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Závěrečné slovo
za uplynulým rokem

Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje.
V době kdy připravuji první vydání zpravodaje na rok 2014, se většina z nás intenzivně
věnuje přípravám na nejkrásnější období, jimiž jsou vánoční svátky. Po několika dnech odpočívání, užívání si pohody u stromečků, u televizorů nebo trávením času procházkami či návštěvami přátel, přichází čas vhodný ke zhodnocení právě končícího roku.
Stejně jako pro mnohé z Vás, je pro mě konec roku velmi náročným obdobím, kdy je zapotřebí
uzavřít mnohé projekty a akce daného roku. Dovolte mi proto, abych se na chvilku zastavil a
ohlédl se za již ukončeným rokem 2013.
Předchozí rok byl pro naši obec rokem velkých investic, které se takřka polovinou dělily na dva velmi významné projekty. Prvním projektem, který byl zahájen již na podzim 2012,
bylo zasíťování stavebních parcel v ulici Solnická, jinak pro nás 1. etapa této stavby. Druhým
projektem byla stavba „Energetické úspory ZŠ a MŠ Bolehošť“, která byla dokončena v závěru
podzimu. Tyto dva projekty zatížily rozpočet obce v roce 2013 částkou vyšší než 5 mil. Kč a po
přijetí dotací v závěru roku jsou skutečné náklady obce cca 2 600 tis. Kč. Přesto, že uvedené
projekty výrazně omezily možnosti dalších investic nebo oprav, nebyla pozornost zaměřena pouze na tyto stavby.
Již počátkem roku byly zahájeny práce na novém Územním plánu obce, se kterým budou občané a zastupitelé seznámeni v následujících týdnech na první pracovní schůzce a veřejném projednávání. Dále můžeme zmínit objednání stavebních prací, které měly zajistit výstavbu
nového oplocení podél chodníku u dětského hřiště, nového vstupu do areálu, parkoviště a další
ploty po obvodu hřiště. Polovina těchto prací byla zhotovena do nástupu stavební firmy na školu
a zbývající část bude provedena dle možností (co počasí dovolí) v zimě, příp. na jaře 2014. Další náklady byly spojené s připojením parcel na Solnické k el. síti a zapomenout nelze ani na běžnou údržbu zeleně, vybavení obce, příspěvky škole, dobrovolným spolkům na činnost nebo Jednotce požární ochrany. Uvedené položky obsahují náklady ve výši cca 1 700 tis. Kč.
Všechna činnost obce ale není spojena jen s náklady na opravy, provoz či výstavbu.
Většina práce pro obec se odehrává nikoliv v terénu, ale v kancelářích na obecním úřadu. Pro
občany velmi těžko zjistitelné a popsatelné povinnosti, každodenní rutina, zodpovědnost i náročnost se dá jen velmi těžce popisovat. Povinnosti ze strany státní správy i samosprávy se stále
rozšiřují, dochází k postupné elektronizaci státní správy a mnohdy již spuštěné procesy nefungují, jak by měly a uživatelé k nim nemají dostatek informací. Mění se zákony, požadavky na pracovní postupy i na vzdělání. Na druhou stranu by měli mít občané blíže k informacím a úřadům.
Většinu dotazů a formulářů dnes najdete na webových stránkách. Na obecních úřadech lze zajistit např. výpisy z katastru, z trestního nebo obchodního rejstříku. Z pohodlí domova nebo v místě
bydliště tak lze zajistit většinu důležitých informací a dokladů, které jsou i lépe propojené.
V letošním roce došlo k personálním změnám na úřadu, záměnou referentky a později
také účetní. Ve stejné době došlo i k posílení a stabilizaci na pozici technických služeb. Oběma
zaměstnancům přejme, aby se jim práce dařila a aby s nimi byli občané spokojeni.
Práce, jejíž pozadí není mnoho vidět, je také pořádání různých společenských akcí. Organizace
a přípravy jsou nejen časově náročné, ale především se tomu věnují obvykle lidé ve svém pracovním volnu, bez nároků na nějakou odměnu a mnohdy s náklady z vlastní kapsy. A tito lidé to

Strana - 5 Vydání 1/2014

Bolehošťský ZPRAVODAJ

nedělají pro sebe, nýbrž pro svou obec, organizaci a především pro ostatní občany. Tuto práci
rozhodně nelze nikomu nařídit, a přesto ji tito občané dělají s odhodláním zajistit v naší obci
lepší a bohatší kulturní i sportovní život. Dozvíme-li se po té, že někdo kritizoval např. chybějící
odpadkový koš, málo vychlazené pivo, nedokonalé ozvučení nebo i „drahé vstupné“, je to
ostuda občanů a neúcta k těm, kteří tyto akce připravují. Vážím si proto všech, kteří se ve prospěch ostatních angažují a děkuji jim za jejich příspěvek pro obec. Tímto vyzývám i další občany, aby přišli se svými nápady, ale především pak také pomoci s organizací a nebáli se vzít tuto
práci na svá bedra.
Nebudu již dále prodlužovat své závěrečné slovo k ukončenému roku 2013 a na samý
závěr chci Vám všem popřát úspěšný vstup do roku 2014, hodně síly při zdolávání překážek
v osobním i pracovním životě a nezapomeňte, že obec je tu pro vás a dobrovolníků není nikdy
dost.
Petr Kubíček, starosta obce

Výpisy ze zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 8/9/2013 bude řešeno
v listopadu,
ostatní
usnesení
jsou
v pořádku.

Zápis č. 10/2013

Bod č. 3: Dodatek smlouvy a informace k projektu škola

o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 24. 10. 2013
v obecním hostinci v 18 hodin.

Zastupitelé byli seznámeni s postupem prací
na projektu „škola“.
Pan starosta předložil ke schválení dodatek
smlouvy o dílo č. 1, který se týká posunutí
termínu dokončení prací na 14. 11. 2013.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/10/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo se společností STATING
na Energetické úspory ZŠ a MŠ – stavba a
pověřuje starostu k podpisu.

Přítomni:
7 členů zastupitelstva
Omluveni:
2 členové zastupitelstva
(B. Roll – pracovně zaneprázdněn, I. Šimerda - lékař)
Ověřovatelé zápisu: M. Máslo, M. Végsö
Zapisovatel: Zdeňka Andržová
Hosté: viz příloha zápisu

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelé zápisu
byli jmenováni M. Máslo a M. Végsö. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/10/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 9/2013

Již schválené změny - žaluzie, sítě proti
hmyzu, odizolování zdiva, záměna dekorace
dveří, změna materiálu klempířských prvků
z Fe/Zn na Al.
Záměna šroubovacích hmoždinek za původně natloukací hm., z důvodu nedostatečné
pevnosti. Cena 14.900,- Kč bez DPH .
Dále byly navrženy změny na hrubost omítky z 3 na 2. Změna byla zamítnuta, zůstává
původní hrubost 3.
Návrh změn – dodatečné podlepy, včetně
odečtů. Cena 9.231,- bez DPH.
Oprava žlabů, lemů, nátěr. Cena 26.620,- Kč
bez DPH.
Starosta obce nechal hlasovat o změnách a
cenách spojených s pracemi.
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Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/10/2013
Zastupitelé obce souhlasí se změnami za
vícepráce (s opravou žlabů, lemů a nátěrem, změnou hmoždinek, dodatečné podlepy).

Bod č. 4: Informace
k připravovanému Územnímu plánu
obce
Zastupitelé byli informováni o uzavření
smlouvy na územní plán obce a možnosti
vyjádření se ke změnám do 15. 11. 2013.

