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Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 11/2012
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 20.12.2012
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zas. (D. Záleská
přítomna od 17:20 hod)
Omluveni: 1 člen zas. (I. Šimerda)
Ověřovatelé zápisu: B. Roll, M. Végsö
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 17.00 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována M.
Máslová a ověřovatelé zápisu byli
jmenováni B. Roll a M. Végsö. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/11/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Projednání a schválení vyhlášky o poplatcích za odpady
Starosta
seznámil
zastupitele
s novou obecně závaznou vyhláškou
za provoz systému sběru a třídění
odpadů č.1/2012 na základě nového
zákona č. 565/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (ve výpočtu nákladů na provoz systému na obyva-
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tele a rok musí být nově zahrnuti i
cizinci
s dlouhodobým
pobytem
v obci
a
objekty,
které
jsou
v katastru obce a není v nich nikdo
hlášen k trvalému pobytu). Dle propočtu je výše nákladů na jednoho
obyvatele v průměru 766,- Kč/rok.
Výše poplatku v roce 2013 zůstává
dle nové vyhlášky ve stejné výši jako
v roce 2012, tj. 500,- Kč/osobu/rok
+ zůstávají úlevy, které byly
v předchozí vyhlášce. Poplatek za
nevyužívané nemovitosti v obci, jejichž vlastníkem je občan s trvalým
pobytem v obci, je po slevě ve výši
200,- Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0 (dostavila
se D. Záleská)
Usnesení č. 2/11/2012
Zastupitelstvo obce schválilo novou vyhlášku č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívaní a odstraňování
komunálních odpadů
Bod č. 3: Projednání a schválení vyhlášky o místních poplatcích
Zastupitelé projednali novou vyhlášku o místních poplatcích č. 2/2012
(psi, užívaní veřejného prostranství,
ubytovací kapacity). Oproti předchozí vyhlášce byla vyjmuta část o výherních hracích přístrojích.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/11/2012
Zastupitelstvo obce schválilo novou vyhlášku č. 2/2012 o místních poplatcích.
Bod č. 4: Projednání a schválení vyhlášky Požární řád obce
Starosta
seznámil
zastupitele
s návrhem požárního řádu obce.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/11/2012
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Zastupitelé schválili nový požární
řád obce č. 3/2012.
Bod č. 5: Projednání situace u nové
výstavby na Habeši
Starosta přečetl došlou korespondenci občanů z Habeše s nabídkou
finančního vyrovnání za vybudované
vjezdy a zatrubněný příkop. Shrnul
stav, který začal v lednu 2008, kdy
je první zmínka na zbudování vjezdů
a zatrubení příkopu. Po diskuzi mezi
přítomnými vlastníky nemovitostí
z Habeše, kterých se to týká, p. Štěpánkem (zhotovitelem stavby) a zastupiteli vzešel závěr, že zastupitelé
jednomyslně trvají na již sníženém
finančním příspěvku 7500,- Kč/za
nemovitost. Smlouvy starosta připraví v lednu. Nabídka od občanů
byla, že částku uhradí všichni pod
podmínkou, že příspěvek nepůjde do
rozpočtu obce, ale jako úhrada za
nákup materiálu pro školu. Zastupitelé požadují úhradu příspěvku obci
vzhledem k tomu, že xxxxx již částku uhradil. Po dohodě pan xxxxx a
pan xxxxx uhradí 7500,- Kč jednorázově na účet obce a pan xxxxx žádá o splátkový kalendář, který bude
upřesněn ve smlouvě. Podpisem
smluv a úhradou příspěvků bude
celá záležitost po pěti letech uzavřena.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/11/2012
Zastupitelé schválili navrženou
výši příspěvku 7500,- Kč/za nemovitost na zatrubněný příkop a
vjezdy k nemovitostem u novostaveb na Habeši a pověřují starostu
obce k podpisu smluv na tento
příspěvek.
Bod č. 6: Schválení smlouvy s ČEZ

Jedná se o smlouvu na výměnu nového jističe (místo 32A na 64A)
v rozvodné skříni vedle budovy úřadu u plotu Jarkovských.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/12/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s novou smlouvou na nový jistič
se společností ČEZ.
Bod č. 7: Rozpočtové provizorium
2013
Starosta
seznámil
zastupitele
s rozpočtovým provizoriem na rok
2013, do doby než bude schválen
nový rozpočet obce na rok 2013 (viz
příloha zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/11/2012
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s rozpočtovým provizoriem na rok
2013.
Bod č. 8: Žádost na odkup pozemku
Obec obdržela žádost od manželů
xxxxx z Bol. Lhoty na odkup celého
pozemku před jejich nemovitostí
směrem k silnici. Po projednání se
zastupitelé usnesli, že nesouhlasí
s prodejem
celého
pozemku
z důvodu toho, že pod pozemkem
jsou vedeny inženýrské sítě. Odkup
se vztahuje pouze na zaplocenou
část obecních pozemků včetně nutného zarovnání.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 8/11/2012
Zastupitelé
nesouhlasí
s prodejem pozemku před nemovitostí xxxxx v Bolehošťské Lhotě
manželů xxxxx.
Bod č. 9: Projednání koeficientu daně z nemovitosti
Zastupitelstvo projednalo problematiku daně z nemovitosti a v roce
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2013 nebude měnit koeficient daně
z nemovitosti a nadále pro rok 2013
platí stávající vyhláška č. 8/2009.
Bod č. 10: Projednání podání žádosti
k přípravě nového Územního plánu a
projednání výzvy k dotaci na pořízení Územního plánu
Byla projednána situace kolem
územního plánu. Je prodloužena
lhůta na změnu územního plánu
z roku 2015 na pozdější termín. Starosta může zažádat o dotaci.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 9/11/2012
Zastupitelé souhlasí s podáním
žádosti o vytvoření nového územního plánu obce Bolehošť.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 10/11/2012
Zastupitelé souhlasí s pověřením
starosty obce jako kontaktní osoby, pro podání žádosti a zpracování územního plánu.
Bod č. 11: Běžná korespondence a
ostatní
Česká abilympijská asociace zaslala
žádost obci na provozní příspěvek.
Zastupitelé navrhli této žádosti nevyhovět z důvodu, že upřednostňují
regionální sdružení. Rozpočet obce
neumožňuje v současné době vyhovět všem žádostem.
Hlasování: pro 0 : proti 8
Usnesení č. 11/11/2012
Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku pro Českou abilympijskou asociaci.
Starosta seznámil zastupitele se
zprávou firmy AQUA Servis Rychnov
nad Kněžnou. Cena vody na příští
rok zůstává stejná, tj. 34,65 Kč/m3
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bez DPH. Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
ZŠ Bolehošť – výše faktury za opravu
kotle byla 72tisíc Kč. Je třeba souhlasu zastupitelů, aby škola mohla
tuto fakturu uhradit ze svého účtu.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 12/11/2012
Zastupitelé souhlasí s úhradou
faktury za opravu kotle z účtu ZŠ
Bolehošť.
IRBOS – Starosta seznámil zastupitele s obsahem mandátní smlouvy
na projekt RD Solnická. Jejím obsahem je: sestavení rozpočtu, zadávací
řízení na dodavatele stavby, technický dozor investora a koordinace
BOZP. Zároveň předložil došlou fakturu na částku 78tisíc Kč k uvedené
smlouvě. Výše nákladů a rozsah služeb byl průběžně projednáván dle
nabídek firmy Irbos.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 13/11/2012
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
mandátní smlouvu na projekt RD
Solnická a pověřují starostu
k podpisu této smlouvy.
Sběr a likvidace nebezpečného odpadu – firma Ekopart zaslala obci
nezávaznou nabídku. Dříve tuto likvidaci zajišťovala firma Odeko
Týniště n. O., která měla smlouvu
s firmou Ekopart. Od roku 2013 je
možné
sepsat
smlouvu
přímo
s vybranou firmou. Zastupitelé berou na vědomí nabídku firmy Ekopart z Vamberka.
Bod č. 12: Diskuze
Na Habeši opět vzniká černá skládka. Starosta nabídl zastupitelům, že
nechá umístit ceduli s upozorněním
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na výši pokuty za odkládání odpadů
ve výši 50tisíc Kč ke zmíněné skládce.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 14/11/2012
Zastupitelé souhlasí a pověřují
starostu
k umístění
cedule
k černé skládce na Habeši.
Inventury – byla naplánována inventura
v obecním
hostinci
na
5.1.2013. Starosta později upřesní,
v kolik hodin bude inventura provedena.
Plán kulturních akcí – Nejbližší akce
je naplánována na 22.12.2012 od
15:30 hod před obecním úřadem
pod názvem Koledy naživo, kde
v půlhodinovém programu vystoupí
kvarteto kapely Valanka s vánočním
programem. Byl dojednán termín
letních gulášových slavností na
17.8.2013. Celý kalendář plánovaných akcí bude upřesněn v lednu.
Zastupitelé projednali podanou žádost paní xxxxx na odklízení sněhu
u nich v ulici. Zastupitelé berou na
vědomí dle informací od starosty, že
odklízení sněhu probíhá v rámci
možností dostupné techniky, kterou
má k dispozici firma Agrospol.
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5005, které
upravuje rozpočet podle skutečných
příjmů a výdajů.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 15/11/2012
Zastupitelé schvalují rozpočtové
opatření č. 5005 (viz příloha zápisu).
B. Roll požádal zastupitele o pověření k zastupování obce Bolehošť

v honebním společenství na VH
v roce 2013.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 16/11/2012
Zastupitelé pověřují B. Rolla pro
zastupování za obec v honebním
společenství.
Bod č. 13: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 20:15 hod.
ukončil.

