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Bolehošťský ZPRAVODAJ

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
č. 7/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 21. 7. 2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: 3 členové zastupitelstva
(Miroslav Máslo, Jan Baše, Ivo Šimerda)
Ověřovatelé zápisu: B. Roll, P. Prause
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována Ing.
Marcela Máslová a ověřovatele zápisu byli jmenováni B. Roll a P. Prause. Zastupitelstvo schvaluje program
zasedání zastupitelstva (viz příloha
zápisu).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/7/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Projednání pravidel pro
přijímání a vyřizování petic a stíţností
Starosta obce rozeslal e-mailem
všem
zastupitelům
pravidla

Strana - 2 Vydání 4/2011

k pročtení. Všichni zastupitelé jsou
s pravidly seznámeni.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/7/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
Bod č. 3: Informace vyhlášení soutěţe „Vesnice roku“
Starosta
seznámil
zastupitele
s vyhlášenými výsledky této soutěţe.
Obec Bolehošť neuspěla, ale účast je
zohledňována v posuzování ţádostí o
dotace.
Bod č. 4: Projednání příprav na
Letní gulášové slavnosti
Starosta
seznámil
zastupitele
s přípravami na slavnosti. Jsou vytištěny plakáty formátu A2 a letáky
formátu A5, které jsou pro zájemce
k dispozici. Bylo dohodnuto jednotné vstupné ve výši 50 Kč, děti do 12ti let zdarma. Toto vstupné částečně
pokryje náklady na zajištění celé akce.
Bod č. 5: Informace o provozní době
školy
Provozní doba mateřské školy byla
navrţena od 6.30 - 16.00 hod.
s platností od 1. září 2011. Provoz
druţiny bude upraven podle zájmu
rodičů a moţnosti zajištění personálem školy.
Bod č. 6: Diskuze
V hostinci byl upraven rozvod elektriky (samostatný odečet na sál a na
byt). Od 25. 7. 2011 budou zahájeny
práce na rekonstrukci toalet (sníţení
a zateplení stropů, dojde k výměně
toaletních mís, nové osvětlení a odvětrání, nový rozvod vody).
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Zastupitelé projednali záleţitost ohledně povinnosti podnikatelů a ţivnostníků zajistit smluvně likvidaci
odpadů. Upozornění a případnou
kontrolu likvidace odpadů provede
obec do konce roku 2011.
Bod č. 7: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 20:00 hod.
ukončil.

č. 8/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 25. 8. 2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 5 členů zastupitelstva
Nepřítomen: 1 člen zastupitelstva
(Jan Baše)
Omluveni: 3 členové zastupitelstva
(Miroslav Máslo, Drahomíra Záleská,
Ivo Šimerda)
Ověřovatelé zápisu: Z. Miřijovská, M.
Végsö
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována Ing.
Marcela Máslová a ověřovatele zápisu byli jmenováni Z. Miřijovská a M.
Végsö. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz
příloha zápisu).
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 1/8/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Vyhodnocení akce „Letní
gulášové slavnosti“

Jednalo se o vydařenou akci, která
byla zúčastněnými občany vyhodnocena velice kladně.
Bod č. 3: Projednání nabídek na
pronájem obecního hostince
K dnešnímu dni se přihlásil zatím
jediný zájemce, p. J. Charvát, který
podal písemnou ţádost o pronájem
Obecního hostince.
Bod č. 4: Projednání dalších úprav
v Obecním hostinci
Byly provedeny rozsáhlejší úpravy
na sociálním zařízení, další opravy
budou provedeny v průběhu příštího
roku. Bude ještě zřízen samostatný
odečet plynu na sále. Dnes 25. 8.
2011 byly zahájeny práce na opravě
venkovního odpadního potrubí, bude
nutné zamezit vjíţdění těţké techniky za obecní hostinec, jelikoţ dochází k poškození kanalizace a odpadní
jímky.
Bod č. 5: Projednání podmínek vyrovnání s p. J. Markem (bývalý nájemce ob. hostince)
Obec obdrţela dopis od p. Marka, ve
kterém řeší záleţitost ohledně vyrovnání vzniklého dluhu po ukončení
nájemního vztahu. Vzniklého dluhu
se nezříká a navrhuje měsíční splácení po dvou tisících korunách.
Vzhledem k tomu, ţe se bez omluvy
nedostavil k předání OH ve dvou
sjednaných termínech a nadále nejeví zájem tuto záleţitost uzavřít, nereaguje na telefon či SMS, celou záleţitost záměrně prodluţuje, byl zastupiteli tento návrh splátkového kalendáře jednohlasně zamítnut. Posledním termínem k vyrovnání závazku je 31. 8. 2011. Přijatelné bude
max. splacení ve dvou splátkách
(první měsíc ½ + následný měsíc ½).
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Po tomto datu bude celá záleţitost
předána advokátní kanceláři.
Bod č. 6: Představení zájemce o pronájem obecního hostince – p. Charvát
P. Charvát se osobně dostavil na
jednání zastupitelstva, kde se představil a přednesl zastupitelům svůj
plán spolupráce, navrhl zkušební
akci, kdy by si vzal na dobu určitou
hostinec do pronájmu po dobu vozatajských závodů.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 2/8/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
se zkušebním pronájmem obecního hostince do konce září tohoto
roku pro p. J. Charváta.
Bod č. 7: AQUA Servis, a.s.
Na schůzi ve firmě AQUA Servis, a.s.
v Rychnově n. Kn. bylo dohodnuto,
aby si zastupitelé odsouhlasili směr
investování a výhled na příští roky.
Ustanovena
komise
se
skládá
z hlavních odběratelů (akcionářů),
kde bude obce společně zastupovat
starosta Přepych, p. Petera.
Usnesení č. 3/8/2011
Zastupitelé berou na vědomí, že
obec Bolehošť bude zastupovat
navržená komise.
Bod č. 8: Kanalizace Lipiny
Obec obdrţela ţádost nových majitelů parcely v Lipinách L. K. (třetí v
řadě nových parcel v ulici od Silných, směrem k trati), kteří budou
začínat s výstavbou rodinného domu
v Lipinách. Ţádost se týká zatrubení
obecního příkopu v délce jejich parcely, aby měli umoţněný přístup na
svůj pozemek.
Hlasování: pro 5 : proti 0
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Usnesení č. 4/8/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s vybudováním uvedeného úseku
zatrubení příkopu z důvodu přístupu na pozemek. Náklady na
vybudování
budou
hrazeny
z rozpočtu obce (pouze materiál
potrubí) a vlastními prostředky
majitelů (žadatelů) pozemku.
Bod č. 9: Solnická
Starosta obce informoval zastupitele
o postupu výběru dodavatele geologického průzkumu na Solnické.
S ohledem na doposud chybějící informace k doplnění obdrţených nabídek,
bude
starosta
pověřen
k jednání a výběru konečného dodavatele.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 5/8/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání a výběru dodavatele geologického průzkumu na
nových parcelách na Solnické.
Bod č. 10: Poţadavek
ţinu
Ve věci prodlouţení
druţiny v ZŠ budou v
ly rozdány dotazníky
kladů.

