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Bolehošťský ZPRAVODAJ

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
č. 10/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 13. 10. 2011
v obecním hostinci v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Ověřovatelé zápisu:
P. Prause, I. Šimerda
Zapisovatel:
Ing. Marcela Máslová
Hosté:
13 občanů
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 P. Prause a I. Šimerda. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz
příloha zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/10/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Zpráva o činnosti obce
Starosta obce seznámil zastupitele a
přítomné občany s činností obce za
rok 2011. (souhrn uveden v jiném
článku)

Bod č. 3: Výhled činnosti obce a informace o dotačních možnostech
v roce 2012
Vyjádření ke zpracované žádosti na
dotaci na zateplení budovy ZŠ bude
snad do konce října.
Byly zahájeny přípravné práce na
zbudování stavebních parcel na Solnické.
Dále se počítá s podáním žádosti na
dotaci na některé z projektů - výstavbu dětského hřiště, opravou silnic (u bytovek, Mlaka a Spraše),
oprava vodovodu, drobné opravy
v hostinci (podlahy, nábytek, příp.
okna), úprava dopravního značení.
Bod č. 4: Informace k probíhajícím
projektům
Starosta seznámil zastupitele se
zpracovaným projektem na rekonstrukci školy – projekt je zkontrolován a je ve fázi schvalování. Plánovaná investice bude rozložena na 2
roky.
Dále byl zadán geologický průzkum
na Solnické a bude opravena poškozená hydroizolace základů na budově obecního hostince.
Bod
č.
5:
Seznámení
s připravovanými novými vyhláškami a směrnicemi v obci + schválení
směrnic
Zastupitelstvo
projednalo
novou
směrnici na vylepování plakátů a vyřizování petic a stížností.
Hlasování:
pro 8 : proti 0 : zdržel se 1
Usnesení č. 2/10/2011
Zastupitelstvo
schvaluje
nové
směrnice na vylepování plakátů a
vyřizování petic a stížností.
Bod č. 6: Návrh pravidel na provoz
systému
shromažďování,
sběru,
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přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
podnikající osoby i občany
Byla vypracována nová vyhláška o
místních poplatcích s těmito změnami:
Poplatek za psy: druhý a další pes až
300 Kč/rok
Poplatek za odpady: splatnost do
konce března
Poplatek z veřejného prostranství:
(užívání rekl. zařízení, parkování
náklad. vozidel a strojů)
Poplatek za výherní hrací přístroje:
1 ks / 3 měsíce / 3000 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity:
za osobu / den nebo paušálně
Vyhláška o odpadech:
jelikož podnikatelé nesmí využívat
svozu pro občany ani kontejnery,
budou si moci sepsat smlouvu přímo
s obcí nebo s firmou na likvidaci odpadu.
Bod č. 7: Schválení dodatku
smlouvy o dotaci na Rekonstrukci
vodovodu a chodníku
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/10/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy na dotaci na rekonstrukci vodovodu a chodníku,
kterou obec již obdržela.
Bod č. 8: Změna pojistné smlouvy
obce
Starosta projednal návrh nové pojistné smlouvy na majetek a odpovědnost obce s pojišťovnou Kooperativa. Původní smlouva byla u České
pojišťovny, kde plnění pojistných
událostí bylo omezeno. Nová smlouva obci ušetří cca 20 tisíc Kč ročně,
přičemž je rozšířena o nové položky
majetku a odpovědnosti za škody.
Hlasování: pro 9 : proti 0
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Usnesení č. 4/10/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s novou pojistnou smlouvou obce
na pojištění majetku a odpovědnosti.
Bod č. 9: Schválení rozpočtového
opatření č. 5002
Dle přílohy výpisu bylo projednáno
rozpočtové opatření č. 5002, především přijaté dotace a navýšení výdajů dle jednotlivých paragrafů a položek.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/10/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5002.
Bod č. 10: Různé
Bude třeba vyměnit popraskané
osvětlení na zvoničce. Byla navržena
diodová technologie osvětlení s delší
životností a nižší spotřebou energie.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Nájem sálu: je podepsaná smlouva o
nájmu hostince a byl vypracován
zvlášť dodatek k nájemní smlouvě,
který upravuje pronájem sálu samostatně na jednotlivé pořádané akce.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/10/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje nové osvětlení zvoničky a nový dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu sálu na jednotlivé akce.
Dále byla zmíněna připravovaná
zdravotní přednáška, která proběhne
v termínu
21.
10.
2011
v Lipinách v klubovně a tuto přednášku povede MUDr. Miroslav
Végsö.
Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr
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Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání v 19:50 hod.
ukončil.

č. 11/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 10. 11.
2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Ověřovatelé zápisu:
J. Baše, B. Roll
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 J. Baše a B. Roll.
Zastupitelstvo schvaluje program
zasedání zastupitelstva (viz příloha
zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: projednání vyhlášek (o poplatku za odpad, o shromažďování a
třídění odpadu, o regulaci zábavní
pyrotechniky)
Starosta obce seznámil zastupitele
s návrhem nových vyhlášek o místních poplatcích, o poplatku za svoz
odpadu, o shromažďování a třídění
odpadu a zábavní pyrotechnice. Vyhlášky byly následně projednány.
Bod č. 3: Schválení vyhlášek
Místní poplatky

hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje novou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2011
Poplatek za odvoz odpadu
hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje novou vyhlášku o poplatku za svoz
odpadu č. 2/2011
Shromažďování a třídění odpadu
hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje novou vyhlášku o shromažďování a
třídění odpadu č. 3/2011
Zábavní pyrotechnika
hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje novou vyhlášku o regulaci používání zábavní pyrotechniky v obci č.
4/2011
Bod č. 4: Projednání návrhu rozšíření sběru a likvidace odpadů
Starosta navrhl možnost sběru bioodpadu a nadměrného odpadu. Podrobnosti budou upřesněny začátkem roku 2012.
Bod č. 5: Informace k průběhu prací
na přípravě parcel na Solnické
Starosta
seznámil
zastupitele
s novým odhadem nákladů na výstavbu parcel, které budou zřejmě
nižší než původní propočet (12 parcel).
Bod č. 6: Informace k opravám hostince

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Byla opravena hydroizolace, odvod
dešťové vody z přilehlé komunikace
a z okapů a vybudovány nové schody ke vstupu pod jeviště.
Bod č. 7: Projednání kulturních akcí
do konce roku 2011
Příští týden (19. 11.) bude uspořádáno vítání občánků, Mikulášská
besídka (3. 12.), adventní rozsvícení
(4. 12.) u zvoničky a setkání důchodců (10. 12.) spolu s Poslední
mysliveckou lečí (zajištěna doprava
mikrobusy).
Bod č. 8: Projednání plánů realizací
na rok 2012
Ve věci zateplení školy se stále čeká
na vyjádření ministerstva, kam byla
žádost podána. Dále probíhá projekt
Solnická, plánuje se oprava cest.
Budou podány znovu žádosti na dotaci na zbudování dětského hřiště
(zatím osloveny dvě firmy). Při neúspěšném podání žádosti by obec nehradila žádné náklady. Obec znovu
podá žádost na dotaci revitalizaci
centra obce, ve které se mimo jiné
počítá s přidáním další úřední desky
(stávající už nestačí kapacitou).
V plánu je generální úklid sálu
v obecním hostinci – vyčištění židlí,
stropu, podlahy, malování atd.
Bod č. 9: Ostatní
Obec obdržela nabídku firmy Finance Zlín na odkup akcií. Starosta navrhl, aby se akcie neprodávaly.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/11/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
NEPRODÁVAT akcie České spořitelny.
Digitální ústředna rozhlasu – pokud
bude zřízena, bude možné spustit
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relaci i dálkově. Bude osloveno několik dodavatelů.
Byla přijata žádost nových majitelů
parcely v Lipinách na zatrubení další části příkopu pro vstup na pozemek, náklady budou cca 20 tisíc Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/11/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhovění žádosti na proplacení materiálu na zatrubení obecního
příkopu.
Bylo navezeno a rozhrnuto kamení
na cestu na Habeši.
V obecním lese je možnost samovýroby paliva (vyřezání nevhodných
stromů), které vyznačí p. Máslo st.
Cena je 50 Kč/prm.
Byly zaměřeny pozemky k prodeji
dle podaných žádostí (Černý, Jelen,
Moravec, Nováková, Rathouský, Silný). Bude vydán záměr na prodej
těchto pozemků. Cena bude projednána na dalším zasedání.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/11/2011
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat pozemky dle podaných žádostí.
Byla projednána možnost odkupu
nové části vodovodu v Lipinách u
nových parcel.
Hlasování: pro 8 : proti 0
(zastupitel P. Prause musel odjet do
práce na noční směnu)
Usnesení č. 9/11/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s nákupem části vodovodu zřízeného
k novým
parcelám
v Lipinách.
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Byla projednána možnost nákupu
zaměřených pozemků od p. N. a p.
R. O nákupech pozemků bude jednáno společně s prodejem pozemků.
Bod č. 10: Diskuze
Zastupitel I. Šimerda měl připomínku k úniku vody z vod. řádu u řadovek v Koutech. Bude třeba zjistit závadu a společně se podílet na nákladech spojených s opravou.
Dále měl připomínku k volnému pobíhání
psů
plemene
rotvajler
v Koutech. Majitel bude písemně
upozorněn.
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání v 21:50 hod.
ukončil.