Bod č. 5: schválení rozpočtového
opatření č. 5
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým
opatřením č. 5 (viz příloha).
Hlasování: pro 6 : proti 0 : zdržel 1 (Z. Miřijovská)
Usnesení č. 4/10/2013
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.
5/2013.

Bod č. 6: Zajištění akceschopnosti
JPO Bolehošť
Starosta požádal zástupce JPO Bolehošť ohledně zajištění potřebných školení do konce
listopadu. Dále informoval o projednání
možnosti lepší informovanosti přes GSM
bránu. Náklady na zařízení budou cca
20.000,- Kč (bude zahrnuto do rozpočtu pro
rok 2014).
Dále starosta seznámil zástupce JPO
s kontrolou hasicích přístrojů.

Bod č. 7: Běžná korespondence a
ostatní
o nabídka kontejneru na oděvy od firmy
Revenge a.s., kontejner bude umístěn na
vhodné místo (vybere starosta).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/10/2013
Zastupitelé schvalují umístění kontejneru
na oděvy a uzavření smlouvy se společností
Revenge.

o čištění Chropotínského a Křtinačského
potoka
o oznámení o změně pracovních úvazků na
OÚ
o informace o pokračování revize vlastnických vztahů u pozemků v Bol. Lhotě
o pozvání na akce konané do konce roku
2013
o seznámení s výhledem na rok 2014
(splácení úvěrů, financování projektů
„škola“ a „Solnická“, dokončení dětského hřiště u školy, územního plánu, nákupu komunální techniky, opravy chodníků
a komunikací).

Bod č. 8: Diskuze
Bod č. 9: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 19:10 hod ukončil.

Zápis č. 11/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 12. 11. 2013
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni:
8 členů zastupitelstva
Omluveni:
1 člen (J. Baše - zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: Z. Miřijovská, D. Záleská
Zapisovatel:
Zdeňka Andržová
Hosté:
Mgr. Boukalová

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelé zápisu
byly jmenovány Z. Miřijovská a D. Záleská.
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání
zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/11/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Strana - 7 Vydání 1/2014

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 10/2013
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 3: Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR
Pan starosta předložil zastupitelům ke schválení smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt
Energetické úspory ZŠ a MŠ Bolehošť ve
výši dotace 136.491,40 Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/11/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Energetické
úspory ZŠ a MŠ Bolehošť ve výši dotace
136.491,40 Kč a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení žádost SK Sokolu Lipiny na příspěvek na činnost sokolu. Výše příspěvku
činí 5.000,- Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/11/2013
Zastupitelé schvalují smlouvu o příspěvku
na činnost SK Sokol Lipiny pro rok 2013 a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 7: Dotační program 2014
z POV Khk
Starosta předložil zastupitelům návrhy na
čerpání z dotačního programu pro rok 2014.
Dotace na úroky z úvěrů (dotační titul č. 4)
Dotace na veřejné osvětlení – rekonstrukce
osvětlení v havarijním stavu (dotační titul č.
2) kompletní výměnu u nádraží + část u bytovek + nejstarší svítidla

Zastupitelům byl předložen návrh na umístění letopočtů na fasádě školy. Zastupitelé se
dohodli, že na budově školy bude umístěno
pět letopočtů.

Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/11/2013
Zastupitelé schvalují návrh na čerpání
z Dotačního programu na rok 2014 z POV
Khk.

Bod č. 4: schválení rozpočtového
opatření č. 6

Bod č. 8: Běžná korespondence a
ostatní

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým
opatřením č. 6 (viz příloha).
Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel 0
Usnesení č. 3/11/2013
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.
6/2013.

Bod č. 5: Žádost o příspěvek na charitu
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Charity Rychnov nad Kněžnou o příspěvek za pobyt p. Smolkové z Bolehošťské Lhoty. Příspěvek je ve výši 1.596,- Kč.
Hlasování: pro: 8 : proti 0
Usnesení č. 4/11/2013
Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši
1.596,- pro Charitu Rychnov nad Kněžnou.

Bod č. 6: Smlouva o příspěvku na
činnost SK Sokol Lipiny pro rok 2013

a) Zvolení člena do školské rady za obec.
Navržen byl Petr Prause.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/11/2013
Zastupitelé zvolili za obec do školské
rady pana Petra Prause.
b) Zastupitelé pověřují členy finančního
výboru k provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bolehošť za 1. pololetí 2013.
c) Projednání žádosti pana Vintery o zpřístupnění ostatní komunikace na Habeši.
d) Oznámení o doručení návrhu od právního zástupce Erbenových ohledně obecních pozemků.
Starosta byl pověřen ověřením skutečností a stanoviskem související s řešením
těchto záležitostí u právního zástupce.
e) Starosta seznámil přítomné s programem
adventního rozsvícení zvoničky.
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f) Předběžné informace k chystanému setkání seniorů.

Bod č. 9: Diskuze
Bod č. 10: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 20:00 hod ukončil.

Zápis č. 12/2013
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 17. 12. 2013
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni:
7 členů zastupitelstva
Omluveni:
2 (J. Baše – zaměstnání,
D. Záleská - zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: I. Šimerda, B. Roll
Zapisovatel:
Zdeňka Andržová

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelé zápisu
byly jmenováni I. Šimerda a B. Roll. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 11/2013
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 3: Projednání ukončení projektu školy a schválení dodatku
smlouvy č. 2
Pan
starosta
seznámil
zastupitele
s ukončením projektu školy a předložil ke
schválení dodatek smlouvy č. 2 se společností Stating, který obsahuje seznam víceprací v hodnotě 148.308,- Kč.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/12/2013
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Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek
smlouvy č. 2 se společností Stating a pověřují starostu k podpisu dodatku.

Bod č. 4: Schválení přijetí dotace na
projekt „Energetické úspory ZŠ a MŠ
Bolehošť“
Zastupitelům byl předložen návrh na schválení přijetí dotace z FS na částku
2.290.093,80 Kč a z fondu SFŽP na částku
134.711,40 Kč.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/12/2013
Zastupitelé schvalují přijetí dotace z FS ve
výši 2.290.093,80 Kč a z SFŽP ve výši
134.711,40 Kč.

Bod č. 5: Schválení dodatku č. 2 se
společností Irbos na opakované zadávací řízení
Starosta seznámil zastupitele s obsahem dodatku č. 2 se společností Irbos na opakované
zadávací řízení projektu „Energetické úspory
ZŠ a MŠ Bolehošť“, po odstoupení firmy
LAGUNA Solnice
Hlasování: pro: 7 : proti 0
Usnesení č. 4/12/2013
Zastupitelé schvalují dodatek č. 2 se společností Irbos na opakované zadávací řízení
a pověřují starostu k podpisu dodatku.

Bod č. 6: Příprava rozpočtu na rok
2014
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem
jednotlivých položek, které by bylo vhodné
zapracovat do rozpočtu na rok 2014.
Zároveň pan starosta navrhl zastupitelům ke
schválení rozpočtové provizorium 2014.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/12/2013
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové provizorium na rok 2014 ve znění „Pravidel pro
hospodaření s finančními prostředky obce
Bolehošť v období rozpočtového provizoria“, tvořící nedílnou přílohu tohoto usnesení.
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Bod č. 7: Zápis kontroly finančního
výboru

d) úprava silničního propustku mezi Nadýmači

Paní Miřijovská seznámila zastupitele
s výsledkem kontroly finančního výboru o
hospodaření organizace ZŠ a MŠ Bolehošť
viz příloha zápisu.
Zastupitelé berou na vědomí výsledek kontroly finančního výboru.

Bod č. 10: Diskuze

Bod č. 8: Schválení výstavby parkoviště a dokončení oplocení

Činnost v obci

Bod č. 11: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21:00 hod ukončil.

