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Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 9/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 11. 10.
2012 v obecním hostinci v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu:
M. Máslo, 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 M.
Máslová a ověřovatele zápisu byli
jmenováni M. Máslo a P. Prause. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/9/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Projednání žádostí o příspěvky
Obec obdržela každoroční žádost
Sdružení Orion z Rychnova n. K. ve
věci příspěvku na osobní asistenci
pro F. Havlíka na příští rok. Starosta
navrhl ponechat výši příspěvku 5
tisíc Kč i pro rok 2013.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Usnesení č. 2/9/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku na osobní asistenci F.
Havlíka
pro
Sdružení Orion
v Rychnově n. K. ve výši 5 tisíc Kč
pro rok 2013.
Další žádost obec obdržela z Divadla
S+H Praha (Spejbl a Hurvínek) na
příspěvek na prezentaci.
Hlasování: pro 0 : proti 9
Usnesení č. 3/9/2012
Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku na Divadlo S+H Praha.
Bod č. 3: Informace k projektu
Energetické úspory školy
Starosta seznámil přítomné s etapami výběrového řízení v projektu
zateplení ZŠ. Výběrové řízení musí
být rozděleno na dvě etapy: 1. Stavební práce - zateplení školy ve výši
2,64 mil. Kč (dotace bude činit
2,065mil. Kč) a 2. Dodávka - tepelné
čerpadlo ve výši 1,3 mil. Kč (dotace
bude činit 1,1 mil. Kč). Celková výše
projektu bude 4,2 mil. Kč a dotace
bude ve výši 73%. Z tohoto důvodu
bude náklad na výběrové řízení o 20
tisíc Kč (bez DPH) vyšší.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/9/2012
Zastupitelé schválili dvě samostatná výběrová řízení v projektu
zateplení a dodávky tepelného
čerpadla v ZŠ Bolehošť, s navýšením nákladů o 20 tisíc Kč (bez
DPH).
Bod č. 4: Informace k projektu RD
Solnická
Do konce roku 2012 musí být dle
dotačních podmínek hotová kanalizace a vodovod včetně kolaudace. Na
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další rok jsou naplánovány ostatní
práce (osvětlení, podloží komunikace, plynofikace). Celková výše nákladů bude 6,13 mil. Kč včetně projektové dokumentace.
Občané a zastupitelé byli seznámeni
s postupem stavebních prací. Paní
Fišerová se dotazovala, zda je realizační firma seznámena s úpravami
potrubí zasahující na jeji zahradu.
Starosta odpověděl, že vedoucí stavby se s tímto seznamoval při předání
stavby (tento týden).
Bod č. 5: Kalkulace ceny stavebních
parcel na Solnické
Na minulém zasedání byla schválena
cena 390 Kč/m2 stavební parcely.
Dle doplněného rozpočtu se zahrnutím dotace, budoucího prodeje plynovodu a DPH celého projektu se
výsledná cena pohybuje v rozmezí od
420 do 440 Kč/m2 včetně předpokládaných úspor za uložení zeminy
v katastru obce. Starosta navrhuje
430 Kč/m2, což je oproti původní
schválené ceně o 40 Kč navíc.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/9/2012
Zastupitelé schvalují cenu 430
Kč/m2 stavební parcel na Solnické a zároveň revokují původní
usnesení č. 5/8/2012. Důvodem
revokace je upravený výpočet ceny stavebních parcel na Solnické
včetně DPH a snížením nákladů
na výstavbu budoucím prodejem
plynovodu.
Bod č. 6: Rozpočtový výhled 20122015
Starosta
seznámil
zastupitele
s vypracovaným novým rozpočtovým
výhledem obce, který zahrnuje vyšší
rozpočtové příjmy obce dle aktuálního RUD (rozpočtového určení daní) a
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dále zahrnuje nové projekty obce
(ZŠ, Solnická a dětské hřiště) a již
známé výdaje oproti původnímu rozpočtovému výhledu. Vyšší daňové
příjmy budou ve výši cca 1,1 mil. Kč
a v rozpočtovém výhledu jsou ponížené o 15 – 20% dle aktuálního stavu ekonomiky.
Usnesení č. 6/9/2012
Zastupitelé berou na vědomí nový
rozpočtový výhled na roky 2012 –
2015 (viz příloha zápisu).
Bod č. 7: Běžná korespondence a
ostatní
Obec zajistila opravu komínu školy a
obecního hostince (16 tisíc Kč a 45
tisíc Kč), dále musel být opraven pro
letošní zimu kotel v ZŠ (80 tisíc Kč).
Dětská hřiště – předpokládaná dotace na malé dětské hřiště, původně
naplánované do Koutů, již není reálná (Královéhradecký kraj neuvolnil
přislíbené finance). Hřiště naplánované u školy – zde budou zahájeny
práce příští týden. Celý projekt bude
ve výši 330 tisíc Kč, obec bude financovat částku cca 100 tisíc Kč,
ostatní bude financováno z dotací.
OREDO – příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v obci bude dle
firmy Oredo dražší o 0,70 Kč/km,
tzn. v období 12/2012 – 12/2013
bude celková faktura ve výši 3 233
Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/9/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s financováním dopravní obslužnosti ve výši 3 233 Kč od firmy
OREDO.
Oprava obecní komunikace ve Spraších – obec uhradila 20 tisíc Kč, vět-
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ší část oprav hradila obec Očelice,
v jejichž vlastnictví je delší část
opravovaných komunikací.
Ve Lhotě byly opraveny prohlubně a
výtluky tento týden.
31. 8. 2012 proběhla školská rada –
usnesení viz příloha. Dále byla zmíněna nutnost nákupu nových PC do
školy
na
příští
školní
rok
2013/2014. Ředitelka školy zmínila
dále havarijní stav stolů a židlí ve
školní jídelně, které dosluhují.
Na tříděný odpad budou doplněny
zvony na bílé sklo, popelnice na kov
a ve Lhotě zvon na sběr papíru. Starosta veřejně poděkoval všem občanům, kteří třídí odpad a využívají
možnost zajištěného sběru odpadů.
Počty těchto občanů narůstají, což
se projevuje v navyšující se odměně
za zpětný odběr odpadů od firmy
EKO-KOM a Asekol. Předpokládá se,
že příští rok nebude třeba navyšovat
poplatek za komunální odpad, tzn.
zůstane
stávající
výše
500
Kč/osobu/rok.
Habeš – starosta zmínil situaci ve
věci příspěvků na zatrubený příkop
a vybudované vjezdy. P. Skokan zastupitelům navrhl výši 5 tisíc Kč
oproti původnímu požadavku 15 tis.
Kč a kompromisnímu návrhu obce
7,5 tisíce Kč, stejně se vyjádřili i p.
Lelák a p. Záhorský. P. Pražák souhlasil s výší návrhu obce, příspěvku
7,5 tisíce Kč, který již uhradil.
K tomuto tématu se vyjádřili přítomní občané, kterých se tato záležitost týká. Vzhledem k nekončícím
dohadům v této záležitosti zmínil
starosta i jednu z možností, odstranění stavby. Celá záležitost by tímto

