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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva

Zápis č. 1/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje poplatky na
rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013.

o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 16. 1. 2014
na obecním úřadě v 18 hodin.

Bod č. 4: Novelizace nařízení odměňování zastupitelů

Přítomni:
Omluveni:

7 členů zastupitelstva
2 členové
(Z. Miřijovská – zaměstnání, B. Roll - zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: J. Baše, P. Prause
Zapisovatel:
Zdeňka Andržová
Hosté:
M. Netík

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 ověřovateli zápisu
byli jmenováni J. Baše a P. Prause. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 12/2013
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 3: Stanovení výše poplatků na
rok 2014
Pan starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh na ponechání poplatků na rok
2014 ve stejné výši jako v roce 2013.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/1/2014

Starosta seznámil zastupitele s novelizací
nařízení odměňování zastupitelů, které vrací
výši odměn zpět do stavu v roce 2010.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/1/2014
Zastupitelé schvalují provedenou úpravu
odměn od 1. 2. 2014.

Bod č. 5: schválení rozpočtového
opatření č. 7
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým
opatřením č. 7 (viz příloha).
Hlasování: pro 7 : proti 0 : zdržel 0
Usnesení č. 4/1/2014
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.
7/2013.

Bod č. 6: Příprava kulturního kalendáře na rok 2014
Zastupitelé obce spolu se zástupci hasičů a
Sokolu Lipiny projednali návrhy na kulturní
kalendář pro rok 2014.

Bod č. 7: Příprava oslav 620. výročí
obce
Starosta předložil zastupitelům návrhy na
možný program u příležitosti výročí naší
obce. Zastupitelé mají za úkol jednotlivé body programu promyslet do příštího zasedání
zastupitelstva.

Bod č. 8: Dokončení stavby a provozní řád dětského hřiště + úprava pojistné smlouvy
Zastupitelé byli seznámeni s dokončením
stavby parkoviště a plotu u dětského hřiště
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vedle školy. Na jaře bude ještě znovu natřena brána. Dále se projednal návrh provozního řádu dětského hřiště a úprava pojistné
smlouvy s Kooperativou. Do smlouvy bylo
zahrnuto zhodnocení stavby školy a dětské
hřiště s oplocením.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/1/2014
Zastupitelé schvalují provozní řád dětského
hřiště (viz příloha) a dále berou na vědomí
úpravu pojistné smlouvy s Kooperativou.

Bod č. 9: cena vodného na rok 2014
Starosta oznámil cenu vodného pro rok
2014, která zůstává stejná tj. 39,50 Kč.

Bod č. 10: zvolení zástupce na VH
AQUA SERVIS
Zastupitelé pověřili starostu k zastupování
na valné hromadě AQUA Servisu.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/1/2014
Zastupitelé pověřují starostu k zastupování
na valné hromadě AQUA Servisu.

Bod č. 11: Běžná korespondence a
ostatní
a) Seznámení s postupem jednání ohledně
pozemků v Bolehošťské Lhotě a na Habeši.
V 21hod. odešel P. Prause – zaměstnání
b) Starosta sdělil zastupitelům, že dle nového Občanského zákoníku musí být uzavřeny
nové smlouvy na pronájem nemovitého majetku obce (budovy, byty, pozemky).
Smlouvy připraví v nejbližší době právní
kancelář.
c) Projednání návrhu na zavedení stravenek
pro zaměstnance OÚ a starostu obce.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/1/2014
Zastupitelé schvalují zavedení stravenek
pro zaměstnance a starostu obce ve výši
70,-Kč s příspěvkem 50% z rozpočtu obce,
počínaje 1. 2. 2014.
c) Byl předložen předběžný návrh na opravy
sociálních zařízení ve škole. Zastupitelé diskutovali o výši nákladů a případném postupu
oprav.
d) Projednání přípravy na Společenský ples.

Bod č. 12: Diskuze
Bod č. 13: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 21:30 hod. ukončil.