Zápis č. 1/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 17. 1. 2013
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: 2 členové zas. (M. Máslo,
B. Roll)
Ověřovatelé zápisu: Z. Miřijovská, D.
Záleská
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována M.
Máslová a ověřovatele zápisu byly
jmenovány Z. Miřijovská, D. Záleská.
Zastupitelstvo schvaluje program
zasedání zastupitelstva (viz příloha
zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/1/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
program zasedání.
Bod č. 2: Porada kulturního výboru
Se zástupci kulturního výboru (H.
Boukalová, Š. Hiršová, M. Netík) byl
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projednán plán kulturních a sportovních akcí na rok 2013. (viz příloha zápisu).
Bod č. 3: Nabídka zpracování průkazů energetické náročnosti budov
Starosta informoval zastupitele o povinnosti zajistit energetický štítek u
veřejných budov. Obec do 1.7.2015
prozatím nemusí energetický audit
zajišťovat. Budova ZŠ má energetický štítek zpracován již v projektu.
Bod č. 4: Zmocnění zástupce pro
valnou hromadu společnosti AQUA
Servis Rychnov n. Kn.
Starosta navrhl zastupitelům, že
bude obec zastupovat na valné hromadě společnosti Aqua Servis Rychnov nad Kněžnou.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/1/2013
Zastupitelé souhlasí se zastupováním obce starostou P. Kubíčkem na valné hromadě společnosti Aqua Servis Rychnov n. Kn.
Bod č. 5: Uzavření smlouvy na výběrová řízení pro projekt školy
V současné chvíli je zadávací dokumentace již na ministerstvu pro
místní rozvoj a očekává se její schválení. Zastupitelé projednali pověření
starosty obce k podepsání smlouvy o
dílo na zadávací řízení k tomuto projektu.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/1/2013
Zastupitelé schválili smlouvu o
dílo a za obec pověřují starostu
k podpisu smlouvy o dílo na organizaci výběrových řízení pro
projekt školy.
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Bod č. 6: Ustanovení komise pro výběr dodavatelů k projektu školy a
otevírání obálek
Bylo projednáno sestavení hodnotící
komise
pro
výběr
dodavatelů
k projektu školy:
Za firmu IRBOS Čestice – p. Libotovský, náhradník p. Myšák R.
Za obec – P. Prause, P. Kubíček, M.
Végsö, I. Šimerda
Bude se jednat o výběr dodavatelů
k projektu školy, výběr dodavatele
stavby (stavební práce) a dodavatele
změny vytápění (dodávky). Tato komise je zároveň ustanovena pro otevírání obálek s došlými nabídkami.
Jako náhradníci do komise byli
ustanoveni: J. Baše, M. Máslo, B.
Roll, D. Záleská.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/1/2013
Zastupitelstvo obce ustanovilo
komisi pro výběr dodavatelů
k projektu školy a otevírání obálek.
Bod č. 7: Žádost pečovatelské služby
pí. Luňákové
Obec obdržela žádost Agentury domácí péče z Českého Meziříčí na finanční příspěvek pro rok 2013. Dle
přiložených dokumentů tuto službu
využívá 12 občanů z Bolehoště. Dále
byly k žádosti přiloženy kopie dokladů prokazující, jak bylo naloženo
s finančním příspěvkem zaslaným
v roce 2012. Starosta navrhuje ponechat stejnou výši příspěvku jako
v roce 2012, tj. 5 tisíc Kč. Tato částka bude zahrnuta do rozpočtu roku
2013.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/1/2013
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s finančním
příspěvkem
pro
Agenturu domácí péče v Českém
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Meziříčí a jeho zahrnutí do nového rozpočtu pro rok 2013.
Bod č. 8: Projednání smlouvy s ACT
Plus Dobruška
Zastupitelé projednali novou smlouvu s firmou ACT Plus Dobruška,
která zajišťuje službu připojení internetu v obci. Obecní úřad a škola
má připojení zdarma.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/1/2013
Zastupitelé
pověřují
starostu
k podpisu smlouvy s firmou ACT
Plus Dobruška na zajištění provozu internetu v obci.
Bod č. 9: Projednání smlouvy se společností ODEKO
Jedná se o smlouvu včetně příloh,
která specifikuje podmínky svozu a
likvidace odpadů v obci. Zastupitelé
smlouvu projednali a přesné znění
podmínek ještě starosta probere
s firmou před schválením a podpisem smlouvy.
Bod č. 10: Běžná korespondence a
ostatní
Všechny obce mají nově ministerstvem financí povinnost zřídit si účet
u České národní banky, který bude
určen především pro zasílání dotací
a daňových příjmu, které byly
v předchozích letech zasílány na
běžné účty obcí. Jedná se o další ztížení administrativy obce.
Obec obdržela z mateřské školy kritéria pro přijetí dětí a také termín
zápisu do mateřské školy, který zveřejnila.
Obec obdržela žádost na příspěvek
na vydání brožury Bezpečnost na

silnici. Zastupitelé tuto žádost odmítají.
Hlasování: pro 0 : proti 7
Usnesení č. 7/1/2013
Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku na brožuru Bezpečnost na silnici.
Dotace na územní plán – samotný
územní plán přijde na cca 200tisíc
Kč. Bude vypsáno poptávkové řízení
na výběr projektanta.
Katastrální úřad Rychnov n. Kn. –
starosta zjišťoval, které pozemky
jsou v majetku státu a zda lze zažádat o bezplatný převod do majetku
obce. Pozemky vhodné k převodu
jsou již vyřešené a o zbývající je
možnost usilovat pravděpodobně
pouze soudní cestou (pozemky nebyly v majetku obce, ale pouze
v užívání). Na některé se patrně
vztahují restituce.
Bod č. 12: Diskuze
Hasiči – byly jim předány pokyny
z Královéhradeckého
kraje
k podmínkám JPO.
Příprava společenského plesu: jsou
naplánovány zatím dvě brigády (na
středu a pátek před plesem) na přípravu sálu, tomboly apod.
Bod č. 13: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 20:15 hod.
ukončil.

Zápis č. 2/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 21. 2. 2013
na obecním úřadě v 18 hodin.
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Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: 3 členové zastupitelstva
(D. Záleská – dostavila se ve 21:10
hod, J. Baše, P. Prause)
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, B. Roll
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována M.
Máslová a ověřovatele zápisu byli
jmenováni M. Végsö a B. Roll. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/2/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
doplněný program zasedání.
Bod č. 2: Schválení výsledků výběrového řízení k projektu školy
Starosta seznámil zastupitele se situací ve věci výběrového řízení na
dodávky
v projektu
Energetické
úspory ZŠ a MŠ Bolehošť. V této věci
je vedeno trestní řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu pletichy,
kterého se měla dopustit některá
z přihlášených firem. Výběrová komise navrhuje zrušit výběrové řízení
podle zákona o veřejných zakázkách
č. 137/2006 Sb., § 84 odst. 2 písm.
e).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/2/2013
Zastupitelstvo obce rozhodlo o
zrušení výběrového řízení na dodávky, v projektu Energetické
úspory ZŠ a MŠ Bolehošť.
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Dále starosta navrhl vypsat nové výběrové řízení na tyto dodávky.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/2/2013
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s vypsáním nového výběrového řízení na dodávky v projektu Energetické úspory ZŠ a MŠ Bolehošť
a pověřují starostu k vypsání tohoto výběrového řízení.
Výběrové řízení na stavbu v projektu
Energetické úspory ZŠ a MŠ Bolehošť proběhlo v pořádku. Přihlásilo
se 11 uchazečů (viz příloha zápisu).
Při hodnocení nabídek pověřenou
komisí byly některé firmy vyřazeny,
jelikož nesplňovaly podmínky zadávací dokumentace a byla vybrána
firma s nejnižší cenou (dle podmínek
zákona), kterou byla firma p. Václav
Daněk ze Solnice.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/2/2013
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyřazení
nabídek
firem
z výběrového řízení pro nesplnění
podmínek v zadávací dokumentaci na stavbu v projektu Energetické úspory ZŠ a MŠ Bolehošť.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 5/2/2013
Zastupitelstvo schválilo doporučení pověřené komise a rozhodlo
o vítězné nabídce (nejnižší cena)
podané firmou pana Václava
Daňka ze Solnice v projektu
Energetické úspory ZŠ a MŠ Bolehošť.
Bod č. 3: Projednání příspěvku pro
MAS nad Orlicí
Starosta informoval zastupitele o
činnosti MAS nad Orlicí a o žádosti
na příspěvek na provoz, než budou
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vypsány nové dotační tituly. Vzhledem k letošnímu rozpočtu a skutečnosti, že obec není členem MAS, zastupitelé navrhli této společnosti nepřispět.
Hlasování: pro 5 : proti 0 : zdržel se
1 (Kubíček)
Usnesení č. 6/2/2013
Zastupitelé
nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku společnosti MAS nad Orlicí.
Bod č. 4: Žádost o příspěvek společnosti PFERDA
Obec obdržela žádost od společnosti
Pferda z Rychnova nad Kněžnou. Tato žádost bude znovu projednána na
příštím zasedání při schvalování
rozpočtu pro rok 2013.
Bod č. 5: Schválení uzavření smluv
za odpady s podnikateli
Jako v loňském roce mají možnost
místní podnikatelé a živnostníci uzavření smlouvy s obcí na svoz a likvidaci odpadů vzniklých podnikatelskou činností. V loňském roce této možnosti využilo několik podnikajících subjektů a v rozpočtu obce to
znamenalo příjem cca 18tisíc Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/2/2013
Zastupitelé pověřují starostu obce
k sepsání smluv na svoz a likvidaci odpadů s místními podnikateli.
Bod č. 6: Projednání změn do nového ÚPO
Bylo projednáno, že po zveřejnění
možnosti podávání návrhů na změny
v územním plánu, obec obdržela
prozatím k dnešnímu dni jednu žádost.