na školní druprovozní doby
první den škopro sběr pod-

Bod č. 11: Diskuze
Starosta opět jednal se Správou a
údrţbou silnic Khk. Přislíbena byla
oprava silnic nejpozději do zahájení
vozatajských závodů. Zároveň dojde
k posekání příkopů.
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 20:00 hod.
ukončil.
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č. 9/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 22. 9. 2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: 3 členové zastupitelstva
(Petr Prause, Jan Baše, Ivo Šimerda)
Ověřovatelé zápisu: D. Záleská, M.
Máslo
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele 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 6 : proti 0
Usnesení č. 1/9/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: OREDO
Obec obdrţela dopis od firmy
OREDO, zajišťující dopravní obsluţnost obce. Jedná se o informaci ohledně zvýšení ceny (příspěvku Královehradeckému kraji) za 1 km a to o
0,40 Kč. V rozpočtu obce se tímto
navýšením bude jednat o zvýšení
výdajů v řádech stovek korun.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/9/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí navýšení ceny 0,40 Kč za km
ve výdajích na dopravní obslužnost
naší obce
a
souhlasí
s uzavřením smlouvy pro rok
2012.

Bod č. 3: Hospic Červený Kostelec
Obec obdrţela ţádost o příspěvek na
provoz hospice. Starosta navrhl výši
příspěvku 5 000 Kč (stejná výše jako
minulý rok).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/9/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí se
zasláním finančního příspěvku
5 000 Kč na provoz hospice
v Červeném Kostelci.
Bod č. 4: Vyhodnocení akce „Letní
gulášové slavnosti“
Starosta
seznámil
zastupitele
s celkovými náklady na tuto akci a
poděkoval jmenovitě zastupitelům,
kteří se podíleli na organizaci a
ochotně pomáhali v průběhu akce
po celý den.
Bod č. 5: Projednání nájmu obecního hostince
Zastupitelstvo projednalo úpravy nájemní smlouvy na pronájem Obecního hostince. Bylo dohodnuto, ţe
pronájem celého objektu bude rozdělen do tří částí. Pronájem hostince
(přízemí) + pronájem sálu + pronájem bytu. Pro stanovení podmínek
uţívání / pronájmu sálu bude stanoven samostatný ceník dle vyuţití
sálu a bude samostatnou přílohou /
dodatkem nájemní smlouvy pro hostinec. Dodatek smlouvy bude projednán na zasedání v říjnu. Zastupitelstvo se dále dohodlo na uzavření
smlouvy o pronájmu s p. Charvátem, který zkušebně hostinec jiţ
provozuje. Nový nájemce uhradí za
dobu uţívání hostince (cca polovina
září) pouze zálohy na energie bez nájemného. Od října jiţ budou dohodnuty měsíční zálohy splatné předem
+ nájemné.

Strana - 6 Vydání 4/2011

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/9/2011
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem Obecního hostince p. Charvátovi a s výší nájemného 2000
Kč / měsíc. Podmínky pro užívání
a nájem ze sálu budou dořešeny
v říjnu.
Bod č. 6: Projednání nájmu bytu
v obecním hostinci
Doposud jediný zájemce o pronájem
bytu v obecním hostinci je zatím nový nájemce hostince p. Charvát. Případný návrh smlouvy na pronájem
bytu bude připraven v průběhu října.
Bod č. 7: Projednání dalších úprav
v obecním hostinci
Doposud byly v hostinci opraveny
toalety, el. rozvody (světla s čidly),
sníţeny stropy na WC, výmalba sociálního zařízení a chodby. Dalším
problémem je zatékání střechou na
několika místech a dále špatná hydroizolace v místě podsálí. Pro venkovní opravy hostince byla oslovena
firma Štěpánek z Opočna, která navrhla postup a předloţila rozpočet.
Cena za opravu podsálí byla stanovena ve výši 125 000 Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 5/9/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s opravami na budově Obecního
hostince, kterou dle předloženého
rozpočtu provede firma Štěpánek
z Opočna.
Bod č. 8: Vyhláška o poplatcích
Starosta dopracoval novou vyhlášku
o místních poplatcích, kterou konzultoval s ministerstvem vnitra. Po
konečné kontrole bude rozeslána emailem
všem
zastupitelům

k prostudování
schválení.

a

následnému

Bod č. 9: Směrnice o plakátovacích
plochách
Starosta vypracoval novou směrnici,
která řeší způsob vyuţití plakátovacích ploch po obci. Rozeslána bude
e-mailem ostatním zastupitelům
k prostudování a na dalším zasedání
bude projednána, příp. schválena.
Bod č. 10: Vyhodnocení soutěţe
Zpravodajů
Naše obec obdrţela věcnou cenu za
účast v soutěţi zpravodajů pořádanou knihovnou v obci Mokré.
Bod č. 11: Ţádost od společnosti
Orion – příspěvek na F. H.
Obec obdrţela ţádost o příspěvek na
osobní asistenci pro F. H. Navrţena
byla částka ve výši 5 000 Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 6/9/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s fin.
příspěvkem pro Orion na osobní
asistenci ve výši 5 000 Kč.
Bod č. 12: RUD - situace
Starosta informoval zastupitele o postupu při podpoře změn k RUD (rozpočtové určení daní). Jelikoţ se nemohl osobně zúčastnit předání společného prohlášení starostů do rukou předsedy vlády p. Nečase, zaslal
hodnotící dopis do kanceláře premiéra ČR p. Nečase, ve kterém se vyjádřil
jménem
naší
obce
k aktuálnímu tématu ve věci rozpočtového určení daní.
Bod č. 13: Aktivity SDH
Starosta
seznámil
zastupitele
s informacemi k webovým stránkám
www.sdh112.cz. Dále obec obdrţela
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nabídku pro SDH na hasící spreje za
zvýhodněnou cenu. Tyto hasící spreje se dají pouţít v domácnostech, do
aut či různých prostorů. SDH je má
moţnost nakoupit za velmi výhodnou cenu a dále nabízet občanům a
spolkům. Dále byla zmíněna podmínka z počátku tohoto roku, ohledně registrace IČ pro SDH Bolehošť. Podmínka byla vztaţena na dotace pro činnost SDH nikoliv jednotky.

Starosta nechá vyrobit plastové dopravní cedule na zajištění obecních
akcí.

Bod č. 14: Diskuze
Obec obdrţela ţádost o příspěvek na
stravování od města Třebechovice p.
O. na dojíţdějícího ţáka. Tato ţádost
byla zamítnuta vzhledem k tomu, ţe
obec má zajištěnou školní docházku
do 5. ročníku.

