pak se hodovalo. Starší děvčata nám na přání uvařila z nápojového lístku vybranou kávu nebo čaj. Muﬃny připravené dětmi
byly výtečné, společně jsme si na nich pochutnávali.
Povídání nebralo konce…
Ani domů se nám v to příjemné odpoledne nechtělo. Ještě jednou
všem upřímný dík.
Babiččino srdce stále zůstává mile potěšeno.
Věra Sluková

Interhaf - psí smečka
Bezpečnost dětí je vždy na prvním místě. Obzvláště při
setkání s cizím pejskem. Jak se v takové situaci zachovat, nás
seznámila paní Milada Žváčková se svými čtyřmi erdelteriéry. Vtipně a zábavně poučila děti a ukázala základy výcviku,
aby mohly žit s pejskem dohromady a v jedné domácnosti.
Nechyběly ani praktické ukázky krizových situací a výcviku.
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Dětem se dopoledne velmi líbilo a určitě si odnesly spoustu
důležitých informací, jak se k pejskům chovat. Nakonec se
jim ani nechtělo s Hopíkem, Marťasem, Kitty a Beruškou rozloučit.
Mgr. Radka Pavlínková
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Cirkus
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 naši školu a školku navštívil malý cirkus se spoustou atrakcí, kouzel, zvířátek a fíglů. Děti si zábavné
představení užily a dokonce se i někteří dobrovolníci účastnili
kouzlení. Odměnou jim byly tvarovací balonky, dovádění ve ská-

kacím hradu i pohlazení opičky a lamy. Děti byly nadšené a moc
se pobavily, do školních lavic se vracely s úsměvem na rtech.
Mgr. Radka Pavlínková

Dopravní výchova
Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Rodiče by měli vždy převzít odpovědnost za jejich chování
na pozemních komunikacích, a to jak v roli chodců, pasažérů
vozidel, tak i jezdců na nejrůznějších koloběžkách, tříkolkách
a jízdních kolech.
I pro nás je bezpečnost a zdraví dětí prioritou. Snažíme se proto
děti seznámit v rámci dopravní výchovy se základními pravidly
silničního provozu, s dopravními značkami, s různými situacemi
a v neposlední řadě s nebezpečími jaká je mohou na ulici a silnici
potkat.
Na konci školního roku, kdy se blíží čas prázdnin, odpočinku
a cestování, probíhá na naší škole kurz Dopravní výchovy. Nejdříve přijela paní lektorka z autoškoly a všechny teoretické informace v našich hlavách urovnala do správných šuplíčků. Témata
a hry ve školní družině celý týden opakovaly, rozvíjely a doplňovaly vše co víme.
Ve středu 5. června jsme se vlakem vypravili do Rychnova nad
Kněžnou. Naučenou teorii jsme zúročili v testu, který dopadl pro
všechny dobře. Následovala jízda na dopravním hřišti, kde občas
vyřešit dopravní situaci nebylo lehké. Poslední, velice zábavnou
– ale těžkou disciplínou, byly jízdy zručnosti. Jezdit na kole umí
každý z nás, ale ovládat kolo tak, aby nás poslouchalo a jelo tam,
kam chceme my, už tak snadné nebylo.
Cestou zpět na nádraží nám první odměnou byla výborná zmrzlina v cukrárně a druhou bude Průkaz cyklisty, který dostaneme.
Mgr. Denisa Školníková
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Výlet do Zoo
V pondělí 10. 6. 2019 jsme se vydali do Zoo
ve Dvoře Králové nad Labem.
Po zakoupení vstupenek jsme se nedříve vydali cestou k zastávce Safaribusu, cestou jsme viděli hrochy, drily, osly a antilopy. Když jsme procházkou
došli na zastávku, už nás čekal autobus, který nás
provezl volným výběhem zvířat s odborným výkladem. Potkali jsme žirafy, zebry, buvoly, bizony,
pštrosy a antilopy.
Po návratu ze Safari nastal čas oběda a vytoužených nákupů. Poté následovala volná procházka
po zoologické zahradě - do pavilonů ptáků, hmyzu
a kostí, hrošíků, ryb a hadů. Zvířata byla zajímavá,
ale uvnitř bylo veliké teplo. Proto jsme nezapomněli ani na občerstvení se zmrzlinou, která nás v horkém dni osvěžila.
Venku pod stromy byla přestávka, při které jsme
ve skupinách vyplňovali pracovní listy. Zjistili
jsme např., že pes ušatý je psovitá šelma, která se
živí především hmyzem, aby detekoval jeho pohyb
pod zemí, potřebuje na to veliké uši. Také jsme se
dověděli, že největší had v pavilonu je krajta.
Nakonec jsme šli k restauraci. Tam jsme dojedli to,
co nám zbylo a pak se vydali zpátky do školy. Výlet
jsme si užili, moc se nám vše líbilo a doufáme, že
se tam zase někdy podíváme.
žáci 4. a 5. ročníku