Bod č. 7: Pronájem bytu v obecním
hostinci
Obec obdržela žádost na pronájem
bytu v obecním hostinci. Vzhledem
ke stávající situaci, kdy došlo
k havárii vody a pojistné události,
která není ještě dořešena a dojde ke
stavebním úpravám tohoto objektu,
zastupitelé tuto žádost zamítli.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 8/2/2013
Zastupitelstvo obce zamítlo podanou žádost na pronájem bytu
v obecním hostinci.
Bod č. 8: Projednání nabídek na
oplocení hřiště
Zastupitelé projednali došlé nabídky
ve výběrovém řízení oplocení dětského hřiště u místní ZŠ. Práce budou
rozděleny
do
několika
etap
s ohledem na návrh rozpočtu pro
letošní rok. Dosud obec obdržela
pouze dvě nabídky a v pátek 22. 2.
2013 budou doručeny další dvě.
V letošním roce je naplánována výstavba nového oplocení podél chodníku, které je v havarijním stavu a
nebezpečné. Dále bude vybudována
prozatímní (kamenitá) parkovací
plocha pro několik vozidel. Výběr
dodavatele se uskuteční po obdržení
všech nabídek.
Bod č. 9: Nabídka na prodej akcií
Obec obdržela nabídku na prodej
akcií České spořitelny od firmy Finance Zlín, která byla i časově omezená (termín končí 22.2.2013). Zastupitelé navrhli akcie neprodávat.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 9/2/2013
Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s prodejem akcií České spořitelny.
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Bod č. 10: Dodatek smlouvy
s firmou AQUA Servis Rychnov n.
Kn.
Obec obdržela dodatek smlouvy na
pronájem vodovodu, ve kterém došlo
k navýšení nájmu o 33tisíc Kč, tj.
nájem v letošním roce bude 333tisíc
Kč. Do konce února bude uhrazena
částka 100tisíc Kč. V případě nevyužití zbývající části nájmu na opravy
vodovodu v průběhu roku, bude požádáno o vrácení zbývající části.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 10/2/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 14
smlouvy s firmou AQUA Servis
Rychnov n. Kn. a souhlasí s tímto
dodatkem o pronájmu vodovodu.
Bod č. 11: Schválení smlouvy
s firmou ODEKO
Ve smlouvě došlo k drobným změnám oproti loňskému roku: svoz papíru bude měsíční, protože při 14-ti
denním svozu nedojde k naplnění
zvonu na papír. Dále byl doplněn
počet nádob na tříděný odpad.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 11/2/2013
Zastupitelstvo obce souhlasí se
smlouvou na zajištění svozu odpadů v obci s firmou ODEKO
Týniště n. O. a pověřují starostu
k podpisu této smlouvy.
Bod č. 12:
Schválení dodatku
smlouvy o úvěru
V této smlouvě došlo k úpravě
v bodě termínu čerpání úvěru, který
byl prodloužen do konce února
2013.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 12/2/2013
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s dodatkem smlouvy o úvěru od
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České spořitelny v bodu prodloužení termínu čerpání úvěru do
roku 2013 a pověřují starostu
k podpisu tohoto dodatku.
Bod č. 13: Projednání rozpočtu
Finanční výbor předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2013.
Došlo ke snížení příspěvku od Khk
na státní správu o 50%, oproti předchozím letům. Ve výdajích byla vyřazena položka příspěvku na dojíždějící žáky (45tisíc Kč), které bude nově
řešeno rozpočtovým určením daní
dle avíza z KHK. V letošním roce dostávají obce příspěvek i na žáky, kteří navštěvují školu zřízenou obcí
mimo trvalý pobyt. Byly probrány
jednotlivé položky a návrh bude zveřejněn na úřední desce. Předběžný
termín schválení rozpočtu bude na
veřejném zasedání 14.3.2013.
Bod č. 14: Běžná korespondence a
ostatní
Byla podána žádost místní ZŠ na
příspěvek na plavecký výcvik žáků.
Hlasování: pro 7 : proti 0 (dostavila
se D. Záleská ve 21:10 hod)
Usnesení č. 13/2/2013
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s poskytnutím příspěvku na plavecký výcvik žáků místní ZŠ.
Dále byla přednesena zpráva o organizaci výuky ZŠ Bolehošť na školní
rok 2013/2014.
Byla projednána smlouva na údržbu
zeleně v Lipinách, kterou zajišťuje
Sokol
Lipiny
svou
technikou.
Smlouva zajišťuje příspěvek ve výši
3000,- Kč/rok na PHM a další náklady s tím spojené
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 14/2/2013
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Zastupitelstvo obce souhlasí se
smlouvou na příspěvek pro Sokol
Lipiny na údržbu zeleně.
Dále byla projednána změna pronájmu bytu v budově obecního úřadu
s ohledem na změnu některých zákonů. K úpravě nájemní smlouvy a
navýšení nájmu dle platných předpisů dojde v následujících měsících.
Obec má v úschově (nyní již v majetku) tři nalezená kola. Starosta navrhuje tato kola odprodat např. na
náhradní díly, jelikož jsou více než
půl roku nalezená a po zveřejnění
těchto nálezů se majitelé nepřihlásili. Zastupitelé navrhují částku 100,Kč za kus.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 15/2/2013
Zastupitelé souhlasí s prodejem
nalezených kol za 100,- Kč/ks.
Kulturní výbor bude rozdělen podle
činnosti a náplně na výbor pro občanské záležitosti (jubilanti), kulturní výbor (akce) a redakce zpravodaje.
Na obec byla podána žaloba pro neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu hrubého porušení pracovní kázně na pracovišti
p. xxxxx. Starosta oslovil právního
zástupce, který bude obec v této věci
zastupovat. Toto řízení bude spojené
i s náklady obce.
Obec obdržela dvě žádosti na uspořádání sbírek použitého ošacení.
Z důvodu nedostatku personálu a
vyhovujících prostor nebude taková
sbírka uspořádána.
Bod č. 15: Diskuze

Bylo
zřízeno
WiFi
připojení
k internetu v budově obecního úřadu a na jaře je naplánováno stejné
připojení k internetu i v klubovně
hasičů.
OREDO upravilo dopravní obslužnost a je navrženo zrušení mnoha
spojů, které se ale netýkají naší obce.
Bod č. 16: Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a zasedání ve 23:15 hod.
ukončil.