Starosta informoval o krádeţi dvou
litinových kanalizačních vík a dále o
krádeţi a rozbití kovového plotu u
kříţku před zelárnou.

Starosta
seznámil
zastupitele
s novým
webem
www.vodarenstvi.com (informace o
vodárenství, cenách vody atd.)
Další záleţitostí bylo projednání
úprav ploch pod kontejnery na tříděný odpad. Byla oslovena firma pana Školníka z Opočna, která zajistí
potřebné práce. Část nákladů na
zpevnění ploch bude hrazeno z daru
od Královéhradeckého kraje za
umístění v soutěţi „Čistá obec“, ve
které obec obdrţela 40 000 Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/9/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s úpravami ploch pod kontejnery
na tříděný odpad, které provede
firma Školník, Opočno.
Dále bylo projednáno dokoupení stojanů s víkem na odpadové pytle, které budou vyuţívány na obecní venkovní akce.

Dále starosta jednal s pojišťovnou o
změně pojistné smlouvy na majetek
obce včetně pojištění odpovědnosti.
Nová smlouva ušetří ročně cca
30 000 Kč, coţ je 60% z celkových
nákladů stávajícího pojištění, přičemţ vylepší podmínky ze strany obce.

Pro občany byl zajištěn kominík,
který na objednání provede vyčištění
a revizi vč. písemné zprávy (povinnost kaţdého vlastníka nemovitosti).
Objednávat se občané mohou na OÚ
do 31. října 2011. Cena za jeden
komín/revizi/zprávu je 500 Kč.
Na základě dlouhodobých zkušeností bude s Policií ČR projednána
úprava a doplnění dopravního značení v obci.
Bod č. 15: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 21:30 hod.
ukončil.

Informace občanům
Či n n o s t v o b c i
 Spuštění nové sluţby SMS hlášení.
 Opravy silnic v obci ve správě
SÚS Khk.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
 Výstavba zpevněných ploch pod
kontejnery na tříděný odpad.
 Oprava kanalizačních vpustí na
Habeši a ve Lhotě.
 Průběţná oprava veřejného osvětlení a rozhlasu.
 Rozšíření elektrické sítě na hřišti
před OÚ a doplnění osvětlení.
 Průběţná údrţba zeleně a veřejného prostranství.
 Rekonstrukce sociálního zařízení
v Obecním hostinci (oprava kanalizace, výměna toalet, vodovodního potrubí, elektroinstalace a
osvětlení, vymalování) + oprava
chodby v OH (oprava omítek, vymalování, oprava osvětlení)
 Aktualizace
obce

webových

stránek

Zdravotní přednášky
V minulém vydání zpravodaje jsme
vás informovali o přípravě zdravotní přednášky, pořádané Obecním
úřadem Bolehošť ve spolupráci
s MUDr. Miroslavem Végsö.
Jak jiţ bylo uvedeno, zdravotní
přednáška bude zaměřena především na první pomoc a bude rozdělena do dvou částí v délce cca 2h.
Přednášky budou obsahovat tyto
otázky:
 základy a techniky první pomoci
 srdeční masáţe a praktický nácvik na „Andule“
 dýchací obtíţe
 srdeční a oběhové obtíţe
 rány a krvácení
 poranění kostí a kloubů
 obtíţe nervové soustavy
 cizí tělesa

Strana - 8 Vydání 4/2011

 Úpravy na elektroinstalaci a rozvodu vody v Obecním hostinci
(doplnění podruţných odečtů pro
hostinec + kulturní sál + byt)
S d ě le n í
 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 a 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!

 otravy, pokousání a poštípání
 některé nemoci
Přednášky se budou konat ve dvou
termínech:
 21. října od 18 h v klubovně
SK Lipiny
 11. listopadu od 18 h v Obec.
hostinci
Obě přednášky budou na jiná témata a tímto Vás zveme na jejich
návštěvu.
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Občané, chalupáři, podnikatelé a odpady
Bývalo v naší obci zvykem, ţe pro
podnikatele platil stejný systém za
provoz
systému
shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „KO“), jako pro občany a
chalupáře. Jelikoţ jsme byli upozorněni na špatný postup, budou od
nového roku nastavena nová pravidla.
Dle platných zákonů, separovaný
odpad
vzniklý
podnikatelskou
činností (sklo, papír, plast, kov)
nelze odkládat do sběrných nádob
na tříděný komunální odpad určených pro obyvatele obce Bolehošť.
Stejně tak ani živnostenský odpad
podobný komunálnímu odpadu,
tak jak ho definuje § 2 odst. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb., nelze odkládat do sběrných nádob (popelnic) náležících k bytovému objektu, ve kterém původce provozuje
svou podnikatelskou činnost a jejíž svoz je hrazen obcí v rámci
systému svozu a likvidace komunálního odpadu občanů obce.
Za veškeré odpady, které podnikatel
vyprodukuje ze své podnikatelské
činnosti, je sám plně odpovědný, to
znamená, ţe si musí samostatně zajistit oddělené shromaţďování odpadu v nádobách k tomu určených a
následně je předat specializovanému
subjektu, který má veškeré povolení
pro nakládání s odpady, a to samozřejmě za úplatu.
Chceme touto cestou upozornit
právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, ţe nemohou
svůj separovaný odpad vzniklý jejich
podnikatelskou činností (sklo, papír,
plast, kov) odkládat do sběrných ná-

dob na tříděný komunální odpad určený pro obyvatele obce. Tento odpad nesmí být do těchto nádob odloţen ani tehdy, je-li podnikatel obyvatelem obce Bolehošť a platí tedy poplatek za provoz „KO“. Fyzické osobě
oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která vyuţívá systému
zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem lze dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
uloţit pokutu do výše 300 000 Kč.
Všechny podnikající osoby musí tento odpad likvidovat na své náklady a
likvidaci musí umět zřetelně prokázat. Kontrolu o likvidaci odpadu můţe a bude provádět mj. i obec.
Vzhledem k tomu, ţe obec můţe dát
k dispozici systém provozu „KO“ a to
na základě smlouvy s podnikatelskými subjekty, připravujeme nově
taková pravidla, aby většina těchto
subjektů mohla tento systém vyuţívat.
Změny v systému provozu „KO“ se
budou však týkat občanů i „chalupářů“, neboť se připravuje nová vyhláška a v jejím návrhu je i několik
novinek (např.):
- Všichni, kdo budou vyuţívat systém „KO“ v obci obdrţí samolepící
známky, bez nichţ mu „KO“ nebude odvezen (počet popelnic =
počet známek)
- Termín pro úhradu poplatku bude sjednocen s ostatními vyhláškami a to k 31. březnu
- Vyhláška bude
spravedlivější
k občanům, kteří zde jiţ neţijí
(tedy neprodukují „KO“) a přesto
měli povinnost hradit poplatky
atd.
Konečné znění nových vyhlášek bude včas zveřejněno na úředních deskách a také v zimním vydání našeho
zpravodaje.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Soutěž zpravodajů Rychnovska
Stejně jako minulý rok i letos proběhla
v našem regionu soutěţ zpravodajů, o
kterém jsme vás jiţ informovali.
V obecním rozhlasu a na webových
stránkách jste také mohli zaznamenat
výzvu k podpoře při hlasování na stránkách Deníku Rychnovska. Soutěţe se
zúčastnilo 47 měst a obcí. Uzávěrka
soutěţe (hlasování) byla 11. září. Vyhodnocení celé soutěţe proběhlo následně 20. září v Mokrém, neboť zdejší knihovna U Mokřinky byla hlavním organizátorem a pořadatelem. Ceny pro jednotlivé zpravodaje předávali společně
knihovnice paní Dagmar Honsnejmanová, šéfredaktorka Deníku Rychnovska,
Silvie Špryňarová a Mgr. Radim Cvrkal z občanského sdruţení ABAKUS. Celou
akci uváděl recitátor Jaroslav Brendl, který společné odpoledne zahájil recitací
básní z Erbenovy Kytice. Jeho podání závěrečné básně Vodník sklidila i velký
potlesk a obdiv.
Vyhlášení soutěže
Hlasování na webu (počet
hlasů):
Kategorie obec - 1. Pohoří
(2548), 2. Synkov-Slemeno
(2097), 3. Čermná nad Orlicí (1819) … Bolehošť (158)
Kategorie město – 1. Týniště
n. O. (256), 2. Kostelec n. O.
(145), 3. Rokytnice v Orl. h.
(99)

