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Usnesení č. 2/1/2012
Zastupitelstvo obce stanovuje starostu obce P. Kubíčka jako zástupce obce na valné hromadě
firmy AQUA Servis Rychnov nad
Kněžnou.

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
č. 1/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 17. 1. 2012
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: 2 členové zastupitelstva
(D. Záleská, M. Máslo)
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. M. Végsö, 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 M. Végsö a B.
Roll. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz
příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/1/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Stanovení vyslance na valnou hromadu AQUA Servis Rychnov
nad Kněžnou
Zastupitelé po dohodě navrhli jako
zástupce obce na valnou hromadu
starostu obce P. Kubíčka.
Hlasování: pro 7 : proti 0

Bod č. 3: Uzavření smlouvy na likvidaci drobného kovového odpadu v
obci
Starosta navrhl uzavření smlouvy
s p. Silným, Bolehošť.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/1/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s uzavřením smlouvy na likvidaci
drobného kovového odpadu firmou p. V. Silného z Bolehoště.
Bod č. 4: Uzavření smluv na projekt
„Solnická“
Starosta přednesl zastupitelům návrh na uzavření smluv:
- dodatek smlouvy č. 1. ke smlouvě
na projekt kanalizace a vodovodu
s firmou IRBOS Čestice
- pro umístění kanalizace a vodovodu v komunikaci se SÚS KHK
v hodnotě 13 800,- Kč
pro
umístění
plynovodu
v ochranném pásmu komunikace se
SÚS KHK v hodnotě 1 200,- Kč
Usnesení č. 4/1/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s uzavřením
smluv
s firmou
IRBOS Čestice a SÚS KHK na projekty Solnická.
Bod č. 5: Informace k plesům a hospodě
Bývalý nájemce předal hostinec 5. 1.
2012. Po zveřejnění záměru obce na
pronájem hostince se hlásí noví zájemci. Všem bude nabídnuta možnost prezentace na příštím zasedání
zastupitelstva, kde se budou moci
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představit zastupitelům a prezentovat se.
Přípravy společenského plesu obcí
jsou v plném proudu. Starosta oslovil provozovatele motorestu Lípa nad
Orlicí
na
zajištění
občerstvení
v průběhu plesu. S ostatními obcemi
starosta připravuje tombolu, jsou
dány do tisku plakáty, vstupenky a
je zajištěna hudba. Zastupitel J. Baše přednesl svou žádost, aby zajištění občerstvení obou plesů bylo v režii
hasičů ve spolupráci s p. Kubánkem
z Týniště n. O. Vzhledem k tomu, že
termín plesu je za dva týdny, plakáty
jsou připravené, občerstvení zajišťuje motorest Lípa, není časový prostor
k jednání s ostatními obcemi na
změnu. Žádost p. J. Baše týkající se
společenského plesu byla zamítnuta.
Hasičský ples si zajistí SDH Bolehošť s p. S. Kubánkem. Mj. obec
možnost pronájmu hostince pro
SDH i na jednotlivé akce nabízela již
v průběhu roku 2011.
Upřesnění podmínek provozování
společenského plesu: nájem 2 000,Kč + energie + úklid před a po akci a
provozovatel
předá
hostinec
v pořádku – starosta projedná podmínky.
Hlasování: pro 6 : proti 1 (J. Baše)
Usnesení č. 5/1/2012
Zastupitelstvo obce souhlasí se
zajištěním občerstvení společenského plesu provozovatelem Motorestu Lípa.

formovala, jaké konkrétní služby poskytuje (sociální a zdravotní) a výše
příspěvku se bude řešit na příštím
zasedání.

Bod č. 6: Vyjádření k žádosti o příspěvek Agentury domácí péče Mgr.
Zuzany Luňákové
Obecní úřad obdržel žádost o příspěvek agentury poskytující sociální
služby mimo jiné pro 23 občanů obce Bolehošť. Starosta osloví agenturu, aby zastupitele podrobněji in-

Bod č. 8: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 21:00 hod.
ukončil.

Bod č. 7: Ostatní, diskuze
Obec obdržela žádost o používání
obecního znaku firmou vyrábějící
butony se špendlíkem jako sběratelské kolekce (www.plackuj.cz).
Hlas.: pro 3 : proti 3 : zdržel se 1
Usnesení č. 6/1/2012
Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo používání obecního znaku na
předmětech sběratelských kolekcí
firmou plackuj.cz.
Starosta obce jedná o zakoupení
vlastní domény webových stránek
obce a nové podobě obecních stránek. Webové stránky spravuje firma
ANTEE.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 7/1/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s úpravou webových stránek a
zakoupení domény.
Ve věci přípravy na pravidelný audit
obce bylo třeba starostou obce vydat
nové vnitřní směrnice upravující
průběh inventur.
Dále se připravuje akce „Putování za
divadlem“ v průběhu března – dubna, kdy bude pro občany zorganizován zájezd do pražského divadla
Karlín.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Zápis č. 2/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 23. 2. 2012
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: 2 členové zastupitelstva
(D. Záleská, J. Baše)
Ověřovatelé zápisu:
I. Šimerda, 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 I. Šimerda a P.
Prause. Zastupitelstvo schvaluje
program zasedání zastupitelstva (viz
příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/2/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Dostavila se paní F. s žádostí
k výstavbě RD Solnická (viz příloha
zápisu). Ve věci nelze v současné
chvíli vydat stanovisko vzhledem
k tomu, že není dopracována projektová dokumentace.
Bod č. 2: výběr nájemce do obecního
hostince
Přihlásilo se 11 zájemců k dnešnímu
dni, čtyři svou žádost stáhli
z různých osobních důvodů. Osobně
se mají dostavit čtyři zájemci.
p. Benda (provozuje hospodu Lejšovka)
p. Navrátil (Dobruška, má zájem i o
byt)
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p. Berky (Jaroměř, plánuje rozjet
posilovnu, v hostinci šipky + kulečník, zahájit provoz Tipsportu)
p. Trampota (Ústí n. O.) – nedostavil
se
Po projednání zastupitelé navrhli jako
nejvhodnějšího
kandidáta
z podaných žádostí p. Navrátila.
Hlas.: pro 6 : proti 0 : zdržel se 1
Usnesení č. 2/2/2012
Zastupitelstvo obce vybralo nového
nájemce
p.
Navrátila
z Dobrušky.
Bod č. 3: Změna smlouvy na dopravní obslužnost
Obci byla zaslána nová smlouva na
dopravní obslužnost (snížení nákladů).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/2/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s uzavřením smlouvy na dopravní
obslužnost se sníženými náklady
oproti původní smlouvě.
Bod č. 4: Žádost o finanční příspěvek pro sdružení na ochranu spotřebitelů
Obec obdržela žádost o finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na provozní
výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/2/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši
500,-Kč pro sdružení na ochranu
spotřebitelů.
Bod č. 5: Žádost o příspěvek na plavání pro žáky ZŠ Bolehošť
Obec obdržela žádost místní ZŠ na
příspěvek na plavání pro žáky v celkové výši 10 250,- Kč.
Hlasování: pro 7 : proti 0
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Usnesení č. 5/2/2012
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
pro žáky místní ZŠ na plavecký
kurz.
Bod č. 6: Informace o změnách ve
společnosti ODEKO Týniště nad Orlicí
Starosta
seznámil
zastupitele
s vývojem společnosti Odeko Týniště.
Bod č. 7: Seznámení se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci
Obec obdržela písemnou zprávu obvodního oddělení Policie Týniště nad
Orlicí (viz příloha zápisu).
Bod č. 8: Představení nabídky na
komunální techniku
Starosta průběžně zjišťuje a monitoruje nabídky různých firem. Jsou tři
různé kategorie této techniky:
nejnižší kategorie - malý zahradní
traktůrek podobný současnému,
který obec vlastní
střední kategorie – víceúčelová technika ve formě strojů podobné VARI
nebo výkonnější traktůrek na sekání
trávy a další práce
vyšší
kategorie
minitraktor
s multifunkcí (vč. kabiny).
V dohledné době bude třeba zakoupit techniku, která odklidí sníh, poseče trávu, je možná i údržba chodníků, sekání příkopů a je vhodná na
převoz materiálu apod.
Bod č. 9: Informace o novele školského zákona
Starosta seznámil zastupitele s novelou školského zákona, která dává
možnost zřizovatelům příspěvkových
organizací v letošním roce vyhlásit
výběrové řízení na ředitele školy. Za-