mohla být po více jak třech letech
uzavřena. O dalším postupu není
v této chvíli rozhodnuto a jednání
bude dále probíhat.
Starosta zmínil plánované kulturní
akce, které proběhnou v obci do
konce roku.
Bod č. 8: Diskuze
P. Fišerová se dotazovala, v jaké fázi
je výstavba bioplynové stanice. Odpověď
na
tuto
otázku
není
v kompetenci obce, takže se odpovědi ujal zástupce firmy Agrospol Bolehošť, a.s. a zároveň zastupitel obce
I. Šimerda.
Bod č. 9: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 20 hod.
ukončil.

Zápis č. 10/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 8. 11. 2012
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen zastupitelstva (P.
Prause)
Ověřovatelé zápisu:
I. Šimerda, J. Baše
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 M.
Máslová a ověřovatele zápisu byli
jmenováni M. Máslo a P. Prause. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
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Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/10/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Na začátku zasedání se dostavili zástupci SDH Bolehošť (J. Netík, M.
Ježek, M. Netík, J. Miřijovský), aby
přednesli předběžný program a požadavky na 135. výročí založení SDH
Bolehošť, které bude v roce 2013.
Dále byl zastupitelům předložen návrh rozpočtu SDH na příští rok.
Bod č. 2: Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření
Starosta seznámil zastupitele se
zprávou hospodaření obce, která byla vypracována dne 25. 10. 2012
v kontrolní den na obecním úřadě.
Výsledek dílčího přezkoumání byl
„Bez závad“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu auditu z dílčího přezkoumání
hospodaření ze dne 25. 10. 2012 se
závěrem „Bez závad“
Bod č. 3: Schválení přijetí dotace na
výstavbu RD Solnická
Obec obdržela rozhodnutí o přijetí
dotace ve výši 600 tisíc Kč na projekt zasíťování stavebních parcel na
Solnické.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/10/2012
Zastupitelé souhlasí s přijetím
dotace na projekt zasíťování stavebních parcel na Solnické.
Bod č. 4: Schválení přijetí dotace na
výstavbu dětského hřiště
Obec obdržela rozhodnutí o přijetí
dotace na výstavbu dětského hřiště
v areálu místní školy.
Hlasování: pro 8 : proti 0
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Usnesení č. 3/10/2012
Zastupitelé souhlasí s přijetím
dotace na výstavbu dětského
hřiště v areálu místní ZŠ.
Bod č. 5: Podání žádosti o dotace z
POV
Starosta
seznámil
zastupitele
s možností podání několika druhů
žádostí z Programu obnovy venkova.
Jednou žádostí lze využít dotaci na
úroky u úvěrů, další na opravu komunikací a infrastruktury nebo vybudovat herní prvky. Po projednání
se zastupiteli a zvážení možností
bude starosta podávat žádost na dotaci na úroky z úvěrů (výše 50% zaplacených úroků) a opravu veřejného osvětlení ve výši 300 tisíc Kč (výše dotace do 50% z celkových nákladů projektu). Starosta dále uvedl, že
byly vypsány i další dotační tituly
(např. na změnu územního plánu).
V této věci starosta ještě zjistí podrobnosti do příštího zasedání.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/10/2012
Zastupitelé berou na vědomí podání žádostí na dotaci na úroky
z úvěrů a dotaci na opravu veřejného osvětlení.
Bod č. 6: Aktuální nabídky vlastníků
nemovitostí na Habeši
Obec obdržela vyjádření a nové nabídky na řešení situace ve věci poskytnutí finančních příspěvků na
zbudované vjezdy k nemovitostem a
zatrubení příkopu. Po seznámení s
došlou korespondencí byl starosta
pověřen zastupiteli, aby tyto nabídky
projednal po právní stránce. Tyto
nabídky všichni zúčastnění zastupitelé jednoznačně odmítají. Obec nemá možnost navyšovat rozpočet na
výdaje pro ZŠ dle podmínek, jak na-
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vrhují
v korespondenci
občané
z Habeše. Na příští zasedání bude
pozván p. Štěpánek (zhotovitel díla
na Habeši) ke konzultaci celé situace.
Bod č. 7: Úprava příjmů a výdajů
v rozpočtu dle skutečnosti
M. Máslová seznámila zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 5004,
které reaguje na aktuální stav příjmů a výdajů.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/10/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 5004
(viz příloha zápisu).
Bod č. 8: Schválení zadávacích a
majetkových smluv
Smlouva o dílo s firmou Strabag
v projektu RD Solnická
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/10/2012
Zastupitelstvo obce souhlasí s
uzavřenou
smlouvou
o
dílo
v projektu RD Solnická uzavřenou
s firmou Strabag.
Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou ve výši 1,7 mil. Kč, ve které je
oproti původnímu návrhu mj. nižší
úročení.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/10/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s uzavřenou smlouvou o úvěru
s Českou spořitelnou ve výši 1,7
mil. Kč.
Smlouvy o prodeji pozemků, které
byly realizovány v roce 2012 (Černý,
Jelen, Silný, Rathouský, Nováková).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 8/10/2012

Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s uzavřenými smlouvami o prodeji
pozemků dle zveřejněných záměrů.
Smlouvy o nákupu pozemků, které
byly realizovány v roce 2012 (Rathouský, Novák).
Hlasovaní: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 9/10/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s uzavřenými kupními smlouvami
(Rathouský, Novák).
Bod č. 9: Schválení smluv o věcném
břemenu – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu provést
stavbu (ČEZ / MATEX).
Starosta
seznámil
zastupitele
s navrhovanými smlouvami.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 10/10/2012
Zastupitelé souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene na Solnické a uzavřením
smlouvy budoucí o provedení
stavby na Solnické.
Bod č. 10: Projednání odstranění vybraných stromů
Starosta navrhl zastupitelům projednat odstranění některých stromů
na obecních pozemcích, které jsou
pro okolí nebezpečné (Lhota u rybníčku, školní zahrada, v ulici Pod
rybníky u Stodůlků).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 11/10/2012
Zastupitelé
souhlasí
s odstraněním stromů z obecních
pozemků ve výše zmíněných lokalitách a žádají o vydání povolení
ke kácení.
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Bod č. 11: Projednání záměru
k prodeji obecních pozemků (zahrady a ostatní plochy) – nyní žádosti
(Erben, Klapková, Kubíčkovi)
Jedná se o zveřejnění záměrů na
prodej zaplocených zahrad dle podaných žádostí. Další možnosti odkupu obecních pozemků starosta
projedná. Záměry budou zveřejněny
na úřední desce. Zastupitelé se
shodli ponechat cenu beze změny
(30 Kč/m2).
Zastupitelé byli seznámeni s dalšími
pozemky ve vlastnictví obce, které
jsou ale součástí zahrad jiných
vlastníků. Zastupitelé pověřují starostu, aby vybral zatím asi deset
označených pozemků a připravil jejich zaměření a záměr k prodeji.
Dále
starosta
předložil
mapu
s vyznačenými pozemky, které jsou
v majetku státu. Obec projedná a
požádá o bezúplatný převod do svého majetku. Jedná se především o
ostatní komunikace.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení 12/10/2012
Zastupitelé souhlasí s podáním
žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví státu do majetku obce Bolehošť.
Bod č. 12: Informace k projektu RD
Solnická
Cca do dvou týdnů budou ukončeny
veškeré práce. Došlo ke změně původní dohody u Fišerových, kteří
zamítli možnost opravy potrubí na
svém pozemku. Na pozemku u Fišerových bude upravena pouze kanalizační šachta.
Zastupitelé berou na vědomí aktuální situaci v projektu RD Solnická.
Bod č. 13: Běžná korespondence a
ostatní
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Na 24. 11. 2012 je naplánováno divadelní představení z Brna. Starosta
oslovil zastupitele s potřebou výpomoci při přípravě sálu na tuto kulturní akci. Příprava je naplánována
na pátek 23. 11. 2012 večer.
Další plánovanou akcí bude 1. 12.
2012 Adventní rozsvícení zvoničky –
zde bude třeba uskutečnit výzdobu
vánočních stromů a další práce. Je
domluven termín příprav na 27. 11.
2012 od 15:30 hod.
Tradiční setkání důchodců bude 8.
12. 2012 – na tuto akci budou
v sobotu dopoledne probíhat přípravné práce.
Starosta připravuje novou vyhlášku
na místní poplatek za svoz odpadu,
kde musí být zohledněni v kalkulaci
celkových nákladů na osobu/rok i
cizinci s trvalým pobytem v obci a
poplatek musí být vybírán i za nemovitosti, ve kterých není nikdo hlášen do trvalého pobytu. Výše tohoto
poplatku je stanovena jako za jednu
osobu/rok. Vyhláška musí být dle
aktuálních právních úprav, platných
od 1. 7. 2012.
Bod č. 14: Diskuze
M. Végsö poukázal na časté výpadky
elektřiny v obci. Starosta tuto situaci už řešil přes infolinku ČEZu, ale
uspokojivou odpověď dodnes nedostal.
Bod č. 15: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 22:10 hod.
ukončil.
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Informace občanům
Či n n o s t v o b c i
 příprava podkladů k rekonstrukci osvětlení u nádraží, u bytovek
a výměně vybraných svítidel
 doplnění nádob na bílé sklo a na
kovový odpad
 příprava a podání žádosti o dotaci na úroky z úvěrů a žádosti o
dotaci na rekonstrukci osvětlení
u nádraží a bytovek
 odstranění starých proschlých
stromů na veřejném prostranství
a na novém dětském hřišti
 průběžná oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
 Počátkem prosince byla dokončena 1. etapa výstavby stavebních parcel na Solnické. Během
podzimních měsíců zde byly vybudovány vodovodní a kanalizační sítě, vč. přípojek k jednotlivým
parcelám. V současné době je tato část výstavby zkolaudována. 2.
etapa bude následovat počátkem
jara a to výstavbou plynovodu,
elektrické sítě, veřejného osvětlení a spodních vrstev komunikací.
Zároveň dojde k úpravě stávající
šachty u zatrubněné vodoteče.
 V listopadu byla podána přihláška do dalšího ročníku soutěže
zpravodajů Rychnovska. Počátkem roku budou soutěžní zpravodaje k nahlédnutí v několika