Cena kronikářů Rychnovska - Deštné v Orlických horách
Cena kronikářů, archivářů Rychnovska, Orlicka a Náchodska sdružení AKRON - Deštné v Orlických horách
Cena cestovatele Jiřího Máry – Dobruška
Cena novinářky Lenky Tomsové – Hřibiny-Ledská a Přepychy
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Cena knihovníků – Častolovice
(zpravodaj
vybíraly
knihovny
Rychnov
n.
K.,
Dobruška,
Opočno, Častolovice a Mokré) –
knihovnice se měly řídit tím, zda
zpravodaj obsahuje články o činnosti knihovny v obci
Cena Rodného kraje Fr. Kupky – Králova Lhota (hlasováním
na výstavě v Opočně)
Cena obce Mokré – Zdelov
Cena knihovny U Mokřinky –
tuto cenu vybírala knihovnice
Mokrého
ve
spolupráci
s novinářkou Lenkou Tomsovou a jelikoţ se nemohly rozhodnout, nakonec vybraly obce dvě – Borovnice a Bolehošť
Cena firmy martisys.com - tuto cenu si vybrali společníci této firmy, zaměřili
se především na to, zda se obec ve svém zpravodaji zabývá historií a kronikou
své obce - Synkov-Slemeno
Cena hlasování občanů na prázdninových výstavách:
1. Deštné v Orlických horách – 63 hlasů

Skuhrov nad Bělou – 24 hlasů
2. Mokré - 22 hlasů
Cena novinářů – Bačetín a Častolovice (zpravodaje hodnotili redaktoři deníku)
Petr Kubíček
,

Letní gulášové slavnosti

Je obecně známé, ţe guláše se zapíjí pivem. Díky tomuto spojení se letos
poprvé uskutečnily první slavnosti tohoto druhu v Bolehošti. Kdyţ jsme na jaře
začali s přípravami této akce, dlouho jsme přemýšleli, jak ji celou zorganizovat
a zda má mít spíše soutěţní nebo kulturní charakter. Po mnoha, především
kladných ohlasech návštěvníků i
soutěţících ale víme, ţe rozhodnutí
o uskutečnění bylo správné. Jak to
bývá u prvního ročníku, nejdůleţitější a nejnáročnější jsou přípravy.
Obzvlášť, pokud se nekonají často.
Vše potřebné se ale podařilo včas
zajistit, postavit i připravit a gulášové odpoledne mohlo začít.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Samotné zahájení ovšem nebylo vůbec jednoduché díky počasí. V sobotu
13. srpna se obloha zatáhla a déšť byl na spadnutí kaţdým okamţikem, coţ se
nakonec i stalo. Návštěvníkům
i pořadatelům se ale vyplatila
trpělivost a po několika přeháňkách začali přicházet první
návštěvníci.
Připravené guláše byly k
dispozici jiţ od 12 h, coţ mnozí
vyuţili
právě
k sobotnímu

obědu. Kdyţ kolem
druhé hodiny začala
hrát
skupina
DYNAMIC, některé guláše se jiţ vyškrabovaly
ze dna kastrolů.
A to byl asi jediný větší nedostatek.
Návštěvníci zcela oprávněně chtěli ochutnat od
kaţdého trochu a během
dvou hodin se prodalo
více neţ 200 porcí. Tato
nemilá zkušenost však
měla i pozitivní vliv na
některé soutěţící i strávníky. Pro další rok by se
rádi přihlásili další soutěţící se svým gulášem.
Návštěvníci si dále
mohli vybrat z několika
druhů piva, vč. nealkoholických a dalších nápojů.
Zapomenuto nebylo ani na děti, které tu měly nejen svůj stánek se sladkostmi,
ale především několik herních prvků, kterých si opravdu uţívaly.

Strana - 13 Vydání 4/2011

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Po odpoledním koncertu pro všechny
věkové kategorie došlo ke změně a po 20 h
nás přišla rozehřát rocková kapela 3 a půl
promile. Nejen ti kdo zůstali i po půlnoci, se
skvěle bavili a rozjeté rockery ani nechtěli
pustit z pódia domů.
Zapomenout nemůţeme ani na probíhající doplňkové soutěţe. Hlavní cenu za nejlepší guláš, o kterém hlasovali sami návštěvníci, získal SDH Bolehošť za svůj
Hasičský guláš. Další dvě ceny obdrţel vylosovaný návštěvník a nejsympatičtější obsluha opět ze stánku SDH Bolehošť. Nutno dodat, ţe obě hlasovací soutěţe byly velmi těsné. Za celkový počet hlasů zcela jistě zvítězil SK Sokol Lipiny
se svými třemi druhy gulášů (Loupeţnický, Lipinský, Houbový). Svůj Zvěřinový
guláš tu mělo i Myslivecké sdruţení, které získalo 3. místo z pěti. Důleţitější
však bylo, ţe se ţádný guláš
nepřipálil a všechny se
snědly, lidé se skvěle bavili a
příští rok by se všichni rádi
opět sešli.
Obecní
zastupitelé
podpoří tuto akci i pro příští
rok a tím splní i přání většiny občanů a návštěvníků
z okolí.
Pro další ročník nás
čeká jistě co zlepšovat, ale
bez velké nadsázky lze tento
ročník uzavřít jako úspěšný.
Nyní je před námi ještě několik měsíců, neţ začneme
opět s přípravami, ale uţ nyní můţete zkoušet nové či osvědčené recepty gulášů a příští rok se přihlásit do soutěţe.
připravil Petr Kubíček
foto Veronika Ježková
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Mistrovství ČR ve spřežení
Ve dnech 16. - 18. září 2011 se v části obce Lipiny konalo Mistrovství
České republiky ve spřeţení. Stejný závod se zde konal jiţ po čtvrté a společně
s mistrovstvím Východočeské oblasti to byl 17. ročník, pořádaný společně
místním SK Lipiny a JK Bohuslavice.
Jiţ od středy jste v ulicích
naší obce mohli sledovat příjezd
jednotlivých stájí z celé ČR a také
z Rakouska. Po zdravotních prohlídkách bylo na trať uvolněno celkem 96 koní ve 45 týmech (kočárech).
Celý sportovní víkend začal
jiţ ve čtvrtek a to společným pose-