stupitelé navrhují nevyhlašovat výběrové řízení.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/2/2012
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby
se nevyhlašovalo výběrové řízení
na ředitele školy.
Bod č. 10: Žádost p. Mgr. Luňákové
– doplnění
V předchozím zasedání se projednávala žádost o příspěvek na provoz
pečovatelské služby. Pomocí finančních příspěvků od obcí má mj. Agentura domácí péče zpětnou vazbu o
spokojenosti občanů a obcí, kde jsou
její služby nabízeny: Dále je to velmi
důležitá reference vůči Khk, který na
tyto služby poskytuje agentuře dotace. V obci Bolehošť jsou tyto služby
místními občany využívány. Zastupitelé navrhují výši příspěvku 5 000,Kč.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 7/2/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši
5 000,-Kč pro Agenturu domácí
péče z Českého Meziříčí.
Bod č. 11: Ostatní, diskuze
Kotel v ZŠ: částečně tekl, o víkendu
praskl. V průběhu jarních prázdnin
bude zkontrolován a případně opraven. Jisté je, že dosluhuje. Bude
nutné v letošním roce do letních
prázdnin vyřešit způsob vytápění ve
škole.
Psí útulek Lukavice – zaslal dopis
ohledně toulavých psů a související
legislativy obcí a nabízí paušální
smlouvu s obcí. Vzhledem k tomu,
že obec neřešila ve velké míře otázku
toulavých psů, nebude tuto nabízenou smlouvu sjednávat.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Solnická – byla podána žádost na
dotaci na zasíťování parcel, případná
úspěšná žádost znamená proinvestování ještě v letošním roce.
Starosta připravuje smlouvy na odkupy a prodeje pozemků (zahrady a
oplocené pozemky) a na vybudované
sjezdy na Habeši.
Obec připravuje zájezd na divadelní
představení do Karlína na činohru.
Termín bude upřesněn a nabídnut
široké veřejnosti rozhlasem a na webových stránkách obce. Divadlo
v Bolehošti prozatím není plánováno
z důvodu
nejasnosti
pronájmu
obecního hostince.
Termín gulášových slavností bude
18. 8. 2012 – program už je z části
zajištěn.
Starosta navrhl změnu limitu pro
podepisování smluv týkajících se výdajových položek z max. 20 000,- Kč
na výši max. 50 000,- Kč. Pro částky
nad 50 000,- Kč je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny zastupitelů.
Hlas.: pro 6 : proti 0 : zdržel se 1
(starosta)
Usnesení č. 8/2/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s navýšením limitu pro podpis
smluv starostou ve výši 50 000,Kč za jednu smlouvu ve výdajových položkách.
Územní plán – koncem roku se začnou sbírat podklady a v roce 2013
by se otevřel územní plán pro případné
požadavky
na
změny
(z finančních důvodů – nový rozpočet na rok 2012 není doposud připraven).
SDH dala požadavek na příspěvek
na činnost dětí – konkrétně na montérky pro děti. Opět se řešila otázka
zaregistrování (IČO) pro SDH Bolehošť. Výše příspěvku bude zohled-
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něna v navrhovaném rozpočtu pro
rok 2012. SDH odmítá v tomto směru
s obcí
spolupracovat,
mj.
z důvodu nákladů za odpady. SDH
však není vůči obci povinna hradit
likvidaci odpadů (tuto možnost má
stejnou jako všichni podnikatelé).
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 21:45 hod.
ukončil.

Zápis č. 3/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 15. 3. 2012
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Ověřovatelé zápisu:
M. Máslo, D. Záleská
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 D. Záleská. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz
příloha zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/3/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Projednání zapojení do
soutěže na centrálního dodavatele el.
energie pro DSOP
Obce zapojené do DSO Poorlicko
budou součástí soutěže na centrálního dodavatele el. energie. Dle pod-
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kladů by měly obce získat úsporu až
20% z ceny elektřiny.
Bod č. 3: Pronájem obecního hostince
Oproti předchozímu zasedání je
změna, vybraný zájemce stáhl svou
žádost na pronájem. Po pracovní
schůzce zastupitelů byl osloven zájemce p. L. Tobiášek z Očelic, který
podal na obecní úřad žádost o pronájem. Bylo s ním dohodnuto, že si
na dobu určitou hostinec pronajme.
Obec zatím nebude řešit budoucího
nájemce, dle zájmu p. Tobiáška bude pronájem ponechán zatím jemu.
V 18:30 h se dostavili občané
z Habeše (p. L., p. Z., p. P., p. S.) ve
věci zatrubení příkopu a úpravy nájezdů na jejich pozemky, které jsou
dosud nedodělané a kanalizace nefunkční.
Původní
dohoda
s předchozím starostou byla, že si
částečně uhradí náklady spojené
s pracemi na vjezdech a zbudování
vpustí pro odtok dešťové vody. Tyto
vpusti nebyly dosud realizovány.
Bude tuto věc třeba řešit s firmou
Štěpánek z Opočna a smlouvy na
částečnou úhradu těchto nákladů
budou zatím odloženy. Starosta bude jednat se SÚS, jelikož zmíněné
pozemky včetně komunikace, na
kterých je třeba zajistit odtok vody,
jsou v jejich majetku.
Bod č. 4: Informace k možnosti získat dotace na výměnu veřejného
osvětlení
V případě zájmu na výměnu je třeba
vypracovat pasport (jako projektová
dokumentace) – pro porovnání stavu
před a po opravě (výměně) a součástí
je i energetický audit. Jednalo by se
snížení spotřeby energie za veřejné
osvětlení cca 30-40%. Min. investice