Zápis č. 2/2014
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 20. 2. 2014
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni:

6 členů zastupitelstva
(D. Záleská od 17.30h)
Omluveni:
3 členové
(I. Šimerda - cesta, B.
Roll – zaměstnání, J. Baše - zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: M. Máslo, Z. Miřijovská
Zapisovatel:
Zdeňka Andržová
Hosté:
viz příloha

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovatelé zápisu
byli jmenováni Z. Miřijovská a M. Máslo.
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání
zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 1/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 1/2014
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
V 17.30 h se dostavila p. D. Záleská

Bod č. 3: Projednání prodeje pozemků (zahrad) a zpřístupnění komunikace na Habeši
Pan starosta seznámil přítomné s výsledkem
šetření ohledně vlastnictví pozemků. Dotče-
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né pozemky v Bolehošťské Lhotě a na Habeši jsou po kontrole na katastrálním úřadu
ve výhradním vlastnictví obce. Z toho vyplývá, že obec tyto pozemky má možnost
pouze prodat nebo pronajmout.
Vyjádření:
1) Moučkovi, Erbenovi, Ježkovi – všichni
trvají na právu vydržení a odmítají pozemky
koupit.
2) Bajerovi – trvají na tom, že pozemek před
jejich domem je v jejich vlastnictví a odmítají dohodu na uvolnění zaplocené komunikace.
Hlasování: pro 5 : proti 0 : zdržel 1 (Z. Miřijovská)
Usnesení č. 2/2/2014
1)Zastupitelstvo obce trvá na odkoupení
nebo pronájmu pozemků v Bolehošťské
Lhotě (parc. č. 630/1, 631/2, 631/3, 661/3,
663/2 st. 111/2, 6171/1), s odůvodněním, že
Obec nemůže ze své vůle pozemek darovat
ani souhlasit s vydržením.
2)Z důvodu odmítnutí dohody s Bajerovými
zastupitelstvo obce schvaluje odstranění
plotu na pozemku obce Bolehošť tak, aby
byla komunikace na pozemku parc. č.
316/14 (ostatní komunikace) zpřístupněna
(průjezdná).

AQUA Servis. Výše pronájmu na rok 2014
činí 366.000,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/2/2014
Zastupitelé schvalují dodatek č. 15 smlouvy
o provozování vodovodu s f. AQUA Servis a
pověřují starostu k podpisu dodatku
smlouvy.

Bod č. 4: Projednání připravovaného
ÚPO

Bod č. 9: Žádost agentury domácí péče a sdružení pro všestranný rozvoj
duševně postižených Pferda o příspěvek

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem ÚPO a
vzali tento návrh na vědomí.

Bod č. 5: Schválení dodatku smlouvy
(ODEKO)
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s dodatkem smlouvy s firmou ODEKO.
Hlasování: pro 6 : proti 0 : zdržel 0
Usnesení č. 3/2/2014
Zastupitelé schvalují dodatek č. 2 smlouvy
č. 8/2013 s f. ODEKO a pověřují starostu
k podpisu dodatku smlouvy.

Bod č. 6: Dodatek č. 15 ke smlouvě o
provozování vodovodu
Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č.
15 ke smlouvě o provozování vodovodu s f.

Bod č. 7: Projednání smlouvy
k dopravní obslužnosti
Starosta předložil zastupitelům k projednání
smlouvu s Královéhradeckým krajem ohledně příspěvku na dopravní obslužnost ve výši
1.497,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 5/2/2014
Zastupitelé schvalují smlouvu s Královéhradeckým krajem na příspěvek na dopravní obslužnost a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 8: Příprava projektové dokumentace na budovu obecního úřadu a
zbrojnice
Zastupitelé projednali návrh na zadání projektové dokumentace na budovu obecního
úřadu a hasičské zbrojnice.