zením v Obecním hostinci
při zahájení tohoto mistrovství. V pátek proběhly
drezurní
zkoušky
a
v sobotu pak celodenní
maraton, který se stal i

letos
nejnavštěvovanějším
dnem závodů. Druhý den závodů bývá náročný nejen pro
závodníky a koně, ale také
pro diváky. Kdo si chce odnést ty nejlepší záţitky, musí
přebíhat po různých stanovištích nejen v areálu Pod
Lípou, ale i v nedalekém písníku a po lesních cestách ve směru na Třebechovice p. O. Tradičně je tento
den ukončen večerní zábavou, kde se sejdou všichni jezdci, pořadatelé, rozhodčí, ale i občané, kteří si mezi koňáky našli jiţ své přátele. Tento rok se konala taneční zábava opět v nově otevřeném Obecním hostinci za doprovodu
hudební skupiny DYNAMIC. Nedělní závody jsou pro změnu, více slavnostnější. Kaţdým rokem se v tento den zúčastní několik významných osobností, ne-
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boť probíhá vyhodnocení celých závodů
a diváci mohou sledovat všechny jezdce a koně na jednom místě na kolbišti
v Lipinách. Letos např. navštívila závody paní hraběnka Kristina Colloredo-Mansfeld z Opočna.
A jak dopadly celé závody?
Výsledková listina MČR:
A) dvojspřeţí pony
1) Mgr. Monika Pospíšilová (JK
Boharyně)
2) Tomáš Palán (JK Moravský
Krumlov)
3) Pavel Drbohlav (JK Sobotka)
B) jednospřeţí
1) Jan Exnar (JK Hřebčín FAVORY)
2) Libor Kurka (SK o.s. Stáj 3K
Přední Lhota)
3) Alena Brixová (JK Sobotka)
C) dvojspřeţí
1) Josef Hrouda (SK Stáj Afrodita
Němčice)
2) Ing. Tomáš Barták (JK Barták
Nahoruby)
3) Jiří Nesvačil (Národní hřebčín
Kladruby n. L. s.p.o.)
D) čtyřspřeţí
1) Petr Vozáb (Národní hřebčín
Kladruby n. L. s.p.o.)
2) Jiří
Nesvačil
(JK
Hřebčín
FAVORY)
3) Zdeněk Jirásek (JK Robousy)
Výsledková listina MVčo:
A) dvojspřeţí pony
1) Mgr. Monika Pospíšilová (JK
Boharyně)
2) Pavel Drbohlav (JK Sobotka)
3) Jan Hladík (JK Boharyně)
B) jednospřeţí
4) Alena Brixová (JK Sobotka)
5) Daniel Bejr (TJ Krakonoš Trutnov)
6) Pavel Drbohlav (JK Sobotka)
C) dvojspřeţí
7) Jiří Nesvačil (Národní hřebčín
Kladruby n. L. s.p.o.)

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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8) Jakub Hlávka (Národní hřebčín Kladruby n. L. s.p.o.)
9) Pavel Groul (JK Boharyně)
Výsledková listina kompletní:
A) jednospřeţí
1) Daniel Bejr (TJ Krakonoš Trutnov)
2) Libor Kurka (SK o.s. Stáj 3K Přední Lhota)
3) Pavel Drbohlav (JK Sobotka)
B) dvojspřeţí
4) Jan Jelínek (JK stáj Accos)
5) Pavel Groul (JK Boharyně)
6) Ing. Miloslav Šimáček JO TJ Agro Cheb – Nebanice)
C) dvojspřeţí pony
7) Mgr. Monika Pospíšilová (JK Boharyně)
8) Tomáš Palán (JK Moravský Krumlov)
připravil Petr Kubíček
9) Pavel Drbohlav (JK Sobotka)
foto Veronika Ježková a Martin Kupka

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
73 let
Jiří Kubíček
81 let
Anna Bašová
62 let
Josef Moravec
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast!
S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od
kterých máme souhlas se zveřejněním,
nebo obdrželi blahopřání od obce
(veřejný rozhlas, zpravodaj apod.)

91 let
75 let
75 let
81 let
82 let
85 let
85 let
80 let
70 let
84 let
88 let
82 let
80 let

Růžena Lhotská
Jana Žemličková
Josef Maisner
Anna Bašová
Vladimír Kop
Miloslav Vondráček
Věra Potočková
Božena Hanousková
Anna Čtvrtečková
Václav Bartoš
Jan Cejnar
Jarmila Fišerová
Hana Gründlová
Srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme železné zdraví
a hodně rodinné pohody!

Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
pro rok 2011 (ZMĚNA)
ordinační hodiny:

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
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datum
01. 10.
02. 10.
08. 10.
09. 10.
15. 10.
16. 10.
22. 10.
23. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.
05. 11.
06. 11.
12. 11.
13. 11.
17. 11.
19. 11.
20. 11.
26. 11.
27. 11.
03. 12.
04. 12.
10. 12.
11. 12.
17. 12.
18. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31.12.
40909
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jméno lékaře
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr Ptačovská Eva
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie

adresa ordinace
Kvasiny 145
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr. Lutzow a 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

ČEZ – elektrika
840 850 860
RWE – plyn
1239
AQUA SERVIS – voda - Týniště n. O.
602 880 445
POLICIE ČR – Týniště n. O.
494 371 313 (nebo 158)
Poruchu nemusíte oznamovat, sousedům nebo obecnímu úřadu.
Chcete-li rychlou nápravu, VOLEJTE přímo PORUCHOVÉ LINKY!