Scio testy
Dobrý den, paní ředitelko / pane řediteli,
na jaře 2019 se vaše škola zúčastnila Národního testování, které realizovala společnost Scio. Máme pro vás skvělou zprávu: ve vaší
škole je žák/žákyně či žáci s jedním z nejlepších výsledků ve vašem kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním nyní posíláme ocenění
za výborný výsledek a prosíme vás o předání.
Gratulujeme všem oceněným, vám i pedagogickému sboru vaší školy k dosaženým výsledkům a přejeme hodně úspěchů ve vaší další
práci.
Eliška Hloupá Sovová

3…2…1…PRÁZDNINY!
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SOKOL LIPINY
Zelený čtvrtek Lipiny
Pod heslem „přijďte v zeleném" uspořádal Sokol Lipiny
4. ročník zeleného piva. Hospůdka Pod Lípou už v 17 hodin
praskala ve švech a vzhled mnoha účastníků připomínal setkání
fanoušků Celticu Glasgow s pražskou Bohemkou. Zelená úprava
vlasů, vousů a oblečení, opravdu neznala mezí! Na čepu byla
tradiční zelená 11° od Primátora a vypilo se jí 10 sudů. Když
se pije, musí se i jíst. 15 kg steaků, 500 ks grilovaných křidélek,
klobásy a výborný zelný salát. Vše doslova zmizelo! Do skoku
a do zpěvu zahrálo hudební těleso z Přepych s hostujícím zpěvá-

kem z Lipin. Pro děvčata z Českého Meziříčí premiérově zazněla
skladba „Jahody zelený". Přestávku mezi pitím a jídlem vyplnila
originální losovací soutěž. Na nákup cen jsme využili ﬁnanční
příspěvek od Obce Bolehošť a hodnotné ceny věnoval náchodský
pivovar Primátor. Podle ohlasů návštěvníků, kterých se v Lipinách prostřídalo na 200, se akce povedla, zelené pivo moc chutnalo. Všichni se těšíme na oslavu jara zase za rok!
Za Sokol Lipiny Míra Máslo

Oddíl cvičenek SK Sokol Lipiny
Byl krásný slunný den, stvořený pro relaxaci a odpočinek.
A ten den „vyrazily“ cvičenky na dlouhodobě plánovanou cestu
do lázeňského města Poděbrady.
Ranním rychlíkem Hradečan, ve kterém se dá zakoupit i dobrá
káva za 10,- Kč, jsme tam byly za 1,5 hodiny. Lázeňská kolonáda
se teprve probouzela k životu a sluneční paprsky ozařovaly nádherně upravený park k procházkám.
Naše cesta mířila k návštěvě solné jeskyně, kde jedna hodina