Starosta obce předložil zastupitelům žádosti
Agentury domácí péče a Sdružení Pferda o
příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 6/2/2014
Zastupitelé schvalují poskytnutí příspěvku
ve výši 5.000,- Kč Agentuře domácí péče a
ve výši 5.000,- Kč Sdružení Pferda.

Bod č. 10: Rozvoj sportovního areálu
a převod hřiště TJ Sokol Bolehošť na
Obec Bolehošť
Zastupitelé projednali záměr převodu sportovního hřiště TJ Sokol Bolehošť na Obec
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Bolehošť. Změna vlastnictví umožní další
rozvoj sportovního areálu.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/2/2014
Zastupitelé schvalují převod nebo darování
nemovitosti parc. č. 1617/17 a st. 262
v katastru obce z TJ Sokol Bolehošť na
Obec Bolehošť a pověřují starostu, aby byla
podána žádost na ČOS. Obec Bolehošť se
zaručuje rozvíjet sportovní areál.

e) příprava na divadelní jaro – Pošťácká pohádka, Koule – představení z Týniště nad
Orlicí
f) naplánování zelené soboty + sběr objemného odpadu - 12. 4. 2014
g) Projednání dalších příprav k oslavám obce.

Bod č. 11: Projednání rozpočtu na
rok 2014

Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 22:15 hod. ukončil.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke
schválení rozpočet na rok 2014.
Zastupitelé berou na vědomí návrh rozpočtu
na rok 2014.

Bod č. 12: Běžná korespondence a
ostatní
a) Žádost školy o příspěvek na plavecký
kurz pro žáky ZŠ ve výši 11.880,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 8/2/2014
Zastupitelé schvalují příspěvek pro ZŠ na
plavecký kurz ve výši 11.880,- Kč.
b) Seznámení s nabídkami na nákup komunální techniky a příprava poptávkového řízení.
c) Úprava směrnice na poptávkové řízení
s ohledem na novelu zákona o veřejných zakázkách.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem směrnice č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 9/2/2014
Zastupitelé schvalují směrnici č. 1/2014
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
c) Zastupitelům byla předložena ke schválení směrnice č. 2/2014 pro poskytování a
účtování cestovních náhrad.
Usnesení č. 10/2/2014
Zastupitelé schvalují směrnici č. 2/2014 pro
poskytování a účtování cestovních náhrad.
d) Zastupitelé pověřují finanční výbor ke
kontrole PO a obce do 25. 3. 2014.

Bod č. 13: Diskuze
Bod č. 14: Závěr

Zápis č. 3/2014
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 13. 3. 2014
v obecním hostinci v 18 hodin.
Přítomni:
Omluveni:

7 členů zastupitelstva
2 členové
(D. Záleská – zaměstnání, Z. Miřijovská - nemoc)
Ověřovatelé zápisu: B. Roll, I. Šimerda
Zapisovatel:
Zdeňka Andržová
Hosté:
viz příloha

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.05 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Za zapisovatele byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni B. Roll a I. Šimerda. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva (viz příloha zápisu).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/3/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele,
ověřovatele zápisu a program zasedání.

Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 2/2014
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
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Bod č. 3: Schválení rozpočtu na rok
2014

pisem úvěrové dokumentace ve výši úvěru
1.000.000,- Kč.

Pan starosta seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2014. Zastupitelé přijali
tento návrh bez výhrad.
Hlasování: pro 7 : proti 0 :
Usnesení č. 2/3/2014
1)Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet
obce na rok 2014.