městech a obcích regionu, kde
můžete Bolehošťský zpravodaj
podpořit svými hlasy. Zároveň
můžete hlasovat i na stránkách
Rychnovského deníku. Další informace budou zveřejněny na
webových stránkách obce a
v obecním rozhlasu.
S d ě le n í o b e c n í h o ú ř a d u
 Od 1.1.2013 vstoupila v platnost
nová vyhláška o poplatcích za
odpady. Tímto datem dochází
k několika důležitým změnám
v poplatkové povinnosti. Cena za
odpad je pro rok 2013 ponechána
ve výši 500 Kč/osobu. Novinkou
je poplatková povinnost pro cizince hlášené v naší obci a vlastníky i neobydlených objektů
k bydlení. Tato novinka se týká
nejen „chalupářů“, ale také občanů, kteří vlastní další dům, ve
kterém není nahlášen trvalý pobyt. Změny ve vyhlášce jsou
zpracovány na základě nového
zákona platného od 1.7.2012.
 Od 1.1.2013 byla upravena vyhláška o poplatcích. Zde byla odstraněna část vyhlášky pro stanovení poplatků za hrací a výherní automaty. Ostatní pravidla
vč. výše poplatků je beze změn.
 Od 1.1.2013 je v platnosti nová
vyhláška – Požární řád obce.
 Všechny vyhlášky jsou k dispozici na Úřední a elektronické desce
nebo na obecním úřadu.

Nové dětské hřiště
Koncem měsíce října se naše obec dočkala prvního dětského hřiště. Původně mělo být dokončeno již v průběhu letních prázdnin. Z důvodu velké poptávky a delší administraci projektu, se termín realizace posunul.
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Nové hřiště je sestaveno z prvků, které si děti samy navrhly a nakreslily. V
současné době je připraveno k provozu, ale okolní terén není ještě zatravněn, a
tak jej budou děti využívat patrně až na jaře.
Součástí hřiště jsou skluzavky, pružinové a vahadlové houpačky, skupinová
houpačka, bradla, lanový žebřík, prolézačky, lavičky a další.
Areál hřiště se nachází v části školní zahrady a je tedy dostupný především dětem ze základní školy, mateřské školy a školní družiny.
Na jaře 2013 dojde k II. etapě, kdy je naplánovaná výstavba parkoviště a nové
oplocení. Zároveň bude doplněn provozní řád, aby mohlo být hřiště dostupné i
mimoškolním dětem.
připravil Petr Kubíček
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Vítání občánků

Letošní vítání občánků proběhlo již po druhé v novém prostředí a to ve
společenské místnosti obecního úřadu, která se nachází v prvním nadpodlaží
obecního hostince.
V nedělní odpoledne 21. října jsme zde přivítali čtyři nové občánky, z
nichž byl jeden pro nemoc omluvený a všechny dárečky věnované obcí byly rodičům předány dodatečně, o několik dnů později.
Nové nejmladší občany naší obce přivítali společně starosta Petr Kubíček a místostarostka Drahomíra Záleská. Svým vystoupením přispěli také žáci
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základní školy. Slavnostní obřad nebyl příliš dlouhý, aby si po jeho ukončení
mohli všichni rodiče s dětmi i další hosté ještě posedět.
Rodičům a novým občánkům byly následně předány upomínkové
předměty a menší finanční dar s kytičkou. Na závěr nechyběl ani přípitek a focení v kolébce i společné.
(Originální fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na
obecním úřadu v elektronické podobě na předloženém nosiči.)

