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Ú vod ní slo vo
Vážení čtenáři Bolehošťského zpravodaje!
Mnozí jste si jistě kladli otázku, zda vydávání místních novin bude pokračovat i
v dalším volebním období 2010 – 2014. Odpověď tedy je - ano, bude.
První číslo, které mělo vyjít počátkem ledna tohoto roku, se nám nepodařilo z časových důvodů připravit. O žádné informace však rozhodně nepřijdete a vše podstatné se dočtete v tomto společném čísle 1. a 2.
Po čtyřech letech vydávání prošel náš zpravodaj mnoha změnami,
které zjistíte postupně sami. I nadále bude sloužit mj. ke zveřejňování informací
z dění na obecním úřadě, činností místních dobrovolných spolků a sdružení, příspěvků ze školy, od občanů, nabídek podnikatelů či uveřejnění různých praktických sdělení.
Pro lepší spolupráci mezi jednotlivými spolky a činností obce schválilo zastupitelstvo obce kulturní komisi, která má zastoupení z řad místních aktivních skupin pořádající různé společenské akce a dále občanů, kteří mají zájem
o rozvoj naší obce. Kromě stávající redakční rady ve složení Petr Kubíček,
Mgr. Hana Boukalová a Mgr. Marie Moravcová, se bude podílet na přípravě zpravodaje i zmíněná kulturní komise ve složení Šárka Hiršová, Jan Baše,
Jaroslava Jelenová a Marcela Boušková. Své příspěvky můžete předkládat
na obecním úřadě, zasílat emailem nebo předávat výše uvedeným osobám, a to
vždy do uzávěrky, která je uvedena na konci každého zpravodaje. Na webových
stránkách obce bude i nadále k dispozici elektronická verze ke stažení.
Doufáme, že Vás nový vzhled zpravodaje osloví ještě více a že si najdete vhodnou chvilku na jeho přečtení. Zároveň se budeme snažit, aby byl jeho
přínos ještě větší a neskončil druhý den ve sběru. Rádi uslyšíme, že jste si ho
uschovali k pozdějšímu nahlédnutí pro případ rady či informace, která Vám může pomoci.
Dovolte mi poděkovat Vám touto cestou za důvěru, kterou jste dali nově zvoleným zastupitelům. Byl bych rád, aby v nastávajícím volebním období zastupi-
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telstvo dobře spolupracovalo a vždy se dokázalo dohodnout ku prospěchu rozvoje
naší obce.
Očekáváte-li, že zde uvedu několik konkrétních bodů, které by se měly
v následujícím období řešit, pak s ohledem na jejich rozsah a množství budu
stručnější a obecnější.
Bydlení a rozvoj
Dříve, než začneme utrácet z rozpočtu obce, musíme zhodnotit její
ekonomickou situaci, tedy možnosti příjmů a potřeby výdajů. Chceme-li rozumně
a slušně pokračovat v rozvoji obce, je zapotřebí se snažit, aby příjmy do obecní
pokladny byly dlouhodobě stabilní, v lepším případě se zvyšovaly. V zásadě to
znamená např. zvýšit zájem o přistěhování nových občanů, nejlépe rodin s dětmi
k trvalému pobytu v naší obci, brát ohled na firmy a živnostníky mající sídlo
v naší obci. Zároveň je zapotřebí zachovat tvář naší obce a postupně ji „obnovovat“.
Čistota a pořádek
Většina lidí se jistě lépe cítí tam, kde je pořádek a čistota. Příjemné
prostředí pak probouzí pozitivní náladu občanů a návštěvy či turisté v naší obci
budou mít na pobyt u nás lepší vzpomínky.
Společenský život
V době, kdy televizi a počítač má doma téměř každý a rodiny svůj
volný čas tráví více v křesle než ve společnosti, se nelze divit nezájmu lidí o kulturu. Obec by proto měla i nadále podporovat zájmové a kulturní aktivity, které
mohou pomoci lépe využít váš volný čas přímo ve vašem bydlišti.
Školství
V naší obci není školáků mnoho, ale podporovat školu musí být jedním z našich hlavních zájmů. Nehledě na to, že budova školy bude sloužit i dalším generacím a lze ji případně využít i pro jiné účely. Náklady a investice do
tohoto zařízení tedy musíme řídit tak, aby mohly být zhodnocené i za mnoho let.
Bezpečnost
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Přesto, že žijeme v obci bez výrazně konfliktních či méně přizpůsobivých občanů, a buďme za to rádi, je jistě několik věcí, která stojí za úvahu, jak je
vylepšit. Např. bezpečnost na některých křižovatkách a chodnících, nebo zajištění majetku proti vandalismu a krádeži nejen společného majetku.
Vážení spoluobčané, oslavy, přípitky a předsevzetí do nového roku jsou již dávno
za námi. Zachovejme si však čistou mysl, važme si toho, co máme, udržujme
úctu jeden ke druhému a přidáme-li trochu optimismu a zdravého rozumu, bude
nám všem lépe.
Nyní už Vám přeji příjemné čtení nového Bolehošťského zpravodaje.
Petr Kubíček, starosta obce

ZZpprráávvyy zz
oobbeecc.. úúřřaadduu

Zastoupení na obecním úřadu
Starosta:
Místostarostka:
Referentka a účetní:
Technický zam.:

Petr Kubíček
Drahomíra Záleská
Ing. Marcela Máslová
Radek Smola

Zastupitelstvo
JMÉNO

POČET
HLASŮ

STRANA

POLITICKÁ
PŘÍSLUŠNOST

BYDLIŠTĚ

Miroslav Végsö MUDr.

146

ČSSD

bez pol. přísl.

Bol. Lhota

Miroslav Máslo

140

KSČM

KSČM

Lipiny

Drahomíra Záleská

132

KSČM

bez pol. přísl.

Bolehošť

Ivo Šimerda

126

ČSSD

bez pol. přísl.

Bolehošť

Petr Kubíček

123

ČSSD

bez pol. přísl.

Bolehošť

Bohuslav Roll

110

SNK

bez pol. přísl.

Bolehošť

Zdena Miřijovská, DiS

105

SNK

bez pol. přísl.

Bolehošť

Jan Baše

103

SNK

bez pol. přísl.

Bolehošť

Petr Prause

97

KSČM

bez pol.přísl.

Lipiny

Kontrolní výbor: ............předseda: .............. Bohuslav Roll
.....................................členové: ................ Ivo Šimerda, Drahomíra Záleská
Finanční výbor: .............předseda: .............. Zdena Miřijovská, DiS
.....................................členové: ................ MUDr. Miroslav Végsö, Petr Prause
Kulturní výbor:
..................................... P. Kubíček, Mgr. H. Boukalová, Mgr. M. Moravcová,
..................................... J. Baše, Š. Hiršová, J. Jelenová, Marcela Boušková
Školská rada:................zástupce obce: ...... Petr Prause
Redakční rada: ............................................ P. Kubíček, Mgr. H. Boukalová, Mgr. M. Moravcová
Knihovnice: ...................Marie Šimerdová
Kronikářka: ...................Jana Maisnerová
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 10/2010
o průběhu ustavujícího zasedání
obecního zastupitelstva konaného
dne: 12.11.2010 v obecním hostinci
v 19 h
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
dosavadní starosta obce
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu:
Drahomíra Záleská
Petr Kubíček
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Bolehošť (dále téţ jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Františkem
Koubou („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, ţe
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 (lhůta uplynula
dne 5.11.2010, ţádný návrh nebyl
podán). 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 1.11.2010 do
12.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, ţe přítomno je 9 členů zastupitelstva (z
celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod č. 2: Schválení programu zastupitelstva
 zahájení
 schválení programu
 schválení jednacího řádu
 sloţení slibu nového zastupitelstva obce Bolehošť, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 volba volební a návrhové komise,
volba starosty a místostarosty
obce
 volba předsedů kontrolního a finančního výboru a jejich členů
 plán činnosti ve volebním období
2010 – 2014 (nový starosta)
 návrh a odsouhlasení odměn zastupitelům obce, určení jednorázového, popřípadě měsíčního odstupného odstupujícímu starostovi obce
 odsouhlasení přijetí dotace z POV
z finančních prostředků Královéhradeckého kraje ve výši 100
000,- Kč pro obec Bolehošť
 diskuze
 závěr
Předsedající
seznámil
přítomné
s návrhem
programu
v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou
na
úřední
desce.


K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 1/10/2010: Zastupitelstvo obce schválilo program
zasedání zastupitelstva.
Bod č. 3: Sloţení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2
zákona o obcích vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke sloţení slibu.
Před sloţením slibu předsedající
upozornil přítomné členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib nebo
sloţení 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).
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v § 69
odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na
svou čest a svědomí, ţe svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2)
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl
sloţit
slib
ani
nesloţil
slib
s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele,
volební a návrhové komise
Předsedající navrhl určit ověřovateli
zápisu Petra Kubíčka a Drahomíru
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Záleskou a zapisovatelem Ing. Marcelu Máslovou.
K návrhu nebyly
vzneseny ţádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bolehošť určuje
ověřovateli zápisu Petra Kubíčka a
Drahomíru
Záleskou
a zapisovatelem Ing. Marcelu Máslovou.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 2/10/2010: Návrh
usnesení byl schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bolehošť určuje
volební komisi ve sloţení: MUDr. Miroslav Végsö, Zdena Miřijovská, Jan
Baše.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 3/10/2010: Návrh
usnesení byl schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bolehošť určuje
návrhovou komisi ve sloţení: Bohuslav Roll, Miroslav Máslo, Drahomíra Záleská.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 4/10/2010: Návrh
usnesení byl přijat.
Bod č. 4: volba starosty a 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.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo
obce
Bolehošť
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ţe pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování:
pro 6 : proti 0 : zdrţeli se 3
Usnesení č. 5/10/2010: Návrh
usnesení byl schválen.
Určení způsobu volby starosty a
místostarosty:
Předsedající konstatoval, ţe 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 umoţněno výsledek sčítání zkontrolovat. Petr Kubíček přečetl jednací řád zastupitelstva obce, ve kterém je způsob volby
starosty a místostarosty tajným hlasováním. Předsedající dal o tomto
jednacím řádu hlasovat:
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 6/10/2010: Zastupitelstvo obce schválilo jednací řád
obce.
Navrhování kandidátů na funkci
starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval návrhovou komisi k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy do funkce starosty: Petr Kubíček, Ivo Šimerda, Pavel Rohlíček.
Před hlasováním byla dána moţnost
navrţeným kandidátům sdělit své
stanovisko k volebnímu plánu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bolehošť volí
starostou P. Kubíčka, I. Šimerdu a
P. Rohlíčka
Hlasování 1 kola:
Pro
P. Kubíčka 4 x
I. Šimerdu 3 x
P. Rohlíčka 2x
Do druhého kola postoupil P. Kubíček a I. Šimerda.
Hlasování 2. kola:
Pro
P. Kubíčka 6 x
I. Šimerdu 3 x
Usnesení č. 7/10/2010: Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce starosty Petra Kubíčka.
Po zvolení starosty převzal nový starosta vedení zasedání (dále veden
jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na neuvolněnou funkci místostarosty a volba
místostarosty:
Předsedající vyzval návrhovou komisi k podávání návrhů na neuvolněnou funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy do funkce
místostarosty Jana Baše, Zdenu Miřijovskou, Drahomíru Záleskou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota volí místostarostou J. Baše, Z. Miřijovskou,
D. Záleskou
Hlasování:
Pro
J. Baše 3 x
Z. Miřijovskou 2 x
D. Záleskou 4 x
Usnesení č. 8/10/2010: Zastupitelstvo obce Bolehošť zvolilo do
neuvolněné funkce místostarosty
D. Záleskou.
Bod č. 5: 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),
přičemţ 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 můţe být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemůţe 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, přičemţ kaţdý z nich bude
mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval návrhovou komisi k podávání návrhů na funkci
předsedy finančního výboru. Byl podán následující návrh do funkce
předsedy finančního výboru: Zdena
Miřijovská.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bolehošť volí
předsedou finančního výboru Z. Miřijovskou.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 9/10/2010: Zastupitelstvo obce Bolehošť zvolilo do
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funkce předsedy finančního výboru Z. Miřijovskou.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval návrhovou komisi k podávání návrhů na funkci
předsedy kontrolního výboru. Byl
podán následující návrh do funkce
předsedy kontrolního výboru: Bohuslav Roll.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bolehošť volí
předsedou kontrolního výboru B.
Rolla.
Výsledek hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 10/10/2010: Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce
předsedy kontrolního výboru B.
Rolla.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
kontrolního výboru a finančního výboru aţ na příští zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 11/10/2010: Zastupitelstvo obce Bolehošť schválilo
odklad volby členů kontrolního a
finančního výboru na příští zasedání zastupitelstva.
Bod č. 6: Rozhodnutí o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva, určení odstupného
odstupujícímu starostovi obce: 1
To, zda obec bude poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce a za jaké funkce
závisí zcela na jejím rozhodnutí. Obec
tedy není povinna odměny poskyto1
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Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla
v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši
280 Kč, a to ode dne 12.11.2010.
Předsedající navrhl téţ měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty
obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích)
ve výši 2 600 Kč, a to ode dne
12.11.2010
odměnu
předsedům
kontrolního a finančního výboru ve
výši 880 Kč měsíčně od 12.11.2010.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány ţádné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Bolehošť
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 280 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována
od 12.11.2010 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoţ se zúčastnil.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 12/10/2010: Zastupitelstvo obce schválilo měsíční
odměnu za výkon neuvolněného
člena zastupitelstva ve výši 280
Kč od 12.11.2010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Bolehošť
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce místostarosty jako
vat. Pokud se však rozhodne odměny
stanovit, nemůže je určit ve výši, která by překročila horní hranice odměn
daných nařízením vlády č. 37/2003
Sb.

neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 2600 Kč měsíčně. Odměna
bude
poskytována
od
12.11.2010.
Hlasování:
pro 8 : proti 0 : zdrţeli se 1
Usnesení č. 13/10/2010: Zastupitelstvo obce schválilo měsíční
odměnu za funkci místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 2600 Kč ode dne
zvolení do funkce (12.11.2010).
Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla
v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši 880 Kč měsíčně a to
od 12.11.2010 (§ 77 odst. 2 zákona
o obcích). Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány
ţádné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Bolehošť
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 880 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce předsedy.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 14/10/2010: Zastupitelstvo obce schválilo výši odměny
ve funkci předsedy kontrolního a
finančního výboru ve výši 880 Kč
měsíčně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bolehošť projednalo vyplacení odstupného odstupu-


jícímu starostovi. Byl dán návrh na
měsíční vyplácení odstupného.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 15/10/2010: Zastupitelstvo obce Bolehošť schválilo
měsíční vyplácení odstupného odstupujícímu starostovi.
Bod č. 7: Přijetí dotace z POV
Návrh usnesení:
Královéhradecký kraj přidělil obci
Bolehošť dotaci z programu POV na
opravu místních komunikací ve výši
100 000 Kč.
Hlasování:
pro 9 : proti 0 : zdrţeli se 0
Usnesení č. 16/10/2010: Zastupitelstvo obce Bolehošť schválilo
přijetí dotace z POV na opravu
místních komunikací ve výši 100
000 Kč.
Bod č. 8: Diskuze
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hod.
Přílohy zápisu:

Prezenční listina

Listina prokazující sloţení slibu
členů zastupitelstva obce

Zveřejněná informace o konání
ustavujícího zasedání podle §
93 odst. 1 zákona o obcích

Jednací řád obce

Rekapitulace usnesení
Pozn.:
Po ukončení ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Bolehošť byla
vznesena námitka na průběh volby
místostarosty obce z důvodu nesouladu se schváleným jednacím řádem
obce. Zastupitelé navrhli, aby nová
volba místostarosty proběhla na
příštím zasedání zastupitelstva.
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Zápis byl vyhotoven dne: 19.11.2010

Zápis č. 11/2010
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 26.11.2010
na obecním úřadě v 18 hodin
Přítomni:
8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen zastupitelstva
(dostaví se v průběhu zasedání)
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Máslo
Petr Prause
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Bolehošť (dále téţ jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 18 h starostou obce
Petrem Kubíčkem („dále jako „předsedající“). Zapisovatelem byla jmenována Ing. Marcela Máslová a ověřovateli zápisu byli jmenováni P.
Prause a M. Máslo. Zastupitelstvo
schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz. příloha zápisu) rozšířený
o bod volby nového místostarosty a
slibu nového člena zastupitelstva.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/11/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu a rozšířený program zasedání.
Bod č. 2: Slib nového zastupitele a
volba nového místostarosty
Dosavadní člen zastupitelstva Pavel
Rohlíček podal rezignaci z důvodu
neslučitelnosti funkce zastupitele a
pracovníka městského úřadu, místo
něho nastoupil jako zastupitel Petr
Prause, který před přítomnými zastupiteli sloţil slib zastupitele.
Dále byla ustanovena volební komise ve sloţení: MUDr. Miroslav Végsö,
Zdena Miřijovská a Jan Baše.
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Kandidáti na místostarostu: Jan Baše a Drahomíra Záleská
Hlasování: Pro: Baše 4x
Záleská 5x
Starosta navrhl odměnu pro neuvolněného místostarostu obce ve výši
2 600 Kč měsíčně od 1.12.2010.
Hlasování:
pro 8 : proti 0 : zdrţel se 1
Usnesení č. 2/11/2010: Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce
místostarosty Drahomíru Záleskou a odměna neuvolněného starosty byla odsouhlasena ve výši 2
600 Kč měsíčně s platností od
1.12.2010.
Bod č. 3: Stanovení kulturní komise
Starosta obce zastupitelům navrhl
zřízení kulturní komise, která dosud
v obci nebyla. Po dohodě se zastupiteli bylo domluveno, ţe v příštím zasedání zastupitelstva budou podány
návrhy na členy nové komise, která
se bude zároveň podílet na vydávání
zpravodaje obce.
Bod č. 4: Stanovení zástupce pro
DSO Vrchy a DSO Poorlicko
Starosta obce seznámil zastupitele s
plánovaným jednáním DSO Vrchy
dne 8.12.2010, na kterém bude zvolen nový předseda svazku. Bylo navrţeno, aby obec Bolehošť zastupoval na jednáních nový starosta Petr
Kubíček.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/11/2010: Zastupitelstvo obce zvolilo Petra Kubíčka
jako zástupce pro jednání v DSO
Vrchy a v DSO Poorlicko.
Bod č. 5: Stanovení výše poplatku za
sběr komunálního odpadu
Pro rok 2011 bude zachována stávající výše místního poplatku za provoz

systému
shromaţďování,
sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu
500 Kč/osobu/rok. Při projednávání
tohoto bodu se dostavil poslední zastupitel, takţe se od této chvíle hlasovalo v plném počtu. Do příštího
zasedání by bylo vhodné porovnat
ostatní obce v okolí v otázce tohoto
místního poplatku. Byl vznesen návrh na separaci biologického odpadu
alespoň sezónně.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/11/2010: Zastupitelstvo odsouhlasilo zachování
výše 500 Kč/osobu/rok za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Bod č. 6: Rozpočtové provizorium
Starosta obce seznámil zastupitele s
navrţeným rozpočtovým provizoriem
pro rok 2011 (viz. Příloha zápisu),
které bude platit do doby schválení
nového rozpočtu obce pro rok 2011.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/11/2010: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
provizorium pro rok 2011.
Bod č. 7: Setkání důchodců
Bude uspořádáno vánoční setkání
důchodců dne 11.12.2010 od 14
hod s programem podobným loňskému. Pro důchodce budou připraveny poukazy v hodnotě 120
Kč/osobu a pozvánky na tuto akci
budou distribuovány plošně po celé
obci.
Společenský ples: Tato akce je naplánována na 5.2.2010, k poslechu
bude hrát skupina Dynamic.
Mikulášská besídka: Tuto akci bude
zajišťovat SDH Bolehošť.


Bod č. 8: Zpravodaj obce
Na vydávání zpravodaje se bude podílet nová kulturní komise, obecní
spolky. Bylo navrţeno, aby v redakční radě nadále pokračovala Mgr.
H. Boukalová a Mgr. M. Moravcová.
Obě budou panem starostou osloveny, zda budou v této práci pokračovat.
Dále starosta zmínil PF obce – navrhl, aby PF 2011 bylo pouze pro nejbliţší obce a významněji spolupracující a dále bude vydáno v lednovém
zpravodaji a v elektronické podobě
na webových stránkách obce.
Bod č. 9: Opravy a úpravy na obecním úřadě
V letošním roce se neuskutečnila
plánovaná rekonstrukce WC, kde je
v havarijním stavu odpad. Vše bude
provedeno na jaře příštího roku. Dále starosta obce seznámil zastupitele
s těmito opravami:
- výměna vchodových dveří (hlavní i
vedlejší) za bezpečnostní se systémem generálního klíče
- osvětlení na chodbě na fotobuňku,
vymalování schodiště
- výměny koberce v kanceláři starosty a renovace dveří nábytkové stěny
(nefunkční zavírání dvířek)
- doplnění softwaru do PC referentky, záloţní disk, repase nebo nové
PC starosty včetně příslušenství
- nový stůl v kanceláři starosty
Hlasování: pro 9 : proti 0
Bod č. 10: Podnikatelský záměr bioplynová stanice
Zastupitele s touto problematikou
seznámil zástupce AGROSPOLU Bolehošť, a.s. Ing. Josef Poláček.
Osobně poţádal o spolupráci obce a
navrhl, aby obec na jednáních zastupoval starosta Petr Kubíček, pře-
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devším při vyjednávání na územním
odboru v Kostelci nad Orlicí.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/11/2010: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, aby
obec zastupoval Petr Kubíček při
jednáních ve věci podnikatelského záměru zřízení bioplynové
stanice společnosti AGROSPOL
Bolehošť, a.s.
Bod č. 11: Diskuze
Byla přijata ţádost p. L.Š. ve věci
změny vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálního odpadu,
konkrétně bodu osvobození od poplatku. Tato změna byla zastupitelstvem zamítnuta a bude moţnost
individuální ţádosti při posuzování
konkrétního případu.
Hlasování: pro 0 : proti 9
Usnesení č. 7/11/2010: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost L.Š.
ve věci změny vyhlášky obce o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Dále v běţné korespondenci byla ţádost L.H. o odkup pozemku.
Hlasování:
pro 0 : proti 8 : zdrţel se 1
Usnesení č. 8/11/2010: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost L.H. o
odkup pozemku.
Další došlá ţádost se týkala provozního příspěvku pro Hospic Červený
Kostelec. Byla navrţena výše příspěvku 3 000 Kč, jako v roce 2009.
MUDr. Végsö navrhl výši 5 000 Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
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Usnesení č. 9/11/2010: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek pro hospic Červený Kostelec
ve výši 5 000 Kč.
Bylo projednáno sloţení nového finančního výboru ve sloţení Z. Miřijovská, MUDr. M. Végsö, P. Prause.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 10/11/2010: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo složení
nového finančního výboru.
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 1.12.2010

Zápis č. 12/2010
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 20.12.2010
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen zastupitelstva
Ověřovatelé zápisu:
Ivo Šimerda
Bohuslav Roll
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť (dále téţ jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 18 hodin starostou
obce Petrem Kubíčkem („dále jako
„předsedající“). Zapisovatelem byla
jmenována Ing. Marcela Máslová a
ověřovatele zápisu byli jmenováni I.
Šimerda a B. Roll. Zastupitelstvo
schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz. příloha zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/12/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu a program
zasedání.