musí být 300 000,- Kč. V současné
chvíli vzhledem k nastavenému rozpočtu a vzhledem k plánovaným jiným investicím obec neuvažuje o
výměně veřejného osvětlení.
Bod č. 5: Ostatní, diskuze
Starosta zaslal zastupitelům návrh
rozpočtu obce pro rok 2012, který
bude vyvěšen a na dalším zasedání
bude schvalován.
Škola – na podzim 2011 se otevřel
nový dotační titul, kde je možnost
mít vytápění na tuhá paliva (ekologický kotel) nebo na plyn. Tato možnost bude řešena po případném neúspěchu u stávající žádosti.
V pondělí 12. 3. 2012 byla schůze
kulturního výboru a byl připraven
plán kulturních akcí na celý rok
2012.
Na termín 14. 4. 2012 je naplánován
sběr objemného odpadu. U obecního
úřadu bude připravený kontejner (od
9 hod. do 11 hod.), do kterého bude
možné odkládat objemný odpad (koberce, lina, matrace, apod.)
Na obecní úřad byl vznesen požadavek na úpravu terénu před č. p. 26.
Dochází tam k tvorbě kaluže a bláta,
které znečišťují bránu. Po dohodě
bude stržen nahromaděný travnatý
břeh a budou osazeny tři plastové
patníky.
Starosta byl osloven hasiči z Ledců,
zda by obec zapůjčila party stan na
jejich letní slavnosti. Starosta jim
odpověděl, že vzhledem k loňské
zkušenosti, kdy odmítli zapůjčit zaplachtovaný vlek na gulášové slavnosti, obec nebude v této chvíli stan
půjčovat. Jednáním o dalším postupu byl pověřen P. Prause.
Starosta projevil zájem, poptat opravu komunikací tryskovou metodou
na nejnutnější úseky.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Od hostince k Nadýmači je problém
v odtoku vody kanalizací, obyvatelé
dotčených nemovitostí mají často
vodu ve sklepích. Bude řešeno
s firmou p. Silného.
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 21:00 hod.
ukončil.

Informace občanům
Či n n o s t v o b c i
 Podání žádostí o dotace na energetické sítě pro stavební parcely
na Solnické.
 Byl proveden výběr herních prvků se zapojením zaměstnanců
školy a školky vč. dětí. Zároveň
byla podána žádost na ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na
dětské hřiště.
 Oprava spínací skříně k veřejnému osvětlení v Lipinách.
 Upřesnění a uzavření pojistné
smlouvy na majetek a odpovědnost obce.
 Příprava dokumentace, stavebního a územního povolení pro výstavbu RD Solnická.
 Příprava
společenských
akcí
(Společenský ples, Divadelní jaro,
Putování za divadlem). Přesný
čas odjezdu autobusu do Hudebního
divadla
KARLÍN
bude
upřesněn počátkem dubna.
 Práce na tvorbě nových webových
stránek obce. Informace o novinkách a změnách na stránkách
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obce připravíme pro příští vydání
zpravodaje.
 Instalace nové digitální ústředny
na místní rozhlas.
 Zpevnění místních
kamennou drtí.

komunikací

 Začaly práce na jarním úklidu a
úpravě zeleně v obci.
 Byla uskutečněna sbírka ošacení
pro charitu. Více informací je
uvedeno na následujících stránkách.
 Dílčí opravy kotle ve škole.
 Počínaje dnem 9. březen byl obnoven provoz Obecního hostince.
V současné době je provozní doba nastavena takto:
úterý

18:00 – 22:00 hodin

pátek

18:00 – (dle potřeby)

sobota 18:00 – (dle potřeby)
neděle 18:00 – (dle potřeby)
 Ihned po rozmrznutí zeminy bylo
provedeno zaměstnanci obce odstranění vrstvy mechu a prorostlé
trávy na hřišti před OÚ. Sportovní plocha se tím vyčistila a především rozšířila. Následně nechala obec dovézt dvě hromady kamenného
prachu.
Konečnou
úpravu plochy (rozvoz materiálu,
vyrovnání a zpevnění) obstarali
již sami pořadatelé nohejbalových
turnajů.
S d ě le n í
 Upozorňujeme
občany,
že
v souladu s vyhláškou o místních
poplatcích a s vyhláškou „o odpadech“ je termín splatnosti po-
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platků ze psů a za odpady do 31.
března tohoto roku.
 Na dotazy občanů k pravidlům o
roznášce zpravodajů sdělujeme,
že zpravodaj je doručován standardně takto:
jeden zpravodaj = jedno č.p.
Dále je možno zpravodaj stáhnout např. z webových stránek
obce. V případě zájmu si můžete
zpravodaj vyzvednout na obecním
úřadu (do vyčerpání nákladu).
 Obec zavedla sběr směsného objemného odpadu. První termín
sběru se uskuteční v sobotu 14.
dubna 2012 v době 9:00 – 11:00
hodin za obecním úřadem.
Občané budou moci nežádoucí
odpad
dopravit
a
uložit
v uvedenou dobu do obecního
kontejneru, který bude pro tento
účel jednorázově zpřístupněn (s
dozorem).
Uložit zde můžete předměty,
které náleží do běžného směsného komunálního odpadu, který
se vzhledem k rozměru nevejde
do popelnic:
např. matrace, podlahoviny (linoleum, koberec), sanitární technika (umyvadlo, toaletní mísa, sprchový box, akrylátová vana),
skleněné výrobky (zrcadlo, drátosklo, autosklo či jiné upravené

rozměrné sklo), hadry a papír
(bez znečištění chemickými látkami), zahradní hadice apod.
Ukládat zde nelze výrobky a materiál určený do sběru plastu,
skla, papíru, kovu, chemického
odpadu apod.:
např. dřevěné výrobky, větve či
trávu, plastové výrobky určené
do sběrných nádob (autodíly, nádobí), kovové výrobky, nebezpečný odpad (barvy, znečištěné obaly, žárovky a zářiče, elektrospotřebiče, tekutiny, stavební suť,
pneumatiky apod.
 Obec a místní organizace dále
provozují sběr:
SK Sokol Lipiny – do 25. dubna –
umožňuje likvidaci větví a dřevěných výrobků (bez skla, plastových prvků a nebezpečného odpadu) v Lipinách v dolní části
hřiště.
SDH Bolehošť – 31. března – provede sběr starého železa, které
můžete umístit před své domy.
ZŠ a MŠ Bolehošť – umožňuje celoročně ukládat elektrospotřebiče
drobné baterie a papír.
Obecní úřad – umožňuje celoročně ukládat do nádoby u vchodu
do budovy drobné elektrospotřebiče a drobné baterie.