Starosta obce předložil návrh na výstavbu
parkoviště u školy a dokončení oplocení dětského hřiště.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/12/2013
Zastupitelé schvalují výstavbu parkoviště u
školy a dokončení oplocení dětského hřiště
firmou Štěpánek z Opočna.

o

Bod č. 9: Běžná korespondence a
ostatní

o
o

a) zhodnocení akcí – adventní rozsvícení,
mikulášská besídka, setkání seniorů
b) stanovení termínů na inventury + stanovení členů komisí
c) postup jednání v záležitostech pozemkových (Erbenovi, Vinterovi, Bajerovi)

o
o
o

vyřezání křoví a náletů při komunikacích k nádraží, do Lipin, na
Spraších a dalších místech
úklid veřejného prostranství a
údržba zeleně před zimou
úklid / umytí autobusových zastávek a kontejnerů na tříděný odpad
oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
proběhl sběr objemného odpadu
ve spolupráci s Povodím Labe a
Agrospolem Bolehošť probíhají
přípravy na odbahnění vodoteče
Chropotínského potoka v úseku od
Neterdů po propustek mezi Malým
a Velkým Nadýmačem

Hlášení rozhlasu pomocí SMS zpráv
Občané, kteří nemají možnost slyšet hlášení obecním rozhlasem nebo
nechtějí o žádné hlášení přijít, se mohou přihlásit
do systému hlášení pomocí SMS zpráv.
V takovém případě se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek obce
nebo o to požádat na obecním úřadu
a sdělit své jméno, příjmení a číslo na mobilní telefon.
Vybrat si mohou z několika druhů zasílaných zpráv:
krizová hlášení
upozornění na hrozící nebezpečí (např. vydatné deště, orkán, požáry apod.) na
základě sdělení záchranných složek nebo meteorolog. ústavu
upozornění
sdělení o plánovaném nebo jinak hlášeném přerušení elektřiny, vody či plynu,
důležitá sdělení z obecního úřadu apod.
kulturní a sportovní hlášení
informace o akcích pořádaných v naší obci nebo blízkém okolí
Tato služba je ZDARMA!
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Školička se rozzářila
Hurá, hurá. Naše škola září novotou, děti a personál mají uvnitř příjemnou tepelnou
pohodu, z komína se už nevalí každé dopoledne hustý hnědý dým, okna jsou opět k tomu, aby se
s nimi větralo, a nikoliv jimi profukovalo a střechou nikam nezatéká.
O projektu „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ Bolehošť“ se toho psalo i mluvilo
již mnoho a ne vždy se jednalo o příjemné zprávy. K tomu, že se vše začalo připravovat již
v lednu 2011, že výběrová řízení byla různě rušena a znovu vypisována a že původně vybraná
stavební firma odstoupila těsně před zahájením prací, se už nebudeme detailně vracet. Možná by
ale bylo vhodné, shrnout na závěr vše, co se na škole opravilo nebo změnilo.

První fáze projektu řešila nový způsob vytápění. Starý kotel na tuhá paliva byl rozmontován a odvezen do sběru. Výtěžek z prodeje byl ponechán škole, aby jej použila k nákupu
nového vybavení (nové stoly a židle do školní jídelny). Odstraněním starého kotle vznikly mj.
úspory z rozpočtu na vytápění a tyto finance byly použity k zakoupení výpočetní techniky pro
žáky ZŠ. Následně došlo v kotelně k úpravě stávajících konstrukcí a vyztužení podesty pro tepelné čerpadlo s výměníkem, z důvodu špatného stavu septiku, umístěného částečně pod základy kotelny. Na školní zahradě musely být odstraněny staré stromy a dočasně i některé herní prvky. Většina zahrady byla využita k uložení potrubí pro zemní kolektor tepelného čerpadla. Terén
byl následně srovnán a nyní se čeká na slehnutí zeminy po výkopech. Ke spuštění tepelného
čerpadla ve zkušebním provozu došlo asi v polovině září. Od prosince je tepelné čerpadlo řádně
zapojeno a vyladěno.
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Druhá fáze projektu řešila stavební záležitosti. Vše začalo poslední týden v srpnu výměnou asi 50 oken, což trvalo téměř tři týdny. Následovalo podřezání kamenného zdiva
v blízkosti zadního vchodu a kotelny, zateplení podlahy na půdě a stropů v přístavbách. Byly
opraveny okapy, lemování římsy a vyměněny dešťové svody. Z venkovních stěn byly odstraněny narušené části omítky, ozdobné prvky a byl opraven sokl. Došlo k zateplení všech stěn vč.
soklu a nanesení nové omítky. Do předání stavby v měsíci listopadu byly nalepeny ozdobné
prvky fasády a provedeny nátěry. Podle možností počasí byl na závěr proveden úklid a drobné
terénní práce.
Naše škola tímto prošla další významnou rekonstrukcí a z tohoto důvodu se zastupitelé
rozhodli doplnit letopočet 2013 mezi původní letopočty na severní stěně budovy. Zároveň sem
byl doplněn i letopočet 2007, kdy byla provedena přístavba sociálního zařízení a rekonstrukce
kuchyně a jejího zázemí. Nyní jsou zde uvedeny letopočty:
1864 – výstavba první části přízemní budovy
1884 – přístavba prvního nadpodlaží
1914 – rekonstrukce stávající budovy a přístavba nové části (prodloužení směrem na sever)
2007 – přístavba nového sociálního zařízení, zázemí kuchyně a její rekonstrukce vč. vybavení
2013 – výměna technologie vytápění, rekonstrukce celého obvodu školy vč. zateplení
Mezi uvedenými roky významných úprav, rekonstrukcí či výstavby nových částí budovy probíhaly i dílčí stavební práce, jako např. přestavby místností, zavedení ústředního vytápění, několikeré výměny oken, opravy fasády, plotu, schodiště a další.
Závěrem ještě uvádím náklady spojené s celou rekonstrukcí:
Skutečná cena
Stavební práce
-