Bod č. 2: Ţádost o dotaci na dětské
hřiště
Starosta obce jednal s firmou Playsystem (realizace dětských hřišť,
certifikace, kontroly). Bude moţné
zřídit nové herní prvky v areálu školy (zaplocené, jeden velký herní prvek + několik menších dle ceny
v celkové hodnotě 200 000 Kč)
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/12/2010: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na dětské herní
prvky firmou Playsystem ve výši
200 000 Kč.
Bod č. 3: Schválení ţádosti z POV na
dotaci úroků z úvěru
Starosta obce seznámil zastupitele
s moţností podání ţádosti na dotaci
úroků z úvěrů pro rok 2011.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/12/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotaci úroků z úvěru pro
rok 2011.
Bod č. 4: Rozpočtové opatření č.
5004
Zastupitelé
byli
seznámeni
s rozpočtovým opatřením č. 5004
(viz. příloha zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4 /12/2010: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 5004.
Bod č. 5: Informace o novele nařízení
č. 37/2003 Sb.
Pro rok 2011 bude sníţena odměna
zastupitelů dle nařízení ministerstva
vnitra dle nových tabulek o 5%.
K tomuto bodu programu se vyjádřili
MUDr. M. Végsö a M. Máslo, kteří se
vzdali svých odměn ve prospěch rozpočtu obce s platností od 1.1.2011.


Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/12/2010: Zastupitelstvo schvaluje od 1.1.2011
upravenou výši odměn (snížení o
5% z původních odměn v roce
2010) dle novely nařízení vlády č.
37/2003Sb. a bere na vědomí, že
s platností od 1.1.2011 nebudou
vypláceny odměny těmto zastupitelům: MUDr. M. Végsӧ a M. Máslo
Bod č. 6: Změna územního plánu
Starosta obce seznámil zastupitele
s tím, ţe obec musí mít do roku
2015 nový územní plán. Dále vyzval
zastupitele k odsouhlasení návrhu a
ţádosti od AGROSPOLU Bolehošť,
a.s. na pořízení změny územního
plánu.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/12/2010: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti od AGROSPOLU Bolehošť,
a.s. s návrhem na pořízení změny
územního plánu.
Bod č. 7: Zpráva z firmy Odeko s.r.o.
Obci byla zaslána kalkulace nákladů
na svoz odpadů pro rok 2011 (viz
příloha zápisu). Sběr biologického
odpadu bude řešen sezónním přistavením uzamykatelného kontejneru
s obsluhou. Podobně bude řešen
sběr nebezpečného odpadu. Sběrný
dvůr je finančně velmi nákladný.
Dále byla projednána moţnost odkupu podílu p. Šubrta (spoluvlastník Odeka). Obec Bolehošť vlastní
5%, předběţně stanovený podíl je
cca 125 000,- Kč. Starosta obce bude jednat v Odeku o novém podílu
obce.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/12/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem
nabízeného
podílu
vlastnictví
firmy Odeko s.r.o. p. Šubrta.
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Bod č. 8: Kulturní komise
Za hasiče byl navrţen jako člen komise J. Baše, za Sokol Lipiny Š. Hiršová, za Sokol Bolehošť P. Kubíček,
gratulace jubilantům – J. Jelenová a
M. Boušková. Na webových stránkách obce bude zřízen kalendář akcí
na celý rok. Obsazení komise je
moţno dále doplnit případnými zájemci i z řad občanů bez členství
v nějakém sdruţení.
Bod č. 9: Zřízení redakční rady zpravodaje
V redakční radě jsou vítání dobrovolníci a členové kulturní komise. Na
korekturách se nadále bud podílet P.
Kubíček, Mgr. H. Boukalová a Mgr.
M. Moravcová
Bod č. 10: Projednání kulturní akce
„společný ples obcí“
Starosta obce domluví s obcemi Jílovice a Vysoký Újezd, zda budou mít
zájem o organizování i v dalších letech. V poslední době nebyl velký
zájem ze strany občanů těchto obcí,
zúčastnit se této společenské akce.
Bod č. 11: Diskuze
Doplnění kontrolního výboru – zvolený předseda B. Roll a nově doplnění členové I. Šimerda a D. Záleská
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 8/12/2010: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo doplnění kontrolního výboru obce.
Dále bylo v diskuzi projednáno topení ve škole (aby se ve velkých
mrazech topilo i o víkendu), na zvýšené náklady obec přispěje provozním příspěvkem. Bude jednáno
s firmou IRBOS s.r.o.
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Dle informací od občanů se kulturní
akce Setkání důchodců vydařila.
Z Bolehoště se zúčastnilo 53 občanů.
Starosta obce bude jednat se SÚS
Rychnov n. Kn. ohledně oprav a
údrţby komunikací.
Zaměstnanec obce R. Smola bude
prozatím pracovat u obce do konce
února. Po tuto dobu bude obec dostávat příspěvek od úřadu práce
v celé výši jeho mzdy včetně odvodů.
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ukončil.
Zápis
byl
30.12.2010

vyhotoven

dne:

Zápis č. 1/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 25. 1. 2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen zastupitelstva
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Miroslav Végsӧ
Zdeňka Miřijovská, Dis.
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť (dále téţ jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 18 hodin starostou
obce Petrem Kubíčkem („dále jako
„předsedající“). Zapisovatelem byla
jmenována Ing. Marcela Máslová a
ověřovatele zápisu byli jmenováni M.
Végsӧ a Z. Miřijovská. Zastupitelstvo
schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/1/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a

ověřovatele zápisu a program zasedání.
Bod č. 2: Ţádost o dotaci na zateplení budovy školy, výměny oken a výměna tepelného zdroje
Starosta obce jednal s firmou IRBOS
Čestice. Bude moţné ţádat o dotaci
prostřednictvím této firmy. Bylo
předloţeno více variant včetně kalkulace. Po zváţení zastupitelstvo vybralo z nabídky způsobu realizace
variantu 1. ve výši 3 786 tisíc Kč a
z nabídky inţenýrské činnosti alternativu 2.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/1/2011: Zastupitelstvo obce vybralo ze způsobu realizace variantu č. 1 a rozsah inženýrských činností dle alternativy 2, ve věci zpracování žádosti
o dotaci na zateplení budovy školy, výměny oken a výměny tepelného zdroje (viz příloha 1 a 2 zápisu).
Bod č. 3: Operační program ţivotního prostředí – OPŢP
Starosta seznámil zastupitele se záměrem firmy ODEKO, která má
v plánu zakoupit čistící a kropicí vůz
prostřednictvím tohoto operačního
programu
a
tento
vůz
bude
k dispozici okolním obcím v rámci
DSO Poorlicko.
Bod č. 4: Příspěvek na plavecký výcvik
Obec byla poţádána místní ZŠ o příspěvek na plavecký výcvik pro děti 1.
– 5. ročníku ve výši 7 410 Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/1/2011: Zastupitelstvo
odsouhlasilo
příspěvek
v požadované výši na plavání žáků ZŠ Bolehošť.


Bod č. 5: Ţádost o udělení výjimky –
pí. L.Š.
Obecní úřad obdrţel ţádost o udělení výjimky zproštění od placení
místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního
odpadu pro dceru p. L.Š. z důvodu
dlouhodobého pobytu v zahraničí.
Bylo navrţeno, aby výjimka byla
udělena pro rok 2011.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/1/2011: Zastupitelstvo obce udělilo výjimku zproštění od placení místního poplatku
pro rok 2011 pro dceru p. L.Š.
Bod č. 6: Ţádost o odkup pozemku
v Lipinách od pí. L.N.
Obecní
úřad
obdrţel
ţádost
s fotodokumentací o odkup části zaploceného pozemku v majetku obce.
Jedná se o travní porost.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/1/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem
části
zaploceného
pozemku
v majetku obce pí. L.N.
Bod č. 7: Ţádost o změnu územního
plánu – p. M.M.
Obecní úřad obdrţel ţádost o souhlas se změnou územního plánu obce pro pozemek v majetku p. M.M.
Výdaje s pořízením změny si ponese
ţadatel.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/1/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou
územ. plánu, která se týká pozemku v majetku p. M.M. Lipiny.
Bod č. 8: Rekonstrukce dámských
toalet v Obecním hostinci
Zastupitelé projednali havarijní stav
dámských toalet v Obecním hostinci.
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Na jaře 2011 bude zahájena postupná rekonstrukce odpadů, instalace
nových toalet a sníţení podhledů
(kvůli vytápění).
Bod č. 9: Dílčí opravy chodníků
Zastupitelé
byli
seznámeni
s nutností oprav chodníků zejména
v ulici od pošty směrem k Nadýmači.
Bude oslovena firma p. V. Silného,
zda bude mít zájem tyto práce provést včetně dalších dílčích oprav po
celé obci.
Bod č. 10: Rozpočtové opatření č.
5005
Zastupitelé
byli
seznámení
s rozpočtovým opatřením č. 5005
(viz příloha zápisu), ve kterém byly
přesunuty drobné částky jednotlivých poloţek v rámci jednoho paragrafu tak, aby nebylo překročeno
100% schváleného rozpočtu u jednotlivých poloţek. Celkový konečný
stav příjmů a výdajů obecního rozpočtu změněn nebyl. Rozpočet obce
na rok 2011 bude projednán finančním výborem v měsíci únor 2011.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/1/2011: Zastupitelé
odsouhlasili rozpočtové opatření
č. 5005.
Bod č. 11: Diskuze a informace
Byl projednán záměr s nákupem
AKU-vrtačky a nářadí do obecního
majetku pro potřeby obecního úřadu. Dále byli zastupitelé seznámeni,
ţe po obci probíhá ořez větví prováděný firmou ČEZ (subdodavatelsky).
Dále byla projednána nutnost opravy herního prvku před obecním úřadem, který nevyhovuje bezpečnostním pravidlům (2 houpačky blízko
sebe, nezapuštěné betonové dlaţdice
pod patami herního prvku).
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Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 22 hod.
ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 1. 2011

Zápis č. 2/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 17. 2. 2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: 2 členové zastupitelstva
(MUDr. M. Végsӧ se dostaví později)
Ověřovatelé zápisu:
Drahomíra Záleská
Miroslav Máslo
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť (dále téţ jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 18 hodin starostou
obce Petrem Kubíčkem („dále jako
„předsedající“). Zapisovatelem byla
jmenována Ing. Marcela Máslová a
ověřovatele zápisu byli jmenováni D.
Záleská a M. Máslo. Zastupitelstvo
schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz. příloha zápisu).
hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/2/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a
ověřovatele zápisu a program zasedání.
Bod č. 2: Ţádost o odkup a prodej
pozemků – p. R, B. Lhota
Jedná se o odkup části pozemku
pod místní komunikací a prodej části zaploceného pozemku, který je
součástí zahrady. Prodej a odkup
pozemků bude vyřešen společně
s ostatními ţádostmi po zaměření.

Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/2/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem a
odkupem pozemku dle žádosti p.
R. z Bol. Lhoty.
Bod č. 3: Sčítání lidu
Starosta
seznámil
zastupitele
s dostupnými informacemi ohledně
„Sčítání lidu“. Všechna sdělení budou vyvěšena na úředních deskách
obce.
Bod č. 4: Zpráva ze školy (příspěvek
Mgr. H. Boukalové)
Vzhledem k časové vytíţenosti se p.
Mgr. H. Boukalová nemohla dostavit
a zpráva byla přečtena zastupitelům
(součást tohoto zápisu).
Dostavil se zastupitel p. MUDr. M.
Végsö.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/2/2011: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu zpracovanou p. Mgr. H. Boukalovou o
provozu školy.
Bod č. 5: Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2011
Finanční výbor, starosta obce a
účetní, pracují na návrhu rozpočtu
pro rok 2011. Společné projednání
se zastupiteli je připraveno na pracovní schůzku 23. 2. 2011. Předběţně se bude počítat s niţšími příjmy
od finančního úřadu, takţe budou
poníţeny některé paragrafy v rozpočtové skladbě oproti roku 2010.
Bod č. 6: Oprava části vodovodu
(úsek křiţovatka Habeš - odbočka
pod Hájovnu ve Lhotě)
Starosta seznámil zastupitele s investičním záměrem na výměnu vodovodu a předloţil kalkulaci od firmy


AQUA servis Rychnov n. K. na výměnu vodovodu ve zmíněném úseku. Jedná se o částku 356 tisíc Kč.
Dále bude realizován odvod dešťové
vody z přilehlé komunikace a chodník bude po opravě vodovodu rozšířen o jednu dlaţdici.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/2/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s investičním
záměrem na výměnu části vodovodu v úseku křižovatka Habeš
po odbočku pod Hájovnu, vybudování dešťové kanalizace a rozšíření chodníku.
Bod č. 7: Oprava drenáţe (v ulici pod
rybníkem u odbočky k zelárně)
Zastupitelé byli seznámeni s potřebnou opravou drenáţe ve zmíněném
úseku. Po deštích se v těchto místech drţí voda stékající z polí.
V průběhu roku bude oslovena firma
na provedení opravy.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/2/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou drenáže v ulici pod rybníkem.
Bod č. 8: Projednání řešení umístění
parcel na Solnické
Zastupitelé projednali moţné varianty řešení parcel a další postupy výstavby. Předloţeny byly 2 varianty.
Nyní budou zpracovány podrobné
kalkulace a studie obou moţností,
vč. komunikací a chodníků.
Bod č. 9: Zpráva od Policie ČR
Místostarostka seznámila zastupitele
se zprávou o bezpečnostní situaci v
obci, vypracovanou obvodním oddělením Policie ČR v Týništi nad Orlicí.
Bod č. 10: Zpráva kulturní komise
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Zastupitelé byli seznámení s plánem
akcí na celý rok 2011, které budou
zveřejněny ve zpravodaji obce. Mimo
tradičních událostí jako plesy, divadla, setkání důchodců, volejbaly,
nohejbaly, závody spřeţení a další by
se měly uskutečnit nově letní slavnosti. Jejich program a náplň bude
upřesněn.
Bod č. 11: Diskuze
Bude třeba zajistit kompletní sběr a
svoz kovového odpadu v obci.
SDH Bolehošť byl vyzván, k zajištění
úklidu podél komunikací (po příkopech) v okolí obce.
Vzhledem k opakujícím se pozdním
platbám místních poplatků za svoz
odpadů a za psy bude po splatnosti
vystavován platební výměr s maximálním navýšením, které zákon povoluje, tj. na trojnásobek původní
částky. Splatnost poplatků za psy je
30. 4. a za svoz odpadů je 30. 6. U
vícečlenných rodin s malými dětmi
je moţné předem domluvit na obecním úřadu platbu ve více splátkách
(neplatí pro úhradu dluhů).
Nově bude vypracována a vydána
vyhláška týkající se pouţívání pyrotechniky v katastru obce. Důvodem
jsou narůstající stíţnosti občanů na
bezdůvodné pouţívání pyrotechniky
po obci, která znepříjemňuje ţivot
občanům a způsobuje stres u domácích zvířat.
Starosta obce osloví provozovatele
obchodů a obecního hostince, aby si
zajistili smlouvu s firmou Odeko
s.r.o. na likvidaci odpadů.
Zastupitelům byl předloţen návrh na
pořízení zvukového nahrávacího za-
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řízení pro vnitřní potřebu obecního
úřadu. Důvodem je přesnější vypracování zápisu z jednání zastupitelstva, moţnost navázat na sloţitá
jednání, nebo omezení nepravdivých
informací z jednání na obecním úřadě.
Hlasování:

Informace občanům
Či n n o s t v o b c i
 Oprava osvětlení zvoničky
 Uzavření dotace na opravu místních komunikací v roce 2010
 Uzavření dotace na úroky z úvěrů
za rok 2010
 Přípravy a organizace IX. Předvánoční setkání důchodců v roce
2010
 Přípravy a organizace IX. Společenského plesu obcí v roce 2011
 Příprava ţádosti o dotace na realizaci dětského hřiště pro rok
2011 vč. zapojení dětí ZŠ Bolehošť (více informací sdělíme po
případném přijetí ţádosti)
 Příprava projektu a ţádosti o dotaci z dotačního programu OPŢP
prioritní osy 3.1.1. v kombinaci
s 3.2.1. na energetické úspory ve
škole (více informací sdělíme po
případném přijetí ţádosti)
 Podání návrhu na změnu územního
plánu
(BIOPLYNOVÁ
STANICE)
 Realizace menších úprav na
obecním úřadě (osvětlení chodby
a kanceláře, výměna koberce a
pracovního stolu, oprava nábytku)

pro 6 : proti 1 : zdrţel se 1
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 21 hod.
ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 22.2.2011
 Úklid v okolí obecního úřadu, likvidace sudů s chemickým odpadem, úklid a údrţba zeleně
v okolí hřiště a podél hráze rybníku Velký Nadýmač
 Oprava letní zahrádky za hospodou
 Oprava okapů na kůlně za školou
 Údrţba stromů v blízkosti el. vedení provedena společností ČEZ
 Prořez porostu pod elektrickým
vedením v ulici k nádraţí
 Příprava a následně kontrola auditorů Závěrečného účtování obce
 Doplnění webových stránek –
úprava Elektronické desky, zřízení Informační desky, vloţení
dokumentů ke staţení
 Řízení převodu a zápisu nemovitostí v majetku ČR do majetku
obce Bolehošť
 Průběţná oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
 Opakované opravy poruch na vodovodu (7x)
S d ě le n í
 Poplatky ze psů na rok 2011
Připomínáme, ţe termín platby je do
30. 4. 2011. Výše poplatku zůstává
stejná jako v roce 2010, tedy 50


Kč/rok za jednoho psa a 100 Kč/rok
za kaţdého dalšího psa uvedeného u
čp. domu. Poplatek se vybírá za psy
starší 6 měsíců. Dále ţádáme občany, aby případné změny ohlásili na
OÚ (úhyn psa, štěňata starší 6 měsíců, odstěhování, změna počtu psů,
změna čísla popisného apod.)
 Poplatky za „komunální odpad“
na rok 2011
Připomínáme, ţe termín platby je do
30. 6. 2011. Výše poplatku zůstává
stejná jako v roce 2010, tedy 500
Kč/rok a osobu trvale ţijící v obci.
Toto platí i pro cizí státní příslušníky
s dlouhodobým pobytem v ČR. Dále
ţádáme občany, aby případné změny
ohlásili na OÚ (změna čísla popisného přihlášené osoby)
 Plastové pytle na odpad
Oranţové – pytle jsou určeny na
shromaţďování Tetrapaků (krabice
od dţusů, mléka apod.) a lze je vyzvednou na OÚ (zdarma) nebo
v prodejnách pana Kubánka a pana
Nováka.
Modré – pytle jsou určeny pro osoby
bez vlastní popelnice nebo bez trvalého pobytu v Bolehošti, musejí být
zakoupeny s ochrannou známkou a
slouţí pro komunální odpad. Zakoupit je lze na OÚ (30 Kč). Jiné pytle, či
bez ochranné známky, nebudou firmou ODEKO zlikvidovány!
 Platba převodem
Uvedené poplatky (psi a odpady) lze
bezhotovostně uhradit na bankovní
účet obce 1240133309/0800. Jako
variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho bydliště a do poznámky uveďte jméno, příjmení, účel poplatku („pes“ nebo „odpady“), počet
psů nebo osob a příslušný rok vázaný k poplatku. Např.
Alois Kropáček, odpady 3x, 2012
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 Dostupné sluţby na obecním
úřadě:
- Ověřování podpisů a kopií listin
- Sluţby Czech POINT
o Výpis z insolvenčního rejstříku
o Výpis z katastru nemovitostí
o Výpis z rejstříku trestů
o Výpis z bodového hodnoc. řidiče
o Výpis z ţivnosten. rejstříku
o Výpis z obchodního rejstříku
o Vydání ověřeného výstupu ze
Seznamu kvalifik. dodavatelů
o Podání do registru účast. provozu modulu autovraků ISOH
Co to vlastně je Czech POINT? Český
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Tento projekt by měl
sníţit byrokracii ve vztahu občan a
veřejná správa. V současnosti musí
občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech
POINT slouţí jako asistované místo
výkonu veřejné správy, umoţňující
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala
data, ne občan“.
 Úřední hodiny na OÚ Bolehošť
Pondělí
8-11h
12-17h
Středa
8-11h
12-15h
 Oprava vodovodu
Vzhledem k opakovaným poruchám
na vodovodu v naší obci byly zahájeny společností AQUA SERVIS a.s.,
Rychnov n. K., práce na výměně potrubí v úseku od křiţovatky na Habeš po odbočku u Bašových ve Lhotě. Po dobu zemních prací prosíme o
zvýšenou pozornost při dopravním
omezení v uvedeném úseku.
 Údrţba chodníků
Letošní zima byla na
proměnlivá a z tohoto
cházelo k opakovaným
dešťovým přeháňkám,

sráţky velmi
důvodu dosněhovým a
coţ mělo za
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následek, ţe chodníky střídavě pokrýval sníh nebo led. S ohledem na
bezpečnost chodců byly proto chodníky ošetřovány nejen prohrnutím,
ale i posypem drobného kameniva.

Chápeme, ţe zbytky posypu nejsou
v době sucha chodcům příjemné, ale
s ohledem na riziko uklouznutí bylo
toto řešení nejvhodnější.