Nová rozhlasová ústředna
V samém závěru minulého roku byla na obecní
úřad instalována nová digitální ústředna, která doplnila
stávající starou analogovou ústřednu obecního rozhlasu.
Tuto změnu předcházely několik týdnů práce
s poptáváním a porovnáváním různých systémů, které
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mj. nabízely i kompletní změnu rozhlasu v obci za bezdrátový vč. varovného
systému. Naším cílem však bylo najít takové řešení, které umožní moderní
práci s rozhlasem, avšak s minimálními náklady na pořízení.
V současné době tedy můžeme využívat obě ústředny. Ta stará, o velikosti jedné cca 2m vysoké skříně a nová o velikosti videopřehrávače, jsou vzájemně propojeny, čímž můžeme původní ústřednu nadále využívat (např. v
případě servisních prací na rozhlasu nebo při okamžitém hlášení). Nová
ústředna je k dispozici i pomocí vzdáleného přístupu a umožňuje mnoho nových funkcí (např. ukládání nahrávek a uskutečněných hlášení, programování
pro jakoukoliv hodinu a den, opakování hlášení atd.).
Výhoda a především požadavek na novou digitální ústřednu byl spustit
hlášení i v čase, kdy není většina občanů v zaměstnání (např. navečer nebo o
víkendech). Toto byl také hlavní důvod této investice.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nové zařízení, které postupně poznáváme, omlouváme se tímto za vzniklé nedostatky, během rozhlasových relací
(např. hlasitost nebo výpadky).
Přesto věříme, že nákup nové ústředny přinese všem občanům lepší
komfort při sdělování důležitých informací.

Otázky a odpovědi aneb co se šeptá
Na podzim minulého roku bylo připraveno a schváleno několik nových
předpisů. Mezi ty nejvíce inovativní byly vyhlášky k odpadům a k poplatkům.
Jelikož někteří občané patrně špatně pochopili smysl těchto změn ve vyhláškách nebo vyhlášky či minulý zpravodaj vůbec nečetli, uvádíme zde několik
zachycených otázek a odpovědí na ně:
 Kolik mám platit za odpady a kolik obdržím známek?
Poplatky za odpady zůstaly pro občany s trvalým pobytem v obci beze
změn, tedy za každou osobu 500 Kč. Evidenční známky se vydávají po
uhrazení poplatku a po sdělení počtu vlastních nádob. (1 nádoba = 1
známka)
 Lze osvobození a úlevy u poplatků sčítat a kombinovat?
Nelze. Každý občan může při úhradě poplatku požádat o úlevu (podloženou) nebo osvobození, dle jeho uvážení.
 Může být vlastní pozemek označen jako veřejné prostranství?
Ano, může. Veřejná prostranství jsou volně přístupné plochy v obci (mohou být označeny např. v mapě), která mohou být občany využívána.
Vlastníkem takovýchto ploch nemusí být vždy pouze město, obec či stát,
ale i soukromý vlastník. Další podrobné podmínky k užívání jsou uvedeny
ve vyhlášce.
 Mohu využívat veřejné prostranství, které je zároveň můj pozemek,
např. k prodeji ovoce, zeleniny nebo medu, bez poplatku?
Ano. Vlastník pozemku je z takovéhoto užívání osvobozen od poplatku.
 Mohu si na kratší dobu uložit na veřejné prostranství (před domem)
písek nebo dřevo?
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Ano, můžete. Vyhláška počítá s kratší přechodnou dobou, během které si
můžete potřebný materiál uložit a zpracovat. Případně můžete požádat o
dodatečnou lhůtu s osvobozením od poplatku.
 Proč nemohu mít před domem uložen např. stavební materiál nebo
dříví jako doposud?
Snaha většiny občanů je udržovat obec v čistotě a pořádku. Život v takové
obci je mnohem příjemnější. Hromady palivového dřeva obrostlé kopřivami, kupy rozsypaného kamení, staré železo zarostlé v trávě apod. není nejlepší vizitkou občanů a obce. Poplatky za takovéto užívání ploch nejsou tedy určeny pro zbohatnutí obecní pokladny ale naopak, aby si občané nevhodně uložený materiál a zboží uklidili, především na „viditelných místech“. Poplatek je v tomto případě pouze výchovný.
 Musím platit parkovné za nákladní automobil, i když parkuji na
vlastním pozemku nebo na zahradě?
Užívání veřejného prostranství k parkování se samozřejmě nevztahuje na
pozemek, který není veřejný. Důvodem tohoto opatření jsou především rozježděné chodníky, obrubníky, kanalizační vpusti a krajnice komunikací.
Náklady na opravy zde dosahují až 100 tis. Kč ročně. Poplatek je v tomto
případě opět výchovný. V případě uhrazení tohoto poplatku, bude takovýto
příjem dále využívám především pro opravy komunikací a ploch.
 Mají podnikatelé povinnost platit poplatky za odpady obci, ve které
podnikají / mají provozovnu?
Nemají. Podnikatel má povinnost řešit své odpadové hospodářství dle platných zákonů a na požádání (inspekce ŽP nebo pracovníci OÚ) předložit,
kde a jak nakládají s jednotlivými druhy odpadů. Nemá-li podnikatel takovouto službu nikde sjednanou, může tak učinit v naší obci. Toto platí pro
směsný komunální odpad, tříděný odpad (plast, sklo, papír, kov) ale např.
i nebezpečný odpad.

Úklid příkopů aneb co zima dala
Ačkoliv máme skutečné jaro jen několik dnů, příkopy a jejich okolí byly
již delší dobu „rozkvetlé“. Bohužel zde místo jarních květů převládaly plastové
a skleněné lahve, plechovky, ale třeba i pneumatiky nebo použité dětské pleny.
A jelikož se pro tyto odložené věci jistě nikdo nevrátí, nezbývá než na náklady
obce provést jejich úklid. Vyčištěné byly především příkopy a keře kolem komunikací ve směrech na Týniště n. O., Přepychy, Očelice a Ledce.
Pokud si chcete tipnout, kolik nasbíralo odpadků, pak věřte, že dva ani
tři pytle nestačili. Celkem bylo naplněno a zlikvidováno 20 pytlů, především
plastového odpadu. Nejvíce nepořádku bylo ve směru na Týniště n. O. a to celá
polovina sebraného odpadu.
Jednu z posledních hromad můžete vidět na fotografiích, když ji p. Smola právě přivezl ke třídění. Většinu z posbíraných odpadků je totiž rozděleno a
odstraněno, podle materiálu z jakého byly vyrobeny. Nyní budeme doufat, že
čisté příkopy vydrží alespoň několik dnů.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace), poskytující sociální služby pro občany z okraje společnosti, jako je materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Obec společně s občanským sdružením připravila na 5. března sbírku
ošacení. Občané měli možnost přinést mj. i zbytky látek, lůžkoviny, záclony,
přikrývky, obuv, ale i hračky nebo domácí potřeby. A jak sbírka dopadla, můžete vidět na fotografii.
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starosta, Petr Kubíček