Bod č. 5: Žádost občanského sdružení
ORION o příspěvek na rok 2014

Bod č. 4: Nákup komunální techniky
Zastupitelé projednali vypsání výběrového
řízení na nákup komunální techniky (traktor
+ mulčovač, zametání, čelní nakladač) a zároveň byli seznámeni s možnostmi financování tohoto nákupu. S ohledem na podmínky
dotace (snížení emisí polétavého prachu),
které nevyhovují místním podmínkám a požadovanému vybavení techniky, bylo rozhodnuto o financování pomocí účelového
úvěru.
a) Výběrové řízení
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/3/2014
1)Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání poptávkového řízení na nákup komunální
techniky dle směrnice č. 1/2014. Traktor dle
podmínek, mulčovač, zametání, čelní nakladač – do 999.999,- Kč.
Stanovená výběrová komise: I. Šimerda, P.
Prause, M. Máslo, P. Kubíček, M. Záleský
b) Financování
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/3/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. na
účel a za podmínek uvedených v nabídce
České spořitelny, a.s. (v návrhu je 900.000,Kč) ze dne 13. 3. 2014, které jsou přílohou
tohoto zápisu se splatností do 31. 12. 2018.
Peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce Bolehošť.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Petra
Kubíčka sjednáním podmínek úvěru a pod-

Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí
občanského sdružení ORION.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/3/2014
Zastupitelé schvalují příspěvek občanskému
sdružení ORION na rok 2014 ve výši
5.000,- Kč a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.
V 19.20 h odešel P. Prause

Bod č. 6: Schválení smlouvy o výpůjčce SDH Bolehošť
Starosta předložil zastupitelům ke schválení
smlouvu o výpůjčce SDH Bolehošť. Platnost
této smlouvy bude od 1. 4. 2014.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 6/3/2014
Zastupitelé schvalují návrh smlouvy o výpůjčce SDH Bolehošť a pověřují starostu
k podpisu smlouvy.

Bod č. 7: Zprávy z finančního výboru
Finanční výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly hospodaření obce Bolehošť a Kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ
Bolehošť za druhé pololetí 2013.
Zastupitelé berou na vědomí výsledek kontroly hospodaření obce Bolehošť a ZŠ a MŠ
Bolehošť.

Bod č. 8: Hodnotící zpráva za rok
2013
Starosta obce zhodnotil přítomným uplynulý
rok 2013 po stránce investic a pořádaných
akcí.

Bod č. 9: Plán akcí na rok 2014
Přítomní na veřejném zasedání byli seznámeni s plánem akcí na rok 2014:
 Dokončení oplocení hřiště u školy
 Doplatek za rekonstrukci školy
 Dokončovací práce na parcelách na Solnické
 Splácení úvěrů obce
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Oprava místních a účel. komunikací
Rekonstrukce veřejného osvětlení u nádraží a bytovek
Nový územní plán (pokračování z roku
2013)
Nákup komunální techniky
Oprava střechy nad kuchyní v hospodě
Oprava vstupního portálu do hospody
Oprava šachet, propustků a příkopů
Oprava oplocení vodojemu
Příprava projektu obecního úřadu a
hasičské zbrojnice
Příspěvky organizacím na činnost
Nákup nového vybavení pro JPO

Bod č. 10: Přípravy oslav obce
Zastupitelé byli seznámeni s postupem příprav na letošní oslavy. Zastupitelé M. Máslo
a J. Baše předložili splněné úkoly a do konce
března by měl být hotov seznam rodáků, který připravuje pí. Záleská ve spolupráci s občany.

Bod č. 11: Příprava projektové dokumentace na budovu obecního úřadu a zbrojnice
Na chystaný projekt zateplení budovy obecního úřadu a zbrojnice budou osloveni 3 projekční kanceláře.
Zastupitelé obce pověřují starostu k zajištění
nabídek projektantů.

Bod č. 12: Běžná korespondence a
ostatní
a) Žádost paní Vinterové na zpevnění účelové komunikace na Habeši z vlastních zdrojů
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/3/2014
Zastupitelé schvalují žádost paní Vinterové
na zpevnění účelové komunikace na Habe-

ši. Náklady spojené se zpevněním hradí rodina Vinterova.
b) Starosta seznámil přítomné s návrhem
úplaty za mateřskou školu ve výši 300,- Kč /
měsíc na školní rok 2014 -2015.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č.8/3/2014
Zastupitelé schvalují výši úplaty 300,Kč/měsíc na školní rok 2014 – 2015.
c) Žádost o uvolnění prostředků pro Rychnovskou nemocnici.
Zastupitelé berou na vědomí a doporučují,
aby částka příspěvku byla kalkulována na
obyvatele.
d) Zastupitelé projednali nový návrh nájemní
smlouvy na obecní byt v úpravě dle nového
občanského zákoníku a aktuálních cen nájemného.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 9/3/2014
Zastupitelé schvalují novou nájemní
smlouvu na obecní byt čp. 10 a výši nájemného 2.500,- Kč/měsíčně.