Z kulturního výboru
Za občanské záleţitosti přispíváme malým článkem do zpravodaje.
Byly jsme pověřeny Obecním úřadem Bolehošť gratulacemi starším občanům
Bolehoště, Bolehošťské Lhoty a Lipin. Gratulujeme k výročí 70r.,75r., 80r. a
následně kaţdý rok. Myslíme si, ţe starší občané jsou potěšeni blahopřáním a
pozorností od obecního úřadu. Rádi si povídají, vzpomínají na mládí, jak většina z nich zde ve vesnici pracovala, o ţivotě a kultuře dříve a dnes. Dobře se jim
o tom všem vypráví, protoţe p. Jelenová je rodačka z Bolehoště.
Bylo by dobré, aby tato pozornost k starším občanům byla i nadále zachována.
Budou mít dobrý pocit, ţe se na ně nezapomíná.
M. Boušková a J. Jelenová

Aktuální statistika

P o č t y t r v a le ž i jí c í c h o b y v a t e l v o b c i k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
STATISTIKA
OBYVATEL

počet

průměrný věk

nejstarší občan

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muž

žena

200

144

344

40,3

43,4

41,8

90,4

96,8

Bolehošť. Lhota

63

62

125

45,5

45,1

45,3

87,3

84,1

Lipiny

47

33

80

41,8

48,9

45,4

85,8

91,9

310

239

549

42,5

45,8

44,2

90,4

96,8

Bolehošť

CELKEM
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Úr o v e ň n e z a m ě s t n a n o s t i v o b c i

14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

„Poděkování“
Tímto „děkujeme“ řidiči osobního automobilu, který se rozhodl otáčet na hřišti
před obecním úřadem a hrací plochu rozjezdil. Následující fotografie byla pořízena v pondělí ráno 7. února 2011. Zároveň „děkujeme“ i řidiči a spolujezdcům
v červeném vozidle značky Fiat Punto,
kteří si v minulosti zkracovali svůj volný
čas krouţením po zmíněném hřišti.
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Váţení
Dovolujeme si Vás upozornit, ţe na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje www.hzshk.cz funguje aplikace,
která na internetu umoţňuje všem občanům vyplnit formulář o plánovaném
pálení většího mnoţství odpadu rostlinného původu. Formulář má slouţit
v případech, kdy soukromá osoba, případně firma, má v plánu spalovat větší mnoţství klestu po lesní těţbě nebo shrabanou stařinu, listí a větve při
úklidu zahrad. Operační důstojníci HZS Královehradeckého kraje tak získají
snadný přehled o počtu a místech, kde pálení probíhají, zanesený i
do mapových podkladů. V případě ohlášení poţáru můţe operační důstojník
zjistit dotazem na uvedený mobilní telefon odpovědné osoby, zda se pálení
nevymklo kontrole. V případě problémů vyšle na místo jednotku poţární
ochrany, nebo ohlášení poţáru vyhodnotí jako planý poplach.
Ikonku s názvem „pálení klestí" slouţící pro vstup k formuláři evidence pálení, najdete v pravém horním rohu úvodní stránky webu. V tomto formuláři
je nutné vyplnit datum a hodinu začátku i konce plánovaného pálení, jméno osoby, která je za pálení odpovědná, její číslo na mobilní telefon a emailovou adresu. Dále místo pálení, například město, obec, část obce, ulici,
případně vhodný blízký orientační bod. Ve spodní části stránky se nachází
mapa, na které si kaţdý můţe najít místo, kde chce pálit. Kliknutím levého
tlačítka myši se na mapě objeví bod a automaticky se zobrazí souřadnice GPS zvoleného místa. Na konci stránky je tlačítko odeslat, kterým se potvrdí všechny zadané údaje.
Ve vašem případě, kdy provádíte pálení klestí po těţbě celkem často, bude
výhodné se zaregistrovat. Po zadání hesla, které obdrţíte, bude formulář jiţ
předvyplněn údaji o Vaší firmě.
Myslíme si, ţe pouţívání této aplikace v praxi bude oboustranně výhodné.
Pro nás bude znamenat maximální zpřesnění místa pálení tím, ţe vaši
místně znalí pracovníci místo v mapě přesně určí, a oni naopak nebudou
muset s našimi pracovníky vést telefonické hovory, při kterých často zdlouhavě místa pálení popisují.
Toto není nařízení ale nabídka alternativy k telefonickému oznamování pálení.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 950 520 601.
Na spolupráci se těší příslušníci HZS z Operačního a informačního střediska v Rychnově n.Kn.
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ZZ kkuullttuurryy

Předvánoční setkání
důchodců
Stejně
jako
v předchozích letech, pořádala
obec Bolehošť v době adventu,
v sobotu 11. prosince 2010,
společenské setkání starších
občanů. To bylo jiţ deváté v řadě a
podruhé bylo společné i pro občany
Ledec a Očelic.
Po 14. hodině slavnostně
přivítali starostové obcí (P. Kubíček,
M. Dědek, V. Tláskal vz.) všechny
občany. Následně předvedly své vánoční vystoupení děti Základní školy a Mateřské školy Bolehošť. Za
velmi krásně připravené pásmo
básniček a písniček byly všechny
děti, vč. paní učitelek odměněny

drobnou sladkostí, kterou jim předali zastupitelé M. Máslo, MUDr. M.
Végsö a J. Baše. Po ukončení zahajovacího programu jiţ přišel čas
k tanci či poslechu, ke kterému
hrála
hudební
skupina
FANTASY music.
Během celého odpoledne si občané pochutnávali na domácím vánočním
cukroví a posléze také na
chutné společné večeři.
Jak jste si mohli
přečíst na pozvánkách, akce
byla spojena s Mysliveckou poslední
lečí, která volně navázala na odpolední program. Tím taneční odpoledne rozhodně nekončilo, neboť večer přišla na řadu i myslivecká
tombola.
Kolem deváté hodiny večer zde zůstalo jiţ jen několik příznivců myslivosti a skvělé zvěřinové
kuchyně. Všichni se ještě snaţili
vyuţít volný sál k tanci dokud nezazněly poslední tóny. Tím byl taneční


večer ukončen a ponechám volný
program a společenská událost byla
prohlášena za ukončenou a dle ohlasů také za vydařenou.
Snad jediná připomínka
by byla opět niţší účast občanů,
kteří nevyuţili této příleţitosti k zábavě, tanci, posezení a ochutnání
zvěřinových specialit. Obzvlášť, přispívají-li z velké části na celý program jednotlivé obecní úřady. Na
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setkání důchodců přišlo 78 občanů
a dalších 27 bylo platících na poslední leč.
Důleţitější však je, ţe se
akce vydařila a lidem se zde líbilo,
vč. výborného hudebního doprovodu, který hrál to, co si lidé přáli a
očekávali.
Tak tedy, na viděnou
příště.
pk
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IX. Společenský ples
Letošní devátý ročník reprezentačního plesu, který pořádají obce Bolehošť, Ledce, Očelice, Přepychy, Jílovice a Vysoký
Újezd, byl velmi bohatý na doprovodný program.
Tato tradiční společenská
událost byla zahájena starostou
obce Bolehošť ve 20 hodin.
K poslechu a hlavně k tanci hrála hudební skupina DYNAMIC z Opočna. Krátce po zahájení předvedla taneční show Alena Smolíková s fenkou Kejsi, které
jste mohli vidět například v televizním pořadu Talentmanie. Jejich skvělé představení bylo odměněno zaslouţilým potleskem a také obdivem přátelské Kejsi.
Na takovéto společenské akci nemohlo chybět ani oblíbené předtančení, které
si pro tento ples připravily páry taneční skupiny AKCENT z Dobrušky. Jejich
program byl zahájen ukázkou standardních tanců a zhruba o hodinu později
následovaly ukázky latinsko-amerických tanců. Všichni návštěvníci plesu se
tak mohli přímo na místě inspirovat a pokusit se o podobné taneční figury, jaké jim byly předvedeny. Dle ohlasů, po skončení těchto ukázek, se párům jejich umělecké kousky velmi povedly.
U všech podobných akcí bývá zvykem připravit co nejlepší tombolu a
nebylo tomu jinak ani tentokrát. Jako doplněk byla letos připravena nejen tradiční tombola, kde si mohli návštěvníci plesu zakoupit lístečky u pokladny, ale
také speciální tombola na půlnoční přestávku. A ţe deset vybraných cen stálo
opravdu za to, se mohli všichni přesvědčit. Vítězové byli vybráni dle čísel zakoupených vstupenek. A o jaké ceny se jednalo? Například ţivé sele, plastová
popelnice, špalek na štípání, dorty, SET-TOP box, DVD přehrávač, srnčí kýta,
karton piva či dárkový koš.
Pokud by někdo čekal, ţe tím byl celovečerní program vyčerpán, pak by
byl překvapen asi stejně jako všichni na sále. Kolem půlnoci zhasla všechna
světla v sále i v předsálí a uprostřed tanečního parketu se začala pohybovat
neonová světýlka ve sladěném rytmu doprovodné hudby. Nebyl však důvod se
obávat mimozemské civilizace, neboť se jednalo o další taneční soubor se světelnými efekty.
Po jedné hodině ranní byl připraven první rozvozový autobus. Kdo se tedy cítil jiţ příliš unavený, mohl odjet domů. Naštěstí většina lidí zůstala do
dalšího odvozu a mnozí aţ do třetí hodiny, kdy byl ples ukončen.
Závěrem patří díky všem pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci
příprav i hladkého chodu tohoto společenského večera. Zároveň je vhodné
zmínit i zvýšený zájem o vstupenky v předprodeji na letošní ročník Společenského plesu, který byl téměř vyprodán. Dle ohlasů se ples velmi vydařil a lidé
byli spokojeni s prostředím, hudbou, programem i tombolou.
pk
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Kalendář předpokládaných akci v roce 2011
DATUM

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

5. únor
26. únor
27. únor
5. březen
3. duben
9. duben
12. duben
30. duben

- IX. Společenský ples obcí ........ Kultur. sál Obecního hostince
- Hasičský bál ........................... Kultur. sál Obecního hostince
- Dětský maškarní karneval....... Kultur. sál Obecního hostince
- oslava MDŢ ............................................. Klubovna SK Lipiny
- Bolehošťské divadelní jaro ....... Kultur. sál Obecního hostince
- Bolehošťské divadelní jaro ....... Kultur. sál Obecního hostince
- Aranţování jara ....................................... Klubovna SK Lipiny
- Pálení čarodějnic .......................................... Hřiště SK Lipiny
- Pálení čarodějnic ...................... Hřiště před Obecním úřadem
- Závody v rybolovu ....................... Poţární nádrţ AGROSPOLU
- Dětský den ................................................... Hřiště SK Lipiny
- Nohejbalový turnaj o Pohár starosty ............... Hřiště před OÚ
- Turnaj v pláţovém volejbale .......................... Hřiště SK Lipiny
- Letní gulášové a pivní slavnosti ...................... Hřiště před OÚ
- Turnaj v pláţovém volejbale .......................... Hřiště SK Lipiny
- Nohejbalový turnaj SDH ................................. Hřiště před OÚ
- Mistrovství ČR a Vč oblasti v jízdě spřeţení... Hřiště SK Lipiny
- Sraz motorkářů ............................................ Hřiště SK Lipiny
- Divadelní představení ............ Kulturní sál Obecního hostince
- Mikulášská besídka .............. Kulturní sál Obecního hostince
- Předvánoční setkání seniorů a Myslivecká poslední leč ..........
............................................... Kulturní sál Obecního hostince