Zápis č. 3/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 14. 3. 2013
v obecním hostinci v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
17 hostů
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu:
J. Baše, I. Šimerda
Zapisovatel: Ing. Marcela Máslová
Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce Petrem Kubíčkem. Za
zapisovatele byla jmenována M.
Máslová a ověřovatele zápisu byli
jmenováni J. Baše a I. Šimerda. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/3/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a
doplněný program zasedání.
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Bod č. 2: Schválení rozpočtu obce na
rok 2013
Z. Miřijovská seznámila přítomné
občany s návrhem rozpočtu pro rok
2013 dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby (viz příloha zápisu).
Starosta podrobněji doplnil přehled
o zažádané dotace, které nejsou
součástí
rozpočtu,
a
porovnal
s rozpočtem roku 2012.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/3/2013
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
rozpočet pro rok 2013 dle jednotlivých
paragrafů
rozpočtové
skladby.
Bod č. 3: Schválení záměru obce o
prodeji pozemků na Solnické
Starosta informoval o průběhu prací
na Solnické. Seznámil přítomné
s ukončením I. etapy. Po případném
prodeji některých parcel bude možné
pokračovat II. etapou (komunikace,
osvětlení, elektrika, plyn). Starosta
navrhuje zveřejnit záměr na prodej
parcel na Solnické.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/3/2013
Zastupitelé
souhlasí
se zveřejněním záměru č. 2/2013
na prodej parcel.
Bod č. 4: Žádost o příspěvek společnosti PFERDA
Obec obdržela žádost od společnosti
Pferda z Rychnova nad Kněžnou na
poskytnutí finančního příspěvku.
Starosta navrhl stejnou výši poskytnutého příspěvků 5000,- Kč (pět tisíc)pro rok 2013 jaká je schválena
na ostatní žádosti (Orion, hospic
Červený Kostelec, Agentura domácí
péče České Meziříčí).
Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel 1
(Végsö)
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Usnesení č. 4/3/2013
Zastupitelé
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč pro přijatou žádost společnosti Pferda
Rychnov nad Kněžnou.
Bod č. 5: Projednání nabídek na
oplocení hřiště
Osloveno bylo pět firem a nabídku
poslaly čtyři firmy (Štěpánek, Hynek
Opočno, Novák Týniště, Stavibet Č.
Meziříčí). Pan Štěpánek a Hynek si
prohlédli a zhodnotili situaci na místě. Pan Štěpánek mimo jiné navrhl
provést opravu dešťové kanalizace.
Po projednání jednotlivých nabídek
starosta navrhl hlasovat pro jednotlivé firmy. Prozatím by se jednalo o
vybudování úseku podél chodníku,
kde je plot v havarijním stavu.
Hlasování:
Štěpánek: pro 5x (Máslo, Végsö,
Prause, Roll, Záleská)
Hynek: pro 1x (Kubíček)
Stavibet: pro 2x (Baše, Miřijovská)
Novák: pro 1x (Šimerda)
Usnesení č. 5/3/2013
Zastupitelé vybrali firmu p. Štěpánka Opočno a pověřují starostu
k podpisu smlouvy o dílo na vybudování oplocení dětského hřiště
v úseku
podél
chodníku
s firmou Štěpánek Opočno.
Bod č. 6: Úprava OZV č.1/2012 a
č.2/2012 + jejich schválení
Obec
obdržela
připomínky
k vydaným OZV č. 1/2012 a OZV č.
2/2012 ze strany ministerstva vnitra. Obec tyto vyhlášky odeslala
k připomínkování už v listopadu
2012, ale odpověď přišla v datové
zprávě koncem února 2013. Jedná
se především o drobné formální
úpravy textu.
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Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/3/2013
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č.
1/2013 o místním poplatku za
provoz systému a ruší OZV č.
1/2012.
Změny v textu vyhlášky OZV č.
2/2012 o místních poplatcích se týkají přesné citace zákona daňového
řádu.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/3/2013
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č.
2/2013 o místních poplatcích a
ruší OZV č. 2/2012.
Bod č. 7: Optimalizace sítě podacích
pošt
Starosta seznámil přítomné občany
se změnami v provozu místní pošty,
kdy dojde ke zkrácení pracovního
úvazku a úpravě otvírací doby. Dále
bude v obci pošta doručována motorizací z Týniště n. O. P. Máslo vznesl
dotaz, proč SMO (Svaz měst a obcí)
nehájí zájmy obcí, aby nedocházelo
k omezování služeb pro občany. Starosta odpověděl, že právě prostřednictvím SMO se podařilo prosadit
nebo naopak připomínkovat mnoho
důležitých zákonů. Rozsah služeb
České pošty, státního podniku, je
bohužel dán i zákony a vyhláškami,
kterými se Česká pošta řídí. Konkrétnější informace jsou na webu
SMO.
Bod č. 8: Zpráva o bezpečnostní situaci za 2. pol. 2012
D. Záleská přečetla zprávu o bezpečnostní situaci v obci vypracovanou Obvodním oddělením policie ČR
Týniště nad Orlicí.

Bod č. 9: Zpráva o výkazu odpadů
Starosta shrnul situaci o likvidaci
odpadů v obci za rok 2012 (viz příloha zápisu). V letošním roce bude
opět uspořádán sběr velkoobjemového odpadu (kontejner) ve dvou
termínech: na jaře asi v polovině
dubna a na podzim cca v říjnu. Dále
starosta vyzval místní spolky, sdružení a všechny občany k zapojení do
akce „Zelená sobota“. Tento den by
došlo na sběr odpadků po obci a jeho svoz v pytlích, které poskytne
obec. Termín bude ještě upřesněn.
Bod č. 10: Shrnutí období za rok
2012 v obci + plán na rok 2013
Starosta seznámil přítomné se zprávou činnosti obce za rok 2012 a výhledovými akcemi v roce 2013. (viz
příloha zápisu).
Bod č. 11: Informace ke změnám
v regionu a ve státní správě
Starosta
seznámil
přítomné
se změnami ve státní správě, které
byly zavedeny v posledním období.
Mezi tyto patří změna rozpočtového
určení daní, ze kterých vyplývají
vyšší příjmy pro menší obce. S tím je
i spojeno naopak snížení příspěvku
na správu (pro naši obec o cca 50
%). Ke zrušení došlo u příspěvků na
provozní výdaje na dojíždějící žáky
do jiných škol (obec doplácela
v minulých letech kolem 50tisíc Kč)
– viz příloha zápisu. Starosta zmínil i
problematiku financování a stav dopravy a zdravotnictví v našem regionu.
Se stavem našeho zdravotnictví
v našem kraji seznámil přítomné
MUDr. M. Végsö.
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Bod č. 12: Běžná korespondence a
ostatní
Starosta přednesl požadavek M.
Máslové na zkrácení pracovního
úvazku z osobních důvodů a tím
uvolnění pozice referenta státní
správy na 50% úvazek. Na toto místo bude zveřejněna Veřejná výzva
k obsazení pracovního místa a uveřejněna na úřední desce. Tímto se
pracovní úvazek rozdělí na dvě pracovní místa, nedojde ke zbytečnému
navyšování mzdových prostředků a
nebude omezen chod obecního úřadu. Proti tomuto řešení byli Z. Miřijovská a J. Baše, kteří sdělili, že je to
pro obec nevýhodné.
Dále starosta zmínil informace ke
zrušenému výběrovému řízení na tepelné čerpadlo do školy, kde byly řešeny problémy pro porušení zákona
ze strany přihlášených firem. Jedná
se o vyšetřování policie pro trestní
čin pletichy ve veřejné zakázce.
Z toho důvodu byla tato veřejná zakázka minulé zasedání zastupitelstva zrušena. Dále proběhlo výběrové řízení na stavbu (v projektu Energetické úspory ZŠ a MŠ), které proběhlo v pořádku. Na minulém zasedání zastupitelstva byla vybrána
firma. Starosta žádá zastupitele
o pověření
k podpisu
smlouvy
s touto vybranou firmou p. Daňka ze
Solnice.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/3/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k podpisu
smlouvy
s vybranou firmou p. Daňka ze
Solnice na stavbu v projektu
Energetické úspory ZŠ a MŠ.
Ve čtvrtek 14. 3. 2013 byla podána
žádost na zřízení běžného účtu u
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ČNB v Hradci Králové, který je povinný pro všechny obce v ČR od letošního roku. Na tento účet budou
zasílány veškeré dotace a daně ze
státního rozpočtu, případně EU. O
praktické stránce tohoto nařízení lze
jen polemizovat, jelikož se jedná jen
o další administrativní zátěž a navyšování bankovních poplatků pro
obec.
Dále byla projednána přijatá žádost
manželů Joštových na pokácení
stromu u jejich nemovitosti, který je
ale na obecním pozemku. Vzhledem
ke zdravotnímu stavu tohoto stromu, navrhl starosta zastupitelům
jeho pokácení. Odstraněny budou
také dvě jabloně s prohnilým kmenem před ubytovnou a v Koutech.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/3/2013
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s pokácením stromu v těsné blízkosti nemovitosti č.p. 79 a č.p.
43 na obecním pozemku.
Bod č. 13: Diskuze
Byl přednesen návrh p. Jarkovským
na udržování stojanů na kola, přístřešku a pozemku na nádraží.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o
obecní majetek, není v možnostech
obce toto zajistit. Nahodilou údržbu
zeleně zajistí zaměstnanec obce.
M. Máslo pozval přítomné na nedělní
luštění křížovek pořádaných SK Sokolem Lipiny na hřišti v Lipinách od
14 hod.
Bod č. 14: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za
pozornost a zasedání ve 20:40 hod
ukončil.
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Záměr obce o prodeji „zaplocených“ pozemků
Již koncem roku 2011 byla zahájena dlouhá etapa prací, které mají za
úkol udělat pořádek v pozemcích ve vlastnictví obce. Především se tento záměr
bude dotýkat fyz. osob (občanů), kteří užívají pozemky jako své zahrady apod.
Tato záležitost není ničím specifická pro naši obec a podobně tuto situaci muselo či musí řešit i ostatní města a obce. Většina současných uživatelů o
této situaci vědělo nebo ji tušilo. Možností, jak tato situace vznikla, je více. Asi
nejčastější jsou případy staré již desítky let, kdy si k vlastnímu pozemku majitel oplotil další část zahrady, kterou si např. ústně “předjednal“ se zástupci
obce. Před rokem 1990 nebyly tak kvalitní záznamy v katastru jako dnes, často se zaměňovalo či spojovalo právo vlastnické a uživatelské (obojí bývalo bez
rozdílu zaneseno v katastrálních mapách).
Tyto a další příčiny ve výsledku znamenají, že ač uživatelé tento majetek
řádně nenabyli, mnoho let a mnohdy i generací jej využívali, někdy i v dobré
víře, že pozemek je jejich. Někteří za tento pozemek hradili i daň z nemovitosti,
což lze dnes uznat jako určitý způsob nájmu za užívání.
Vzhledem k tomu, že pořádek dělá přátele a je i v zájmu uživatele pozemku tyto záležitosti uvést do právního stavu, obec tento záměr připravila a
realizuje. S ohledem na připravované změny v zákonech, které chtějí mj. obcím
dát povinnost, aby jakýkoliv majetek prodávaly formou dražby, je ten správný
čas dát tyto věci do pořádku.