X. Společenský ples
V sobotu 4. února se dveře místního
Obecního hostince opět otevřely,
aby uvítaly hosty z šesti obcí –
Bolehošť, Jílovice, Ledce, Očelice,
Přepychy a Vysoký Újezd na již X.
Společenském plesu.
Tento společný ples je
známý svým bohatým programem
a nejinak tomu bylo i letos. Akce
byla zahájena po 20. hodině starostou obce Bolehošť a hned poté
taneční parket otevřely mažoretky
Colloredo Opočno, které si připravily hned dvě vystoupení. V
pozdních hodinách nechyběly také ukázky standardních a latinskoamerických tanců v podání
tanečního páru Lukáše a Lenky
z Týniště n. O. Na závěr se doprovodného programu zúčastnili i
návštěvníci sálu, kteří se nechali
strhnout instruktory zumby, Štěpánkou a Vojtou, ke společnému
„tanci“.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Celý večerní program zajištovali pořadatelé z obecních úřadů zmíněných obcí, společně s
Motorestem Lípa, který
nabídl bohatý výběr jídel i
nápojů. O skvělý hudební
doprovod se postarali
členové skupiny Dynamic
z Opočna.
A aby neodešel ni-

kdo zklamaný, byla pro
všechny připravena i široká nabídka
cen do soutěže,
pomocí

lístečků, která vyvrcholila půlnočním předáváním těch nejlepších výher např. televize, robotického vysavače, DVD přehrávače nebo třeba
dortu. Když po třetí hodině nedělního rána oznámil kapelník skupiny
poslední skladbu, mnohým se z vyhřátého sálu do promrzlých ulic vůbec nechtělo. Radost z celého večera
neměli jen hosté, ale i sami pořadatelé.
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Obecní hostinec byl kromě společenských akcí uzavřen, neboť probíhal
výběr nového provozovatele. Všichni zúčastnění si však pochvalovali, že s takovou čistotou, servisem, kuchyní a obsluhou se v naší hospodě již několik let
nesetkali a samotným hostincem to určitě není! Bez vůle, nápadu a práce
všech zainteresovaných osob by se bezproblémový průběh akce jistě neobešel.
připravil Petr Kubíček

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠEL:
89 let

Jan Cejnar

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.)

93 let
88 let
88 let
87 let
87 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let
70 let

Zdenka Navrátilová
Anna Voltrová
Josef Hanousek
Oldřich Holub
Vincencie Moravcová
Anežka Bartošová
Jarmila Říčařová
Josef Žemlička
Zdeněk Boukal
Jiří Bouška
Jana Maisnerová

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

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
pro 2. čtvrtletí 2012
ordinační hodiny:.....................sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

01. 04.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Ry chnov nad Kněžnou

494 531 955

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

21. 04.

MUDr. Vav řičkov á Hana

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 782

22. 04.

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 781

28. 04.

MUDr. Vy čítalov á Marie

dr. Lützov a 244, Vamberk

494 541 757

29. 04.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kv asinská 129, Solnice

494 596 732

01. 05.

MDDr. Andělov á Jana

J. Pitry 448, Opočno

494 667 123

05. 05.

Bahník Dent s.r.o.

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

06. 05.

MUDr. Benešov á Růžena

Ty ršov a 464, Dobruška

494 622 040

8. 05.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Tý niště nad Orlicí

494 371 088

12. 05.

MUDr. Čapkov á Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

13, 05

MUDr. Domáňov á Iv a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 694

19. 05.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 693

20. 05.

MUDr. Hav lov á Marie

U Stadionu 1166, Ry chnov nad Kněžnou

494 539 225

26. 05.

MUDr. Hlav sov á Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

27. 05.

MUDr. Kašparov á Dagmar

Voříškov a 169, Vamberk

602 514 715

02. 06.

MUDr. Ježkov á Marie

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 511

03. 06.

MDDr. Kačerov á Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

09. 06.

MUDr. Kaškov á Kateřina

Kv asiny 145

494 596 174

10. 06.

MUDr. Hrbáčov á Ev a

Na Tráv níku 1232, Ry chnov nad Kněžnou

494 532 330

16. 06.

MUDr. Kašparov á Helena

Smetanov o nábř. 334, Vamberk

494 501 711

17. 06.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

23. 06.

MUDr. Malátkov á Ludmila

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 696

24. 06.

MUDr. Nentv ichov á Ev a

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

30. 06.

MUDr. Plškov á Iv ona

Sv atohav elská 266, Ry chnov nad Kněžnou

494 534 841

01. 07.

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírov é nám. 88, Tý niště nad Orlicí 494 371 781
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Spotřebitelský rádce
NEVYŽÁDANÁ ZÁSILKA
dotaz: Ve schránce se mi objevil neobjednaný balíček s nějakým zbožím a fakturou. Musím to zaplatit?
odpověď: Posílat důvěřivým občanům zboží, které si neobjednali je další způsob, jak z nich vydolovat nějaké peníze. Spočívá v tom, že ve schránce objevíme
obálku nebo balíček, uvnitř bývají vzorky kosmetiky, knížka, potravinové doplňky atd. a samozřejmě je přiložena poštovní poukázka, abychom tuto zásilku
mohli zaplatit. Najdou se tací, kteří ihned zaplatí a věc si ponechají, ti kteří nezaplatí, obdrží časem upomínku, pokud nezaplatí ani pak, dostanou další výzvu, většinou již zvýšenou o nějaké penále a vše se stupňuje až po vyhrůžky
exekutorem nebo vymahačskou firmou. Jedná se však pouze o psychologický
nátlak, kterému mnoho lidí podlehne a nakonec zaplatí.
Je však dobré vědět, že pokud jsme si opravdu nic neobjednali, nemusíme zásilku nejen platit, nemusíme ji ani vracet a nemusíme o tom odesílatele
ani informovat. Pokud začnou být upomínky hodně obtěžující, můžeme odesílatele upozornit, že si ji u nás může kdykoliv vyzvednout. Jestliže odesilatel
nemá naši písemnou objednávku, jeho veškeré vyhrůžky jsou bezzubé a nemusíme se jich bát. Musíme však mít opravdu jistotu, že jsme si věc neobjednali, protože mnohdy bývá taková objednávka napsaná drobným písmem a
důmyslně skrytá v nějakém nesmyslném dotazníku, který jsme z pilnosti vyplnili a odeslali, jindy odklikneme něco na internetu a podobně.
PROHLÍDKA TAŠEK V OBCHODECH
dotaz občana: Nedávno jsem byl v obchodě vyzván, abych ukázal obsah tašky.
Protože jsem v životě nic neukradl, cítil jsem se trapně ponížen. Tašku jsem
nakonec ukázal, ale rád bych do budoucna věděl, jestli na to má personál prodejny právo.
odpověď: Většina z nás byla již určitě někdy v obchodě vyzvána k otevření
tašky a ukázání jejího obsahu. Mají to ve zvyku jednak pokladní, jednak
ochranka, jejíž pracovníci se díky své uniformě cítí velice důležití a dávají to
náležitě najevo. Přitom nemají naprosto žádnou větší pravomoc, než běžný občan, mohou tedy pouze dohlížet. Takže jak se v takové chvíli zachovat?
Je dobré vědět, že na prohlídku tašky tedy nemá právo ani pokladní
ani ochranka ani vedoucí prodejny, na to má právo pouze Policie České republiky. Vedoucí prodejny je však oprávněn nás zadržet do jejího příjezdu zadržet,
pokud bude mít podezření, že jsme něco odcizili. A jak bude v takovém případě
vše pokračovat? Vedoucí nás za škodolibých pohledů mnoha lidí, kteří také
stojí u pokladen, odvede do kanceláře a tam budeme čekat hodinu nebo dvě na
příjezd Policie, protože k takovýmto případům se nespěchá. Policie tašku prohlédne, nic nenajde, vedoucí se nám omluví a propustí nás. Ovšem kupující,
kteří viděli naše „zatčení“ jsou samozřejmě dávno pryč a tudíž nevidí, jak případ skončil a my jsme navíc ztratili spoustu času. Je tedy otázkou, jestli není
jednodušší (i když to poctivého člověka uráží a má snahu se “šprajcnout“) taš-
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ku ukázat hned a také hned odejít. Je to na každém z nás, pouze čtenáře seznamuji s jejich právem.
Josef Černý, spotřebitelský poradce
s dalšími dotazy ohledně spotřebitelských práv se můžete obracet na
tel. 494 371 638 nebo e-mail: hradec@spotrebitele.info