dohodnuté vícepráce

Tepelné čerpadlo
-

dohodnuté vícepráce

Ostatní služby
-

dohodnuté vícepráce

Náklady celkem

Smluvní cena

2 247 100 Kč

2 247 100 Kč

148 308 Kč

0 Kč

810 930 Kč

804 228 Kč

74 894 Kč

0 Kč

457 850 Kč

457 850 Kč

36 300 Kč

0 Kč

3 775 382 Kč

3 509 178 Kč

Podíly financování
Dotace ze FS

2 320 354 Kč

Dotace ze SFŽP

136 491 Kč

Neuznatelné náklady

550 850 Kč

Veřejné zdroje žadatele

272 983 Kč

Ostatní náklady a vícepráce

494 704 Kč

Dotace celkem

2 456 845 Kč

Vlastní zdroje celkem

1 318 537 Kč
připravil Petr Kubíček
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Příběh „Ámos“
Kdo má v paměti vzhled
staré fasády školy, jistě si vzpomene,
že asi uprostřed čelní stěny byla podobizna Jana Ámose Komenského,
která tu byla umístěna pravděpodobně během druhé přestavby (prodloužení školy) v roce 1914.
Již od počátku příprav projektu na rekonstrukci školy, a především fasády, byl kladen velký důraz
na zachování co nejvíce ozdobných
prvků. Jedním z nich byl i reliéf J. A.
Komenského. Při zahájení stavebních prací byla snaha tento reliéf
opatrně sundat, opravit a nakonec
vrátit zpět. Přesto, že byl „Ámos“
odstraňován i s částí omítky, vlivem
jeho špatného technického stavu nevydržel a poškodil se. Nutno dodat,
že reliéf ze sádrové skořepiny vyplněný cementovou maltou byl již před
demontáží popraskaný a kotvící prvky téměř zkorodované. Po důkladné
prohlídce a poradě s řemeslníky došlo k dohodě, že oprava by byla příliš složitá a životnost „Ámose“ by
mnoho neprodloužila. Časem by tak
hrozilo jeho utržení a rozsypání.
Rozhodli jsme se tedy zajistit zcela nový reliéf a tím začal i příběh našeho „Ámose“.
Po několika dnech hledání nového zhotovitele, který by nový reliéf vyrobil, jsme měli v rukou
pouze jediné řešení. Firma, která nám vyráběla na zakázku ozdobné prvky, byla schopna vyrobit
také „Ámose“ a to z polyurethanu. Náklady na jeho výrobu se přiblížily 20 tisícům Kč. Bez nového reliéfu by to nebylo ono, ale cena se nám zdála příliš vysoká a výsledek díla nejistý. Během několika následujících dnů dalšího hledání a shánění se však zadařilo. Oslovil jsem výtvarníka a sochaře Vladimíra Berchu. Ten byl schopen v krátké lhůtě nového „Ámose“ vyrobit. Milým překvapením byla i cenová kalkulace na sádrový odlitek ve výši cca 5 000 Kč. Po seznámení s jeho činností a prohlídce jeho výrobků a uměleckých děl, jsme se ihned dohodli a pan sochař se pustil do díla. V průběhu prací jsem dostával i fotografie a „Ámos“ se zdál být opravdu
zdařilý. V té době jsem ještě obdržel nabídku, že si můžeme vybrat ze dvou provedení, a to sádrový odlitek nebo hliněný model, který byl pro výrobu odlitku zhotoven. S ohledem na životnost
modelu vypálené hlíny a jeho cenu vyšší o pouhé cca 3 tisíce Kč, byl vybrán tento materiál.
Mistr tedy nechal „Ámose“ vypálit a my jsme se mohli těšit, až nový „Amos“ dorazí. Umělecké
dílo bylo panem sochařem řádně zabaleno a vzhledem ke zkušenostem s dopravci, posláno poštou na obecní úřad. Asi třetí den přivezl řidič poštovního vozu těžký balík a byl zvědav, co jsme
si to objednali. Když jsme mu sdělili, že se jedná o umělecké dílo, zvědavost mu nedala a počkal

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 14 Vydání 1/2014

si na jeho vybalení. S šokujícím výrazem v našich tvářích jsme zjistili, že zásilka někde spadla a
„Ámos se rozbil. Bylo nám jasné, že tak přišla vniveč práce výtvarníka a nás začal tísnit čas!
Stavební práce se blížily k závěru a bylo zapotřebí odstranit i lešení ze stavby. Ihned jsem proto
jednal o nové výrobě reliéfu, protože sádrový odlitek si již vzala místní škola. S ohledem na
zkušenost s prvním výrobkem se pan sochař pustil do díla a pro jistotu vyrobil hned dva reliéfy.
Každý z nich byl originál, neboť reliéf portrétu J. A. Komenského vznikal v hlavě mistra, nikoliv podle nějakých obrázků. Druhý pokus byl již i konstrukčně více propracovaný pro snadnější
upevnění na fasádu a také byl o několik kilogramů lehčí.
Vzhledem k již špatné zkušenosti s přepravou, jsem se s panem sochařem domluvil, že
jej osobně navštívím a „Ámose“ si odvezu. Toto rozhodnutí znamenalo strávit celý den na
cestách, ale měl jsem tak jistotu, že se nerozbije. Mimo jiné jsem měl možnost podívat se do
výtvarnické dílny. Počasí ten den nebylo nejlepší na cestování. Od rána sněžilo, ale úkol nesnesl
odkladu. Po příjezdu do malé
vesničky u Českých Budějovic, jsem hledal menší chaloupku se zdobenou omítkou.
Pan sochař mě seznámil se
svou prací a nechal mě nahlédnout do míst, kde náš
„Ámos“ vznikal. Během návštěvy jsem se seznámil s
takřka celou jeho rodinou a
vzápětí jsem vybral jeden ze
dvou výrobků, naložil a odvezl domů.
„Ámose“ jsem uložil na obecním úřadu, kde
vyčkával ještě několik dní,
než vykouklo opět slunko a
mohlo dojít k jeho upevnění
na novou fasádu školy.
Dnes se již nový
„Ámos“ vyhřívá na východní
stěně školy a dohlíží zde na
přicházející školáky. Naše
škola tak zaslouženě získala
nejen nový kabát, ale i krásný doplněk ve formě uměleckého reliéfu portrétu J. A.
Komenského a novému
„Ámosovi“
žlutý
kabát
opravdu sluší. Popřejme tedy
škole i „Ámosovi“, ať jim
vydrží několik desítek let.
připravil Petr Kubíček
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Putování za divadlem