Putování za divadlem
V úterý 23. října pořádala obec další Putování za divadlem. 32 občanů
se vydalo autobusem do pražského Branického divadla na premiéru komedie
„Herci jsou unaveni“. V podání velmi známých herců jako je Svatopluk Skopal,
Jan Čenský, Vendulka Křížová, Naďa Konvalinková, Martin Zahálka a Malvína
Pachlová jsme shlédli skvělé představení z prostředí života herců. Herečka s
bohatým přítelem pozve na grilování několik svých kolegů z branže do jejich
venkovského sídla. Ráda by s nimi oslavila získání hlavní role ve filmu. Zábava
se rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata z hereckých šaten: scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví…. A hlavně také maso na barbecue.
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A myslíte, že šlo pouze o přátelské setkání? Není to tak jisté, neboť
přetvářky velmi rychle padají a večírek se rozjíždí. A jak dopadlo grilování? Bylo opravdu velmi, velmi „pikantní“! Celý večer byl jeden bujarý herecký večírek
s typickým francouzským šarmem a překvapivým dojezdem.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Adventní rozsvícení
Již druhým rokem připravili zastupitelé obce setkání občanů u příležitosti adventního rozsvícení zvoničky a
vánočních stromů, které se konalo v sobotu 1. prosince 2012 večer. Počasí se
celkem vydařilo, jen bylo znát, že je již
ledový prosinec. Občany mrazivý večer
přesto neodradil, a tak se přišlo podívat
ještě více lidí než první rok.
Připraveno bylo sváteční občerstvení. Horké svařené víno se podávalo
takřka nepřetržitě. Kromě toho byl připraven i čaj nebo grog, sladkosti pro děti,
linecké hvězdičky a grilovaná klobása.
Atmosféru tohoto času dále doplňovaly
vánoční koledy. Během akce si mohli zájemci vyzkoušet i roli zvoníka. Sedm statečných zvoníků z rodiny Hrochovi a
Fabiánovi, kteří se starají o místní tradici pravidelného zvonění ve sváteční poledne, obdrželi od obce Dekret zvoníka a malý dárek.
Počínaje tímto
dnem svítí v
naší obci nejen zvonička,
ale také několik obecních
nebo
soukromých
stromů.
Během krátkého přivítání občanů nebylo vhodné kazit návštěvníkům tento krásný podvečer nepříjemnými zprávami a tak si dovolím uvést menší připomínku
až nyní. Před zahájením jsme zjistili, že nějaké nenechavé ruce a hlava prázdná chtěly všem občanům zkazit radost a osvětlení na vánočním stromku přestřihaly. Díky pomoci blízkého souseda se podařilo vše včas opravit a stromek i
zvoničku rozsvítit. Bohužel, podobné vandalství není v naší obci ojedinělé a
dokonce se ho účastní i desetileté děti !!
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Předvánoční setkání seniorů a Myslivecká poslední leč
Adventní období je doprovázeno mnoha přátelskými setkáními a jinak
tomu není ani u nás. Obec Bolehošť, ve spolupráci s obcemi Ledce a Očelice,
připravila pro starší občany předvánoční setkání se svátečním pohoštěním a
s hudbou, které se konalo v sobotu 8. prosince v Obecním hostinci. Odpolední
program byl zahájen po 14. hodině starostou obce Bolehošť, po němž se představili se svým pásmem žáci Základní školy Bolehošť. K poslechu i tanci hrála
hudební skupina pana Nágla, FANTASY MUSIC. Připraveno bylo i domácí vánoční cukroví a společná večeře. Během hudební přestávky se představily i
mažoretky TÝNKY z Týniště nad Orlicí. Počínaje 18 hodinou volně navázala
Myslivecká poslední leč. Mnozí senioři zde zůstali, aby ochutnali zvěřinovou
kuchyni a při troše štěstí si mohli i něco odnést z myslivecké tomboly.

Je
škoda, že tohoto setkání
se nezúčast-

ňují všichni senioři, ale i tak
se přišlo pobavit více jak 80
občanů z uvedených obcí. Na
večerní program zde bylo návštěvníků jen o něco méně.
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Divadelní představení DON QUIJOTE de la Ancha

V sobotu 15. prosince se odehrálo v sále Obecního hostince
v Bolehošti představení Divadla klauniky Brno – DON QUIJOTE de la Ancha.
Původně se mělo uskutečnit o tři týdny dříve, ale z důvodu zranění hlavního
protagonisty muselo být přesunuto na nový termín.
Tuto vynikající
komedii pod vedením
Bolka Polívky, která je
nejhranějším představením v Evropě, zde sehráli dva umělci opravdu skvěle. Oba herci
postupně zapojili do děje na dvě desítky přítomných diváků, kteří
se tímto stali přímými
účastníky tohoto zábavného večera.

Divadelní představení mělo
i slušnou návštěvnost,
neboť
tuto
klauniádu
přišlo zhlédnout asi 110
diváků.
připravil Petr
Kubíček

,
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠEL:
81 let
72 let

Miloslav Syrový
Jaroslava Hainzová
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

91 let
88 let
75 let
85 let
85 let
86 let
81 let
70 let
82 let

Marie Štěchová
Jiřina Goisová
Jaroslava Nováková
Alena Janýrová
Jana Hanzalová
Vlasta Učíková
Miloslav Syrový
Zdeněk Jelen
Bohumila Kašparová