Zajímavosti - Česká NEJ
Katastrálně a vlastivědně
Nejvýše položené sídlo - Filipova Huť v okrese Klatovy, 1093 m n. m.
Nejníže položené sídlo - Hřensko v okrese Děčín, 130 m n. m.
Nejvyšší trvale obydlené místo - Televizní vysílač na Pradědu, 1 491 m
Nejníže položený bod - výtok Labe na hranici ČR u Hřenska, 115 m n. m.
Nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd - Lysá hora
Největší obec - hlavní město Praha, (1 186 900 obyvatel)
Nejmenší obec - Závraty v okrese České Budějovice, 14 obyvatel
Nejrozsáhlejší katastr obec - Ralsko na českolipsku
Nejvýchodnější obec - Bukovec
Nejzápadnější obec - město Hranice u Aše
Nejvýše položená železniční stanice - Kubova Huť (95 m n. m.), Šumava
Nejvyšší most - přes řeku Vltavu u Orlíka (Žďákovský most), 90 m
Nejvyšší hora - Sněžka, 1602 m n. m. v pohoří Krkonoš
Nejhlubší propast - Hranická, v okrese Přerov, -244,5 m
Největší chráněná krajinná oblast - Beskydy, 1160 km2
Největší národní park - Šumava, 685,2 km čtverečních
Nejdelší řeka - Vltava, 433 km
Největší plocha povodí - Labe, 51 103,9 km2
Největší přehradní nádrž - Lipno, plocha 4870 ha, max. hloubka 20 m
Nejobjemnější přehradní nádrž - Orlík (704 000 000 m3)
Největší jezero - Černé j. na Šumavě, plocha 18,4 ha, max. hloubka 39,8 m
Největší rybník - Rožmberk, plocha 489 ha, max. hloubka 6,2 m
Nejdelší rybník - Staňkovský rybník
Nejteplejší minerální pramen - Vřídlo v Karlových Varech, 72 ° C
Památky
Nejstarší kamenný most v ČR - Písek
Největší hradní zřícenina na území Moravy - Helfštýn
Nejstarší kamenný hrad na území ČR - Přimda
Nejstarší kamenná stavba v ČR - Budeč
Nejdelší a nejkomplikovanější skalní hrad - Pantheon (Vranov) v Českém ráji
Nejvýše položený hrad - Hrad Vítkův Kámen, 22 km JZ od Čes. Krumlova
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Nejstarší dochovaný kamenný hrad - Hrad Přimda, Plzeňský kraj
Nejstarší rozhledna - Rozhledna na Kleti
Nejvýše položená rozhledna - Rozhledna na Poledníku, Šumava
Největší sluneční hodiny i ve střední Evropě - Prachatice (rozpětí 7 m a ukazatel času je dlouhý 3 m)
Největší zvonková hra - Loreta na Pražském hradě (součástí je 27 zvonů a
zvonků o celkové hmotnosti 1 500 kg, které v roce 1694 odlil amsterodamský
zvonař Claudy Fremy)
Největší kašna - náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích
Nejmenší muzeum ČR - v obci Křenovy u Horšovského Týna, Minimuzeum vah
Ve světovém měřítku
Nejstarší univerzita: Karlova univerzita, založena v roce 1348, jedná se o nejstarší univerzitu ve střední Evropě
Nejstarší sklářská škola na světě - SPŠ sklářská v Kamenickém Šenově
Jediné divadlo s otočným hledištěm - zámecký park v Českém Krumlově
Nejdelší kolonády z našich lázeňských měst - Mariánské Lázně a Karlovy Vary
Nejstarší a největší skanzen - Rožnov pod Radhoštěm (1925)
Nejpamátnější hora – Říp
Největší sbírka drahokamů - Národní muzeum v Praze
Nejvzácnější historický klenot - svatováclavská koruna
Největší umělecky ztvárněné okno - katedrála sv. Víta v Praze
Všeobecná nej ...
Největší sluneční hodiny - Prachatice (rozpětí 7 m, ukazatel je dlouhý 3 m)
Nejvyšší budova - City tower, bývalá budova Českého rozhlasu, 109 metrů, 27
nadzemních a 3 podzemní podlaží
Nejvyšší Čech: Tomáš Pustina, měří 224 cm a je majitelem také největší boty
jakou kdo kdy v čechách nosil, jeho levá bota má velikost 39 cm
Evropa
Rozloha - 10 382 000 km2
Počet obyvatel - 700 000 000
Hustota zalidnění - 68 obyv./km2
Počet států - 43
Podíl rozlohy souše - 7%
Podíl rozlohy celého povrchu Země - 2%
Nejvyšší hora - Mont Blanc - 4 807 m (Francie, Itálie, Alpy)
Nejdelší řeka - Volha - 3 531 km (Rusko)
Největší ostrov - Velká Británie - 213 325 km2
Největší jezero - Ladožské (Rusko) - 18 135 km2
Největší činná sopka - Etna 3 323 m (Itálie)
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Největší poloostrov - Skandinávský - 774 000 km2
Nejlidnatější stát - Rusko - 107 000 000 (Evropská část)
Největší stát - Rusko - 3 955 800 km2 (Evropská část)