č. 12/2011
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 1. 12. 2011
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni:
2 členové zastupitelstva
(J. Baše, P. Prause)
Ověřovatelé zápisu:
M. Máslo, I. Šimerda
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 M. Máslo a I. Šimerda. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz
příloha zápisu).

Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/12/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Žádost o pronájem bytu v
hostinci
Starosta obce seznámil zastupitele
s podanou žádostí p. Ch. ml. na
pronájem bytu v obecním hostinci.
Hlasováním zastupitelé rozhodli o
výši 1500 Kč / měsíčně. Ve smlouvě
bude ošetřeno, že po dalších úpravách (investicích) bude nájem zvýšen.
Bod č. 3: Projednání výhledu provozu obecního hostince
Nájemce obecního hostince p. Ch.
vznesl
připomínku
k dodatku
smlouvy o pronájmu sálu – je to pro
něho prodělečné. Navrhl roční nájem
celého hostince bez bytu a zasedací
místnosti na 50 000 Kč/rok bez ohledu na počet akcí (čtvrtletní splatnost). Sám se osobně dostavil na zasedání. Dále žádá zastupitele o slevu
na nájemném do konce roku. Svou
žádost vysvětlil ekonomickým provozem od počátku nájmu hostince a
vloženými prostředky do oprav. Starosta poté navrhl proplacení sanačního materiálu, který p. Ch. použil
na dílčí opravy v hostinci, dále 50%
slevu na nájemném (říjen, listopad,
prosinec) a úhradu revize komínu.
Odůvodnění bylo množství vložené
práce na opravách interiéru hostince, které nájemce provedl ve vlastní
režii. Od nového roku 2012 dojde
k úpravě nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/12/2011
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
změny ve smlouvě o nájmu obec-
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ního hostince dle bodu č. 3 toho
to zápisu.
Bod č. 4: Odsouhlasení předložených žádostí na dotace z POV
V podávání žádostí z POV je nyní
možné zažádat již pouze na jeden
dotační titul POV. Starosta po zvážení úspěšnosti obdržení dotace navrhl zažádat o dotaci na revitalizaci
centra obce a o dotaci na úroky z
úvěrů.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/12/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na revitalizaci centra obce a na úroky
z úvěrů z POV.
Bod č. 5: Projednání smlouvy s ČEZ
o připojení
Jedná se o připojení nových parcel
na Solnické. Náklady jsou ve výši
150 000 Kč (první polovina nákladů
je hrazena zálohou předem, druhá
polovina po realizaci), pokud nedojde
k realizaci, je záloha plně vratná.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/12/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s podepsáním smlouvy s firmou
ČEZ o připojení parcel na Solnické do el. sítě.
Bod č. 6: Projednání smlouvy se
SÚS HK o napojení komunikací
Byla předložena smlouva o napojení
komunikací od nových parcel na
Solnické.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/12/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s podepsáním smlouvy se SÚS HK
o napojení komunikací od nových
parcel na Solnické.
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Bod č. 7: Projednání smlouvy s ČEZ
o věcném břemenu
Jedná
se
o
věcné
břemeno
z obecních pozemků, kterými má
vést kabel od obecního hostince do
Koutů k panu U. (protlakem pod silnicí
a
dále
pod
chodníkem.
Smlouvou bude ošetřena záruka na
tři roky pro případné dílčí opravy
chodníku, byla projednána částka
40 000 Kč za věcné břemeno. Starosta projedná s odborníky na
elektřinu, aby tímto dalším rozvodem el. energie nebyl snížen příkon
v obecním hostinci. Požadovaný příkon bude uveden ve smlouvě.
Hlasování: pro 6 : proti 1
Usnesení č. 6/12/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s podepsáním smlouvy s ČEZ o
věcném břemenu.
Bod č. 8: Projednání nabídky
k prodeji akcií
Obci byla zaslána nabídka na odkup
akcií VČP ve jmenovité hodnotě
1000 Kč za nabízených 5000 Kč
v počtu 150 ks. Po projednání starosta navrhl, aby se akcie prozatím
neprodávaly.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 7/12/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby
se akcie VČP neprodávaly.
Bod č. 9: Výběr možných dodavatelů
pro dětské hřiště
Obec má tři nabídky od různých firem:
Tewiko systém – loňský rok neuspěly, mají 10 let záruky na dřevo, atd.
Hřiště – úspěšnost v přípravě žádostí, výrobky z akátu (2x dražší)
Třetí firma používá modřínovou kulatinu, úspěšnost žádostí, cenově
přijatelné.
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Všechny firmy zpracují žádost bezplatně a spolupracují v průběhu
schvalování. Obec zažádá o dotaci
na projekt ve výši cca 300 tisíc Kč.
Bod č. 10: Stanovení smluvních
podmínek na likvidaci odpadů pro
podnikatele
Starosta propočetl kalkulaci počtu
svozů, popelnic, domácností a porovnal se systémy v okolí. Těmito
smlouvami by se mělo ušetřit až
23% celkových nákladů na likvidaci
odpadů ročně.
Po konzultaci s jinými obcemi navrhuje dvě smlouvy: na separovaný
odpad za 500 Kč/ročně a na směsný
odpad za malou popelnici (110 l) za
1500 Kč/ročně a velkou popelnici
(240 l) za 3000 Kč/ročně. Jedná se o
nabídku tohoto smluvního vztahu ze
strany obce pro místní podnikatele,
kteří této služby mohou využít, ale
jinak je na jejich rozhodnutí, zda si
sjednají tuto službu např. s jinou
společností na likvidaci odpadů.
Obec bude příští rok tuto činnost
kontrolovat, protože každý podnikatel má povinnost ze zákona likvidovat odpad na vlastní náklady a toto
písemně doložit.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 8/12/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí se
zavedením smluv na likvidaci odpadů pro podnikatele.
Bod č. 11: Stanovení cen k prodeji
pozemků
Záměr o prodeji obecních pozemků
je vyvěšen na úřední desce. Starosta
zjišťoval ceny v okolních obcích a
navrhuje 30 Kč/m2.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 9/12/2011

Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s cenou za prodej obecních pozemků ve výši 30 Kč/m2.
Bod č. 12: Ostatní
Žádost paní S. k povolení výstavby
zpevněných vjezdů (ze zámkové
dlažby) před jejich nemovitostí, která
je již provedena. V podmínkách bude, že v případě oprav nebo výstavby
sítí vedoucích pod dlažbou, nebude
zpevněná plocha opravována.
Řešení přestupků: je rozhodnuto KÚ
Královéhradeckého kraje (radou), že
toto bude zajišťovat MěÚ Týniště
nad Orlicí. Obec bude tato služba
stát 20% z měsíčního příspěvku na
výkon státní správy, tj. 1800
Kč/měsíčně.
Žádost sdružení Pferda Rychnov n.
Kn. o příspěvek na provoz, kde pracují s mentálně postiženými občany
(jeden občan je z Bolehoště) a pomáhají s jejich integrací do společnosti.
Starosta navrhl výši příspěvku
10 000 Kč.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č.10/12/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši
10 000 Kč pro sdružení Pferda
Rychnov n. Kn.
Obec obdržela rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje o výši příspěvku
na státní správu pro rok 2012 ve výši 166 tisíc Kč.
Digitální ústředna: starosta řešil několik nabídek, z nichž jedna z firem
umožňuje doplnit stávající ústřednu
za náklady cca 29 000 Kč. Starosta
ještě zjistí reference na tuto firmu
(MOPOS Comunications Pardubice)
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Hlasování pro realizaci:
pro 7 : proti 0
Usnesení č. 11/12/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s doplněním digitální ústředny a
nákupu zařízení obecního rozhlasu s firmou MOPOS Pardubice.

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání v 23:15 hod.
ukončil.

Žádost MS Bolehošť o příspěvek na
medikamenty a krmivo pro zvěř, ke
které starosta navrhl ponechat výši
dle předchozího roku 5 000 Kč.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 12/12/2011
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s výší dotace 5 000 Kč pro MS Bolehošť.

 Zavedení směrnice pro vylepování
plakátů.

Návrh úpravy místního dopravního
značení v obci a to v úsecích – výjezd
ze Lhoty, zatáčky ze Lhoty do Bolehoště, Habeš, u školy, u Záleských,
u hostince, u Vel. Nadýmače. Vše je
zatím návrh, který starosta projedná
s dopravní Policií Rychnov n. Kn.
Starosta oznámil, že z důvodu vytíženosti chce předat zpracování zpravodaje někomu jinému. Tímto oslovuje zastupitele, aby hledali vhodnou osobu, která bude pokračovat
v přípravách a dalším vydávání.
Dále informoval o kalkulaci barevného tisku zpravodaje v agentuře
(67 Kč/ks + 1000 Kč za zakázku bez
redakčních příprav).
Náklady obce jsou nyní 10-13,5 tisíc
Kč (60 Kč/ks/tisk) + 35-60 hod práce na redakčních přípravách + 10
hod tisku + 8-10 hod vazba).
Bod č. 13: Diskuze
Bod č. 14: Závěr

Informace občanům
Či n n o s t v o b c i

 Vydání nových obecně závazných
vyhlášek.
 Podání dvou žádostí o dotace z
Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje (POV).
 Upřesnění a uzavření pojistné
smlouvy na majetek a odpovědnost obce.
 Příprava dokumentace, stavebního a územního povolení pro výstavbu RD Solnická.
 Příprava společenských akcí (vítání občánků, setkání důchodců,
adventní rozsvícení).
 Aktualizace
obce.

webových

stránek

 Oprava osvětlení na zvoničce a
nové osvětlení na vánočních
stromcích.
 Průběžná oprava veřejného osvětlení a rozhlasu.
 Oprava hydroizolace a kanalizačních vpustí kolem podsálí a výstavba nového schodiště s přístřeškem u vchodu do podsálí
obecního hostince.
 Oprava vandaly rozlámaného plotu u křížku (u zelárny).
 Průběžná údržba zeleně a veřejného
prostranství.
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Ztráty / nálezy
Koncem minulého roku (2011) byla v obci nalezena tři jízdní kola (viz
fotografie). V současné době jsou kola uložena na obecním úřadě a majitelé se
o ně mohou přihlásit. Po uplynutí lhůty 6 měsíců budou zařazeny do majetku
obce.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Nové předpisy a vyhlášky
Koncem minulého roku byly schváleny nové obecně závazné vyhlášky
nebo úpravy stávajících vyhlášek. V tomto vydání zpravodaje vám alespoň ve
stručnosti představíme důležité změny pro rok 2012. Kompletní znění vyhlášek
je k dispozici na obecním úřadu, na úřední desce nebo na internetových
stránkách obce.
Na úvod by bylo vhodné shrnout alespoň ty nejdůležitější podněty, které
nás dovedly k již zmíněným úpravám stávajících vyhlášek a k doplnění nových
předpisů.
V jednom z hlavních důvodů je změna některých zákonů, které bylo
nutno zohlednit ve vyhláškách od 1. 1. 2012. Neméně důležitá je také zkušenost mnoha obcí a připomínky k nedostatkům mj. i v našich vyhláškách během odborných přednášek.
Nyní uvádím alespoň několik podnětů k provedeným změnám:
- chybějící vyhláška k užívání veřejného prostranství především za komerčním účelem (reklama, zábavné atrakce, prodejci apod.) a dále upravující
pravidla při devastaci veřejného prostranství (rozlámané obrubníky, chodníky, krajnice či veřejná zeleň) od parkujících těžkých nákladních vozidel a
strojů
- chybějící regulace neřízeného užívání veřejného prostranství, které mnohdy
hyzdí ulice a poškozuje ty, kteří udržují pořádek kolem svých domů vč.
obecních pozemků (hromady dříví, staré autovraky, stavební materiál
apod.)
- v případě jakéhokoliv provozovatele se zájmem využívat v obci výherní a
hrací přístroje, bez nové vyhlášky by pro něj platil „daňový/poplatkový ráj“
- opakované stížnosti občanů (vč. doporučení z řad jiných obcí a Policie ČR) k
rušení pořádku a klidu v obci pyrotechnickými efekty, nás přimělo k zavedení vyhlášky pro omezení tohoto nešvaru, která mj. umožní snadnějšímu
postihu při porušování pořádku a dále lepší informovanosti občanů při povolených akcích tohoto charakteru
- sjednocení termínu splatnosti poplatků je logické a lépe kontrolovatelné
- změna vyhlášky s možností zapojení podnikatelů do systému likvidace odpadů v obci je vstřícný krok a nabídka, která je výhodná pro obě strany,
neboť tímto chceme pomoci všem podnikajícím a firmám v obci, pro které je
příliš drahé sjednat si tuto službu samostatně u jiné společnosti
- ve vyhláškách jsou zahrnuty i různé úlevy a osvobození od poplatné povinnosti
Nejen tyto body upřesní a doplní stávající pravidla uvedená ve vyhláškách,
ale i na druhou stranu i odstraňuji tvrdost zákonů. Např. starším občanům,
studentům, místním spolkům apod.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích – obsahuje poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za
výherní a hrací přístroje, poplatek z ubytovací kapacity s platností vyhlášky od 1. 1. 2012 (výtah):
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A. Poplatek ze psů








platný pro psy starší tří měsíců
držitel psa je povinen nahlásit narození, uhynutí nebo změnu majitele psa
sazba poplatku za prvního psa je 50 Kč
sazba poplatku za další psy je 300 Kč (důchodci, invalidé apod. 100 Kč)
splatnost poplatku je do 31. 3. 2012
splatnost poplatku při narození nebo změnách je do 15 dnů
pro osvobození a úlevy je možno požádat s doložením vhodného dokladu