Zpráva o výkazu odpadů za rok 2012
Náklady:
směsný komunální odpad (173 t) ................................................. 336 136 Kč
tříděný sběr ................................................................................... 73 752 Kč
objemný odpad .............................................................................. 13 716 Kč
nebezpečný odpad.......................................................................... 11 820 Kč
odpadkové koše a úklid .................................................................. 12 000 Kč
celkem ................................................................................... 447 424 Kč
+ náklady na nové nádoby, pytle, administrativu, propagaci
Příjmy:
poplatky od občanů ..................................................................... 247 957 Kč
poplatky za rekreační objekty ......................................................... 15 000 Kč
poplatky od ostatních původců ...................................................... 18 000 Kč
z příspěvků a náhrad za odpady ..................................................... 42 232 Kč
celkem ................................................................................... 323 189 Kč
Rozdíl ....................................................................................... - 124 235 Kč
náklady na osobu celkem .................................................................... 838 Kč
náklady na osobu po odečtu příspěvků za tříděný odpad .................... 759 Kč
Počet sběrných míst .....................................................................................9
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Materiál
Barevné sklo
Bílé sklo
Plast
Papír
Směsný komunální odpad

Hmotnost
celkem za rok
2012
2 830 kg
1 370 kg
7 422 kg
3 410 kg
173 310 kg

Hmotnost
na občana
4,93
2,39
12,93
5,94
301,93

kg
kg
kg
kg
kg

umístění
v regionu
(12 obcí)
12.
3.
6.
9.
10.

Výsledek lze shrnout dlouhodobě vysokými náklady na směsný odpad.
V regionu mají některé obce množství SKO o 30-50% nižší. Podobně nízké
hodnoty máme u barevného skla, kde se ale ukazuje, oproti množství bílého
skla, že se u nás tato surovina již více třídí!

Zpráva o činnosti za rok 2012
Shrnutí důležitých bodů z činnosti obce:
 příprava dokumentace, výběrové řízení na dodavatele stavby a následně výstavba stavebních parcel na Solnické a ukončena 1. etapa prací
 příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Ener. úspory
ZŠ a MŠ Bolehošť“
 výstavba dětského hřiště u školy
 změna smlouvy o pojištění majetku obce
 výběr dodavatele elektřiny dražbou
 zaměření a prodej prvních pozem. v užívání občanů, ale ve vlastnictví obce
 společenské akce: divadla v Bolehošti i v Praze, Společenský ples, Gulášové
slavnosti, Vítání občánků, Rozsvícení zvoničky, Setkání seniorů a další akce místních organizací
 tvorba nových webových stránek obce s nabídkou několika služeb
 digitální ústředna místního rozhlasu
 úprava ploch a vybavení na hřišti před OÚ
 oprava kotle ve škole
 oprava komínů ve škole a na hostinci
 oprava a čištění některých kanalizačních vpustí a potrubí
 oprava komunikace ve Spraších
 příprava podkladů pro rekonstrukci osvětlení v ulici k vlakovému nádraží
 průběžná údržba veřejného osvětlení, rozhlasu, veřejné zeleně apod.

Poštovní služby u nás
Nejen v posledních týdnech, ale již několik roků se hovoří a píše o změnách České pošty, které se týkají především v omezení služeb na malých
poštách. Za uplynulé roky bylo již z různých (obvykle ekonomických) důvodů
uzavřeno několik nejmenších pošt. V některých obcích se podařilo dohodnout
na „náhradním“ řešení a to „přesunutí“ vybraných poštovních služeb pod
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správu obce nebo například do obchodní sítě KONZUM. Nabídka poštovních
služeb na těchto pracovištích může obsahovat např. jen vydávání poštovních
zásilek nebo i téměř kompletní nabídku vč. podávání zásilek, bankovních služeb, prodej cenin atd.
Po mnoha fázích vyjednávání mezi zástupci České pošty, obcí, svazů,
krajů i poslanců byly některé záměry přehodnoceny a rozsah omezování služeb
snížen. Tomuto jednání se nevyhnula ani naše obec, ačkoliv jaký bude záměr
ČP nebo jiného poskytovatele těchto služeb za několik let, nelze předvídat.
V současné době nebude v Bolehošti žádné služby České pošty zajišťovat obec, ani jiná organizace. Podobně jako v Přepychách nebo Ličně, dojde
k úpravě provozní doby na místní poště. Nabídka služeb zůstává beze změny a
donášku bude zajišťovat motorizovaná jednotka z Týniště n. O. Nová provozní
doba bude předem oznámena Českou poštou.

Prodej nálezů – jízdních kol
Obec Bolehošť nabízí k odprodeji nalezená kola, která se stala majetkem obce
po uplynutí zákonné šestiměsíční lhůty od doby nalezení. Cena za kus je 100
Kč. Záznam o nálezu byl již dříve zveřejněn na úřední desce, v obecním rozhlasu a zpravodaji.
Zájemci k zakoupení mohou kontaktovat Obecní úřad Bolehošť.
 pánské kolo (s vysokými řidítky, modré)
 dámské kolo (typ ESKA, modré, s malými koly)
 dámské kolo (typ ESKA PREMIÉR, černo-zelené, s košíkem)

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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XI. Společenský ples

Plesové období bylo v plném proudu a snad každý kulturní sál zaplnily
v uplynulé týdny taneční páry i jednotlivci. Dámy zde měly možnost představit
své nové róby a účesy, pánové naopak obleky a naleštěné lakýrky. A jinak tomu nebylo ani v Bolehošti. V tu dobu to byl již v pořadí druhý ples této sezóny.

V sobotu 26. ledna se v kulturním sále Obecního hostince sešli občané
na svém již XI. reprezentačním Společenském plese obcí Bolehošť, Ledce, Očelice, Přepychy Jílovice a Vysoký Újezd. Zahájení proběhlo po 20 hodině starostou obce Bolehošť Petrem Kubíčkem a následně celý večer doprovázela hudební skupina RUBIKON. Pořadatelé pro letošní ročník tohoto oblíbeného plesu
připravili nevšední program a to vystoupení party štíhlých mužů, v převleku za
známé popové hvězdy, s názvem TRAVESTI SHOW Praha, které na pódium
uvedl pan Luboš Šmída. Během dvou představení zde nejen zazpívali, ale také
pobavili svými převleky a vtipy všechny hosty. Na půlnoční přestávku byla připravena krátká soutěž o hlavní ceny tomboly.
Kromě zábavy byl samozřejmě připraven i bohatý výběr občerstvení.
Nutno také dodat, že občané okolních obcí mohli využít i svozové autobusy,
které návštěvníky ve dvou časech také odvezli zpět domů. Ačkoliv byly poslední
dny celkem mrazivé, prostředí uvnitř bylo příjemně vyhřáté a tváře přicházejících hostů při dobré náladě brzy roztály. A mnohým toto vydrželo až do nedělního rána, neboť poslední tanečníci odcházeli před půl čtvrtou hodinou ranní.
Na závěr patří poděkování všem dobrovolníkům a organizátorům za
věnovaný čas přípravám tohoto plesu a bohaté tomboly, na které se podílely
především pořádající obce a podnikatelé místní i z okolních obcí a měst.
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připravil Petr Kubíček

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠEL:
48 let

Ing. Jana Sedláková

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

70 let
94 let
88 let
88 let
82 let
89 let
81 let
89 let
81 let
82 let
70 let

Jan Ježek
Zdenka Navrátilová
Oldřich Holub
Vincencie Moravcová
Jarmila Říčařová
Anna Voltrová
Zdeněk Boukal
Josef Hanousek
Jiří Bouška
Anežka Bartošová
Marie Šimerdová

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.)