Zápis do 1. třídy

V první únorový den proběhl v naší škole zápis předškoláků. Ti k nám
do školy ale nepřišli poprvé. Už na začátku ledna se u nás byli podívat se svými učitelkami z mateřinky a nahlédli do vyučování v I. třídě.
V den zápisu se je, my učitelky, snažíme každým rokem co nejsrdečněji přivítat, abychom hned na začátku prolomily možný strach z neznámého
úkonu a v klidu tak mohly zjistit, jestli jsou na školu dobře připravené.
Letos se dostavilo celkem pět natěšených předškoláků. Celé zápisové
odpoledne bylo slavnostní, všechny děti přišly v doprovodu rodiny. Během zápisu se budoucí školáci představili, zazpívali nebo zarecitovali připravenou
písničku či básničku. Děti si také ověřily znalost barev a geometrických tvarů,
určovaly počet zadaných předmětů, doplňovaly číselnou řadu do 10, rovnaly
obrázky podle předlohy, měly nakreslit postavu a splnit další zajímavě věci,
které se u zápisu prověřují. Rodiče bedlivě sledovali, jak si jejich děti vedou a
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většina si je také fotografovala, aby měla na tento významný den v jejich životě památku.
A protože všichni budoucí školáci úkoly úspěšně zvládli, na závěr je
čekala odměna ve formě dárků a pamětního listu. Doufám, že se dětem ve
škole líbilo a že se, třeba i díky zápisu,
do ní boudu těšit. Na začátku září je
opět s potěšením přivítáme!

Na
základě
zápisu
byli
k základnímu vzdělávání v základní
škole, jejíž činnost vykonává Základní

škola a mateřská škola Bolehošť, okres
Rychnov nad Kněžnou ve školním roce
2012/2013 přijati:
Dáša Gottwaldová
Adam Silný
Jakub Kučera
Kamil Uhlíř
Adéla Rejdáková
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Učitelky v roli účinkujících
I letos jsme byli požádáni organizátory oslav MDŽ v Lipinách, abychom
něco málo s žáky nacvičili a přišli je potěšit svou přítomností. I letos však termín akce připadl na sobotu po jarních prázdninách, což přináší mnohá negativa. Máme zkušenosti, že některé děti se ještě z týdenního odpočinku nevrátí
domů, některé mezi tím onemocní. Stalo se nám, že někdo i zapomněl a zbytek
dětí už předem nemá zájem nacvičovat.
A jak to
dopadlo letos, vidíte na fotografii.
Nedalo se nic dělat,
s kolegyní
jsme si rozdaly
zbylé básničky a
improvizovaně
jsme
s přítomnými
dětmi pásmo odrecitovaly i odzpívaly. I přesto (nebo i právě proto?)
jsme byli odměněni
bouřlivým
potleskem. A oficiální
program
odpoledne
mohl
začít…
Ředitelka ZŠ a MŠ
Hana Boukalová

Lovci mamutů, aneb co pan Štorch nevěděl
Poslední týden v lednu jsme se těšili na pořad nazvaný „Lovci mamutů,
aneb co pan Štorch ještě nevěděl“. A ve čtvrtek 26. ledna k nám zavítal milý
pán, který si s námi dvě hodiny nejen povídal o této dávné době, ale také nás
seznámil s různými předměty. Nejdříve jsme jednoho našeho kamaráda převlékli do oděvu, který se pravděpodobně nosil v době kamenné, a vydali se na
cestu. Nejdříve, jsme se dozvěděli něco o obydlích, tedy spíše jeskyních a stanech. Potom jsme dostali hlad, tak jsme se seznámili s nástroji určených
k lovu zvířat. Ale syrové maso by nám nechutnalo, tak jsme si opravdu zkusili
rozdělat oheň. A povedlo se. Po chutném obědě z mamuta, jsme se trochu poveselili při hře na bubny. A blížil se konec našeho putování. Na závěr jsme si
vše znovu prohlédli a vyzkoušeli. I na naše všetečné otázky se nám dostalo odpovědi. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí. Bylo to fajn.
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Mgr. Denisa
Školníková
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Členská schůze

V úterý 13. března se konala v obecním hostinci členská schůze TJ Sokol Bolehošť. Na svém pravidelném ročním setkání došlo ke zhodnocení uplynulého roku a dále k diskuzi nad činností pro ten současný 2012.
Za oba oddíly byly předneseny zprávy o jejich činnosti. Oddíl Cvičení žen
se schází pravidelně a to v současné době v úterý a ve čtvrtek v tělocvičně školy. Účast je zde velmi proměnlivá, pravděpodobně vlivem ročního období, počasím, programem v televizi a nálady cvičenek. V minulém roce byla mnohdy taková účast, že byla kapacita tělocvičny maximálně vyčerpána. Oproti tomu
jsou období, kdy se scházejí třeba jen tři ženy. Oddíl divadelního spolku má již
dva roky „prázdniny“ a to z důvodu změn zaměstnání nebo mateřských povinností některých členů tohoto sboru. V současné době mají jednotliví herci na
rozmyšlenou asi dvě divadelní hry, které by měli snad ještě letos začít nacvičovat.
V tomto roce se členové sokolu chtějí zapojit do Letních gulášových
slavností, které proběhnou v srpnu. Další z aktivit, kterou by TJ chtěla obohatit společenský život v naší obci, je obnovení Masopustu. Ten však přijde na
řadu až počátkem následujícího roku.
za TJ Sokol
Petr Kubíček

Činnost Sokola Lipiny

Vážení spoluobčané, čas letí jako voda a je tu rok 2012. Dnes již můžeme říci, že zimu jsme přečkali a to i přes silné mrazy i nánosy sněhu (to
v Charkově na nádraží otevřeli dveře „dokořán"). Činnost SK se nezastavila a
klubovna byla v provozu pro veřejnost po celou dobu.
Oslavou „Silvestra“ jsme se rozloučili se starým rokem a přivítali ten
nový. V měsíci lednu využili naši klubovnu a tradiční pohostinnost hasiči obce
Bolehošť ke své výroční členské schůzi, Agrospol Bolehošť ke školení BOZP a
řidičů a myslivecké sdružení k „poslednímu střílení“.
V sobotu 11. 2. 2012 se ve slavnostně vyzdobené klubovně za účasti
řady hostů – starosty naší obce p. Kubíčka, zástupce ČASP p. Sršně a zástupců Agrospolu, hasičů a myslivců konala výroční členská schůze. Byly zhodnoceny výsledky činnosti za celé volební období, výsledky hospodaření a nastíněny úkoly pro další léta. Na rozdíl od naší vlády je hospodaření našeho sportov-
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ního klubu přebytkové a jsou vytvořeny
finanční
rezervy pro jeho
další činnost. To
se bohužel nedá
říci o naší vládě.
Ta se asi učila v
„Turecku
nebo
v Kocourkově“.
V tajných volbách
byl zvolen nový
výbor a revizní
komise.
S kytičkou
a přáním ženám
jsme oslavili tolik
před
nedávnou

dobou ještě zavrhovaný svátek
MDŽ. Se svým
programem přišly ženy pozdravit i děti ze ZŠ
Bolehošť a již
tradičně
svým
vystoupením
zpestřily svátek