Podobně jako v předchozích letech jsme se i
letos, v sobotu 23. listopadu, vydali za kulturou do jednoho z pražských divadel. Odjezd
autobusu z Bolehoště byl o půl deváté ráno a
v 11h jsme se již seznamovali s Prahou poblíž hlavního nádraží. Odtud měli všichni volný čas
na návštěvu centra města, případně nákupy. Jelikož bylo krátce před zahájením adventu, náměstí
i ulice se začaly plnit trhy a svařené víno vonělo na každém rohu. Opětovný sraz byl již přímo
v divadle Radka Brzobohatého, což byl hlavní cíl tohoto zájezdu. Zde nás čekalo představení
„SODOMA GOMORA“ a na jeho zahájení v 15:00h nikdo nechyběl.
A o čem že představení pojednávalo? Jak se říká, každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán,
a tím začala i eroticky laděná komedie z venkovského prostředí. Dobrosrdečný Stojan ukryl
před bouří kamarádovu ženu Maru do svého domu, přesněji do své postele. Vše by proběhlo v
tichosti, kdyby nezačaly vznikat klepy, představivost a žárlivost. Do děje se tak přimotalo několik dalších přátel a členů rodiny, kteří celou záležitost sice více a více komplikovali. Ovšem pozorný Stojan při komediálních až hysterických scénách zjišťoval, že vlastně všichni kromě něj
mají „máslo na hlavě“. Tuto lechtivou komedii hráli Ernesto Čekan, Kateřina Velebová, Vanda
Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Antonín Hardt, Miroslav Hrabě a Irena Máchová.
Autorem je Petar Petrovič Pecija, režie se ujala Hana Gregorová a hudbu složil Ondřej Brzobohatý. Po skončení představení jsme se přesunuli do divadelní kavárny, kde jsme se setkali s několika ze zmíněných herců. Kdo chtěl, mohl si odnést podpis nebo fotografii s hercem. Na závěr
byla pořízena i společná fotografie některých ze 41 účastníků s herci.
Cestu zpět nám pan řidič zpříjemnil přehráním filmu Babovřesky a s jeho závěrem
jsme také dorazili domů. Podle ohlasů v autobuse se představení snad všem líbilo a těší se na
další podobný výlet.
připravil Petr Kubíček
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Adventní
rozsvícení
První
adventní neděle
byla ve většině
obcí a městech
zaměřena
na
rozsvícení vánočních stromů, náměstí,
zpívání koled
apod. A již po
třetí za sebou tomu není jinak i v naší obci, kde se při konání „Adventního rozsvícení“ scházíme
v centru obce před zvoničkou. Akci připravují zastupitelé obce a pokaždé pro naše občany připraví nějaké sváteční občerstvení. Tento rok bylo připraveno svařené víno, vánoční grog nebo
ovocný čaj pro děti a případné řidiče. Na ochutnávku bylo i linecké cukroví a kdo měl třeba i
hlad, mohl si zakoupit grilovanou klobásu.
Letošní akce vyšla opravdu na neděli 1. prosince a o to svátečněji jsme se snažili tuto
akci připravit. Z důvodu hudebního doprovodu, který neměl vystoupení jen u nás, byl začátek
akce posunut o 15 minut. V 17:45h byla po krátkém přivítání všech občanů rozsvícena nejen
zvonička, ale i vánoční stromek a následně se představily děti z týnišťské ZUŠ se svými koledami, které střídavě doplňoval i žesťový soubor ze stejné umělecké školy.
Myslíme si, že setkání v podvečer adventní neděle se vydařilo, téměř vše se snědlo a
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vypilo, a přitom jen svařeného vína bylo připraveno 36 litrů! Počasí bylo přijatelné, a tak letos
nebyl ani zájem o připravené římské ohně, u kterých se mohl kdokoliv ohřát.
Jsme také velmi rádi, že o tuto relativně novou akci má zájem tolik občanů, kteří se
přijdou zaposlouchat do vánočních koled a popovídat si s ostatními sousedy. Podmínky pro přípravu této akce, občerstvení i pro přenos zvuku během večera, ať na živo nebo pomocí techniky,
nejsou optimální, ale to jistě není to nejdůležitější. Věříme, že většina z těch asi 150 (možná i
více) zúčastněných přijde ráda i příští rok.
připravil Petr Kubíček
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Vítání občánků
U příležitosti slavnostního přivítání nových
občánků Bolehoště, byli jako
každý rok pozvání rodiče s
dětmi do společenské místnosti obecního úřadu. Pro
tento rok byla vyčleněna v
kalendáři neděle 20. října.
Ve 14 hodin zde
přivítali, společně starosta
Petr Kubíček a místostarostka
Drahomíra Záleská, čtyři nové občánky: Vikrorii, Innu,
Tomáše a Kláru se svými rodiči
a tuto příležitost si nenechali ujít také někteří prarodiče a přátelé.
Krátký program byl vyplněn vystoupením žákyň místní základní školy. Pozdravit narozené děti, rodiče a další členy rodin přišly – Eliška Andržová, Věra Hojná, Anna Vinterová,
Anna Fabiánová, které přednesly několik říkadel a písniček.
Rodičům byly předány malé dárky věnované obcí. Každý nový občánek obdržel Pamětní knížku, Pamětní list, plyšového medvídka, peněžní hotovost 2 000 Kč a soupravu osušky
a ručníku s výšivkou jména dítěte a logem obce. Maminkám byla také předána květina. Po zapsání a podpisu rodičů do Pamětní knihy obce následoval přípitek.
Na závěr měli rodiče možnost posedět u malého občerstvení nebo využít k focení dřevěnou kolébku.
Dříve než se dveře společenské místnosti uzavřely, byla zhotovena i společná fotografie. Originální fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na obecním úřadu v elektronické podobě na doneseném nosiči.
připravil Petr Kubíček
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Setkání seniorů
S blížícími se vánočními svátky připravily obecní úřady z Bolehoště, Ledec a Očelic
na sobotu 14. prosince XII. „Setkání seniorů“, které se konalo v kulturním sále Obecního hostince v Bolehošti. Doprava ze všech obcí byla zajištěna svozovým autobusem.
Pro seniory připravili zastupitelé zmíněných obcí příjemné prostředí vyhřátého sálu, se stoly
ozdobené větvičkami a svíčkami a nechybělo zde ani domácí vánoční cukroví. Všichni tak měli
možnost na chvíli zapomenout na předvánoční shon a sváteční odpoledne u kávy si mohli v poklidu užít.
Setkání zahájil ve 14 hodin starosta Bolehoště Petr Kubíček, společně se starostou
z Ledec panem Milanem Dědkem a zástupcem Očelic panem Ladislavem Tláskalem. Po krátkém přivítání a představení programu, popřáli všichni tři občanům příjemné svátky a především
mnoho zdraví a úspěchů v následujícím roce.
Letošní kulturní program otevřela svým vystoupením bolehošťská škola sérií básniček
a písniček. Děti si pro letošek připravily také veršovanou divadelní scénku podle pohádky O
dvanácti měsíčkách a na rozloučenou společnou písničku „Dělání, dělání …“, za což sklidily
obrovský potlesk od všech diváků. Odměnou pro všechny žáky a paní učitelky byla ještě malá
sladkost, kterou jim předali zastupitelé Bolehoště.
Dalším kulturním prvkem na letošním setkání byl malý koncert mladého houslisty
Kamila Jarkovského z Ledec, který zde zahrál několik skladeb, jako např. od Antonína Dvořáka
- Štěstí, zdraví … - Ta naše písnička česká - Slyšte, slyšte, pastuškové - čardáš a další. I toto
umělecké vystoupení se všem velmi líbilo a svým potleskem poděkovali mladému studentovi za
jeho umění. Ve zbývajícím čase již hrála oblíbená hudební skupina FANATASY music, čehož
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využilo i několik tanečních párů. Společná večeře byla pro všechny nachystána na půl čtvrtou.
Paní kuchařka pro letošek připravila kuřecí řízky s bramborovým salátem.
V 18 hodin se hudba pomalu rozloučila poslední písničkou a další předvánoční setkání
seniorů se blížilo svému závěru. Většina občanů využila svozový autobus také k cestě domů a
kulturní sál se pomalu vyprazdňoval. Tento rok využilo možnosti k setkání i několik seniorů,
kteří v obcích nemají trvalý pobyt, ale převážnou část týdne zde žijí. Tito hosté sice nemohli
využít dárkové poukazy na občerstvení zdarma, ale rádi se přidali k ostatním, bavili se a povečeřeli s námi. Bylo tedy příjemné sledovat, že připravená místa v sále byla obsazena více než
stovkou občanů a hostů.
Dvanáctý ročník tohoto setkání se opravdu vydařil. Snad všichni návštěvníci byli maximálně spokojeni s připraveným programem, prostředím i místní kuchyní. Soudit tak můžeme i
podle ohlasů a pochval, ze kterých máme, my pořadatelé, obrovskou radost a velmi si jich vážíme.
připravil
Petr Kubíček
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Třídíme odpady + nový kontejner na použité oděvy
Opakování je matkou moudrosti, aneb
co víme či nevíme o třídění odpadů?
Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmostí. V některých
zemích je dnes třídění odpadů již povinné. U nás se zatím tato povinnost vztahuje pouze na určité druhy odpadu a jejich prodejce (např. povinnost zpětného sběru baterií nebo elektrospotřebičů). Množství měst a
obcí, které se zapojují do sběru tříděného odpadu, však rok od roku narůstá.

Aktuálně třídění patří k dobrému vychování 70% Čechů. Ti mohou tyto odpady odkládat do 229 021 kontejnerů po celé ČR. V roce 2012 bylo tímto způsobem
vytříděno a dále využito nemalých 607 005 t odpadů. Tříděním papíru bylo také zachráněno
1 800 000 stromů. Průměrná vzdálenost k nejbližšímu kontejneru je 102 m. V naší obci musíme
učinit kroků o něco více a přesto je v naší obci hustota pokrytí kontejnery, ve srovnání s dalšími
obcemi, nadprůměrná. V Královehradeckém kraji připadá na jedno

sběrné hnízdo 130 obyvatel (u nás 66). Neříkejte proto, že ke kontejnerům
to máte daleko, že je jich málo, že se to nevyplatí, že tím nikomu a ničemu nepomůžete!