14. květen
28. květen
25. červen
16. červenec
13. srpen
20. srpen
10. září
16.–18. září
23.–25. září
Listopad
3. prosinec
10. prosinec

(pořadatelé si vyhrazují právo změnit termíny venkovních akcí
s ohledem na povětrnostní podmínky)
(další sdělení k jednotlivým akcím najdete na informačních deskách)

Obecní knihovna
V budově Obecního úřadu Bolehošť
Výpůjční doba knihovny: každá středa 15-17 h
V nabídce jsou nové knihy pro děti i dospělé
(naučná literatura, romány …)
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JJee ddoobbrréé vvěědděětt
V roce 2010 jste byli skvělí. Třiďte odpad i v roce 2011!
Rok 2010 skončil, rok 2011 právě začíná. Bývá dobrým zvykem dopřát si malé
bilancování – jak byl předchozí rok úspěšný.
Nejprve trochu čísel: v Královéhradeckém kraji je rozmístěno 11 388 kontejnerů na tříděný sběr. Do systému EKO-KOM se zapojilo téměř 90% obcí - to
znamená, ţe většina obyvatel třídila odpad. Kaţdý v našem kraji vytřídil téměř
40 kg odpadu.
Lidé v Královéhradeckém kraji třídili do kontejnerů papír, sklo, plasty
a nápojové kartony. V roce 2010 se opět se podařilo zvýšit počet kontejnerů na
tříděný odpad, významně vzrostl počet kontejnerů na čiré sklo. Kromě sběru
odpadu do nádob se v řadě obcí rozšířil takzvaný pytlový sběr. Tento způsob
třídění se velmi osvědčil, v novém roce v něm budeme určitě pokračovat.
Společnost EKO-KOM, a.s. připravila pro veřejnost, školy i obce řadu akcí a
soutěţí. Po celý rok 2010 běţela soutěţ „Čistá obec“. Pátý ročník soutěţe obcí
Královéhradeckého kraje skončil poslední den v roce, ale jednotlivé obce mají
aţ do 20. února 2011 šanci odeslat vyplněné dotazníky. Na jaře se můţete těšit
na vyhodnocení. V tuto chvíli se pomalu rozjíţdí uţ 6. ročník této soutěţe. Pokud jste se nestihli zapojit v minulém roce, můţete zabojovat letos.
Ve školách probíhá jiţ 4. ročník soutěţe „Třídíme s Nikitou“ a projekt košů.
Obě akce pokračují také v roce 2011 a jsou výzvou pro všechny školy, které
ještě odpad ve škole netřídí anebo naopak – které by chtěly třídit ještě víc. Díky
společnosti EKO-KOM, a.s. se děti mohly účastnit pokusu o světový rekord –
vytvářely znaky svých měst a obcí z odpadových materiálů. Ta nejlepší dílka se
po výstavě v Hradci Králové přesunula do Brna, na veletrhy GO a Regiontour.
Stranou nezůstala ani královéhradecká veřejnost. Společnost EKO-KOM, a.s.
připravovala soutěţe a kvízy nejen pro děti, ale pro celou rodinu. Tzv. Barevné
dny probíhaly ve spolupráci s jednotlivými městy a staly se součástí tradičních
slavností jako např. Den země, Den dětí, jarmarky, doţínky, Rychnovské dividílkování, Jičín - město pohádky apod. Jejich součástí se stala také výstava
Tonda Obal na cestách. V ZOO Dvůr Králové nad Labem se podařilo otevřít
„Naučnou stezku o třídění odpadu“.
Všechny tyto akce probíhaly v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Veškeré informace jste mohli v průběhu roku najít na
www.cistykraj.cz. V roce 2010 získal náš web novou tvář, je přehlednější, najdete tu všechny potřebné informace o třídění odpadů a nechybí ani poradenství.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří třídili odpad po celý rok 2010. V roce 2009
byl Královéhradecký kraj mezi trojicí nejlepších v celé republice. Přál bych
všem lidem našeho kraje i společnosti EKO-KOM, aby na pomyslných stupních
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vítězů zůstal Královéhradecký kraj po vyhodnocení roku 2010. A do nového
roku 2011 přeji nám všem ještě více a kvalitnějšího třídění.

Bioplynové stanice umí zpracovat trávu, hnůj i skořápky
V úterý 23. listopadu 2010 proběhla v zasedací místnosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konference s názvem „Přínos bioplynových fermentačních
stanic pro rozvoj zemědělství a odpadové hospodářství“.
Konference přinesla spoustu nových zajímavých informací nejen pro zemědělce, ale také pro zástupce obcí či firem, které se zabývají odpadovým hospodářstvím. Záštitu nad celou akcí převzal radní Královéhradeckého kraje Ing. Jan
Tippner.
„Účastníci konference se seznámili s tím, proč se bioplynové fermentační stanice zřizují, jak se postupuje při rozhodování o jejich výstavbě. Dozvěděli se
také o moţných podporách a dotacích. V České republice je dosud pouze několik bioplynových stanic. Je to škoda, protoţe tyto stanice mají velký potenciál,“
přiblíţil téma konference Jan Tippner.
Moderní bioplynové stanice fungují na principu fermentace - coţ je proces rozkladu organické hmoty (biologicky rozloţitelných odpadů) prostřednictvím bakterií bez přítomného kyslíku. Tento rozklad vede k vývinu bioplynu. Touto cestou je moţné zpracovávat například trávu z údrţby zeleně, odpady z jídelen a
restaurací (ovoce a zelenina, zbytky pečiva, skořápky z vajíček, maso) nebo separované biologické odpady z domácností (tráva, seno, listí, zvadlé květiny,
hnůj z chovu drobných zvířat).
Na královéhradecké konferenci zazněla témata jako vliv bioplynové fermentační
stanice na ţivotní prostředí, vyuţití energetického potenciálu obsaţeného v biomase a bioodpadech, moţnosti podpory na výstavbu bioplynových stanic a
celá řada dalších. Součástí programu byla také přednáška o provozu komunální bioplynové fermentační stanice Úpice doplněná ve středu 24. listopadu
exkurzí v této stanici.
„Účastníci konference měli moţnost podívat se, jak naše bioplynová stanice
funguje, co všechno a jakým způsobem se v ní zpracovává. Například na provoz stanice a čistírny odpadních vod pouţíváme elektrickou energii z bioplynu.
Kromě toho vyrábíme z tzv. odstředěného substrátu kvalitní hnojivo. Ročně
zpracujeme téměř 6,5 tisíce tun bioodpadů, a to bez negativních dopadů na
ţivotní prostředí“, upřesnil Karel Srna z Městských vodovodů a kanalizací, které jsou provozovatelem bioplynové stanice v Úpici.
Konference „Přínos bioplynových fermentačních stanic pro rozvoj zemědělství a
odpadové hospodářství“ sice skončila, ale nastolené téma se bude – jak účastníci konference přislíbili – dále rozvíjet. Bioplynové stanice mají
v Královéhradeckém kraji budoucnost.

Umíte správně třídit sklo?
Je důleţité, aby se lidé naučili třídit sklo správně. Do zeleného kontejneru patří lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného
kontejneru můţete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
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Do bílého kontejneru dávejte pouze sklo čiré – například sklenice od kečupů,
marmelád nebo rozbité skleničky. Z barevného skla se čiré sklo nikdy nevyrobí. Pokud tedy někdo hodí do bílého kontejneru barevné sklo, znehodnotí snahu a třídění ostatních lidí.
Rozhodně si dávejte pozor, abyste do kontejnerů na sklo neházeli keramiku a porcelán. Nepatří sem ani autoskla, zrcadla nebo skla drátovaná,
zlacená či pokovená a také žárovky a další zdroje světla (*). Vytříděné
sklo nerozbíjejte, z kontejnerů míří na dotřiďovací linky. Zálohované sklo
vracejte zpátky do obchodu.
* Červeně a zeleně označený odpad náleţí do běţného komunálního odpadu.
* Modře označený odpad náleţí do nebezpečného odpadu.

Komíny a kouřovody - změny v roce 2011
Dnem 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády o podmínkách
poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Če t n o s t a r o z s a h k o n t r o l
Zásadní změnou je snížení četnosti a rozšíření rozsahu kontrol a čištění.
Nyní jiţ nebude probíhat čištění komínu pouze ze střechy do neúčinné výšky
komína o délce 1/10 účinné výšky komína, ale půjde o kontroly a čištění spalinových cest, kdy osoba odborně způsobilá bude kontrolovat celou spalinovou
cestu a zároveň čistit podle druhu paliva připojeného spotřebiče a výkonu spotřebiče 1 až 3 x ročně. Např. u spotřebičů na plynná paliva připojených ke
spalinové cestě se bude kontrola a čištění provádět 1 x ročně. V případě připojených spotřebičů na pevná paliva bude o četnosti rozhodovat především výkon
připojeného spotřebiče a druh provozu.
Svépomoc
Čištění spalinové cesty slouţící pro odvod spalin od spotřebiče do 50kW včetně
bude moţné provádět svépomocí. Právnická nebo fyzická osoba provádějící čištění musí učinit zápis do poţární knihy nebo jiné provozní dokumentace, kterou předloţí odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.
Další novinkou v nařízení vlády je povinnost odborně způsobilé osoby, která
při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohroţují poţární bezpečnost, zdraví, ţivot nebo majetek osob a které
nelze odstranit na místě, neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodrţením technických poţadavků
na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících
se nedodrţení poţadavků na poţární bezpečnost orgánu státního poţárního
dozoru.
Lhůty kontrol a čištění
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a
kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku (viz tabulka).
Shrnutí
Sníţením četnosti, ale rozšíření rozsahu kontrol a čištění spalinových cest se
zvýší úroveň bezpečnosti provozu spalinových cest.
Nařízení přesně stanoví, jakou odbornou způsobilost musí mít osoba provádějící revizi spalinové cesty.
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V přílohách k nařízení je umístěna vzorová zpráva o kontrole nebo čištění spalinových cest, revizní zpráva spalinové cesty a technická zpráva.
Druh paliva připojeného spotřebiče
Výkon
Pevné
připojeného Činnost
Plynné
Kapalné
Celoroční
Sezónní
spotřebiče
provoz
provoz
Čištění spalinové cesty

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
nad 50 kW znečišťujících částí a
kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

do 50 kW

3x

2x

nejméně podle
návodu výrobce
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou pro rok 2011 (1. pololetí)
ordinační hodiny:
datum

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

02. 04.

MUDr. Tancurinov á Jana

nám. Dr. Lutzow a 345, Vamberk

736 419 151

03. 04.

MUDr. Tomanov á Libuše

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí

494 542 102

09. 04.

MUDr. Tůmov á Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

10. 04.

MUDr. Vav řičkov á Hana

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí

494 371 782

16. 04.

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí

494 371 781

17. 04.

MUDr. Vy čítalov á Marie

dr. Lützov a 244, Vamberk

494 541 757

23. 04.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kv asinská 129, Solnice

494 596 732

24. 04.

MUDr. Vy čítalov á Marie

dr. Lützov a 244, Vamberk

494 541 757

25. 04.