pobytu s obsahem soli z Mrtvého moře je srovnatelná s třídenním
pobytem u moře.
Nevynechaly jsme ani dobrý oběd v restauraci Bílá růže, a potom jsme zamířily do přístaviště lodě krále Jiřího. S ní jsme se
plavily po toku řeky Labe směrem na Nymburk a zpět. A tak den
utekl, že jsme se musely vrátit domů. Cestou na nádraží bylo
ještě několik „zmrzlinových“ zastávek a my již plánujeme další
sportovní a relaxační vyžití.
Hana Joštová
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Činnost Sokola od dubna 2019
První jarní akce, která se konala 18. dubna v areálu Pod lípou,
byl zelený čtvrtek. Na tuto velmi očekávanou akci se začali scházet první zájemci už po 16. hodině, přitom začátek byl plánován
až na 17. hodinu. K poslechu a hlavně k tanci nám hrála hudba
z Přepych. Podle ohlasu se akce se velmi vydařila, podrobnější
reportáž byla v předchozím příspěvku.
Pro děti jsme v dubnu vybudovali nový herní prvek, na kterém je
umístěna nová klouzačka a dvě nové houpačky. Celý ho vybudoval náš spoluobčan doma na svých strojích. Za to mu patří velké
poděkování. Materiál jsme museli nakoupit, a to dřevo, barvy,
šrouby, vruty, kotvy. Jako podklad jsme udělali zpevněnou plochu ze zámkové dlažby a obrubníků. Na tento herní prvek jsme
použili ﬁnanční příspěvek od obce, který jsme dostali na činnost
sportovního klubu. Starý herní prvek poničil silný vítr na podzim
minulého roku.
Další akce, kterou jsme pořádali, bylo již tradiční pálení čarodějnic. Na tu dorazilo mnoho návštěvníků ze širokého okolí. Pro
děti jsme připravili mnoho soutěží, za které dostaly po splnění
všech úkolů krásné ceny. Pro všechny bylo připraveno skvělé
občerstvení. K poslechu nám hrála hudba Zeus. Oheň jsme již
tradičně zapalovali ve 20.45 h. Každý rok akci oﬁciálně nahlašujeme přes veřejný portál na OSH KHK v Hradci Králové. Celé
odpoledne a večer se velmi vydařil.
Na 1. června jsme připravili dětský den. Základní škola a mateřská škola měla připraveno několik vystoupení. Na děti čekalo
mnoho soutěží, za které dostávaly krásné ceny. Tímto děkujeme
všem sponzorům, kteří přispěli. Mezi sponzory patří i Obec Bolehošť, od které jsme dostali ﬁnanční příspěvek ve výši 2000 Kč.