telefon
494 596 174
494 501 711
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 532 330
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 531 955
494 371 088
494 383 417
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Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí?
Nepalte odpad, třiďte ho!
Pokud vám není jedno, co dýcháte vy či vaše děti, nepalte domácí odpad. K tomu, aby bylo ve vašem okolí
ovzduší zdravější, stačí odpad vytřídit do k tomu určených kontejnerů. Díky třídění odpadu se nejen zlepšuje ţivotní prostředí, ale
také se zpět do oběhu dostávají důleţité suroviny.
Většina obyvatel Královéhradeckého kraje odpad třídí, přesto se i nyní objevují
případy, kdy domácnosti odpad pálí. „Naše sousedka kaţdý týden pálí
v kamnech odpad, patrně včetně plastů a PET lahví. Z komína se jí pokaţdé
valí černý dým a zamořuje okolí. Kontejnery má přitom padesát metrů od svého domu,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Milan Rousek z Hradecka.
Při spalování odpadu doma se uvolňuje do ovzduší velké mnoţství zdraví škodlivých látek. Například při spalování PET lahví uniká do ovzduší toxický oxid
uhelnatý a karcinogenní látky přispívající ke vzniku rakoviny.
„Není přitom nic jednoduššího, neţ odpad vytřídit a odnést ho do příslušných
kontejnerů. V Královéhradeckém kraji je uţ do systému na sběr a třídění odpadů zapojeno na 400 obcí a po celém regionu je rozmístěno více neţ 12.500
barevných kontejnerů,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manaţer společnosti
EKO-KOM, a.s. která v České republice zaštiťuje systém zpětného odběru a
vyuţití odpadových obalů.
Plasty patří do ţlutého kontejneru. Před vhozením by se měly sešlápnout či
zmačkat, aby zabíraly méně místa. Modrý kontejner je určený na sběr papíru,
nápojové kartony se vhazují do kontejnerů různých tvarů, které jsou ale vţdy
označeny oranţovou nálepkou, případně do oranţových pytlů. Sklo, které je
moţné recyklovat prakticky donekonečna, se vhazuje do zeleného nebo bílého
kontejneru – barevné do zeleného, čiré do bílého. Například pro nebezpečný
odpad či vyslouţilé domácí spotřebiče a ostatní odpad jsou určené sběrné dvory.
Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve
spolupráci s Královéhradeckým krajem, je moţné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz. Se správným tříděním odpadu vám
můţe pomoci web www.jaktridit.cz.
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2010/2011

K 30. září 2010 bylo na naší škole 18 ţáků. Během prvního pololetí se jeden
odstěhoval a od ledna se naopak přistěhovali dva noví, takţe školní rok ukončilo 19 ţáků.
Všichni postoupili do vyššího
ročníku. Z toho 16 ţáků prospělo s vyznamenáním a 3
ţáci prospěli.
Na vysvědčení bylo uděleno
celkem 115 jedniček, 25 dvojek 4 trojky, ţádná čtyřka.
Čtyři ţáci přešli z 5. ročníku
do ZŠ Týniště nad Orlicí.
Z chování byli všichni ţáci
ohodnoceni stupněm velmi
dobré (tj. jednička).
Celkem bylo omluveno za
školní rok 695 hodin, coţ je
v průměru 15,86 hod./ţáka.
Ţáci se zúčastnili mnoha aktivit i mimo vyučování:
navštívili
7x
divadelní představení
6x
koncertní představení
1x
cirkusové vystoupení
1x
vystoupení kouzelníka
1x
zábavný pořad Cesta kolem světa
místní lidovou knihovnu
vystoupili
5x
na veřejnosti s kulturním vystoupením
besedovali
2x
s Policií ČR (výstroj pořádkové policie, sluţební
vůz, výcvik sluţebního psa, zadrţení pachatele)
1x
na téma: Poznej svého psa
10x jeli do plaveckého bazénu v Dobrušce, aby se naučili nebo zdokonalili
v plavání.
připravili jsme pro ně: projektový den - Den Země spojený s úklidem obce
školní výlet - Kunětická hora - Perníková chaloupka
sportovní den - se ZŠ Přepychy
Podporovali jsme je zúčastnit se v různých soutěţích:
matematické: Cvrček; Klokánek
Zúčastnili se ţáci 2. i 3. roč. Z maximálních 60-ti bodů byl nejvyšší počet 40
bodů. Klokánka řešili čtyři ţáci 5. roč. Z maximálních 120-ti bodů byl nejvyšší
počet jen 54 bodů. Logické myšlení našich ţáků, postřeh a matematické uvaţování je stále na nízké úrovni.

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 20 Vydání 4/2011

výtvarné:
Povolání, které se mi líbí; PO očima dětí
literární:
PO očima dětí; Zdraví a já
pracovní: Pokus o světový rekord - největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů
Zdravé zuby
Testování ţáků:

všichni ţáci: Testy dětských schopností (www.proskoly.cz)

ţáci 3.roč (celkem 3 ţáci): testy KALIBRO – v Čj, M, Prv, Aj
Úspěšnost třídy (%):
Výsledky jednotlivců (%):
Český jazyk
68,3
75,0 / 88,3 / 41,5
Matematika
61,0
67,8 / 78,9 / 36,3
Prvouka
53,9
62,7 / 70,7 / 28,3
Anglický jazyk
82,9
82,9 / 84,7 / 81,0
Výsledky dvou ţáků jsou podstatně lepší, neţ je průměr třídy. Třetí ţák se
svými slabými výkony sníţil průměr všech.

ţáci 5. roč. (celkem 3 ţáci): Projekt ESF OP VK pod názvem „Diagnostika
stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj“ – Čj, M,
Aj, Člověk a jeho svět
Výsledky jednotlivců (%):
Český jazyk:
96 / 96 / 81
Matematika:
75 / 67 / 50
Anglický jazyk:
74 / 50 / 31
Člověk a jeho svět:
88 / 75 / 69
V tomto testování jsou také zahrnuty výsledky ţáka s vývojovou poruchou
učení dyslexie, dysortografie a dyskalkulie, přičemţ v testech na to nebyl brán
zřetel.
V některých soutěţích jsme se umístili na prvních místech:
Další aktivity, do kterých jsme se zapojili:
Účast ţáků školy na veřejné sbírce Fond Sidus
prodej magnetek, tuţky, samolepky apod. – výnos ze sbírky byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji (určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc) a vybavení pro dětské pacienty, aby lépe snášeli pobyt
v nemocnici. Slouţí také individuálním pacientům při návratu do běţného ţivota. Pro tuto sbírku bylo vybráno 1225 Kč.
Účast ţáků na sbírce ve prospěch občanského sdruţení CPK – CHRPA
prodej obtisků - tetování - vybraná částka 680 Kč bude pouţita na nákup nových koníků a jejich výcvik. Řádně připravené a prověřené koně pak budou darovány do ústavů po celé České republice.
Program Recyklohraní, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií,
akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.
Projekt s názvem „Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení“, jehoţ cílem je umístění sad košů na tříděný odpad do škol,
škol. zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji, úřadů.
Sběr starého papíru, pomerančové kůry a pouţitých tuţkových baterií.
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Pozn: sběr léčivých rostlin na konci školního roku neprobíhal – odhlasováno
na třídní schůzce dne 13.04.2011.