B. Poplatek za užívání veřejného prostranství
 veřejné prostranství jsou všechny volně přístupné plochy v obci (parky,
chodníky, komunikace, zahrady, hřiště, louky apod.) bez rozdílu vlastníka
pozemku (viz mapa veřejného prostranství, která je součástí vyhlášky a je
zveřejněna mj. na webové stránce obce)
 ohlašovací povinnost k užívání je 10 dnů předem nebo v den zahájení pro
krátkodobé užívání
 sazby poplatků se dělí podle využití plochy a dále dle úlev a osvobození
uvedených ve vyhlášce
 poplatky jsou určeny v kategoriích:
o za umístění prodejního zařízení sloužícího k prodeji tabákových výrobků
a alkoholu
o za umístění prodejního zařízení sloužícího k prodeji ovoce, zeleniny,
sadby a jiných zemědělských produktů nebo potravin od prvovýrobce
o za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
o za umístění prodejního zařízení, sloužícího k jinému účelu než je zde
uvedeno
o za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní auto do 12t. nebo
zemědělské a lesní stroje
o za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní auto nad 12t.
o za umístění stavebního zařízení, stavebního nebo jiného materiálu a
zboží (např. písek, kamenivo, dřevo, větve, cihly, autovraky, kontejner,
jeřáb, dopravník, jiné stroje apod.)
o za umístění reklamního zařízení
o za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních
děl
 úlevy či osvobození se mohou týkat:
o zdravotně postižených osob
o akcí bez vstupného nebo určené pro charitativní účely
o žadatelů pro dočasnou 30 denní lhůtu pro užívání prostranství
o vlastníků pozemků dotčených prostranství
o místních organizací
o při žádosti o úlevu nebo osvobození je třeba doložit podmínky
 výše poplatků je odlišná podle délky období a způsobu výpočtu (denně,
týdně, měsíčně apod.)

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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 pro žádost za užívání veřejného prostranství budou žadatelé smět využít i
připravovaný formulář (na webových stránkách obce nebo v kanceláři OÚ)
C. Poplatek za výherní a hrací přístroje
 sazba poplatku je 3000 Kč/ tři měsíce / jeden přístroj
D. Poplatek z ubytovací kapacity
 je určen z rekreačního (dočasného) pobytu a hrazen provozovatelem zařízení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s platností vyhlášky od 1. 1. 2012 (výtah):
 poplatek za odpady je platný pro všechny obyvatele vč. majitelů objektů využívaných k rekreaci
 poplatník je povinen při úhradě poplatku nahlásit mj. počet sběrných nádob pro vydání samolepících známek, které obdrží jako doklad o evidenci
poplatníka a uhrazení poplatku
 po termínu splatnosti poplatku (31. 3. 2012) nebudou sběrné nádoby bez
vylepené registrační známky smluvní firmou (ODEKO) odvezeny
 sazba poplatku zůstává ve výši 500 Kč / osobu / rok
 termín pro uhrazení poplatku do výše 2000 Kč včetně (= čtyřčlenná rodina)
je 31. 3. 2012
 termín pro uhrazení poplatku nad 2000 Kč (= více jak čtyřčlenná rodina) je
ve dvou stejných splátkách 31. 3. 2012 a 30. 6. 2012
 poplatník může žádat o osvobození dle vyhlášky, přičemž důvod musí doložit:
o fyzické osoby, které pobývají mimo trvalé bydliště souvisle déle než 11
měsíců v kalendářním roce a svůj pobyt mimo své bydliště písemně doloží, přičemž sleva se poskytuje až po uplynutí uvedené doby (vrácení
přeplatku)
o fyzické osoby, které jsou přihlášené na ohlašovně OÚ Bolehošť
o fyzické osoby, které nedovršily stáří 1 roku (případně dochází ke snížení
poplatku)
 poplatník může žádat o úlevy dle vyhlášky, přičemž důvod musí doložit:
o osoby, které dovršily v kalendářním roce stáří 75 let a více (doklady pro
přiznání úlevy musí předložit do termínu splatnosti), ve výši 100 Kč
o osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP-P a osoby pobírajícím invalidní
důchod (doklady pro přiznání úlevy musí předložit do termínu splatnosti), ve výši 100 Kč
o žáci a studenti ubytovaní min. 5 dnů v týdnu mimo své bydliště (internát, ubytovna apod.), musí písemně doložit, přičemž sleva se poskytuje
po uplynutí uvedené doby ve výši 100 Kč (vrácení přeplatku)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
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nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolehošť s platností vyhlášky od 1. 1. 2012 (výtah):
 vyhláška stanovuje nakládání s jednotlivými odpady, způsobu třídění, svozu a určuje sběrná místa
 určuje třídění komunálního odpadu na složky:
o tříděný odpad:
 papír
 nápojové kartony
 sklo čiré
 sklo barevné
 plast
 kov
 bioodpad
o objemný odpad
o nebezpečný odpad
o dřevitý odpad
o stavební odpad
o směsný odpad
 vyhláška umožňuje sběr bioodpadu do společných nádob – tráva, listí apod.
(připravováno)
 vyhláška umožňuje sběr středně objemného odpadu do společných nádob –
umyvadla, toaletní mísy, zrcadla apod. (připravováno)
 vyhláška umožňuje zařadit podnikatele na základě uzavřené smlouvy s obcí
do systému sběru směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, která reguluje užívání
zábavní pyrotechniky s platností vyhlášky od 1. 12. 2011 (výtah):
 cílem vyhlášky je ochránit občany, zvířata a prostranství před hlukem, světelnými efekty a nepořádkem
 používání pyrotechnických efektů je omezeno na vybrané dny, čas a místa:
o mimo veřejná prostranství ve dnech 30. 4. a 24. 12. v době od 18 hodin
do 22 hodin
o na veřejném prostranství dne 30. 4. v době od 18 hodin do 22 hodin
o mimo veřejná prostranství ve dnech 31. 12. v době od 18 hodin do 24
hodin a 1. 1. v době od 0 hodin do 1 hodiny
o na veřejném prostranství ve dnech 31. 12. v době od 18 hodin do 24 hodin a 1. 1. v době od 0 hodin do 1 hodiny
 další omezení se týká vybraných prostranství uvedených ve vyhlášce
 povolení může vydat zastupitelstvo obce pro konkrétní akce se zveřejněním
termínu a žadatele před zahájením akce
 občané tímto mají možnost mj. řešit případné stížnosti přímo s Policí ČR

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Zapojení „podnikatelů“ do systému likvidace odpadů
Již v předchozím vydání zpravodaje jsme zveřejnili článek o povinnosti
„podnikatelů“ třídit a likvidovat komunální odpad.
Jako vstřícný krok „podnikatelům“ jsme do nové vyhlášky zařadili možnost zapojení „podnikatelů“ do systému obce na základě uzavření smlouvy.
Nyní mohou „podnikatelé“ uzavřením takovéto smlouvy vyřešit svůj problém s likvidací (a legalizací) odpadů (směsného i tříděného).
Poplatek za svoz a likvidaci těchto odpadů je kalkulován na základě
zkušeností v jiných obcích a městech, a na základě skutečných nákladů za
odpady za rok 2010. Níže uvádíme nabídku služeb pro rok 2012, které jsou
stejně jako u poplatků pro občany, z části dotovány obcí Bolehošť.
Následně budou během roku 2012 prováděny namátkové kontroly dokladů o nakládání s odpady u “podnikatelů“, neboť v minulosti docházelo
z jejich strany ke zneužívání systému likvidace odpadů pro občany.
Nabídka služeb pro rok 2012:
 svoz tříděného komunálního odpadu (plast, sklo, papír, kov, tetrapaky)
o celoroční povolení – 500 Kč
 svoz směsného komunálního odpadu
o celoroční známka – popelnice 110 l – 1500 Kč
o celoroční známka – popelnice 240 l – 3000 Kč
Předmětem smlouvy je sběr a zneškodňování směsného komunálního
odpadu, kat. číslo 200301 (pravidelně každý týden sváží pro obec společnost
ODEKO). Po sepsání smlouvy může podnikatel využívat uvedených nádob pro
zneškodňování uvedeného odpadu. V případě živnostníků není nutné vlastnit
samostatnou nádobu na podnikatelskou činnost (pokud by ji nevyužil). Zde
postačí vylepit společně registrační známku určenou pro občany a registrační
známku pro podnikatele na jednu nádobu.