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

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

Nový jízdní řád autobusů na
lince Opočno – Týniště n. O. (a
zpět)
Další jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo na vyhledávači jízdních řádů.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Kde je pravda o třídění odpadů, aneb bouráme mýty
Taky jste viděli, jak svozová firma vysypala vytříděný odpad na jednu hromadu? Taky to máte ke kontejnerům na
tříděný odpad daleko? Anebo netřídíte, protože to stejně
nikdo nedělá? Omyl! My vás o tom přesvědčíme.
Proč bych třídil, když to nikdo nedělá?
V České republice aktivně odpady třídí dvě třetiny obyvatel. Většina Čechů tak považuje třídění za běžnou součást každodenního života. Nemusíme ihned třídit vše, stačí projevit dobrou vůli a začít třeba
jen s plasty či papírem.
Mám to daleko ke kontejneru
Nemáte. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad je
v současné době 106 metrů, ale stále se zkracuje. Podle průzkumů jsou lidé
ochotni jít k barevným kontejnerům i o čtyřicet metrů dál. Sběrná síť se neustále zahušťuje, k dispozici je už téměř 215 tisíc kontejnerů na tříděný odpad!
A navíc nemusíte ke kontejneru chodit účelově – vezměte psa na procházku,
nebo se tam stavte při cestě do práce.
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Nemám doma místo na tolik odpadkových košů
Nemusíte mít vyčleněnou místnost na odpadky! Ani nemusíte pořizovat speciální nádoby, i když dnešní moderní kuchyňské linky už dělené koše
na tříděný odpad mají. Stačí třeba jen papírová krabice na papír a igelitová
taška na plasty. Anebo dejte prostor dětem. Jejich fantazie nezná mezí a třeba
u vás doma vznikne originální a účelný prvek.
Třídit je jen móda, brzy to skončí
Myslíte? Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. Především na vesnicích se odpad, zejména z kuchyně, využíval v zemědělství. Od padesátých let
minulého století jsme pak začali třídit a sbírat papír ve školách,
v sedmdesátých letech se objevily první kontejnery na sklo a o dvacet let později pak i na plasty. Třídění odpadů se rozmáhá v posledních dvaceti letech ne
proto, že je to módní záležitost, ale proto, že je to způsob úspory energií, jejichž
spotřeba stále stoupá.
Svozové firmy stejně odpad vysypou na jednu hromadu
Proč by to dělaly? Připravovaly by se o peníze. Za každou uloženou tunu odpadů na skládce totiž musí platit a tak je pro ně výhodnější jednotlivé
komodity předat dále. V České republice je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad umí zpracovat jako druhotnou surovinu nebo ji recyklovat na hotové výrobky, se kterými se běžně setkáváme.
Proč tedy popeláři sesypávají všechny kontejnery do jednoho vozu?
Protože některá auta mají přepážku – podobně jako kontejnery na bílé
a barevné sklo – a mají možnost odvést více odpadů najednou. Znehodnotit vytříděný odpad tak může jen jedinec, který např. vylije olej do kontejneru na
papír. Ale to už je o zodpovědnosti každého z nás.
Více informací na www.jaktridit.cz

Každoročně pomáháme

I letos se naše děti zapojily do veřejné sbírky ve prospěch občanského
sdružení CPK – CHRPA .
CPK – CHRPA je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení,
které vzniklo 1. října roku 2003 po mnoha letech zájmu jeho členů a přátel o
jezdectví obecně, jezdecký sport, výchovu mladých koní a posléze o širokou ob-
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last hiporehabilitace. Hiporehabilitace je moderní metoda, při které se využívají
koně – jeho osobnosti a pohybu jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými
typy nemocí. Slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice.
Letos si mohly naše děti koupit "hlavolam bludiště" za 25 Kč. Částka
375 Kč, kterou jsme vybrali, bude použita na nákup nových koníků a jejich
výcvik. Řádně připravené a prověřené koně pak budou darováni do ústavů po
celé České republice a pomohou při hiporehabilatici.

Planetárium
Pro zpestření výuky jsme našim dětem nabídli exkurzi do hvězdárny a
planetária v Hradci Králové. Více než dvouhodinový program byl pro žáky zdrojem mnoha zajímavých informací z prvouky a přírodovědy, o kterých se učili
nebo se teprve budou učit. Mladším dětem (1. a 2. roč.) byl určen program Poprvé na hvězdárně, starším (3. - 5. roč.) Sluneční soustava. Všichni si mohli
prakticky vyzkoušet některá pozorování a získali odpovědi na různé zvídavé
otázky. Nevšední dopoledne se všem moc líbilo a doufáme, že jeho náplň napomohla rozvíjet vnímavost dětí a citlivé vztahy k přírodě.

Jak žít zdravě?
Na tuto otázku a na mnoho dalších měly odpovědět dva vzdělávací
programy, které se uskutečnily v naší škole.
První se jmenoval Škola Zdravé Pětky. Byl určen pro žáky 1. stupně
základních škol a seznamoval je s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na té si
děti na závěr i pochutnaly.
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Druhý program Hravě žij zdravě 2012, byl určen těm dětem, které mají
zájem naučit se zásady správné výživy a zdravého životního stylu. Jednalo se o
soutěž pro 5. třídy všech základních škol v České republice. Základní program
internetového kurzu byl strukturován na 4 týdny. Každý týden byla zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která dětem umožnila plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne. Cílem kurzu a soutěže bylo pracovat na změně stravovacích
návyků s důrazem na správnou
skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz
sledoval
mimo
jiné i pohybovou
aktivitu dětí a
snažil se motivovat je ke snížení
času tráveného
sledováním televize nebo hraním
počítačových her.

Ve škole byl Mikuláš
V předvečer svátku svatého Mikuláše chodí snad v každém městě i
vesnici skupinky v maskách představujících Mikuláše, čerta a anděla. Tento
obyčej přežil staletí a je stále velmi oblíbený.
Tuto tradici se snažíme uchovávat celé roky i u nás ve škole. Začne to
tak, že po škole je slyšet cinkot zvonku, který stále sílí a sílí – to, aby čert upozornil děti, že je tady! Některé malé děti mají před postavičkou v huňatém kožichu, s dlouhým červeným jazykem a pytlem strach. Mnohým se zadrhává
hlas a jen obtížně odříkavá svou básničku nebo písničku. Hodný Mikuláš a také paní učitelky se vždy zaručí, že není třeba nikoho brát do pytle a naopak
děti chválí. Za to jak byly hodné, poslušné a snaživé po celý rok dostanou malou nadílku. Dětem se uleví, napětí povolí a za rok zase na viděnou!
Mgr. Hana Boukalová
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Vánoce v mateřské škole
Pro rodiče jsme uspořádali vánoční besídku. Děti ve známém prostředí
předvedly rodičům, co se v MŠ za tři měsíce naučily. Program byl maximálně
zjednodušen, aby ho zvládli i ti nejmenší. Všechny děti si okamžitě získaly
sympatie a obdiv přítomných. Po skončení programu proběhlo krátké posezení
s pohoštěním.
A za několik dnů k nám přišel i „Ježíšek“. Nadílku oznámil zvonečkem.
Rozzářená dětská očka a radost z dárků je patrná i z pořízených fotografií.
Všem dětem na celém světě přejeme krásné a veselé Vánoce.
Hana Dubnová, uč. MŠ
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Činnost Sokola Lipiny