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
pro 2. čtvrtletí 2013
ordinační hodiny:.....................sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

01.04.

MUDr Ptačov ská Ev a

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

06.04.

MUDr Seidlov á Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

07.04.

MUDr. Skřičkov á Zdena

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 695

13.04.

MUDr. Stejskalov á Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

14.04.

MUDr. Sudov á Simona

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

20.04.

MUDr. Sv ětlík Filip

Ty ršov a 515, Opočno

494 667 553

21.04.

MUDr. Šmídov á Alena

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

27.04.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 693

28.04.

MUDr. Šťastná Ludislav a

ZS Roky tnice v Orlický ch horách

494 595 292

01.05.

MUDr. Tancurinov á Jana

nám. Dr. Lutzow a 345, Vamberk

736 419 151

04.05.

MUDr. Tomanov á Libuše

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

05.05.

MUDr. Tůmov á Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

08.05.

MUDr. Valešov á Pav la

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

11.05.

MUDr. Vav řičkov á Hana

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

41406

MUDr. Veselská Renata

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

18.05.

MUDr. Vy čítalov á Marie

dr. Lützov a 244, Vamberk

494 541 757

19.05.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kv asinská 129, Solnice

494 596 732

25.05.

MUDr. Andělov á Jana

J. Pitry 448, Opočno

731 980 112

26.05.

Bahník Dent s.r.o.

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

01.06.

MUDr. Benešov á Růžena

Ty ršov a 464, Dobruška

494 622 040

02.06.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Tý niště nad Orlicí

494 371 088

08.06.

MUDr. Čapkov á Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

09.06.

MUDr. Domáňov á Iv a

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

494 515 694

15.06.

MUDr. Dv ořákov á Soňa

Poliklinika Ry chnov nad Kněžnou

775 224 093

16.06.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Ry chnov nad Kněžnou

494 531 955

22.06.

MUDr. Hav lov á Marie

U Stadionu 1166, Ry chnov nad Kněžnou

494 539 225

23.06.

MUDr. Hlav sov á Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

29.06.

MUDr. Hrbáčov á Ev a

Na Tráv níku 1232, Ry chnov nad Kněžnou

494 532 330

30.06.

MUDr. Ježkov á Marie

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 511

05. 07.

MUDr. Kačerov á Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

06. 07.

MUDr. Kaškov á Kateřina

Kv asiny 145

494 596 174
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Spotřebitelský rádce
Nákup přes internet
Nová doba přináší nové možnosti a jednou z nich je například nákup přes
internet, který je čím dál víc rozšířený a to již nejen mezi mladou a střední generací, ale dnes takto nakupuje i mnoho seniorů. Tento způsob nákupu je
především hojně využíván obyvateli menších měst a vesnic, kde pochopitelně
není velký výběr zboží a za nákupem se musí do většího města.
V čem je jeho kouzlo? Především nemusíme nikam chodit, můžeme nakupovat z pohodlí svého křesla, vybírat si z nabídek mnoha výrobců i prodejců
a obvykle nakoupíme i za nižší cenu. Velkou nevýhodou ovšem je, že si vybraný výrobek nemůžeme prohlédnout, nechat předvést, případně vyzkoušet. Můžeme se na něj samozřejmě podívat někde v prodejně nebo u známého, ale pořád je to jen stejný typ, není to ten náš konkrétní kus, takže v tomto bodě jsme
vlastně proti nákupu v kamenném obchodě znevýhodněni. Z tohoto důvodu
zákon stanovil možnost vrácení (nazývá se odstoupení od kupní smlouvy) takto
objednaného výrobku do 14 dnů bez udání důvodů a jakékoliv sankce, pokud
by nás prodejce o této možnosti předem neinformoval, prodlužuje se lhůta na 3
měsíce.
Opět nejprve lhůtu upřesním – jako první den se počítá den následující po
dni, kdy nám zásilková služba věc přivezla, ale pozor na ten poslední, tady nestačí výrobek 14. den teprve odeslat, neplatí tady datum poštovního razítka,
jak se mnozí kupující domnívají, ale je potřeba, aby se prodávající o našem
úmyslu nejpozději 14. den již dozvěděl. Do 14denní lhůty se samozřejmě opět
počítají soboty, neděle, svátky, takže nedoporučuji příliš otálet. K tomu ostatně
není důvod, protože lhůta není určena k tomu, abychom výrobek po celou dobu intenzívně používali a po 14 dnech ho vrátili, ale k tomu, abychom si ho
prohlédli, vyzkoušeli a rozhodli se, zda si ho ponecháme. V případě delšího
zkoušení a testování by na výrobku byly pravděpodobně vidět nějaké stopy po
jeho používání a prodejce by nám při vracení peněz mohl určitou částku odečíst za uvedení věci do původního stavu. Pamatujme na to, že se jedná o nový
výrobek, který, pokud si ho nenecháme my, bude prodávající nabízet dalšímu
zájemci, takže jeho vyzkoušení by mělo být pouze na úrovni předvedení výrobku v běžné prodejně. Ideální pro odstoupení od kupní smlouvy je doporučený
dopis s dodejkou (dříve se používal název doručenka, tedy dopis s červeným
pruhem), jehož výhodou je, že se nám vrátí potvrzení, kdy a kdo náš dopis převzal a my máme jistotu, že ho prodejce obdržel včas. Tímto dopisem prodejci
oznámíme, že odstupujeme od kupní smlouvy, důvod není třeba uvádět, pouze
uvedeme příslušné údaje tedy co, kdy, datum atd. Samotný výrobek stačí odeslat třeba i po uplynutí lhůty a prodejce je povinen vrátit nám peníze (protože
se většinou platí předem) do 30 dnů a to včetně poštovného, které jsme museli
prodejci uhradit za odeslání balíčku k nám. O poštovné, které musíme zaplatit
za odeslání balíčku zpět prodejci, bohužel přijdeme. Výrobek bychom měli vrátit v originálním obalu, protože to není reklamace, jinak nám jeho cenu může
prodejce od vracené částky odečíst. Ostatně není důvod obal hned po rozbalení
vyhazovat, když nevíme, jestli náhodou výrobek nebudeme vracet.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Při vracení výrobku zpět ho doporučuji zabalit víc než pečlivě, abychom
předešli častému tvrzení prodejců, že jim věc došla poškozená dopravou a že
nám tedy musí nějakou částku odečíst.
Všechny výrobky však nelze bez udání důvodů vrátit, proto uvádím alespoň
ty nejčastější:
Jsou to především audio a videonahrávky, počítačové hry a programy, pokud jsme porušili jejich originální obal, pokud jsme roztrhli přebalový celofán.
Je to z toho důvodu, aby si někdo objednané CD nebo DVD nepřepálil a originál nechtěl poté vrátit.
Dále to jsou výrobky, které byly vyrobené nebo upravené podle přání zákazníka, věci, které podléhají rychlé zkáze, noviny a časopisy.
O nástrahách, které na nás při nákupu přes internet číhají, si povíme příště.
Josef Černý, spotřebitelský poradce

V příštím školním roce přivítáme dva prvňáčky

K letošnímu zápisu do základní
školy, vyhlášeného na úterý 05. února
2013, přišly dvě děti. Ale i tak zápis proběhl důstojně a se všemi náležitostmi,
jaké má mít. Malí předškoláci přišli v doprovodu svých rodičů, aby se nechali
zapsat do první třídy pro školní rok 2013 – 14. Zpočátku vypadali trochu nejistě, ale po prvním rozkoukání se oba snažili co nejlépe předvést svoje znalosti a
dovednosti. Dozvěděli jsme se tak například něco o členech rodiny, kdo ji tvoří,
co kdo dělá, jak dobře znají svoje jméno a adresu, jak umí rozeznávat barvy,
počítat, říkat básničky, kreslit nebo správně vyslovovat různá slova. Někdy tro-
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chu napovídali rodiče nebo naopak své děti mírnili ve výpovědích. Všichni jsme
se společně u toho nasmáli. A tak to má být.
Uběhne pár měsíců a v září se budeme těšit na tyto nové prvňáčky:



Jiří Touc
Lenka Hojná
Mgr. Hana Boukalová

První pomoc
Prvňáci a druháci z naší školy se během
ledna v hodinách prvouky učí o lidském těle.
Součástí této kapitoly je
také povídání o tom, jak
se zachovat pokud jsme
svědky nějaké nehody a
jak poskytnout první
pomoc zraněnému. Aby
naše výuka byla zajímavější a zábavnější, některé věci jsme si prakticky
vyzkoušeli. Děti si ve
dvojicích obvazovaly poraněný kotník nebo odřený loket a naučily se přenášet zraněného na improvizované židličce ze spojených rukou. Velkou výhodou bylo, že někteří žáci již
tyto věci ovládali z kroužku mladých hasičů a mohli tak pomáhat a radit
ostatním kamarádům.
Celou hodinu jsme si velmi užili, pobavili jsme se a díky zábavnější
formě výuky si děti jistě tyto důležité dovednosti lépe zapamatují.