Kam se loni investovalo (Opakující se náklady / Jednorázové investice)





Školství ............................................................................... 635 000 Kč
o provozní příspěvky škole v Bolehošti .................................. 590 000 Kč
o ostatní školy ........................................................................ 45 338 Kč
Realizace výměny vodovodu a výstavba nového širšího
chodníku v úseku Habeš-Lhota vč. dešťové kanalizace ....... 417 000 Kč
o výměna vodovodu + výstavba dešťové kanalizace .............. 356 000 Kč
o výstavba chodníku ............................................................ 211 000 Kč
o (nerealizovaná nabídka na opravu obrubníků) ................... 120 000 Kč
o poskytnutá dotace od Khk ................................................ -150 000 Kč
Rekonstrukce v Obecním hostinci ..................................... 273 000 Kč
o sociální zařízení (oprava kanalizace, výměna toalet, vodovodního potrubí, elektroinst., osvětlení, vymalování) ......... 84 000 Kč
o oprava vnitřních prostorů (oprava omítek, vymalování,
oprava osvětlení, elektroinstalace, podružné odečty) ............. 36 000 Kč
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oprava hydroizolace u podsálí + nové schodiště a přístřešek .............................................................................. 153 000 Kč
Rozvody elektřiny, osvětlení a rozhlasu .............................. 192 000 Kč
o běžná údržba veřejného osvětlení a rozhlasu ...................... 114 000 Kč
o zvonička + vánoční osvětlení + menší opravy ........................ 78 000 Kč
ČEZ elektřina ....................................................................... 162 000 Kč
o budova OÚ .......................................................................... 57 000 Kč
o budova hostince .................................................................. 31 000 Kč
o úhrada provozovatelem hostince ......................................... -31 000 Kč
o veřejné osvětlení ................................................................ 105 000 Kč
Realizace I. etapy úprav na obecním úřadě – úprava interiéru a ................................................................................. 111 000 Kč
o výpočetní technika ............................................................... 62 000 Kč
o oprava a výměna nábytku a koberců + oprava a výměny osvětlení ......................................................................... 49 000 Kč
Zpracování dokumentace, energetického auditu a žádosti
k dotaci na zateplení školy s výměnou topení ..................... 126 000 Kč
Realizace II. etapy úprav v budově obecního úřadu ............. 148 000 Kč
o přestavba sociálního zařízení (vybudování dvou místo
jednoho - rozvody elektřiny, vody a odpadů, vč. podružného odečtu vody, malá topidla) .................................... 64 000 Kč
o vymalování chodby a schodiště + nátěry dveří, rámů a
zábradlí na chodbě + výměna informační desky u
vchodu ................................................................................ 11 000 Kč
o výměna vchodových dveří (hlavní + vedlejší) ........................ 73 000 Kč
Výstavba zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný
odpad (využití starých obrubníků a dlažby + dopravy od
AGROSPOLU zdarma) ............................................................. 72 000 Kč
o uhrazeno z daru Khk za soutěž o Čistou obec ...................... 40 000 Kč
o doplatek obce ...................................................................... 32 000 Kč
Příprava a výstavba stavebních parcel RD Solnická ............... 86 000 Kč
o studie .................................................................................... 7 000 Kč
o záloha pro ČEZ .................................................................... 75 000 Kč
o poplatek za využívání komunikace SÚS ................................. 4 000 Kč
Zpravodaj (tonery + papír) ......................................................71 000 Kč
Zavedení systému generálního a hlavního klíče
v objektech obce (OÚ, pož. zbrojnice, hostinec) ..................... 45 000 Kč
Oprava chodníků v ulici od pošty k Nadýmači ....................... 39 000 Kč
Odstranění porostu v ulici u nádraží ...................................... 36 000 Kč
SDH (pneumatiky, baterie, náhr. díly, přívěs, technická
prohl. – bez PHM) ................................................................... 30 000 Kč
o



















SOUČTEM (1 012 000 + 1 431 000) ........................... 2 443 000 Kč
+ další náklady na správu, údržbu zeleně, společenské akce atd.
starosta Petr Kubíček
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Vítání občánků

Na programu pro letošní podzim jsme mj. měli naplánováno i vítání
občánků. Počasí již sice nebylo nejvhodnější k focení venku, jak bývalo zvykem
u Pomníku padlých, nic méně do upraveného programu by se nám toto prostředí ani nehodilo.
Všichni rodiče s dětmi a samozřejmě s rodinnými příslušníky byli pozváni do zasedací místnosti obecního úřadu, která se nachází v obecním hostinci v prvním nadpodlaží. A že jsme se rozhodli správně, jsme zjistili velmi brzy. Prostředí
bylo mnohem volnější,
prostornější a nakonec
věříme, že také útulnější.
Vítání
občánků
jsme uspořádali v sobotu 19. listopadu odpoledne. Prostory byly
včas a dostatečně uklizené, vyhřáté a vše potřebné, včetně malého
pohoštění, bylo připravené.
Na listopadové
setkání bylo pozváno
celkem 7 dětí narozených minulý nebo letošní rok:
Elena Endrychová
Ludmila Fabiánová
Ondřej Gottwald
Michaela Hrys
Kristýna Kučerová
Klára Uhlířová
Lukáš Vondráček
Z důvodu nemoci byly dvě děti
omluveny. Ty však o
nic nepřijdou, neboť

Strana - 19 Vydání 1/2012

Bolehošťský ZPRAVODAJ

jim bude vše předáno dodatečně.
Po krátkém proslovu mém a paní místostarostky paní Záleské, měly děti
ze základní školy připraveny básničky. Následně, za znění ukolébavek a dětských písniček, byl postupně všem předán Pamětní list, Pamětní knížka, velká
osuška s logem obce a jménem nového občánka, peněžní dar 2000 Kč a kytička. Pozornost připravila i Česká pošta, s.p. ve formě plyšové hračky a výhodnému založení účtu u Poštovní spořitelny. Se svým příspěvkem se přidal i provozovatel hostince pan Charvát, který věnoval dětem adventní kalendáře a paní Charvátová připravila chlebíčky a zákusky. Po předání všech dárečků následoval i slavnostní přípitek.

Chybět nemohlo ani společné i jednotlivé focení a na závěr i kratší posezení všech, kteří se zúčastnili nebo pouze doprovázeli děti a rodiče.
Tímto také sdělujeme zájemcům z řad rodičů obdarovaných dětí, že fotografie jsou již připraveny v elektronické formě na obecním úřadu.