MUDr. Benešov á Růžena

Ty ršov a 464, Dobruška

494 622 040

30. 04.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Tý niště nad Orlicí

494 371 088

01. 05.

MUDr. Čapkov á Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

07. 05.

MUDr. Domáňov á Iv a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 694

08. 05.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Ry chnov nad Kněžnou

494 531 955

14. 05.

MUDr. Hav lov á Marie

U Stadionu 1166, Ry chnov nad Kněžnou

494 539 225

15. 05.

MUDr. Hlav sov á Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

21. 05.

MUDr. Hrbáčov á Ev a

Na Tráv níku 1232, Ry chnov nad Kněžnou

494 532 330

22. 05.

MUDr. Ježkov á Marie

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 511

28. 05.

MUDr. Kahlerov á Blanka

J. Pitry 448, Opočno

494 667 123

29. 05.

MUDr. Kaškov á Kateřina

Kv asiny 145

494 596 174

04. 06.

MUDr. Kašparov á Dagmar

Voříškov a 169, Vamberk

602 514 715

05. 06.

MUDr. Kašparov á Helena

Smetanov o nábř. 334, Vamberk

494 501 711

11. 06.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

12. 06.

MUDr. Malátkov á Ludmila

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 696

18. 06.

MUDr. Nentv ichov á Ev a

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

19. 06.

MUDr. Plškov á Iv ona

Sv atohav elská 266, Ry chnov nad Kněžnou

494 534 841

25. 06.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí

494 371 783

26. 06.

MUDr. Pokorná Jaroslav a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 697

02. 07.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

03. 07.

MUDr. Přiby lov á Marta

Komenského 209, Častolov ice

494 322 706

služby

Strana - 36 Vydání 1 a 2/2011



Do rukou se nám dostal velmi zajímavý předpis z 19. století, který si
nyní můţete přečíst i vy.

ZZ hhiissttoorriiee
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ŠŠkkoollnníí řřááddkkyy
Zápis
Zápis ţáků do 1. ročníku letos proběhl dne 2. 2. 2011. Dostavilo se
celkem jedenáct natěšených předškoláků. Celé zápisové odpoledne
bylo slavnostní, některé děti přišly
v doprovodu rodiny a přátel. Paní
učitelky zapisovaly plynule, aby se
netvořila fronta, a tak jsme vše nakonec zvládli.
Během zápisu se budoucí školáci představili, zazpívali nebo zarecitovali
připravenou písničku či
básničku. Děti si také
ověřily znalosti geometrických tvarů a jejich
barvy, určovaly počet
zadaných předmětů, doplňovaly číselnou řadu
do 10-ti, rovnaly obrázky
podle předlohy, měly nakreslit postavu a splnit
další zajímavě věci, které
se u zápisu prověřují.
Rodiče bedlivě sledovali,
jak si jejich děti vedou a
byli na ně pyšní.
V některých případech je
třeba ještě pilovat správnou výslovnost a drţení
tuţky. Ale do září je dostatek času tyto nedostatky odstranit. Pokud
se rodina na jejich odstranění zaměří a doma
předškolákovi pomůţou
s pravidelným cvičením,
jistě bude po prázdninách po problému.

Za odvahu a výkony byl kaţdý budoucí ţáček odměněn dárečky. Některé jim vyrobili jejich spoluţáci ve
školní druţině.
Na památku zápisu do 1. ročníku
naší školy obdrţeli předškoláci také
upomínkový list.
Na všechny zapsané děti se v novém
školním roce uţ moc těšíme a přejeme hodně úspěchů!
Mgr. Hana Boukalová, řed. školy


POKUS O SVĚTOVÝ REKORD
Největší galerie znaků měst a obcí
ČR vyrobených z odpadových materiálů.
Společnost EKO-KOM a.s. pořádala
pokus o světový rekord, který měl
podpořit ekologické myšlení občanů
a
posílit
správné
nakládání
s odpady. Rekordní pokus koordinovala a řídila pelhřimovská agentura
Dobrý den. K rekordu se přihlásilo
více neţ 500 škol z celé republiky
(jejichţ seznam, stejně jako mnoho
dalších podrobností o pokusu najdete na www.znakymest.cz). K tomuto
rekordnímu pokusu se přihlásila také naše základní škola.
Na výrobu znaku obce Bolehošť jsme
spotřebovali 75 PET lahví zelené
barvy, 17 lahviček od
Actimelu, 1 kelímek od
jogurtu, 4 diskety, 102
ţlutých víček a 90 zelených víček od PET
lahví a 16 papírových
krabiček od ţárovek a
v neposlední řadě ješ-
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tě naše šikovné ruce. Celý týden
jsme střádali materiál a ve školní
druţině to občas vypadalo jako na
smetišti. Ale stálo to za to. Výrobou
znaku naší obce Bolehošť jsme chtěli
ukázat, ţe z odpadového materiálu
lze vyrábět uţitečné a krásné věci.
Znak se nám povedl. A nemyslíme
si to jenom my, ale i porota, která
znaky hodnotila. Náš znak byl mezi
těmi vybranými do krajské galerie,
která probíhala od 13. 12. 2010 do
10. 1. 2011 v primátorských prostorech Staré Radnice v Hradci Králové.
Dále potom putoval do Brna na veletrh
cestovního
ruchu
REGIONTOUR 2011. Jsme rádi, ţe
jsme naši malou vesničku mohli takto prezentovat.
Denisa Školníková, vychovatelka ŠD
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SSD
DH
H BBoolleehhooššťť

Zpráva o činnosti sboru
dobrovolných hasičů

Dne 8.1.2011 jsme pořádali výroční členskou schůzi. Nejdříve jsme se
sešli s našimi nejmladšími členy, dětmi z krouţku mladých hasičů, které jsme
seznámili s tradicí pořádání výročních členských schůzí a s jejich programem.
Na závěr bylo podáváno sladké pohoštění. Večer byla výroční členská schůze
pro dospělé, které se zúčastnilo 29 našich členů, 23 hostů z okolních sborů
dobrovolných hasičů a starosta obce.
V uplynulém období bylo nejvýznamnější činností pořádání tradičního
115. hasičského plesu a následující den maškarního karnevalu pro děti. Ples
se konal 26. února. Pro účastníky plesu z okolních obcí jsme zajistili dopravu
autobusem. Pro pobavení i k tanci hrála skupina JK Band Jiřího Kárníka
z Ohnišova. Na programu bylo kromě tradiční tomboly se 170 cenami i předtančení taneční skupiny Rosegirls z Týniště n. O. Všichni se dobře bavili a
hudba hrála aţ do tří hodin. Maškarní karneval pro děti se konal hned dne 27.
února. Naši členové v dopoledních hodinách uklidili, setřeli celý sál i zasedací
místnost obecního hostince, aby děti měly na své řádění vše čisté. Maškarní
karneval ozvučil náš člen M. Netík. Pro děti byly připraveny soutěţe i tombola.
Naše plánovaná činnost v následujícím období:
- Sběr ţeleza - Termín sběru máme zatím stanoven na 9. dubna 2011, ale můţe být ještě z organizačních důvodů změněn. Pokud dojde ke změně, bude nový
termín oznámen obecním rozhlasem.
- Údrţba a příprava hasičských vozidel na STK.
- Čarodějnice - 30. dubna na hřišti před obecním úřadem.
mj
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SSKK LLiippiinnyy

Činnost Sokola Lipiny
od posledního vydání Zpravodaje

10. 9. 2010 Exkurze do pivovaru Náchod
Tento výlet byl pořádán jako doping členům Sokola před náročným obdobím a
tím byla hlavní událost roku “Závody ve spřeţení“. Jelo se starým autobusem
ze šedesátých let, který byl naplněn víc, neţ měl sedadel. Výletníci si prošli celý pivovar s odbornou přednáškou. Všichni byli natěšeni na ochutnávku piva,
která byla připravena po exkurzi, účastníci zájezdu se jí zhostili s náleţitou
pokorou.
16. – 18. 9. 2010 Koně
Loni se konal jiţ 20. ročník jezdeckých závodů, mistrovství východočeské oblasti v jízdě ve spřeţení. Tento ročník byl ve znamení slunečného počasí a nezapomenutelného záţitku, kdyţ se při maratonu v lese splašilo jedno dvojspřeţí, které uteklo zpět do Bolehoště. Spřeţení, řítící se rychlostí místy aţ 80
km/h, projelo Bolehoští kolem domu bývalého starosty obce pana B. R., projelo zadním traktem, prorazilo bránu, kde trochu ztratilo rychlost. Pak pokračovalo kolem rybníka, přes dvůr Agrospolu, nakonec skončilo v zadním okně
osobního auta, které přijelo na pomoc k jeho odchytu.
Naštěstí se tato událost obešla bez nehody a větších škod na majetku (aţ na to
os. auto – byl to mercedes kombi) a zdraví (jak lidí, tak i koní).
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2. 10. 2010 Zájezd do vinného sklípku ve Strachotíně
Jako odměna pro ty, kteří se podíleli na úspěšném průběhu pořádaných koňských závodů, byl uspořádán autobusový zájezd na slavnosti vína do Hustopečí. Večer byl ukončen posezením ve vinném sklípku „U Míry“ ve Strachotíně,
který se nachází u vodní nádrţe Nové Mlýny. Při procházce je odtud v dálce vidět Děvín a Dívčí Hrady. Ve sklípku bylo teplo, útulno a bylo pro nás uchystané pohoštění (teplá večeře, obloţené mísy) a vína, co hrdlo ráčí. Děvčata ze Sokola „nahoře bez“ ještě „napekla“ sladké mlsání. Poseděli jsme ve společnosti
harmoniky a vozembouchu. Akce se vyvedla, jen škoda, ţe se nezaplnil celý
autobus (jelo 36 lidí). Autobus řídila sl. Matějková z Albrechtic n.O.
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12. 11. 2010 Grilování prasete
Grilování si pořádali zaměstnanci mechanizačního střediska Agrospolu Bolehošť.
26. 11. 2010 Zdobení vánočního stromu a Zpívánky
Dopoledne někteří členové Sokola ozdobili vánoční stromek pro nadcházející
advent a vánoční svátky.
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Večer se v klubovně konaly „Zpívánky pod Lípou“ – příjemné posezení v teple
při kytaře a zpěvu.