Co je třídění odpadu?
Zjednodušeně řečeno - třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů odděleně od ostatních.
Roztříděné odpadky patří do speciálních kontejnerů. Takto připravený odpad se recykluje a může se znovu začlenit do výroby. Tím se šetří přírodní zdroje.

Barevné kontejnery – co kam patří?
U nás najdete pohromadě 4 barevné kontejnery – žlutý, modrý, zelený, bílý a nádobu na kov.
Žlutý kontejner je určen na plasty, modrý na papír, bílý na bílé sklo a zelený na barevné sklo.
Existují také speciální kontejnery jako např. ke sběru textilu. U nás máme nyní také jeden a mohou se do něj odkládat oděvy, boty, kabelky a tašky, povlečení, ručníky, oděvní doplňky nebo
hračky. Použitelné textilie se vytřídí a jsou pak nabídnuty k charitativním účelům. Ostatní je
zpracováno a obvykle použito v automobilovém průmyslu. Další speciální kontejner je na elektroniku. U nás můžete využít pro drobné domácí elektrospotřebiče nádobu umístěnou u vchodu
na obecní úřad.

Jak funguje pytlový sběr tříděného odpadu?
Kromě třídění odpadu do samostatných nádob využívá řada obcí sběr do pytlů. My máme takto
zajištěn sběr tetrapaků (krabic od džusů, mléka apod.), které ukládáme do speciálních oranžových pytlů. Ty následně řádně zavážeme a před odvozem plastového odpadu uložíme ke žlutému kontejneru. Tento odpad je sice naložen společně, ale následně je předán ke zvláštnímu
zpracování, neboť obsahuje kromě plastu také papír a některé cenné kovy.
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Co se děje odpadem vhozeným do kontejneru? Kde končí a co z něj vzniká?
Veškerý odpad nejdříve putuje na specializované třídící linky. Doposud nebyl vynalezen žádný
spolehlivý automatický stroj, který by se vyrovnal lidskému oku, a proto se vše nejdříve třídí
ručně. Třídění každého odpadu má také svá jasná pravidla.

PAPÍR
Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenku, kartón a papírové obaly (např. sáčky). Složení všech těchto druhů papíru se liší, a proto na třídící lince dochází k roztřídění na jednotlivé druhy. Dotříděný papír se
potom lisuje do balíků a odváží se k dalšímu zpracování. Z vytříděného papíru se dá znovu vyrobit novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní papír. Papír je
možné recyklovat až sedmkrát!

SKLO
Do bílého kontejneru patří čiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo. I skleněný odpad je
před dalším zpracováním ručně předtříděn. Rozdělené střepy pak putují na speciální automatickou linku, kde lidskou práci přebírá počítač. Ten zajistí vysokou čistotu vytříděného skla tak,
aby už nic nebránilo jeho dalšímu zpracování ve sklárnách. Sklo lze recyklovat téměř do nekonečna. Ze skleněného odpadu vznikají nejčastěji nové lahve.
POZOR – vhazováním barevného skla do bílého znehodnotíte mnohem cennější bílé sklo, jehož
střepy již nelze roztřídit! V takovém případě je obsluha sběrného vozu nucena oba kontejnery
sesypat společně do netříděného skla.
POZOR – vhozením zrcadla zničíte zcela tříděný materiál. Zrcadlo je pokovené sklo a nesmí
přijít do žlutého ani zeleného kontejneru. Takovéto sklo umístěte do běžného komunálního odpadu.

PLASTY
PET láhve od nápojů (samozřejmě sešlápnuté), výrobky a obaly z plastů, kelímky, sáčky, fólie a
polystyrén - to vše patří do žlutého kontejneru. I tyto odpady procházejí důsledným tříděním a
recyklací. Jejich následné použití je velmi rozmanité. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do takzvaných zátěžových koberců.
Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních
cihel. Zbylá směs plastových odpadů se lisuje do balíků a odváží se do závodu na recyklaci
směsných plastů. Tam vznikají odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod.
POZOR – nevhazujte do kontejneru plastové výrobky se zbytky skleněných nebo kovových dílů, jako jsou např. části elektrospotřebičů, autodíly apod. Tyto díly mohou např. poškodit lisovací stroj sběrného vozu. Zároveň takovéto výrobky neukládejte v případě jejich nadměrné velikosti ani vedle kontejnerů. Naopak, bude li např. z těchto dílů odstraněno vše kovové a skleněné
a zároveň rozměr dílu bude větší než otvory v kontejneru, uložený odpad u žlutého kontejneru
bude naložen a odvezen při sběru daného typu odpadu.
Množství recyklovaného materiálu záleží na tom, jak pečlivě odpad roztřídí každá z domácností.
Pokud totiž sklo, papír, nebo plasty skončí v popelnici na komunální odpad, je jeho další
recyklace téměř vyloučena.
připravil Petr Kubíček
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Obecní úřad Bolehošť sděluje,
že v naší obci je nově umístěn
kontejner na sběr použitého
oděvu, obuvi a textilu.
Kontejner bude k dispozici
nepřetržitě
a je umístěn na sběrném místě
za autobusovou zastávkou
před školou.

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠEL:
43 let

Josef Hainz

92 let
89 let
87 let
86 let
86 let
83 let
75 let
70 let

Marie Štěchová
Jiřina Goisová
Vlasta Učíková
Alena Janýrová
Jana Hanzalová
Bohumila Kašparová
Jan Šimerda
Anna Stonjeková

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od kterých
máme souhlas se zveřejněním nebo obdrželi blahopřání od obce
(veřejný rozhlas, zpravodaj apod.)
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Beseda nad knihou
V pondělí 30. září navštívila naši
školu paní spisovatelka Jitka Vítová, která napsala dětskou knížku O Květušce a tesaříkovi.
Vyprávěla nám o tom, jak knížku psala, jak
vznikaly ilustrace a přečetla nám ze své knihy ukázky. Během povídání jsme se také nenásilně
seznámili se životem hmyzu.
V druhé části besedy měly děti možnost ve skupinkách knížku prolistovat a porovnat
ilustrace s černobílými návrhy. Dále děti plnily čtenářské úkoly, po jejichž vypracování si mohly za odměnu vybrat dva obrázky a vybarvit je. Beseda byla velice zajímavá a některé děti dokonce inspirovala k zakoupení této knihy.
Jiřina Hejčlová, učitelka

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Zdravá pětka
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Ve čtvrtek 31. 10. proběhl v naší škole výukový program zaměřený na způsoby
správného stravování – Zdravá
pětka. Dvě hodiny se dětem věnovala paní lektorka Darja Micherová. Ta měla připraveno mnoho
zábavných úkolů, které děti plnily
v pěti skupinách. Nejenže se při
jejich řešení se dozvěděly spoustu
zajímavých informací, ale také se
velmi pobavily. Celý program byl
ukončen hrou na kuchaře, kdy si
děti samy z různých druhů ovoce
a zeleniny připravily pestrý tác
plný zdravého mlsání. Za odměnu
si každý domů odnesl několik
drobných dárečků a také vysvědčení Zdravé 5.
Jiřina Hejčlová, učitelka