Adventní rozsvícení
Novinkou mezi kulturními událostmi tohoto roku bylo setkání občanů u
příležitosti rozsvícení zvoničky a vánočních stromů, konané v neděli 4. prosince večer.
Ač se jednalo o první akci tohoto druhu, a jistě by se nějaké chybičky
našly, celý večer se odehrával v čistě přátelském až kouzelném duchu adventu.
Ještě několik desítek minut před zahájením totiž pršelo, foukal silný vítr
a příliš velkým optimismem neoplývala ani předpověď počasí na následující
hodiny. Později se však počasí alespoň trochu uklidnilo a nás, a jistě i všechny
účastníky, velmi překvapilo a zároveň potěšilo, že se sešlo ke stovce lidí.
Zastupitelé obce na tento večer připravili a před zvoničkou podávali teplý svařák, vanilkové cukroví, později i grog nebo čaj a po celý večer zněly vánoční koledy. Po šesté hodině byla také rozsvícena nově osvětlená zvonička vč.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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přilehlého stromečku. Pan Ježek také nabídl dětem a dalším zájemcům
vyzkoušet si zazvonit, neboť tuto možnost mají pouze vybrané osoby při pravidelném nedělním poledním zvonění.
Jsme velmi rádi, že je stále dost občanů, kteří se chtějí sejít, pobavit a
nezůstávat jen v pohodlí doma u televizních přijímačů. Pro příští rok již máme
z čeho vycházet a budeme se těšit, že před zvoničkou nezůstaneme sami.
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Předvánoční setkání důchodců
Poslední letošní společenská událost, pořádaná obecním úřadem, byla
věnována tradičně našim seniorským občanům, kteří měli možnost se po roce
v období adventu opět vidět a pobavit se. Letošní setkání mělo ve svém programu dvě důležité desítky, neboť se jednalo o 10. ročník a datum akce byl 10.
prosinec. Stejně jako v předchozích letech, pořádaly toto setkání společně obce
Bolehošť, Ledce a Očelice.
Zastupitelé připravili pro všechny návštěvníky příjemné prostředí
s nazdobenými stoly, svíčkami a ke kávě byly připraveny i sváteční koláčky a
zákusky.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Při slavnostním zahájení přivítali občany zástupci jednotlivých obcí (P.
Kubíček, M. Dědek, V. Tláskal). Po krátkých proslovech předvedli své vánoční
vystoupení také žáci ze Základní školy v Bolehošti, za jejichž krásný program
byli všichni odměněni nejen upřímným potleskem, ale i drobnou odměnou.
Dále již následoval volný program, který doprovázela k poslechu i tanci
oblíbená hudební skupina FANTASY music, která hrála to, co si hosté přáli.
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Kolem půl čtvrté měla být pro všechny účastníky tohoto svátečního odpoledne připravena společná večeře. Bohužel, tímto okamžikem skončila poklidná atmosféra. Na tuto dobu bylo objednáno jídlo, které provozovatel hostince pan Charvát nepřipravil, ač před zahájením akce sám potvrdil, že vše je
připraveno. Nastalo tak složité vyjednávání, jakým způsobem a hlavně, co bude občanům podáváno. Po několika hodinách nepochopitelného čekání a do-

hadování, začali první hladoví strávníci dostávat objednaná jídla. To, že se nejednalo o společnou večeři a shodné jídlo pro všechny, bylo jistě všem jasné.
V této době se již dle předpokladů připojili k akci i myslivci, neboť od 18h měla
být zahájena i Poslední leč se zvěřinovými specialitami.
Omlouváme se tímto všem účastníkům z obcí Bolehošť, Ledce i Očelice
za neomluvitelné selhání provozovatele hostince pana Charváta, pro které nemohl nikdo z přítomných mít sebemenší pochopení.
Ačkoliv se jednalo o poškození jména a ducha této akce, nemá již smysl
se k této nepříjemnosti nyní vracet. Reakce zastupitelů obce byla s ohledem na
vážnost selhání předpokládatelná a pan Charvát k 31. 12. 2011 zde končí. Tato událost se jistě stala poučením pro všechny pořadatele, že sliby a tvrzení
neznamená v obchodě vůbec nic.
Věříme, že občané všech zúčastněných obcí přijmou naší omluvu a za
rok se tu opět všichni sejdeme.
připravil Petr Kubíček
foto Veronika Ježková, Petr Kubíček
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
98 let
86 let
79 let

Růžena Valášková
Růžena Čižinská
Václav Škalda

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.)

90 let
81 let
80 let
87 let
84 let
75 let
75 let
85 let
84 let
70 let

Marie Štěchová
Bohumila Kašparová
Miloslav Syrový
Jiřina Goisová
Jana Hanzalová
Josef Mareš
Olga Marešová
Vlasta Učíková
Alena Janýrová
Marcela Boušková

Srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme železné zdraví
a hodně rodinné pohody!
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Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
pro 1. čtvrtletí 2011

ordinační hodiny:

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

21. 01.

MUDr. Hrbáčov á Ev a

Na Tráv níku 1232, Ry chnov nad Kněžnou

494 532 330

22. 01.

MUDr. Ježkov á Marie

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 511

28. 01.

MDDr. Kačerov á Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

29. 01.

MUDr. Kaškov á Kateřina

Kv asiny 145

494 596 174

04. 02.

MUDr. Kašparov á Dagmar

Voříškov a 169, Vamberk

602 514 715

05. 02.

MUDr. Kašparov á Helena

Smetanov o nábř. 334, Vamberk

494 501 711

11. 02.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

12. 02.

MUDr. Malátkov á Ludmila

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 696

18. 02.

MUDr. Nentv ichov á Ev a

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

19. 02.

MUDr. Plškov á Iv ona

Sv atohav elská 266, Ry chnov nad Kněžnou

494 534 841

25. 02.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 783

26. 02.

MUDr. Pokorná Jaroslav a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 697

03. 03.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

04. 03.

MUDr. Přiby lov á Marta

Komenského 209, Častolov ice

494 322 706

10. 03.

MUDr Ptačov ská Ev a

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

11. 03.

MUDr Seidlov á Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

17. 03.

MUDr. Skřičkov á Zdena

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 695

18. 03.

MUDr. Stejskalov á Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

24. 03.

MUDr. Sudov á Simona

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 031

25. 03.

MUDr. Sv ětlík Filip

Ty ršov a 515, Opočno

494 667 553

31. 03.

MUDr. Šmídov á Alena

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

01. 04.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 693

07. 04.

MUDr. Šťastná Ludislav a

ZS Roky tnice v Orlický ch horách

494 595 292

08. 04.

MUDr. Tancurinov á Jana

nám. Dr. Lutzow a 345, Vamberk

736 419 151

09. 04.

MUDr. Tomanov á Libuše

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 542 102

14. 04.

MUDr. Tůmov á Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

15. 04.

MUDr. Valešov á Pav la

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 667 123

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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V Českém Meziříčí přibývá více kontejnerů
na sběr odpadu, lidé lépe třídí
Lidé v Českém Meziříčí mají k dispozici osm
nových kontejnerů na sběr odpadu. Díky tomu také
mohou lépe a efektivněji třídit. Obec zavedla především
oddělený sběr barevného a bílého skla a posílila i sběr
papíru a plastů. Na vylepšení systému odpadového hospodářství obec spolupracovala se společností EKO-KOM, a.s., která v České republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití odpadových obalů.
„Č. Meziříčí jsme zapůjčili tři nádoby na sběr bílého skla, dvě nádoby na
sběr papíru a tři nádoby na sběr plastů. Obec díky tomu bude moci vylepšit a
zefektivnit třídění odpadů. Velký význam má zavedení odděleného sběru barevného a čirého skla, jehož rozšíření patří k prioritám krajského projektu na třídění
a recyklaci odpadu,“ řekl Tomáš Pešek, reg. manažer spol. EKO-KOM, a.s.
Č. Meziříčí se po analýze dosavadního stavu odpad. hospodářství, provedené na jaře letošního roku, podařilo zahustit sběrnou síť a doplnit stávající
zhruba desítku stanovišť o další nádoby na tříděný sběr. Obec tím dále vylepšila služby pro své obyvatele, pro které je nyní třídění odpadu pohodlnější.
„V současné době máme v obci včetně části Skršice 46 kontejnerů na sběr tříděného odpadu. Ihned po rozšíření jejich počtu a zavedení odděleného sběru
skla se situace projevila - lidé třídí odpad lépe, jsou v tomto směru aktivnější,
kontejnery již nejsou tolik přetěžovány. Obci tak rozšíření sběrné sítě jednoznačně pomohlo zefektivnit systém odpadového hospodářství a již v prvním roce
představují uvedená opatření díky třídění finanční přínos v této oblasti,“ řekl Vítězslav Němeček, který má na starosti technické služby v obci.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru – barevné do zeleného, čiré do bílého. Je důležité, aby se lidé naučili třídit sklo správně. Do zeleného kontejneru patří lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
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. Vytříděné sklo nerozbíjejte, z kontejnerů míří na dotřiďovací linky.
Zálohované sklo vracejte zpátky do obchodu.
V Královéhradeckém kraji se loni vytřídilo 10,7 kilogramu skla na jednoho obyvatele, což region řadí v rámci České republiky na druhé místo, hned
za Plzeňský kraj. Pro sběr papíru jsou určené modré kontejnery a pro sběr
plastů kontejnery žluté.
Informace k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz. Se
správným tříděním odpadu může pomoci web www.jaktridit.cz.
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Lepšíme se i v Bolehošti
Z různých stran přicházejí stále nové informace o zlepšování systému sběru tříděného odpadu. Mnoho obcí a měst vynakládá velké úsilí na
zlepšení informovanosti občanů, rozšíření sběrných míst, množství atd.
Pro rok 2012 připravujeme i my v naší obci několik změn a novinek. Nejedná se pouze o tříděný odpad. V obci by mělo být více nádob na tříděný odpad, upravený způsob sběru elektroodpadu, bioodpadu, likvidace objemného odpadu atd. Novinky budou zaváděny během roku 2012.
Důležité je i sdělit dva podstatné výsledky, které jsou však velmi
odlišné. Za poslední období došlo v naší obci k navýšení množství vytříděného odpadu, což je velmi dobrá zpráva a občanům tímto děkujeme! Na
opačné straně bylo letos opět odvezeno větší množství směsného komunálního odpadu, což nás nemůže těšit. Doufejme ale, že tyto výsledky se budou nadále zlepšovat. Nezapomeňme, jak čisté budou naše ulice, příroda,
ovzduší a jaké náklady stojí obec ukládání na skládku nebo naopak kolik peněz se vrátí obci za vytříděný odpad, si svým postojem řídíte sami.