1. 12. 2010 Aranţování Vánoc
Jiţ po několikáté se konala v klubovně Sokola přednáška a ukázka aranţování
vánoční výzdoby. Tato akce se setkává se stále větší oblibou, účast byla hojná
a všechny výrobky, které zde byly k vidění, si návštěvnice po zakoupení odnesly domů.
11. 12. 2010 Valná hromada sportovních sdruţení ČSTV v Kostelci n.O
Této valné hromady se zúčastnily dvě členky Sokola
18. 12. 2010 Soukromá akce – starosta Sokola
30. 12. 2011 Hon - MS Bolehošť
31. 12. 2010 Silvestr
Pro členy Sokola byl uspořádán Silvestr s vlastním kulturním programem a
bohatou tombolou. Při hezké hudbě se členové sokola příjemně bavili aţ do
časných ranních hodin.
Sportovní klub Sokola Lipiny
Od prosince probíhá turnaj „Neregistrovaných kuţelek“, Sokol Lipiny reprezentují čtyři mladí členové. Hrají 3. ligu, mají odehrány 3 zápasy, v nichţ mají zatím 2 výhry a 1 prohru.
Kaţdý čtvrtek od 16.30 hod. probíhá v tělocvičně ZŠ cvičení pro seniorky metodou Pilletes, cvičení na gymnastických míčích. Rády mezi sebou uvítáme
další zájemkyně.
12. 2. 2011 Výročka MS Bolehošť
Jako hosté byli pozváni zástupci obce, Agrospolu Bolehošť, starosta Sokola Lipiny.
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M
Myysslliivveecckkéé
ssddrruužž.. BBoolleehhooššťť

Myslivci hodnotili loňský rok

V sobotu 12. února 2011 ve 14 hodin se sešli členové MS Bolehošť, jako vţdy
ve velmi příjemném prostředí areálu Pod lípou v Lipinách, na své hodnotící výroční členské schůzi.
Přítomno bylo 10 členů spolku a potěšil nás i velký počet hostů. Za samosprávu obce se zúčastnil její starosta pan Kubíček, za Agrospol Bolehošť její ředitel
pan Kupka, za Sokol Lipiny pan Máslo. Dále zde byli přítomni zástupci sdruţení, se kterými máme dlouhodobou spolupráci a další hosté, které zveme na
jednotlivé akce pořádané naším mysliveckým sdruţením.
V hlavní zprávě, kterou přednesl myslivecký hospodář pan Hruška, zaznělo, ţe
pokračuje pozvolný úbytek drobné zvěře – hlavně zajíce polního, naopak byl
v roce 2010 zaznamenán rekordní úlovek 41
kusů prasete divokého.
Dále byla kladně hodnocena společná prosincová akce při příleţitosti setkání důchodců
v obecní
hospodě
v Bolehošti, na jejímţ
závěru proběhla velmi
bohatá
myslivecká
tombola. Ekonomickou
situaci zhodnotil předseda MS pan Poláček a
revizní zprávu přednesl
pan Lankaš.
Při diskuzi vystoupilo
několik hostů a na samý závěr schůze bylo
provedeno
hodnocení
předloţených
trofejí
srnčí zvěře ulovených
v roce 2010.
Ing. Zdeněk Hruška,
mysl. hospodář



SSppoolleeččeennsskkáá
kkrroonniikkaa
Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
84 let
Zdeněk Holub
83 let
Dobromila Slámová
77 let
Jaroslav Malý
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast!
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:
70 let
80 let
86 let
87 let
92 let

Josef Hroch
Jarmila Říčařová
Vincencie Moravcová
Oldřich Holub
Anna Voltrová
Zdenka Navrátilová

Srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme železné zdraví a hodně rodinné
pohody!

S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od kterých máme
souhlas se zveřejněním (veřejný rozhlas, zpravodaj apod.)

P
Přřííssppěěvvkkyy
oobbččaannůů

Pohádka nejen pro děti
Skřítek Turyňáček (díl V.)

Jednoho dne Turyňáček odpočíval po dobrém obědě a najednou ho
z přemýšlení vyrušily známé hlasy. Vstal tedy a šel se podívat před chaloupku.
To už se blížil Kuchyňáček se Skaláčkem.
„Copak vás, hoši, přivádí ke mně na návštěvu,“ ptal se. „Víte, strýčku, my
Vám neseme radostnou novinu a také Vás jdeme prosit o radu.“ „Vypadá to, že
se asi budeme ženit,“ povídají oba. Skaláček byl sbírat u Přepych na poli klásky,
aby měl v zimě z čeho péct rohlíky a placičky a přitom se tam potkal se skřítkem
z Dřízen. Slovo dalo slovo a Dřízeňáček nabídl Skaláčkovi své dvě nejstarší dcery, dvojčata. Jestli prý neví o nějakém ženichovi, který by nebyl zdaleka, aby se
Maruška s Bohunkou mohly občas navštěvovat. Sám prý má ještě další děti a
uživit tak velkou rodinu přes celou zimu je pro něj stále těžší.
„A tak jdeme za Vámi, strýčku, a prosíme, zda nám poradíte, co máme dělat.“
„Tady je každá rada drahá, hoši, a vy jste ještě mladí, ale příroda chtěla, abychom žili v páru.“ „A pročpak tedy nemáš ty nějakou tetičku,“ ptají se. „To by
bylo moc smutné povídání, ale ani sluníčko nesvítí každý den a tak Vám to budu
vyprávět.“
Na Turyni jsem bydlel již několik let, když jsem se rozhodl vypravit se na
velký skřítkovský jarmark. Ten býval každý rok v polovině léta na Kunětické hoře. Tam jsem potkal jednoho skřítka, který nabízel své dcery na vdávání, z nichž
se mi jedna tuze líbila. Zeptal jsem se jí, zdali by se mnou šla bydlet na Turyň.
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Ona se usmála a souhlasila. Cesta domů byla dlouhá, ale ve dvou nám to krásně utíkalo. Jarmilka byla velice pracovitá a spokojeně se nám spolu žilo. Po několika letech se nám narodil synáček a ke spokojenosti nám nic nescházelo. Najednou bylo více starostí, ale i radosti. Když byl Jarmil dost velký a soběstačný,
čekala Jarmilka další miminko. Tehdy šla odpoledne sbírat bylinky a cestou ji
pokousala nemocná liška. Ta měla asi vzteklinu a maminka po té zemřela.
Oběma se nám moc stýskalo. Jakmile synáček dospěl, nic ho tu netěšilo, a tak
odešel hledat štěstí do světa. Nakonec se usídlil pod hradem Skuhrov, oženil se
tam a stále tam žije. Každým rokem se na mě přijede podívat, poví mi, co je nového, přiveze lahvičku jalovcové pálenky a zase se vrátí domů.
Jsem moc rád, že se mu výborně daří a že si našel hodnou ženu. Vrátíme
se ale k vaší návštěvě. Už jste děvčata navštívili a popovídali si? Hlavně záleží,
jak si rozumíte. Nezapomeňte také počítat s obživou a většími zásobami na zimu.
Oni vám jistě pomohou s prací v domácnosti a s vařením. Budete mít ale více
starostí s domečkem, protože jedna místnost se spižírnou vám už stačit nebude.
Například místnost na spaní je jistě potřebná.
„No vidíš, Skaláčku, já Ti hned povídal, že to nebude jen tak.“ „To máš
tedy pravdu, Kuchyňáčku.“ A jak se říká: „není jen děvčata líbat, ale také s nimi
kolébat.“ Ale nebojte, já vám pomůžu. Se syslíkem máme už zásob dost a nějak
to společně zvládneme. Copak u Kuchyňáčka, tam to bude snadné. Lopaty a
motyky máme a ve hlíně uděláme další světničku rychle. Horší to bude u Skaláčka, bude zapotřebí jít ke kováři a přinést perlíky. „Hned zítra k němu zajdu,“
slíbil.
Sluníčko se pomalu koulelo k západu a skřítkové se tedy dohodli, že svou
radostnou novinu musí ohlásit také hastrmánkovi. Ze všeho toho vyprávění jim
vyschlo v krku a zašli k Nadýmáčkovi. Ten je rád viděl a ihned jim roztáčel pivečko, aby se jim lépe povídalo.
Miloslav Řízek


Dopis obecnímu zastupitelstvu
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Na přání paní Kramářové vkládáme obdrţený příspěvek a zároveň
touto cestou i odpovídáme.
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Váţená paní Kramářová,
Souhlasíme s Vámi, ţe digitalizace pozemků a katastrálních map je
důleţitější, neţ například příjezd náhodného prodejce do naší obce. I
z tohoto důvodu byla informovanost našich občanů mnohem větší, coţ bylo
mj. patrné i na mnoţství dotazů telefonicky, emailem, nebo osobně na
Obecním úřadu. Občané, a nejen zde trvale ţijící, si vyřizovali například
výpisy z listů vlastnictví a mnohým jsme i vyhledávali a ukazovali jejich
parcely, případně i zodpověděli jejich dotazy. Ukázalo se, jak výhodné je
mít sluţby CzechPointu dostupné v místě bydliště a to i mimo úřední hodiny. Nemalým přínosem je také velká úspora času a peněz, nemusíte-li cestovat po úřadech do Kostelce nad Orlicí nebo do Rychnova nad Kněţnou.
Jiţ zmíněná digitalizace pozemků, proběhla v naší obci, v měsících
říjen a listopad minulého roku. Ukončení pak bylo vyvěšeno na úřední
desce v prosinci 2010. Tento proces, který způsobil u některých vlastníků
parcel změny, bylo moţno konzultovat na OÚ s pracovníkem Katastrálního
úřadu. Zahájení bylo vyvěšeno na úřední desce a samozřejmě vyhlášeno
místním rozhlasem dne 1. listopadu. Další informace byly opět vyvěšeny
na úřední desce před OÚ a zde ponechány aţ do konce ledna tohoto roku.
Jednalo se především o pokyny z Finančního úřadu v Kostelci nad Orlicí
k novému přiznání daní pro rok 2011.
Dále můţeme konstatovat, ţe uvedená digitalizace se patrně většiny
obyvatel vůbec nedotkla a mnozí ji skutečně ani nezaznamenali. Občané,
kteří v našem katastru vlastní pozemky a nemají trvalý pobyt v Bolehošti,
obdrţeli od Katastrálního úřadu dopis. Mnozí občané si později sami
vzpomněli, ţe na podzim minulého roku obdrţeli od KÚ v Rychnově n. K.
sdělení.
Jsme si vědomi toho, ţe ne kaţdý poslouchá veřejný rozhlas, či je ve
zmíněnou dobu právě v jeho dosahu a ţe ne kaţdý čte úřední desku (k dispozici je i na webových stránkách obce), ale toto je jiţ věc kaţdého občana.
Není však v moci OÚ informovat kaţdého občana samostatně.
Předpokládáme, ţe tři informační zdroje (místní rozhlas, úřední
deska před OÚ a elektronická úřední deska) není zrovna málo. Přesto jsme
na internetu zřídili ještě informační desku, kde budou uvedeny další důleţité informace pro naše občany, jako např. jízdní řády, informace od úřadů, prodejců a jiná sdělení. Tímto doufáme, ţe se k občanům a tímto i
k Vám, dostanou informace nejen včas, ale také budou déle dostupné, neţ
při samotném vyhlášení místním rozhlasem.
Tímto děkujeme za Váš příspěvek a názor.
Zastupitelé obce Bolehošť
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Termín uzávěrky soutěže
je 30. 4. 2011.

Pro dospělé a děti do 15 let
1)

Spojte čarou pomocí čtyř tahů (bez
přerušení), všech devět hlaviček zelí.

vydání 1/2011

Pro ty, kteří rádi soutěží, tu máme
připravené hlavolamy pro děti i dospělé. Pokud děti vyřeší dva úkoly,
dospělí alespoň tři a podepsaný výsledek předáte na Obecní úřad (nezapomeňte uvést jméno, příjmení,
bydliště, telefon a u dětí do 15 let
věk), budete zařazeni o veřejné losování a předání zajímavé odměny.
Abyste si nemuseli do zpravodaje
kreslit a psát, úkoly si přepište na
samostatný list papíru.

2)

Rozdělte obrazec na čtyři stejné díly.

Pro dospělé
3)

Maminka je dnes o 21 let starší neţ její dítě. Za 6 let bude dítě 5x mladší neţ maminka. Otázka zní: kde je dnes tatínek?

4)

Na kterou stranu je autobus?

L
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