Tvořivá dílna
Využili jsme nabídky Domu dětí a mládeže v Týništi n. O. a v předvánoční čas
v pondělí 2. prosince, kdy nešel v obci elektrický proud, jsme linkovým autobusem vycestovali
na kreativní výtvarnou dílnu.
Pro některé děti bylo brzké ranní cestování přece jenom hektické. Ještě tři minuty před
odjezdem autobusu nás byly jen tři čtvrtiny, někteří doběhli opravdu na poslední chvíli nebo nás
dohonili v Křivicích.
Klid a pohoda na nás dýchly až při vstupu do Sluníčka, kde se nás ujala milá paní vedoucí. Celá budova byla vánočně vyzdobena a žáci pod jejím vedením vytvářeli zajímavou vánoční dekoraci z barevných sáčků od čaje. Rozvíjeli tak jemnou motoriku a ověřili si své zkušenosti z pracovních činností a výtvarné výchovy. V přestávce si prohlédli vánoční výstavu a byli
nadšeni z perníkových betlémů, které nejen krásně vypadaly, ale také nádherně voněly.
Všechny děti byly moc hodné a šikovné, takže si domů každý odvezl alespoň jednu
vlastnoručně vyrobenou hvězdu.
Mgr. Hana Boukalová
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Vánoční pohádka aneb, když dárky ožijí
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Je prosinec. Očka našich dětí září jako lucerničky. Přichází čas adventu a Vánoc. To
jsou chvíle, kdy se plní tajná přání a kdy je čas na pohádku. Jedna taková pohádka přišla i do
naší školy mezi naše dětičky, školáky a školačky. Jmenovala se „ Když dárky ožijí“. A opravdu
se tak stalo. Pod vánočním stromkem, který pomocí kouzel maminka krásně ozdobila, se objevily dárečky pro tatínka, Bohouše a Aničku. A najednou z krabice na nás vykoukla krásná panenka, voják, indián a také papuče a nádherný šátek – ten tu zanechal Ježíšek pro maminku. Na závěr jsme Ježíškovi poděkovali a za tónů kytary a pěkné písničky jsme se rozloučili. A nyní už
opravdu každý z nás čeká na ten svůj Štědrý večer, na kapra, stromeček a hlavně na splněná
přání.
Mgr. Denisa
Školníková
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Podzim v MŠ
Do mateřské školy v tomto školním roce nastoupilo 24 dětí, což činí 100% naplněnost
předškolního zařízení. Z tohoto počtu je 12 dětí 2,5-3letých, sedm dětí 4letých a pět dětí 5letých
– tedy předškoláků, kteří se budou značnou mírou připravovat na vstup do základní školy.
Školní rok jsme začínali netradičně až 9. září, což způsobilo nemalé potíže některým
rodičům. Na vině bylo opoždění stavebních prací na budově školy, obzvlášť výměna oken. Zateplování budovy nám přineslo další problémy. Okna byla zakryta folií z důvodu ochrany oken.
Do skončení prací nebylo možné větrat. Zvýšila se vlhkost a teplota v prostorách, některé děti
z toho byly nemocné a paní učitelky z toho ztrácely hlas.
Během podzimu jsme nemohli využívat školní zahradu. Ale i to jsme překonali. Děti
si přinesly z domova holínky a chodili jsme na luka za školu, k lesu nebo na kopec. Počasí nám
přálo.
Celá situace měla i svá plus.
Děti sledovaly postup prací a hlavně to,
jak se nám
škola
před
očima měnila.
Poté, kdy měla „neštovice“, se vyloupla do krásy.
Dostala
nový kabátek,
krásně žlutý
jako sluníčko.
Také naše ložnice i třída se dočkaly určitých pozitivních změn. V ložnici máme nový „jahůdkový“ koberec a ve třídě sedíme u krásných šestihranných stolečků. Dnes se nám naše školička
moc líbí a těšíme se na to, co nás v ní čeká.
Máme za sebou fotografování se zimní tématikou, divadlo s Vánoční pohádkou i Mikuláše a těšíme se na Vánoce. I přes všechny potíže jsme nacvičili krátký vánoční program pro
rodiče, kterým se také rozloučíme s rokem 2013.
A co nás čeká v roce 2014? Doufáme, že všechno jen dobré. Dětem přejeme, aby se
jim ve školce líbilo, získaly nové kamarády, naučily se novým věcem a to nejen při hrách. A co
přát nám všem dospělým? Určitě hodně zdraví!!!
Hana Dubnová, uč. MŠ

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Činnost Sokola Lipiny
Ani v uplynulém období činnost
Sokola neutichla. Oddíl kuželkářů pokračoval
ve svých soutěžích a ženy seniorky se se
svým rehabilitačním cvičením přemístily do
tělocvičny ZŠ v Bolehošti. Po vánoční pauze bude cvičení opět pokračovat ve středu 8. 1. 2014
od 16.30 hod. ve škole.
V průběhu tohoto období jsme zabezpečovali řadu akcí (školení rozhodčích Jezdecké
federace, školení zástupců obecních úřadů Podorlicko atd.) společenského i soukromého rázu.
Dne 3. 12. proběhlo tradiční „Aranžování Vánoc“, které
pořádáme ve spolupráci s děvčaty
z květinářství
„Pomněnka“
z Kostelce nad Orlicí. Seznámila
nás s letošními trendy vánoční výzdoby i s možností nákupu. Účast
byla velká (cca 40 žen), hlavně díky
účasti žen z okolních obcí.
Ve čtvrtek 28. 11. proběhla v upravených prostorách klubovny (nové židle a stoly) členská
schůze, která zhodnotila naši dosavadní činnost a schválila plán činnosti na příští rok.
Závěrem všem spoluobčanům přejeme klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví
v novém roce. Zároveň všechny srdečně zveme na akce, které budeme v příštím roce pořádat.
za Sokol Lipiny, Šárka Hiršová