Masopust držíme – výlet žáků základní školy
V úterý 26. února jsme se místo vyučování vydali na výlet. Po devadesáti minutové cestě autobusem jsme vystoupili v Hlinsku, abychom navštívili
památkovou rezervaci Betlém. Zde jsme absolvovali zajímavý program „Masopust držíme“, během kterého jsme si prohlédli nádherné masky Slaměného,
Strakatého, Rasa, Kobylky a dalších postav masopustního průvodu. Některé
děti si dokonce zatancovaly masopustní kolečko i s nezbytným doplňkem – šátečkem.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Po tomto výletě si už všichni
jistě zapamatují, že masopust vznikl
se spojení „maso pust“ a je obdobím
tanečních zábav, plesů a lidových veselic.
Mgr. Jiřina Hejčlová

Muzikohraní v naší škole
Ve čtvrtek 28. 02. 2013 proběhlo v naší škole pro všechny děti
vystoupení s názvem „Muzikohraní
aneb netradiční hudební pořad
s prvky muzikoterapie“. Děti byly
rozděleny na dvě skupiny – mateřská
škola s 1. a 2. ročníkem ZŠ. A po
nich zhlédli pořad žáci 3. - 5. roč.
Vystoupení první skupiny probíhalo hravější formou. Prolínala se část
teoretická s praktickými ukázkami a zapojením dětí. U druhé skupiny bylo více
času věnováno praktické části – aktivní: společná práce s nástroji pasivní: prožitková relaxace
Celé vystoupení mělo čtyři části:
Seznámení s netradičními hudebními nástroji z různých koutů světa,
jako jsou například Tibetské mísy, zvonky a činelky, šamanský buben
z Ameriky, dešťová hůl, koncovka a podobně. Děti poznávaly, že každý nástroj
má svůj příběh, svůj specifický zvuk a na každý se jinak hraje.
„Tanec
kolem
ohně“ – bez ohně – ten
nahradil žlutý kbelíček
na hračky. Děti chodily
v kruhu kolem ohně
v rytmu
šamanského
bubnu jako Indiáni.
Pohádka „O nástrojích a sluníčku“, ve
které zvítězilo dobro nad
zlem. Byla to přece pohádka.
ryze

Tato část byla
praktická. Začala

Strana - 25 Vydání 2/2013

Bolehošťský ZPRAVODAJ

kouzlem. V Tibetské míse začala pod jejím vlivem perlit voda, kapičky vyskakovaly z mísy na nastavené ručky dětí. To se jim moc líbilo. Potom
z kouzelného pytle každé dítě dostalo jeden hudební nástroj – různá chrastidla, činelky, ozvučná dřívka, aj. A mohl začít koncert. Společně jsme se nejdříve naučili hrát ticho. Potom podle vzoru šamanského bubnu vznikaly krásné
rytmické variace. Na čtveřici různě velkých bubnů djembe si děti i p. učitelky
zkusily, jak takové bubny znějí.
A následoval závěr a s ním relaxace a uklidnění. Za hry ticha jsme poslouchali, jak dlouho mohou znít Tibetské mísy. Celý hudební program byl velice zdařilý. Lektor zapojil všechny děti tak, že zapomněly i zlobit.

Karneval v MŠ
Období od 25. 2. - 5. 3. bylo v MŠ tématicky zaměřeno na karnevalové
veselí. Děti vyráběly jednoduché masky z papíru - veselé kloboučky a klaunské
červené nosy nesměly chybět. Zdobily prostory mateřské školy, nafukovaly barevné balónky.
Dětské snažení vyvrcholilo v pátek 1. 3. skutečným karnevalem. Děti si přinesly i masky
z domova. Sešly se víly, princezny, Šípková Růženka, Malý princ,
pirát, ale i hasič nebo dřevorubec
s potřebným nářadím a nezbytnou přilbou. Všem dětem to moc
slušelo. Po promenádě masek
jsme hráli pohybové hry s nafukovacími balónky. Při tom jsme
zažili spoustu veselí.
Následovala tombola každý los vyhrával, hostina s
dobrůtkami slanými i sladkými, a
diskotéka - tančili jsme s Dádou,
Míšou, ale i jen tak sami na písničky pro děti v moderních rytmech.
Spokojenost a šťastný
úsměv dětí nám byl odměnou za
vynaložené úsilí.
Hana Dubnová, uč. MŠ

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Činnost Sokola Lipiny

Rok uplynul jako voda a tak nám nezbývalo nic,
jen se s ním pořádně rozloučit. A tak byl SILVESTR jak
se patří. Bohatá tombola s
patřičným překvapením, ve
které nebyla nouze o teplé
ponožky, sexy kalhotky, zázračné bylinky atp., ale přišla

i Karkulka se svojí
matkou a s přáním do
roku 2013. O půlnoci
jsme bouchli nejenom
šampaňské, ale i několik „rachejtlí“ abychom
oznámili,
že
jsme připraveni pracovat jako dobrý kolektiv i v roce 2013.
První z akcí
začátku roku bylo vytvoření
příjemného
prostředí pro pracovníky Agrospolu, kteří v naší klubovně pořádali ve dnech
24. a 25. února školení bezpečnosti práce a školení řidičů. I přes právě pořádně mrazivé počasí se účastníci zahřáli teplými obědy, kávou a čajem, které pro
ně připravily naše členky.
Ani letošní 8. březen nebyl výjimkou a ve spolupráci se ZO KSČM Bolehošť a Ledce muži z řad SK Sokola a našich příznivců připravili pro ženy
oslavu tohoto významného svátku s poděkováním, kytičkou a pohoštěním.
Zcela zaplněný sál přišly pozdravit i děti ze ZŠ v Bolehošti s velmi pěkným vystoupením. Svůj kulturní program zaměřený na nelehkou pozici ženy, připravily členky SK Sokola Lipiny kulturním vystoupením a pohádkou „O Otesánkovi“. Poté všem přítomným zahrál k poslechu a tanci pan M. ze Dvora Králové.
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„Skotačení“ a zpěvu se zúčastnily i nejstarší účastnice (více než 80 let) tohoto
setkání. Ženy tímto děkují mužům, kteří jim přišli poblahopřát jak s kytičkou,
tak i s léčivou becherovkou a všem, kteří je po celé odpoledne a večer vzorně
obsluhovali.

Následují tyto akce, na které vás všechny srdečně zveme:
26. 3. Aranžování jara
30. 4. Čarodějnice
4. 5.
Akce SDH Bolehošť – Okrsková soutěž
1. 6.
Dětský den
Klubovna je pro návštěvníky otevřena v režimu:
Út, Pá, So, Ne
otevřeno od 18.00 hod.
Po, St, Čt
zavřeno
za Sokol Lipiny, Šárka Hiršová

Valná hromada
V pátek 22. března se konala valná hromada TJ Sokol Bolehošť, která
měla za úkol mj. i zvolit nový výbor na následující tři roky. Vzhledem
k volebnímu roku byl také zvolen delegát a vyslanec na krajské setkání, kde se
zúčastní voleb do vedení Orlické župy v HK.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Vzhledem k některým povinnostem v průběhu VH, se zúčastňuje vždy
zástupce OŽ. Letos jsme tak přivítali osobu, v našem kraji nejdůležitější, sestru Prockertovou, starostku OŽ.
V průběhu večera byly projednány nejen záležitosti z historie naší jednoty, ale také její další rozvoj a záměr. Členové Sokola také odhlasovali usnesení o záměru získání hřiště a jednání v této věci s obcí Bolehošť a s Župou orlickou.
Současnou činnost naší jednoty lze asi stručně shrnout do několika
bodů:







Sportovní oddíl cvičení žen je v této době pozastaven z důvodu malého počtu cvičenek a odstěhování některých členek. Prostory a nářadí je však k
dispozici a v případě zájmu o kondiční či podobné cvičení, je možnost
schůzky obnovit.
Divadelní oddíl stále bojuje s obsazeností a pracovní vytížeností některých
členů souboru. Výhled na nové představení zatím nelze sdělit.
Stejně jako v minulém roce by se i letos měla naše jednota zapojit do gulášových slavností a to nejen na úrovni soutěžících, ale také v rovině organizační.
V letošní sezóně budou naplánovány cyklistické výlety, vhodné pro všechny zájemce o cykloturistiku, vč. dětí. Termíny budou včas zveřejněny.
za TJ Sokol Bolehošť, Petr Kubíček

Zpráva ze sboru
dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych vás seznámil s činností našeho hasičského sboru v nedávném období. Nový rok pro
nás začal 12. ledna výroční členskou schůzí. Nejprve jsme se sešli s našimi
nejmladšími členy, dětmi z kroužku mladých hasičů. Děti byly seznámeny
s programem schůze a diskutovaly o uplynulém roce, který byl pro ně velmi
úspěšný, a to hlavně z hlediska závodní činnosti. Dále se hovořilo o nadcházejícím roce a o činnostech v něm připravovaných. Na závěr bylo podáváno občerstvení. Večer se konala výroční členská schůze pro dospělé členy. Schůze se
zúčastnilo několik desítek členů a hostů. Mezi hosty nechyběli členové okolních sborů, zástupce Agrospolu a.s. pan Ing. Pavel Kupka, zástupce Sokola Lipiny pan Miroslav Máslo a bratr starosta 19. okrsku pan Vladimír Tláskal. Byl
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zhodnocen předešlý rok a funkcionáři sboru přečetli své zprávy o činnosti za
rok 2012. Dále proběhlo oceňování některých členů a na závěr bylo podáváno
občerstvení a začala volná zábava. Dne 1. února proběhla v hasičské klubovně
první členská schůze v tomto roce. Na pořadu jednání byla hlavně příprava
nadcházejícího hasičského plesu. 23. února pořádal náš sbor již 117. hasičský
ples. Ples zahájil velitel sboru Jan Ježek a starosta sboru Milan Netík. Letošní
ples byl ve srovnání
s předešlými roky
nejvydařenějším.
Nebudu přehánět,
když
řeknu,
že
hospoda byla tento
večer přeplněná „k
prasknutí“. Pro návštěvníky
k poslechu a tanci
hrála kapela Pohoda z Jaroměře. O
zábavu se postaral
i mladý taneční pár
z Týniště nad Orlicí, který předvedl
ukázky latinskoamerických tanců. I tombola se letos vydařila a obsahovala
přes 190 cen. První cenou byl romantický, víkendový pobyt pro dvě osoby.
Tímto bych chtěl za celý sbor poděkovat všem sponzorům a všem, kteří nějak
přispěli k pořádání plesu. Hned druhý den následoval maškarní karneval pro
děti. V dopoledních hodinách jsme uklidili sál po plese, aby děti měly na své
řádění čisto. Karneval začal ve 14 hodin a byl stejně hojně navštíven, jako letošní ples. Zúčastnilo se ho mnoho malých masek v doprovodu rodičů, prarodičů a známých. Pro děti byly připraveny soutěže i tombola.
Na závěr mi dovolte, abychom Vás pozvali na pálení čarodějnic a přátelské posezení na hřišti před Obecním úřadem, které se bude konat dne 30.
dubna. Dále Vás srdečně zveme na okrskové závody v požárním sportu, konané 4. května na hřišti Sokola Lipiny. Přijďte se pobavit a podpořit družstvo našich dětí a mužů.
Za SDH Bolehošť připravil kronikář sboru, Michal Franc
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Z činnosti MS Bolehošť

Na úplný závěr roku jsme uspořádali poslední hon, který jsme zahájili
v Křivicích a ukončili v Lipinách. Zde proběhlo i posezení a důstojné rozloučení
se starým rokem.
Každý rok chodíme přikrmovat zvěř, ale loňská zima byla krutější.
I nadále dochází ke střetům automobilů se zvěří, v nichž je opět usmrceno několik kusů srnčí zvěře.
Členové mysliveckého sdružení se podíleli na přípravě valné hromady
honebního společenstva, která proběhla 6. 3. 2013 v Lipinách. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili.
I my, myslivci, se již těšíme na více jarního sluníčka a tepla.
za MS Bolehošť, předseda revizní komise
Ladislav Šimána
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Soutěž zpravodajů Rychnovska

Stejně jako v předchozích letech se i letos účastníme soutěže zpravodajů. Tato soutěž však není zcela běžná, neboť se jedná především o prezentaci
obcí a měst, jejich kultury a života obce. Z tohoto důvodu je zde připraveno
hned několik cen, podle hodnocení různými osobnostmi, médii, sponzory a zúčastnit se mohou i sami čtenáři.
Soutěž je určena zpravodajům měst a obcí okresu Rychnov n. K. Zpravodaj může zaslat i sdružení, spolek, musí se však týkat činnosti obce.
Aktuální harmonogram:
Výstavky: od března do května 2013 se budou konat výstavy po obcích.
Vyhlášení výsledků: pravděpodobně na přelomu května a června 2013
Kritéria soutěže:
1)
Rozdělení kategorií na města – městyse a obce
2)
Kategorie obcí do 1000 obyvatel
3)
Kategorie obcí nad 1000 obyvatel
4)
Kategorie četnosti vydávání zpravodajů – 14deník, 3nedělník, měsíčník,
čtvrtletník, roční sborník, případně další rozdělení podle počtu a charakteru
přihlášených zpravodajů
Hlavní ceny:
Cena knihovny U Mokřinky, Cena Rychnovského deníku, Cena Státního
okresního archivu Rychnov nad Kněžnou, Cena archivářů a kronikářů sdružení Akron, Cena Tiskárny a vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí (návrh a výroba
200 ks pohledů obci v kategorii do 1000 obyvatel), Cena cestovatele Jiřího Máry, Cena veřejnosti Rych. deníku, Cena veřejnosti putovních výstav, a další ceny podle zájmu sponzorů (např. nejstarší a nejmladší zpravodaj apod….)
Hlasování na webu Rychnovského deníku se může zúčastnit obec, která zašle
pouze elektronickou verzi zpravodaje a s ní také soutěží.
Obec si může vybrat, zda do
soutěže zašle tištěný zpravodaj
nebo jen elektronický, nejlépe
obě verze. Ale není podmínkou.
O možnostech hlasování, o
termínu výstavy zpravodajů
v naší obci budete informování
na webových stránkách obce,
případně dalšími sdělovacími
prostředky.
připravil Petr Kubíček
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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hasičům, včetně SDH Bolehošť,
kteří pomáhali 17. března likvidovat požár střechy našeho rodinného domu, a
rovněž i všem dobrovolníkům, kteří ještě tentýž den pomohli střechu provizorně zakrýt. Rovněž děkujeme panu Jiřímu Tošovskému (a jeho psovi Harykovi,
který svým štěkáním upozornil na kouř valící se ze střechy) a Václavu Drašnarovi, kteří díky své všímavosti požár v začátku zaregistrovali a v době naší nepřítomnosti ihned zareagovali a zabránili pomocí svou a přivoláním hasičských
jednotek velkému neštěstí. Je nedocenitelné, že v dnešní době lhostejnosti,
kterou můžeme dennodenně vidět kolem sebe, se sousedské a přátelské vztahy s lidmi, kteří mají srdce a rozum na pravém místě, nemění.
Rodina Moravcova, Bolehošťská Lhota 16
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POZVÁNKA
na divadelní představení

v podání souboru NUDA Rtyně v Podkrkonoší
Autor: Vlastimil Klepáček

Komedie o ženě, která věděla, co chce
a o muži, kterému ujel vlak.
S hudebním doprovodem.

Termín: pátek 19. dubna 2013 v 19 hodin
Kulturní sál Obecního hostince
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Obec Bolehošť připravila pro své občany
akci „zelená

sobota“

během které dojde k úklidu obce a okolí a zároveň bude proveden

sběr směsného objemného odpadu.
Sběr se uskuteční za obecním úřadem.

Termín akce je 13. dubna 2013
a bude ještě oznámen veřejným rozhlasem a na úřední desce.
Občané budou moci nežádoucí odpad dopravit a uložit v době od 10 do 11 hodin 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.
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Obec Bolehošť ve spolupráci s místními spolky žádá občany,
kterým není lhostejný nepořádek v naší obci a okolí, aby se zúčastnili
jarní úklidové akce

„zelená sobota“
dne 13. dubna 2013.
Sraz dobrovolníků bude v 8:30 hodin u Obecního úřadu.
Pytle a rukavice budou k dispozici na místě.
Naplněné pytle bude možné zanechat u OÚ. Při velkém množství odpadu postačí nahlásit místo zanechaného sběru.
Ukončení akce bude v 11 hodin u OÚ, kde budou pro děti připraveny i
malé odměny.
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