Činnost Sokola Lipiny se ani v nepříznivé dny tohoto období neuložila
k zimnímu spánku.
Ženy se se svým zdravotním cvičením přestěhovaly do tělocvičny ZŠ
v Bolehošti a oddíl kuželkářů jezdil „bojovat“ do kuželen královéhradeckého
kraje. Tito sportovci ve složení Prause P., Máslo M. ml., Baše M., Jirsa M. postoupili v neregistrovaných ze 4. do 3. ligy. Za úspěšnou reprezentaci jim patří
náš dík.
Příjemného prostředí Sokola a pohostinnosti našich členek opět využili
motorkáři z Čech a Slovenska, kteří ve dnech 5. – 7. 10. 2012 zorganizovali
tradiční „Sraz motorkářů“ s výjezdem po památkách našeho kraje. V sobotu se
sjelo na 40 posádek se svými stroji, které se zúčastnily, za krásného počasí,
soutěžního okruhu.
S blížícími se vánočními svátky jsme uspořádali besedu s ukázkou
aranžování Vánoc. Velmi poutavou přednášku o tradicích a trendech Vánoc
nás jako každý rok seznámila děvčata z květinky „Pomněnka“ v Kostelci nad
Orlicí. Jejich šikovné ruce vytvořily několik ukázek výzdoby jak na vánoční
stůl, tak i na dveře a okna, které byly následně volné k prodeji. Zájem o drobné doplňky i živé květy byl značný, i když větší počet návštěvníků by naše klubovna ještě pojala.
V průběhu tohoto období jsme průběžně na přání zákazníků zabezpečovali soukromé akce a setkání. Naposledy v pátek 14. 12. zde proběhlo ukončení roku zaměstnanců Agrospolu Bolehošť.
Pro své členy a sympatizanty připravujeme bohatého „SILVESTRA“ a
všem Vám tímto přejeme krásné svátky, hodně zdraví, štěstí a elánu pro další
dny roku 2013.
Klubovna je pro návštěvníky otevřena i přes zimu v režimu:

Út, Pá, So, Ne ............................................................. otevřeno od 18.00 hod.
Po, St, Čt ........................................................................................ zavřeno
za Sokol Lipiny, Šárka Hiršová
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Zpráva ze sboru
dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych Vám popřál v novém roce mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v pracovním i osobním životě. A nyní bych Vás seznámil s činností našeho hasičského sboru v nedávném
období.

19. září se uskutečnil 4. ročník v amatérském nohejbale trojic. Turnaj
se konal na hřišti před obecním úřadem. Začátek byl v 9 hodin ráno a startovné za družstvo bylo stanoveno na 150 korun. Závodů se zúčastnilo celkem šest
družstev. První příčky obsadila družstva hráčů z Třebechovic pod Orebem.
Hasičský stánek po celou dobu turnaje i po jeho skončení zajišťoval občerstvení.
29. září se od 9 hodin ráno konal branný trénink pro naše dětská
družstva. Trať byla v lese kolem písníku u Lipin a měřila dva kilometry. Na trati bylo šest stanovišť: střelba, topografie, vázání uzlů, technické prostředky,
dovednosti na laně a zdravověda. Na každém stanovišti bylo vždy několik členů, kteří děti zkoušeli z daných dovedností a hodnotili je za to. Pro děti to byla
příprava na nadcházející závody.
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6. října se účastnily mladší děti našeho hasičského kroužku branného
závodu požární všestrannosti hry Plamen v Bystrém v Orlických horách. Závod
začal v 8 hodin ráno a celkem se ho zúčastnilo 28 družstev mladších hasičů.
Družstvo našich dětí obsadilo krásné sedmé místo. 14. října byli přítomni vyslanci našeho sboru na okrskové schůzi v Přepychách. Za sbor byl vyslán bratr
místostarosta sboru Jaroslav Miřijovský, bratr velitel Jan Ježek a bratr vedoucí mládeže Jan Baše ml.
26. října se uskutečnil
výlet pro děti z hasičského
kroužku do ZOO ve Dvoře Králové. Tento týden byl v ZOO pojat tematicky, jako týden duchů s dlabáním dýní. 27. října
byl bratr vedoucí mládeže Jan
Baše ml. na školení vedoucích

mládeže v Bystrém v Orlických horách. 4. listopadu se
konala výborová schůze za
účasti devíti členů výboru a
jednoho hosta. Byl sepsán
předběžný rozpočet sboru na
další rok a rozpočet na 135.
výročí sboru v následujícím
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roce. Na závěr byly schváleny termíny nadcházejících akcí. 8. listopadu se zúčastnil bratr starosta sboru Milan Netík schůze hasičských starostů v Opočně.
Tentýž den byli zástupci našeho sboru přítomni na zasedání obecního zastupitelstva, kde předložili návrh na rozpočet pro další rok. Také diskutovali se zastupiteli o zřízení IČA pro náš sbor. 12. listopadu se konala v hasičské klubov-

ně v obecním hostinci členská schůze. Schůze se zúčastnilo celkem 14 členů.
9. prosince uspořádal náš sbor na sále obecního hostince Mikulášskou nadílku pro děti. Začátek byl od 14 h. Vstupné na besídku bylo dobrovolné. Sešlo
se zde mnoho rodin s dětmi. Nechyběl ani Mikuláš s andělem a čerty.
Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na hasičský ples, který
se bude konat v obecním hostinci dne 23. února 2013.
Za SDH Bolehošť připravil kronikář sboru, Michal Franc
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Z činnosti MS Bolehošť