ženy - sokolky,
tentokráte v podání pohádky "Červená
Karkulka".
Poděkování a uznání za
práci všem ženám
zaznělo z úst představitelů
KSČM,
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ředitele Agrospolu i dalších, kteří se tohoto svátku účastnili. Muži SK Sokola
zajistili perfektní obsluhu a bohaté občerstvení. Setkání, které trvalo více jak 8
hodin, při hudbě p. Krejči, bylo přijato pozitivně. Smích a radost byly vidět v
každém okamžiku.
Na cestě ke zdraví je
založena činnost oddílu cvičenek,
zejména
seniorek.
Zdravotní cvičení je koncipováno jako cvičební kurz určený všem – pro zdravé, tělesně
postižené, trénované i netrénované. Cvičení se koná každou středu od 17 hodin v ZŠ
Bolehošť. Nebojte se přijít relaxovat a nabít energií!
V neděli 18. 3. se konalo první kolo 4. ročníku
"Luštění křížovek". Bylo krásné odpoledne (asi proto se
nás sešlo pouze pět žen), ale
to nás neodradilo a při posezení venku na sluníčku jsme
každá úspěšně vyluštila 10
tajenek. Rozhodčí byla paní
M. Máslová, ceny předal p. M.
Máslo st. a pí B. Bartoňová.
Za odměnu a pro doplnění
energie jsme si všechny dopřály něco dobrého na zub
(bramboráčky, poháry, atd.).
I přes nepříznivé ekonomické podmínky větší části
populace
doufáme
v zachování vaší přízně a účasti na našich společenských akcích, na které vás
tímto srdečně zveme.
Pro nejbližší období pro Vás připravujeme:
18. 3. 2012 ........................................................................ „Křížovky“
27. 3. 2012 ............................................................. „Aranžování jara“
30. 4. 2012 ........................................................... „Pálení čarodějnic“
2. 6. 2012 .................................................................... „Dětský den“
21. 7. 2012 ............................................................. „Plážový volejbal“
za SK Sokol Lipiny
Šárka Hiršová
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Myslivecký podzim - zima

Činnost mysliveckého sdružení pokračovala
v měsíci říjnu
tradiční návštěvou
sokolníků.
Vycházka v Ledcích se vydařila, i
když drobné zvěře opět ubylo.
Koncem
měsíce
jsme
sklidili řepu, která nám dobře
narostla a finanční efekt byl
více než dobrý.
Sklidili jsme historicky nejvyšší
výnos 363 q. Zde se sluší poděkovat panu Rollovi st. za zapůjčení pole, osetí
atd.
Uspořádali jsme celkem
tři hony, při
nichž jsme prošli celou naší
honitbou.
10. prosince 2011 při
setkání důchodců
proběhla
společná akce s
bohatou zvěřinovou
tombolou, kterou se
nám
podařilo
zajistit. Akce byla oboustranně
kladně hodnocena a nebude-
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me se bránit v
pokračování tradice.
V
krutých
mrazech
jsme za finanční
pomoci obce Bolehošť
přeléčili
zvěř a zvýšeným
přísunem krmení zmírnili dopad
mrazu.
Začátkem března 3. 3.
2012 jsme do
pohostinství
Ledce svolali výroční členskou
schůzi. Přítomno
bylo 23 členů a
hostů. Hlavní zprávu přednesl náš nový hospodář pan Zdeněk Matyk, finanční
situaci zhodnotil
Ing. Josef Poláček, se zprávou
revizní
komise
seznámil
Jaroslav Lankaš. V
diskusi vystoupilo několik hostů.
Na závěr proběhlo hodnocení trofejí. Poděkování
za vzornou obsluhu patří paní
Tobiášové Martině.
Blíží se
snad jaro a nezbývá než doufat, že se přírůstky drobné zvěře oproti loňské sezóně zvednou, i když to vypadá zatím naopak.
za MS Bolehošť, předseda revizní komise
Ladislav Šimána
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DATUM

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

4. únor

- X. Společenský ples obcí .................... KS Obec. hostince

18. únor

- 117. Hasičský ples .................................. KS Obec. hostince

19. únor

- Dětský maškarní karneval ................. KS Obec. hostince

10. březen

- oslava MDŽ ........................................... Klubovna SK Lipiny

18. březen

- Luštění křížovek .................................... Klubovna SK Lipiny

27. březen

- Aranžování jara ..................................... Klubovna SK Lipiny

30. 3 a 14. 4. - Bolehošťské divadelní jaro ................. KS Obec. hostince
17. duben

- Putování za divadlem ................................................. zájezd

30. duben

- Pálení čarodějnic ........................................ Hřiště SK Lipiny

30. duben

- Pálení čarodějnic .......................................... Hřiště před OÚ

2. červen

- Dětský den ................................................. Hřiště SK Lipiny

23. červen

- Nohejbal. turnaj o Pohár starosty obce ... Hřiště před OÚ

21. červenec

- Turnaj v plážovém volejbale .................. Hřiště SK Lipiny

11. srpen

- Turnaj v plážovém volejbale .................. Hřiště SK Lipiny

18. srpen

- Letní gulášové slavnosti .......................... Hřiště před OÚ

1. září

- Závody v rybolovu ..................... Požární nádrž AGROSPOLU

7. – 9. září

- MVč v jízdě spřežení se zahr. účastí ..... Hřiště SK Lipiny

15. září

- Nohejbal. turnaj SDH Bolehošť ................. Hřiště před OÚ

28. – 30. září

- Sraz motorkářů .......................................... Hřiště SK Lipiny

21. říjen

- Vítání občánků ........ Společ. místnost OÚ (v Obec. hostinci)

10. listopad

- Divadelní představení .............................. KS Obec. hostince

1. prosinec

- Adventní rozsvícení ............................................... Zvonička

4. prosinec

– Aranžování Vánoc ...................................... Hřiště SK Lipiny

8. prosinec

- 11. Předvánoční setkání seniorů ............. KS Obec. hostince
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8. prosinec

- Myslivecká poslední leč ........................... KS Obec. hostince

9. prosinec

- Mikulášská besídka ............................ KS Obec. hostince

31. prosinec

- Silvestr ................................................. Klubovna SK Lipiny

(pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínů)
(podrobnější informace k jednotlivým akcím najdete na informačních deskách a
stránkách obce) www.obecbolehost.cz
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