Další akce, kterou jsme velmi dlouho připravovali, byl sraz rodáků Lipin a zároveň výročí 310 let od založení naší osady Lipiny.
O založení Lipin se postaral významný rod Colorédo Mansfeld
z Opočna. Oslavu jsme naplánovali na sobotu 15. června. Připravili jsme pro návštěvníky velkou výstavu fotograﬁí, která se
věnovala každému popisnému číslu v Lipinách s odkazem do historie, kdo a kdy zde žil. Za velmi důkladnou přípravu fotograﬁí
patří všem, kteří se na tom podíleli veliké poděkování. Úvodní
slovo si vzal starosta Sokola Miroslav Máslo, dále se přidal starosta obce Jakub Šimerda a v průběhu akce promluvil i bývalý
starosta obce František Kouba. Pronesl mnoho zajímavých informací o Lipinách, o škole a také o Bolehošti. Dále byl připraven velmi široký doprovodný program. Základní škola předvedla
krásné vystoupení, do kterého se zapojily všechny ročníky. Pro
návštěvníky oslav umožnila prohlídku školy, kde si návštěvníci mohli prohlédnout celou školu, a také fotoalb, ve kterých se
mnoho dokázalo najít a mohlo si zavzpomínat na školní léta.
Dále si mohli návštěvníci prohlédnout obecní úřad a zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Dopravu zajistil připravený autobus
s řidičem. Po návratu do Lipin zahrála návštěvníkům živá hudba
k poslechu a k tanci. Také bylo připraveno bohaté občerstvení.
Naše seniorky upekly bavorské vdolečky, langoše, uvařily výborný guláš a chlapi ogrilovali kuřata. Však se také skoro všechno snědlo. Celému personálu, který se věnoval této akci, patří
veliké poděkování.
Na závěr článku, jako vždy, zmíním připravované akce. Na
20. července připravujeme první plážový volejbal a druhý se
bude konat 31. srpna. Všem občanům přejeme příjemné léto.
Za Sokol Lipiny Petr Prause
20
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SBOR DORBOVOLNÝCH HASIČŮ
Činnost SDH
Vážení spoluobčané držíte v rukou nové číslo zpravodaje
a s ním pravidelné novinky o činnosti našeho hasičského sboru.
V březnu proběhlo školení velitelů výjezdové jednotky, kterého
se zúčastnili oba velitelé Lukáš Baše a Pavel Baše.
V sobotu 6. dubna jsme se s dětmi zúčastnili zelené soboty v naší
obci a pomohli s úklidem odpadků v jejím okolí. Děkujeme
za účast.
V dubnu také byly zahájeny pravidelné tréninky, které v květnu pokračovaly venkovní přípravou na nadcházející okrskovou
soutěž.
V druhé polovině dubna proběhla STK obou našich vozidel
a v sobotu 22. dubna jsme uspořádali v naší obci sběr železného
šrotu.
11. května projela naší obcí Floriánská jízda, která je oslavou
patrona hasičů a je tradičně zakončena okrskovou soutěží v požárním sportu. Letošní závody se konaly v sousedních Ledcích,
kde se starší děti umístily na 4. místě, muži skončili na 6. místě.
20. června se konalo ukončení školního roku na bowlingu v Týništi nad Orlicí. Děti si zahrály bowling a zakončily tak letošní jarní sezonu před letní pauzou. 29. června se ženil člen naší
jednotky Aleš Gois, kterému bylo připraveno malé překvapení
ke vstupu do manželství. Za celý sbor přejeme novomanželům
hodně štěstí na společné cestě životem.
29. června, ihned po skončení školního roku se děti vydaly na hasičský tábor pořádaný společně s SDH Záhornice. Tentokráte byl
týdenní tábor orientovaný na téma „Havaj“ a jeho průběh Vám
představím v dalším čísle zpravodaje.
Za SDH Bolehošť kulturní referent Vojtěch Drašnar
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PROGRAM SRPEN 2019
pátek

TERORISTKA

21:00

Komedie/Drama, éesko, 2019

pátek

ÚŽASÿÁKOVI 2

21:00

Animovaný/Akêní/Dobrodružný, USA, 2018

2.8.
9.8.
pátek

ŽENY V B÷HU

20:30

Komedie, éesko, 2019

16.8.

/Následuje
Následuje krátký studentský film PĆátelské setkání nad sportem od režiséra Adama Kolomana Rybanského z T.p.O./

pátek

ZELENÁ KNIHA

20:30

Drama/Komedie/Road movie, USA, 2018, CZ TITULKY

pátek

éERTÍ BRKO

20:30

Pohádka, éesko/Slovensko, 2018

23.8.
30.8.

Jedineêná atmosféra | Grilované speciality | Areál otevĆen od 18:30 | Vstupné 50 Kê

www.knnledce.cz
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31. srpna 2019
HĆištø Lipiny

tel. 604 104 276

Obecní knihovna Bolehošť
Knihovna má aktuálně
zapůjčený nový výměnný fond.
Neváhejte a navštivte naši
knihovnu.
Provozní doba:
každé pondělí
15:00 – 17:00 hod.
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Obecní úĆad BolehošČ vás srdeênø zve již na

9.GULÁŠOVÉ
SLAVNOSTI
• gulášový a pivní festival • bohatý doprovodný program pro døti i dospølé •
• moderuje Honza Dušek • veêerní rocková zábava – ROCKSORRY •

17. SRPNA

2019 od

BOLEHOŠċ

12:00 hodin

- Na hĆišti pĆed obecním úĆadem
Stromky
HAVRDA

ISO - 9001

www.obecbolehost.cz

obecbolehost

vstupné 70 Kê / zdarma døti do 10 let a ZTP

poĆádá Obec BolehošČ