Druhý týden v říjnu jsme přivítali v naší honitbě sokolníky. Je to již
několik let tradiční setkání, kdy jim umožníme lov většinou v katastru obcí
Ledce a Klášter.
Hned druhý den jsme uspořádali brigádu na sklizeň krmné řepy. Úroda byla dobrá, a tak jsme získali opět nějaké finance do pokladny sdružení.
Jako každý rok bylo řepné pole v péči pana Rolla st., kterému tímto děkujeme.
S příchodem zimního počasí jsme začali přikrmovat zvěř. Zbudovali
jsme nové krmelce, některé jsme byli nuceni zrušit.
Uspořádali jsme dva hony, v Ledcích a v Bolehošti. Bolehošťský s poslední lečí se spojil se setkáním důchodců. Připravili jsme bohatou zvěřinovou
tombolu a jsem přesvědčen o tom, že se tato leč podařila. Děkujeme obci za zajištění hudby a propagaci celé akce.
Myslivecké sdružení Bolehošť přeje všem veselé svátky, hodně zdraví a
štěstí v novém roce.
Lovu zdar
za MS Bolehošť, předseda revizní komise
Ladislav Šimána
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Kysané zelí

Hlávkové zelí vyžaduje úrodné, dobře prohnojené půdy. Je náročné na vláhu,
potřebuje půdu s vysokou vododržností. Stejně jako ostatní brukvovité rostliny, i zelí bývá napadeno běláskem zelným nebo dřepčíkem olejkovým.

Výsev semen
Rané kultivary hlávkového zelí se vysévají v polovině února do skleníků a pařenišť. Mezi jednotlivými semenáčky udržujte vzdálenost alespoň 15 centimetrů. Polopozdní až pozdní odrůdy hlávkového zelí lze v teplejších oblastech vysít v polovině dubna přímo na pole či záhon. V chladnějších polohách se doporučuje začít s výsevem až po 15. květnu.

Výsadba sazenic
Předpěstované sazenice se sázejí ven od poloviny května. Důležité je i pravidelné střídání stanoviště. Rané odrůdy bývají vysazovány ve vzájemné vzdálenosti
50 x 50 centimetrů, polorané odrůdy 60 x 60 centimetrů a polopozdní až
pozdní odrůdy 70 x 60 centimetrů.

Vhodný pěstební substrát
Hlávkové zelí vyžaduje propustnou půdu, dobře zásobenou živinami. Proto je
vhodné na podzim, při orbě či rytí, přidat větší množství chlévského hnoje smíchaného s uleželým kompostem, nejlépe s nadrobno nasekanou trávou.

Zálivka a hnojení
Hlávkové zelí je náročné na zálivku - špatně snáší nedostatek i nadbytek vody.
Při nedostatku vody rostliny zakrňují, při nadbytku vody dochází k poškození
kořenového systému.
Rostliny během vegetace přihnojujeme hnojivem pro košťáloviny. Hnojivo by
nemělo obsahovat mnoho dusíku - při přehnojení dusíkem dochází ke ztrátě
sytosti barvy. Také hrozí vyšší riziko napadení hlávky běláskem zelným. Během vegetace rostliny pravidelně okopáváme a plejeme.
Délka vegetačního období je u raných odrůd 120 – 130 dní, u pozdních 150 –
160 dní a pozdní odrůdy dozrávají po 180 dnech.

Sklizeň a skladování hlávkového zelí
Hlávkové zelí sklízíme ručně - probírkou. Sklízí se ve fázi dosažení minimální
předepsané hmotnosti. Zvláště pečlivě se musí sklízet zelí určené pro dlouhodobé skladování. Z hlávky odstraňujeme manžetové listy a zakracujeme košťál.
Kromě raných odrůd se všechny ostatní odrůdy sklízejí jednorázově. Skladu-
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jeme v chladných místnostech s teplotou okolo 0°C a vzdušnou vlhkostí 85 90%.
Tzv. krouhárenské zelí se sklízí od října do konce listopadu, někdy i
v prosinci.
Na závěr sklizně se konaly tzv. „Mačinkové zábavy“. Mačinkami se ozdobily
stěny, stoly a okna sálu a veselí mohlo začít.
(Pozn. mačinky jsou malé nedozrálé hlávky zelí, které vyrostou na seříznutém
košťálu po hlavní sklizni, což trvá přibližně 4 - 6 týdnů)
V této době je již po sklizni, zelí dokvasilo a my se můžeme těšit na to, jak se
nám letos povedlo. Zároveň tímto končí naše příspěvky o zelí, kterými jsme vás
chtěli alespoň částečně seznámit s historií i současností pěstování, sklízení,
zpracování a samozřejmě konzumací či dalším využitím.
Na webových stránkách obce můžete najít i některé místní nebo regionální recepty. Máte-li však ten svůj, osvědčený, který používala již vaše prababička,
můžete se podělit s ostatními a zaslat nám ho. Rádi ho přidáme mezi ostatní.
připravil Petr Kubíček

Upozorňujeme občany, že v části obce Habeš se
začala tvořit černá skládka. Jelikož takovéto chování není v katastru obce ojedinělé, budou tyto
případy řešeny pod pokutou až 50 000 Kč !!

POZVÁNKA

na Společenský ples obcí
který se koná 26. ledna 2013
v Obecním hostinci v Bolehošti
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