Zde platí jednoduchá rovnice
„více odpadků v popelnicích a na černých skládkách
= méně peněz do rozvoje obce“
To, že je správné odpad třídit a ne ho pálit např. v kotlích snad
všichni vědí, ale mnozí se tím neřídí. Jistě, že nelze občany nutit k využívání
ekologicky šetrnému vytápění (elektřina, plyn, biomasa, tepelná čerpadla
apod.) ba ani ke kvalitnějšímu spalování (čisté suché dřevo, kvalitní uhlí, brikety apod.), neboť prodejci a distributoři vybraných energií a surovin neakceptují únosné cenové hladiny. Ovšem k pálení plastových obalů, pilin s vyjetým
olejem, hadrů apod. není dnes sebemenší důvod.
Pokud chcete oponovat spalovnami, pak ani toto není důvod k zamořování ovzduší a poškozování zdraví nás všech, především karcinogenními
plyny. Moderní spalovny využívají mnohem vyšších teplot a tím dochází
k téměř dokonalému spalování i škodlivých plynů, jejichž zbytkové množství je
zachyceno ve filtrech.
Další nešvar, který kazí lepší výsledky v obci, je bioodpad umístěný
v popelnicích. Možná se někteří zarazí a přemýšlí, kam vyhodit slupky od cibule, od jablek, shnilý okurek nebo rajče (kuchyňský odpad). S takovým to odpadem si starost dělat nemusíte. Co však lze zlikvidovat lépe, jsou padaná jablka,
shnilé brambory, listí, zeleninová nať a třeba posekaná tráva nebo staré seno.
Majitelé nemovitostí, kteří sklízí a likvidují uvedené zahradní odpady, mají obvykle i kousek zahrady, kde si mohou zřídit kompost a tam odkládat právě
tento zahradní odpad. Navíc tímto získají výbornou zeminu pro lepší úrodu.
Apelujeme tímto na občany, kteří takto vědomě zneužívají pohodlí systému likvidace komunálního odpadu, aby nekazili práci druhým, kteří svůj odpad
řádně třídí a mimo jiné šetří peníze z rozpočtu obce.
pk
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Advent na naší škole

Předvánoční období je v naší škole spojené s konáním tradičních akcí,
jako je například vystoupení žáků na Mikuláše a pro důchodce. Letos si děti
připravily pod vedením paní učitelky Školníkové vánoční program – zazpívaly,
zatancovaly, přednesly básničky a zahrály krátké pohádky. Doufáme, že se vystoupení líbilo a potěšilo všechny přítomné.
Jinak byl celý prosinec naplněn usilovnou prací žáků, kteří svými výtvory zdobili školu. Malovali zimní obrázky, vyráběli věnce, sněhuláky, adventní kalendáře aj. dekorace. Mezi tím vším zpívali vánoční koledy a jedno odpoledne se pustili ve školní družině i do pečení vánoček. Každý žáček si tak domů
jednu přinesl na ochutnání. Nechyběl ani recept na její přípravu. Mnoho zajímavého o vzniku Vánoc, o adventu a starých zvycích a obyčejích se děti dovídaly i ve vyučovacích hodinách. Vánoční očekávání pak vyvrcholilo jedno odpoledne nadílkou pod stromečkem a vánoční hostinou z toho, co si děti přinesly
z domova. Na závěr nechyběla ani diskotéka.
Cílem celého našeho předvánočního tvoření ve škole bylo dětem vtisknout svéráznou atmosféru vánočních svátků jako období klidu, míru a rodinné
pohody. Doufáme, že se nám to podařilo a Vánoce si v rodinném kruhu pěkně
užily.
Ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr. Hana Boukalová
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Jak se máme v mateřince
Mateřská škola letos přijala devět dětí, z toho tři byly 2,5 leté. Školku
se nepodařilo naplnit do 100 % stavu 24 dětí, v současnosti jich máme 18.
Odchod 13-ti předškoláků je citelný. Nejmladší 2,5 leté k nám nastupují
v průběhu roku, některé si těžko zvykají a pláčou, jiné přicházejí suverénně a
krize se dostaví až po prvním onemocnění. Hold, maminka je maminka! Ze
zkušenosti už vím, že se tomu na konci školního roku zasmějeme.
Provoz mateřské školy se prodloužil o půl hodiny – do 16.00 hod., tím
jsme pomohli hlavně dojíždějícím rodičům.
Na podzim jsme využívali krásného a suchého počasí k pobytu na
školní zahradě. I to přispělo novým dětem zapojit se mezi ostatní. Učily se dělit
o hračky, dodržovat bezpečnost při hrách na průlezkách i skluzavce. Pravdou
je, že tito nejmenší vyžadují daleko víc naší pozornosti – pomazlit se však chtějí
i ti starší. Někdy mám pocit, že nám nestačí ruce ani náruč. Náročnější je teď
v zimě i výprava na vycházky. Malé děti musíme ustrojit úplně a těm ostatním
pomoci – např. se zipy, tkaničkami apod.
Do MŠ během podzimního období zavítalo loutkové divadlo. Hra „O
Bruncvíkovi“ se nám moc líbila. Celé období jsme s dětmi připravovaly vánoční
besídku pro rodiče. Malé děti ještě nedokáží překonat stud, do nácviku se zapojovaly jen málo. Z tohoto důvodu jsme se letos nezúčastnili s vystoupením
na Mikulášské besídce ani pro seniory. A ve školce o besídce, když uviděly rodiče, dále se účastnily už jen jako diváci. Přesto se besídka dětem vydařila.
Každoročně k nám také zajíždí fotograf. Letos jsme se fotily již dvakrát.
První bylo s vánoční tématikou, druhé s kalendářem pro rok 2012. Děti tak
získaly krásný vánoční dárek pro rodiče nebo prarodiče.
V naší MŠ mají děti možnost pracovat v kroužcích. Letos máme tři:

angličtinu navštěvuje jeden předškolák – učí se společně s dětmi ze ZŠ,

při keramice, kterou vede paní S. Toucová, děti vyráběly ježka a vánoční
svícny,

aerobik, vedený paní L. Jiřenovou, navštěvuje každé úterý šest dětí.
Od začátku školního roku proběhly dvě rodičovské schůzky. Rodiče
byli seznámeni s chodem MŠ, se školním řádem, organizací školního roku,
úplatou za MŠ apod. Druhá schůzka byla společným tvořením dětí a rodičů
s adventní tématikou.
Nyní už naplno prožíváme předvánoční čas. Děti se těší na Ježíška,
dárky a sníh. A my dospělí se ptáme: „Co nám ten nový rok asi přinese?“
Přejeme si hodně zdraví, štěstí a pohody v celém roce 2012.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ totéž přejeme i Vám!
učitelka MŠ, Hana Dubnová
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Zpráva ze sboru
dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané – čtenáři tohoto zpravodaje.
Přejeme Vám šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového roku hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody, významné dohody, legrační příhody
a další života výhody.
Z činnosti sboru:

Výborová schůze 25. 10. 2011 - programem plán činnosti

3. 11. 2011 se zástupce naší organizace zúčastnil porady starostů sborů
okresu v Opočně

Členská schůze 19. 11. 2011 - naplánování uklizení zbrojnice, které bylo
provedeno v následujících dnech.