Strana - 31 Vydání 1/2014

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Myslivecký podzim
Ani v těchto podzimních sychravých
a větrných měsících nezahálíme. Právě toto
období je pro myslivce velmi rozmanité.
S příchodem podzimu začíná nejen lovecká
sezóna, ale také období zahájení přikrmování spárkaté a drobné zvěře. Tato činnost je důležitá
zejména v následujícím zimním období, kdy zvěř nemá dostatek přirozené potravy. Toto období
je pro nás každoročně spojené
se
sklízením
krmné
řepy,
kterého se zhostili členové s
opravdovou
vervou.
Další
důležitou činností, jak z loveckého tak i ze
společenského
hlediska, jsou
společné hony
na
drobnou
zvěř. Pořádali
jsme společné
hony na kachny
na Chrastně a Travertinu. Střídavé úspěchy také provázely snahu našich členů o lov černé zvěře,
jejíž řízený odstřel je nutný k zabránění přemnožení a tak ke zmírnění škod v zemědělství.
Velmi příjemnou událostí každého podzimu je pravidelné mezinárodní setkání sokolníků v Opočně, které letos proběhlo již po čtyřicáté páté. Tuto vyhledávanou společenskou akci
s tradicí od roku 1967 pořádá Klub sokolníků ČMMJ a proběhla ve dnech od 10. do 13. října;
jako každoročně tak i letos se sešla známá skupina asi dvaceti sokolníků a jejich pomocníků v
honitbě MS-Bolehošť, v katastru obcí Ledce a Klášter nad Dědinou a jejich blízkém okolí, která
se snažila ulovit co nejvíce zvěře. Jejich snahu značně znepříjemňoval silný vítr. K vidění bylo
mnoho druhů loveckých dravců, mezi nimiž byli například jestřábi, orli, sokoli, rarozi, také
káňata Harrisova a dokonce i orli jestřábí či káňata rudochvostá.
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Na závěr bych
chtěl ještě zmínit jednu
méně radostnou událost,
která mi dělá vrásky na
čele. V hlavní roli je bohužel lidská bezohlednost
či necitelnost. Jak jinak
nazvat chování neznámého pachatele, který "nelenil" a odvezl z krmelišť
krmivo připravené pro
dokrmování zvěře. Nad
tímto chováním mi zůstává rozum stát. Chci věřit,
že to byla ojedinělá událost.
za MS Bolehošť
Jan Černý
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O činnosti sboru
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku štěstí, zdraví a úspěšný osobní
i pracovní život. V následujícím článku se
dozvíte, co nového se událo ve sboru dobrovolných hasičů za poslední čtvrtletí loňského roku.
28. září od 9
hodin ráno proběhl, jako
každý rok, branný trénink
dětí z hasičského kroužku. Trať vedla lesem kolem písníku u Lipin a
měřila dva kilometry. Na
trati děti prošly šesti stanovišti: střelbou, topografií, vázáním uzlů,
technickými prostředky,
dovednostmi na laně a
zdravovědou. Na každém
z nich je čekali dobrovolní hasiči, kteří děti
zkoušeli z různých dovedností a zhodnotili, jak
jimi prošly. Pro děti to je
cenná příprava pro nadcházející závody.
5. října se konal v Olešnici u Rychnova nad Kněžnou závod požární všestrannosti
Plamen. Mladší děti z našeho
hasičského kroužku nemohly
chybět. Závod byl odstartován v
8 hodin ráno a přítomny byly tři
desítky družstev mladších hasičů.
Družstvo našich dětí obsadilo
třinácté místo.
27. října naše děti navštívily ZOO ve Dvoře Králové.
V tomto týdnu byla ZOO zasvěcena tématu dýní a děti si mohly
dle své fantazie vydlabat svoji
(viz. foto). Tento výlet se konal
již po druhé a děti si ho opět moc
užily.
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7. 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. Děti ze Základní školy Bolehošť zde předvedly pěkně
secvičené vystoupení, za což jim i učitelskému sboru moc děkujeme.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na hasičský ples, který se bude konat v obecním hostinci dne 22. února 2014.
Připravil kronikář sboru, Michal Franc
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2. díl o našem SDH - Zbrojnice
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Aby měl sbor dobzbrojnice vybudovaná roku 1922 továrníkem
rovolných
hasičů
řádně
Josefem Baše, za ní nový Obecní úřad
uskladněnou techniku, výstroj
a výzbroj, potřebuje nějaké
zázemí. To mu dodává vlastní
hasičská zbrojnice. První
zbrojnice bolehošťského sboru
stála u vily továrníka Josefa
Baše. V roce 1922 byla postavena nová, kterou nechal vybudovat továrník Josef Baše
jako náhradu za starou zbrojnici u jeho vily. Tu nechal
zbourat, protože bránila rozšíření zahrady. Obec vše povolila pod příslibem, že nechá postavit novou na své náklady. Tak se i stalo a nová zbrojnice byla
postavena v místech dnešního Obecního úřadu. V letech 1926 až 1927 se lhotečtí členové osamostatnili a založili svůj vlastní sbor ve Lhotě. Pro nově zakoupenou lhoteckou stříkačku se nechala postavit nová zbrojnice, která byla zbudována za pomoci spoluobčanů a stála 7 591 korun.
Při stavbě bylo pamatováno na zadní místnost, která sloužila jako noclehárna pro tuláky a také
jako šatlava. Lhota dostala od bolehošťského sboru všechnu výstroj a výzbroj, která byla v držení tamních hasičů.
Tato zbrojnice stojí ve
Lhotě dodnes a je v ní
zaparkován hasičský
vůz Avia. Po dlouhých
letech, a to až v roce
1950, bylo do bolehošťské zbrojnice zavedeno elektrické osvětlení.
Roku 1954 započala
jednání o stavbě nové
hasičské zbrojnice v
Bolehošti. Už v tomto
roce byla přidělena
část materiálu na stavbu, nebylo však ještě
svěcení a zavěšení nového zvonu do lhotecké zbrojnice 2004 definitivně rozhodnuto.
V roce 1955 byla stavba povolena, avšak bez bytové jednotky. Proto byla podána nová žádost,
která počítala i s bytovou jednotkou. Následující roky se stále debatovalo o výstavbě, procházely
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se plány a hledalo se řešení, jak stavbu urychlit. Po dlouhých deseti letech, až v roce 1964, byla
konečně nová hasičská zbrojnice postavena, a to
společně s národním výborem. Stará zbrojnice,
vybudovaná Josefem Baše, byla následně zbourána. Nová zbrojnice s národním výborem stojí
dodnes a je v ní uskladněna nynější i historická
technika a téměř všechna naše výstroj a výzbroj.
Zbrojnice v Bolehošti pak v průběhu let procházela modernizací. Bylo v ní nainstalováno topení, aby mohla být přes zimu v cisterně voda a
Tatra byla v pohotovosti i v zimním období. V
nedávné době, a to v roce 2010, prošla rekonstrukcí elektroinstalace. Bylo zavedeno nové
zářivkové osvětlení a zřízena rozvodná skříň.
Byla také vybudována vzduchotechnika pro odtah výparových zplodin, které vznikají při startování Tatry. Lhotecká zbrojnice prošla také několika rekonstrukcemi. 28. srpna 2004 při oslavách 610 let od vzniku obce Bolehošť, dále 140
let od založení Obecní školy a 40 let od výstavby nového Obecního úřadu a hasičské zbrojnice,
byl do lhotecké zbrojnice zavěšen nový vysvěcený zvon.
Připravil kronikář sboru, Michal Franc
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Setkání starostů
DSO Vrchy a Dolní Bělá
www.regionvrcha.cz
Dobrovolný
spolek
obcí
Vrchy, jehož jsme
členy a dobrovolný
spolek obcí Dolní
Bělá pořádá pro své
úředníky každý rok
společný den „Den
svazků“, který je
vždy zaměřen na
vzdělávání v oblasti
nových
předpisů,
praxe ve vydávání
vyhlášek apod. Poslední roky je dobrou

zvyklostí, že každý
rok se tato akce
uskuteční
v jiné
svazkové obci. Letošní rok jsme
pozvali
všechny
starosty tohoto regionu do Bolehoště.
Setkání se uskutečnilo v klubovně SK
Sokol Lipiny, které
nám zajistilo nejen
vhodné prostředí,
ale také stravování.
Za oba svazky obcí
byli pozváni starostové, starostky a
referentky úřadů z obcí Trnov, Voděrady, Semechnice, Byzhradec, Přepychy, Lično, Libel, Třebešov, Synkov-Slemeno, Černíkovice a samozřejmě Bolehošť.
Program byl zahájen v 9h prezentací účastníků a zahájením, následně jsme byli seznámeni s novelou energetického zákona, kterou prezentoval Ing. Jan Novák ze společnosti DEnergy. S praktickými poznámkami k nedostatkům při vykonávání samostatné působnosti obcí
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nás seznámil JUDr. Jan Šťastný z Ministerstva vnitra ČR. Posledním bodem byly okruhy dotačních možností obcí v plánovacím období 2014-2020, které si připravila Lenka Dvořáková ze
společnosti DABONA. Po ukončení následoval společný oběd a diskuze nejen nad uvedenými
tématy. Den Svazků byl ukončen kolem 14. hodiny. Jako pozornost za svou účast obdrželi
všichni dárek, který je samozřejmě spojen s naší obcí, a tím bylo Bolehošťské kysané zelí.
Všichni nakonec odjeli spokojeni nejen s výběrem prostředí, ale také byli moc rádi za
obdržené vitamíny. Navíc ne všichni znali tento kout naší obce, ačkoliv o něm slyšeli především
ve spojitosti s koňskými závody.
připravil Petr Kubíček

Pozvánka na společenské akce na úvod roku 2014
25. leden – Společenský ples obcí
o
o
o
o
o

předprodej místenek
hraje hudební skupina RUBIKON
bohatá tombola
domácí kuchyně
doprava autobusy

22. únor – Hasičský bál
o
o

předprodej vstupenek
domácí kuchyně