Je tu opět nový školní rok
A zase nám začal nový školní rok.
Tentokráte uţ 2011/2012. Slavnostně jsme letos přivítali jedenáct
prvňáčků. Jsou to:
Aneţka Holubová
Tetyana Hrys
Dalimil Kouba
Filip Kramář
Tereza Kramářová
Miroslav Máslo
Jaroslav Miřijovský
Eliška Netíková
Anna Nováková
Michal Senko
Richard Ševc
Díky takovému nebývalému počtu
nás ve škole přibylo, takţe naše
škola má celkem 26 ţáků. Tzn., ţe

uţ není podlimitní a obec nemusí
přispívat na zvýšené výdaje na její
vzdělávací činnost.
A hned první den školy jsme se uţ
nemohli ani vejít do jedné třídy na
slavnostní zahájení! Kromě dětí a
učitelek si první den školy nenechali ujít rodiče, prarodiče a mladší
sourozenci prvňáčků. Pozván byl i
pan starosta Petr Kubíček.
Starší ţáci nás mile překvapili
pěkným vystoupením, které od
loňského roku vůbec nezapomněli.
Přítomné hezky pozdravili a představili se. Po prvním rozkoukání se
osmělili i naši nejmladší, kteří nám
prozradili, jak se těšili do školy. Na
památku na jejich slavnostní den
jim byl předán uvítací list – Uţ
jsem prvňáček.
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Ve svém krátkém vystoupení nás poté
pozdravil pan starosta, který nám mimo
jiné popřál šťastné
vykročení do nového
školního roku.
Slova se ujal i bývalý
pan starosta František Kouba, který byl
tentokráte v roli dědečka. Zavzpomínal
na svoje dětství a
školní léta.
Věřím, ţe slavnost-

ní zahájení nového školního
roku bylo důstojné a pro
všechny zúčastněné i
příjemné.
Na závěr přeji ještě jednou všem dětem i ostatním zaměstnancům školy
hodně
pracovních
úspěchů, zdraví a spokojenost z dobře vykonané
práce.

NAŠE ŠKOLA V 21.
STOLETÍ
Interaktivní tabule jsou
novinkou jednadvacátého
století a patří mezi nejoblíbenější školní vybavení. Interaktivní tabule
mají v oblibě jak ţáci niţších ročníků, tak studenti vyšších škol. Interaktivní
výuka
rozšiřuje
moţnosti zapojení vlastní
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kreativity a udrţuje posluchače aktivní po celou dobu vyučování. Ţákům přináší interaktivní tabule více zábavy do hodin vyučování. Nám učitelům přináší
moţnost, jak lépe udělat učení zajímavější a snadno zapamatovatelné.
I naše škola se snaţí dosáhnout na tyto novinky. Jde tu ovšem o peníze. Proto
jsme se zapojili do projektu „EU peníze školám“ a na základě podání ţádosti
jsme získali finanční obnos 376 662 Kč, který je podmíněn splněním určitých
klíčových aktivit. Zvolili jsme tyto:
Číslo
klíčové Název klíčové aktivity
aktivity
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách
výuky směřujících k rozvoji čteI/3
nářské a informační gramotnosti
ţáků ZŠ a k individualizaci výuky
v této oblasti.
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
III/2

V/2

Vazba na podporovanou aktivitu

Počet
šablon

Podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
1x

Zpřístupnění digitálního vzdělávání a podpora rozvoje odpovída2x
jících kompetencí ţáků a pedagogických pracovníků.
Inovace a zkvalitnění výuky v ob- Zavádění vyučovacích metod,
lasti přírodních věd.
organizačních forem a výukových činností, které vedou ke 1x
zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů.

Předpokládané datum zahájení projektu:
01.07.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:
31.12.2013
Největší finanční poloţkou, kterou škola v rámci této dotace vyčerpá, je multimediální vybavení dvou učeben (interaktivní tabule s projektory, notebooky a
MS Office).
Interaktivní tabule vypadá na první pohled
jako promítací plátno.
Na rozdíl od něho ale
disponuje celou řadou
dalších
uţitečných
funkcí. Největší z nich
vyjde najevo, kdyţ zjistíte, ţe s promítaným obrazem můţete pracovat
přímo. Pomocí elektronických
zvýrazňovačů
můţete psát, kreslit,
tvořit grafy, spouštět
aplikace i surfovat na
internetu. Vše je intui-
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tivní a podobné s pouţíváním běţné počítačové myši.
Je jen otázkou času, kdy
interaktivní tabule nahradí
ty klasické křídové a magnetické. Interaktivní tabule
jsou bezesporu jednou z věcí, které bude mít v budoucnosti
kaţdá
škola.
Ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr. Hana Boukalová