19. 11. 2011 se velitel zúčastnil odborné rady velitelů a preventistů
v Opočně

Členská schůze 26. 11. 2011 – organizace Mikulášské nadílky pro děti

Dne 3. 12. 2011 jsme pořádali Mikulášskou nadílku v místním pohostinství obecního úřadu.



Plán činnosti:
14. 1. 2012 – valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Bolehošti
18. 2. 2012 – ples hasičů

Dne 9. dubna jsme provedli sběr starého železa za účasti 12-ti členů a
traktoru s vlekem. Děkujeme všem občanům, kteří připravili svůj železný odpad k odvozu před svoje nemovitosti.
Dne 30. dubna jsme pořádali pro všechny děti i dospělé slet a pálení čarodějnic na hřišti před obecním úřadem. Pro děti byly připraveny hry a soutěže
a samozřejmostí bylo vyhlášení nejhezčí masky čarodějnice (čaroděje). Letos
byly novinkou ukázky Policie České republiky, jejichž členové předvedli několik
zásahů, svoji výbavu a techniku.
mj

Výhodná nabídka pro občany!
Náš sbor Vám nabízí k zakoupení hasící sprej Pyrocom za 150 Kč
včetně DPH. Prodejní cena na benzínkách je cca 290 Kč.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Nebezpečí požáru číhá všude. Odhozený nedopalek, kuchyň, grilování, velikonoční věnce, vánoční stromečky, hořící záclony, přehřáté elektrické
přístroje. Hasiči by mohli povídat…
Pro účinné hašení a minimalizaci škod jsou rozhodující první minuty.
Máte-li při ruce hasicí sprej, či jiný hasicí prostředek, můžete skutečně mnoho
zachránit.
V těchto souvislostech je tedy rozhodující, zda máte, či nemáte hasicí
prostředek okamžitě k dispozici a umíte ho ovládat. Jako ideální pro začínající
požár je hasicí sprej. Tento produkt je ideální kombinace hasicího přístroje a
spreje. Z hasicího přístroje přebírá moderní hasivo Pyrocool, které se používá i
v energetice, naftařství či vojenství. Ze spreje pak jednoduchou obsluhu a opakovatelnou použitelnost.

Hasicí sprej Pyrocom
(pěna 400 ml)

150 Kč

K zakoupení u pana Jaroslava Miřijovského
ml., Bolehošť čp. 96
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Hasicí sprej Pyrocom je příkladem skutečně užitečné inovace. Použití
je stejně snadné jako u běžného spreje, vysoce účinné hasivo z něj
však dělá efektivní nástroj pro hašení začínajících požárů.



Právě tyto vlastnosti umožní rychlou a pohotovou reakci již v zárodku
požáru a mohou zabránit jeho rozšíření a způsobení velkých škod nebo dokonce lidského neštěstí.



Výjimečnost Pyrocomu oceňují i profesionálové mezi hasiči a v bezpečnostních složkách. Vysokou kvalitu také potvrzují nejdůležitější evropské certifikáty.



Hasicí sprej Pyrocom je díky přijatelné ceně a kompaktnímu rozměru
všem dostupný prostředek pro ochranu proti začínajícím požárům.



Hasicí sprej Pyrocom Vám může být užitečný na místech a v situacích, kde hrozí riziko vzniku požáru v domácnosti (kuchyně, garáž…),
na chalupě, v autě, v přírodě či na pracovišti.



Hasicí sprej Pyrocom je plnohodnotný nástroj pro hašení začínajících
požárů.



Funkčnost dokazují certifikáty důležitých evropských a světových autorit - certifikát od německé zkušebny TÜV a hasební schopnost potvrdila nezávislá zkušebna MPA Dresden.



Hasicí sprej Pyrocom je prostředek, o jehož účinnosti není třeba pochybovat (používané hasivo Pyrocool známe z profesionální oblasti).
Jednoduchost a opakovatelná použitelnost z něj činí nejlepší prostředek proti počínajícím požárům.



Hasivo Pyrocool je neionogenní tenzid s výrazným chladícím efektem.
Podstatou hasebního účinku látky je schopnost prudce snížit teplotu
plamene a následně celého místa požáru a tím v průběhu několika
sekund prakticky vyloučit tepelnou složku klasického trojúhelníku hoření.



Hasivo Pyrocool je ekologicky nezávadné a šetrné k životnímu prostředí. Neobsahuje žádné toxické látky, je biologicky plně odbouratelné.
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Činnost Sokola
od posledního vydání
zpravodaje
Na začátku
října se v areálu SK
Sokola
Lipiny
uskutečnil tří denní sraz motorkářů,
který
organizovat
pan Martin Štefan
z Bolehošťské Lhoty. Hřiště a všechny prostory areálu
byly zaplněny nejen motorkami a
stany, ale především řadou účastníků z různých
míst naší republiky
i Slovenska. Čekala
na ně 200 km
dlouhá trasa s poznáváním míst našeho regionu a různými soutěžními úkoly. Krásné počasí a
dobré občerstvení, které zajišťovaly členky Sokola, přispělo k velmi příjemné a
přátelské atmosféře a navázání nových kontaktů.
Dne 5. listopadu
byl za bezplatnou a obětavou
práci členů Sokola
i
jejich
příznivců uskutečněn autobusový zájezd do
Letohradu
a
okolí. Navštívili
jsme
muzeum
Járy Cimrmana,
muzeum řemesel a po dobrém
obědě v místním
zámku jsme ještě odjeli na Horu Matky Boží u
Králik.
Počasí
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sice nebylo nejlepší, ale pro zahřátí se našly prostředky, jak v autobuse, tak na
závěrečném posezení v Přepychách.
V
prostorách klubovny byla
také uskutečněna
první část zdravotní
přednášky
MUDr. Végsö, které
bylo přítomno 30
účastníků. Dozvěděli jsme se nejen
základní věci první
pomoci, ale mohli
jsme si i vyzkoušet
přímou masáž srdce. Řadu dotazů
pan MUDr. Végsö
se znalosti věci vysvětlil a touto cestou mu patří i naše poděkování.
Plně zaplněná klubovna přivítala pracovnice květinářství Pomněnky z
Kostelce nad Orlicí, které již tradičně zavítaly v předvánoční čas s ukázkami
vánoční výzdoby. Dozvěděli jsme se o módních trendech v sousedících státech
a hlavně o tom, čím ozdobit svůj byt v čase Vánoc. Tak ať svátky klidu a míru
se rozprostřou do všech příbytků našich spoluobčanů a ve zdraví můžeme přivítat Nový rok.
šh

4. ÚNOR 2012
10. Společný ples obcí
(Obecní hostinec)
18. ÚNOR 2012
Hasičský bál
(Obecní hostinec)
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