Bod č. 13: Diskuze
Bod č. 14: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 20:50 hod. ukončil.

Činnost v obci





drobné opravy a natěračské práce na vybavení školy
zprovoznění dětského hřiště
úklid veřejného prostranství po zimě
ve spolupráci s Povodím Labe a Agrospolem Bolehošť proběhla 1. část prací
na odbahnění Chropotínského potoka
poblíž hřiště
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Přípravy na oslavy založení obce
Rok 2014 je pro naši obec významným, neboť se dočkáme oslav několika výročí, která společně oslavíme v červenci.
Tento rok si budeme připomínat především:

620 let od první zmínky o obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota

305 let od první zmínky o osadě Lipiny

150 let od založení současné školy
Současně nelze zapomenout i na další neméně významná výročí, která mají letošní rok výročí:

370 let od odlití bolehošťského zvonu

120 let od otevření prvního poštovního úřadu v obci

110 let od otevření telegrafního úřadu

100 let od 2. přestavby školy (prodloužení budovy do současného stavu)

90 let od oddělení Bolehoště a Bolehošťské Lhoty, jako samostatných obcí

50 let od výstavby nové budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice

10 let od obdržení obecního znaku a praporu
Na 12. července proto připravujeme slavnostní den, při kterém proběhnou oslavy výše uvedených výročí v naší obci. Součástí této celodenní akce bude i sraz rodáků a občanů, kteří zde
strávili většinu svého života. Z tohoto důvodu jsme Vás také žádali o pomoc při získávání adres
na své rodinné příslušníky, sousedy a přátele, o kterých víte, že by se měli této akce zúčastnit.
V průběhu celého dne pro Vás připravujeme také bohatý doprovodný program, kde nebudou
chybět různé výstavy a zábava pro děti i dospělé.
Na závěr si dovolím ještě požádat občany a pamětníky, kteří mají doma staré fotografie, pohledy, případně jiné předměty spojené s historií naší obce, aby se nám ozvali, ohledně
jejich zapůjčení, okopírování
nebo dalšího využití nejen
pro tuto akci.
Za pomoc při získávání adres, fotografií
apod. předem velmi děkujeme.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Rozpočet obce na rok 2014
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ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za provoz systému likvidace komunálních odpadů
Poplatek ze psů
Poplatky z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - s.d.vzt.
Podnikání a restrukt. v zemědělství a potravinářství
Pěstební činnost
Pitná voda
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti kulturních, církevních, sdělovacích prostředků
Podpora individuální bytové výstavby
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodnění komunálních odpadů
Činnost místní správy
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací

1 180 000 Kč
50 000 Kč
120 000 Kč
1 100 000 Kč
2 380 000 Kč
285 000 Kč
11 500 Kč
500 Kč
2 500 Kč
7 000 Kč
7 000 Kč
450 000 Kč
97 300 Kč
85 000 Kč
1 000 Kč
566 000 Kč
45 000 Kč
9 000 Kč
1 242 000 Kč
25 000 Kč
40 000 Kč
500 Kč
40 000 Kč
6 000 Kč
57 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Silnice
Ostatní záležitosti pozemní komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kult., církevních, sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využívání volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Program podpory individuální bytové výstavby
Nebytové hospodářství