OS ORION PŘIPRAVUJE
KONFERENCI K PROJEKTU
KLÍČ K HANDICAPU
Občanské sdruţení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION vzniklo
jako dobrovolná organizace z potřeb rodičů s postiţenými dětmi na podzim roku 1998 a svým komplexním zaměřením na rodiny dětí s handicapem tělesným, mentálním či kombinovaným je v rychnovském regionu stále jediné.
Od počátku svého vzniku sdruţení vyhledává, získává a podporuje
všechny aktivity zabezpečující trvalé zlepšení kvality ţivota handicapovaných
dětí i jejich rodin. Prostřednictvím nabízených aktivit umoţňujeme dítěti se
zdravotním postiţením začlenit se do zdravé společnosti a zároveň vyrůstat
v biologické rodině. Umoţňujeme dítěti proţít volný čas smysluplně a zároveň
rozvíjet nenásilnou formou jeho psychomotorické i sociální dovednosti.
Podnikáme všechny potřebné kroky, aby se kvalita námi poskytovaných sluţeb neustále zvyšovala, abychom je učinili místně i finančně dostupné
potřebám rodin dětí s postiţením, abychom mohli v souladu s vyvíjejícími se
potřebami rodin tyto sluţby ještě dále rozšiřovat a dávat jim nový směr.
Jsme neziskovou organizací a finanční prostředky na svoji činnost získáváme z členských příspěvků, z částečných úhrad některých sluţeb a aktivit
od rodin dětí s handicapem, z dotací MPSV, Měst a Obcí regionu Rychnov nad
Kněţnou, psaním grantů a ze sponzorských darů.
V současné době rodinám s handicapovanými dětmi OS ORION nabízí tyto
moţnosti:
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1. Sociální služba osobní asistence - jejím posláním je umoţnit dětem ve věku od 3 do 26 let se zdravotním postiţením navštěvovat školní a předškolní zařízení, integrovat se do společnosti a podpořit rodiny s těmito dětmi takovým
způsobem, aby mohly ţít běţným způsobem ţivota. Nyní zajišťujeme asistenci
více neţ 90 dětem s handicapem z celého okresu a to nejen ve školkách a školách, ale také při odpoledních vzdělávacích a zájmových aktivitách a v domácím prostředí přímo v jednotlivých rodinách.
2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - posláním těchto sluţeb,
patřících mezi preventivní, je sociální integrace dětí se zdravotním postiţením
do společnosti, posílení rodinné péče o tyto děti, maximální moţná podpora
rodinám s handicapovanými dětmi tak, aby mohly ţít běţný ţivot a předcházení jejich sociálnímu vyloučení.
Sociálně aktivizační sluţby zahrnují sociální poradenství, vzdělávací programy
pro rodiče i pro celé rodiny, pracovně výchovné činnosti s dětmi i s rodiči, poradenství v oblasti vzdělávání dětí s handicapem i sociálně terapeutické činnosti. V současné době tyto sluţby vyuţívá více neţ 60 rodin z celého regionu
Rychnov nad Kněţnou.
3. Aktivity pro členy sdružení - současná členská základna čítá více neţ 55
rodin dětí s handicapem a právě pro ni jsou určeny některé aktivity, např. hippoterapie, canisterapie a letní tábory pro děti s handicapem, letní rekondiční
pobyty pro rodiny apod. Členové sdruţení se také aktivně podílí na dalším
směřování našeho sdruţení, účastní se valných hromad a spolurozhodují tak o
činnosti sdruţení i jeho plánech do budoucna.
4. Projekt "Klíč k handicapu" - byl realizován od ledna 2009 a bude ukončen
v prosinci 2011. Je financovaný částkou cca 16 milionů korun prostřednictvím
operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ z Evropského
sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR v rámci OP VK – Investice do rozvoje
vzdělávání.
Projekt byl určen pro děti a mladé dospělé s postiţením tělesným,
mentálním a kombinovaným, pro jejich rodiče a zdravé sourozence a pro pracovníky v oblasti vzdělávání a výchovy dítěte se zdravotním postiţením a byl
zaměřen na narovnávání příleţitostí při vzdělávání dětí se zdravotním handicapem a na podporu jejich sociální integrace do společnosti.
Tento projekt byl pilotním projektem, který měl ověřit skutečnost, ţe je
velmi důleţité propojit velmi úzce všechny tři cílové skupiny, ţe jen komplexní
práce s celou rodinou a také s pracovníky vzdělávající děti s handicapem přináší výsledky v podobě kvalitnějšího ţivota jedince s handicapem v dospělosti.
Projekt "Klíč k handicapu" opět přispěl k rozvoji sluţeb pro rodiny dětí
s handicapem, nejen prostřednictvím vzdělávání dětí s handicapem, dále vzděláváním jejich rodičů a pracovníků organizací působících v oblasti vzdělávání a
asistenčních sluţeb, ale také komplexní dlouhodobou podporou včetně moţnosti vyuţívání speciálně pedagogických a psychologických sluţeb odborníků.
Nedílnou součástí přitom bylo pro děti s handicapem právě zajištění vhodných
podmínek a dalších opatření pro toto vzdělávání, včetně dostatku odborně
vzdělaného personálu.
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Výstupem tohoto projektu je mimo jiné zpracovaná metodika i vytvořený instruktáţní film s příklady dobré praxe - které nabídneme po ukončení
projektu dalším organizacím věnujícím se oblasti dětí s handicapem a jejich
vzdělávání. Předpokládáme, ţe tyto materiály ukáţí dalším organizacím nové
moţnosti při vzdělávání dětí s handicapem a důleţitost vzájemné úzké spolupráce a komplexní péče o celé rodiny s dětmi s handicapem.
Protoţe se blíţí ukončení realizace tohoto projektu, rozhodli jsme se
uspořádat závěrečnou konferenci, na které chceme představit nejen tento projekt a jeho význam pro cílové skupiny, předat účastníkům Metodiku s příklady
dobré praxe, kterou jsme sestavili na základě zhodnocení dosavadní realizace
projektu a také promítnout dokumentární snímky, které jsme v průběhu tříleté
realizace projektu natáčeli.
Zároveň je naším přáním vyuţít konference k setkání odborníků z řad
ministerstva, neziskových organizací věnujících se této problematice, škol a
školek, a to nejen speciálních, ale i rodičů, pracovníků a dalších zainteresovaných osob i laické veřejnosti.
Konference proběhne dne 24. listopadu 2011 v sále Pelclova divadla
v Rychnově nad Kněžnou, v bezbariérovém prostředí vhodném i pro vozíčkáře. Záštitu nad naší konferencí převzal JUDr. M. Antl, senátor a předseda Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu České republiky, pozvání přijali i
další významní hosté. Po dobu konference bude zajištěno občerstvení i hlídání
dětí v dětském koutku.
Pozvánka na konferenci společně se závaznou přihláškou bude včas
vyvěšena také na našich webových stránkách www.os-orion.eu. Na těchto webových stránkách se můţete také dočíst podrobnější informace o projektu "Klíč
k handicapu" i o další činnosti našeho sdruţení, ke zhlédnutí je zde i fotodokumentace z aktivit projektových i ostatních.
Pokud máte zájem konference k projektu "Klíč k handicapu" se zúčastnit,
zašlete
závaznou přihlášku na naši e-mailovou adresu
os.orion@seznam.cz.
Těšíme se na Vás a věříme, ţe konference bude zajímavá i poučná a ţe
bude také inspirací pro některé z Vás do budoucna.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a Státního rozpočtu České republiky.
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V měsíci září úspěšně dokončila studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogické
fakultě paní učitelka Denisa Školníková. Získala vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a dosáhla titulu „magistr“. Tento úspěch je důkazem
jejího pětiletého intenzivního studia. Studium při učitelském povolání není snadné, neboť
mu musela obětovat veškerý svůj volný čas, hlavně v posledním roce. Paní učitelka svým přístupem zcela naplnila slova našeho učitele národů J. A. Komenského, který řekl:
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
K tomuto významnému životnímu úspěchu jí touto cestou ještě jednou upřímně blahopřeji,
přeji mnoho pracovních úspěchů a osobního štěstí.
Mgr. Hana Boukalová, řed. ZŠ a MŠ Bolehošť

SDĚLENÍ MěÚ KOSTELEC NAD ORLICÍ
ODSTÁVKA SYSTÉMU CDBP
V souvislosti s rozšířením Projektu CDBP z důvodu zavedení elektronických občanských průkazů od 1. 1. 2012, vás informujeme o plánované technologické odstávce systému CDBP
v souvislosti s implementací e-OP:
1. ODSTÁVKA V TERMÍNU 18. LISTOPADU
2. ODSTÁVKA V TERMÍNU OD 27. PROSINCE DO 30. PROSINCE
V těchto dnech nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné biometrické cestovní pasy předávat. Odstávka se netýká vydávání cestovních pasů typu
„blesk“ a vydávání cestovních příloh do Polska v rámci malého pohraničního styku (dětem
do 15 let).
S případnými dotazy se obracejte na Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Slezáková Helena, cestovní doklady, telefon 494 337 258, e-mail: hslezakova@muko.cz
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