213 500 Kč
10 000 Kč
3 500 Kč
50 000 Kč
60 000 Kč
715 000 Kč
10 000 Kč
170 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
13 947 Kč
51 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
247 000 Kč
36 000 Kč
2 034 399 Kč
273 000 Kč
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Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní plánování
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Osobní asistence, pečovatelská služba
Domovy
PO - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nespecifikované
Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků
ROZPOČTOVÝ PŘÍJEM
ROZPOČTOVÝ VÝDAJ
ROZDÍL
REZERVA z předchozích let
ROZDÍL vč. zůstatku na účtu

355 000 Kč
11 000 Kč
180 000 Kč
440 000 Kč
17 000 Kč
360 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
104 758 Kč
664 000 Kč
2 000 Kč
937 000 Kč
6 000 Kč
33 362 Kč
10 234 Kč
27 200 Kč
944 000 Kč
7 807 300 Kč
8 113 900 Kč
-306 600 Kč
1 335 096,00 Kč
1 028 496 Kč

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!

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Děti si mají kde hrát
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Počínaje pondělím 3. března je plně k dispozici dětské hřiště u školy. Na přelomu roku
byly dokončeny poslední stavební práce na výstavbě nového oplocení a přilehlém parkovišti.
Zastupitelé následně schválili Provozní řád, který je umístěn při vstupu do areálu.
Nyní mohou nové herní prvky využívat děti od 3 do 12 let věku. Přístup do areálu je časově oddělen pro veřejnost a pro základní a mateřskou školu.
Provozní doba pro veřejnost je:
duben - květen, září - říjen:
8:00 – 19:00 hod.
červen – srpen:
8:00 – 21:00 hod.
leden - březen, listopad – prosinec:
8:00 – 16:00 hod.
Provozní doba pro potřeby děti základní školy a mateřské školy je:
ve dnech školní výuky:
9:00 – 11:00 hod a 14:00 – 15:00 hod.
V případě, že škola hřiště nevyužije, bude přístupné pro veřejnost.
Nyní je zcela na dětech a především jejich rodičích, jak dlouho bude nový areál sloužit
svým účelům. Žádáme vás proto, abyste dodržovali stanovený Provozní řád tohoto hřiště.
Pro ty, kteří jej ještě nenavštívili, uvádíme, že do areálu je ZÁKAZ:
vstupu se zvířaty, s alkoholem, s pyrotechnikou, zbraněmi, ostrými a skleněnými předměty
požívání alkoholických nápojů, toxických a jiných psychotropních látek vč. kouření
odhazování předmětů a odpadků mimo odpadkové koše.
Věříme, že si nového hřiště budeme všichni vážit a udržovat ho, aby nám vydrželo po mnoho
let.
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Společenský ples
V sobotu 25. ledna 2014 pořádaly
obce Bolehošť, Jílovice, Ledce, Očelice, Přepychy a Vysoký Újezd svůj reprezentační XII.
Společenský ples obcí.

Slavnostní večer zahájil v místním kulturním sále
Obecního hostince ve 20 hodin
starosta obce Bolehošť, Petr
Kubíček. Asi o půl deváté vystoupily se svým prvním představením ženy z taneční skupiny KALLISTA z Třebechovic
pod Orebem, které předvedly
ukázky tanců v klasickém orientálním stylu v moderním pojetí. Podruhé zatančily přibližně
ve 22 hodin a odměnou jim byl
zasloužený potlesk. Kombinace
jejich tance s křídly a barevnými světly byla příjemným zážitkem pro všechny hosty.
Dalším programem byla půlnoční soutěž o vybrané TOP ceny, jako byla např. televize, stavební kolečko, muflonka, mixér a další. Následně měli všichni možnost zavzpomínat na
hity 80. let při malé půlnoční diskotéce, kterou zajistila skupina HAPALÁCI. Závěr plesu vyplnila svou hrou hudební skupina RUBIKON.
Kromě zábavy byla samozřejmě připravena i nabídka domácí kuchyně. Pro občany
okolních obcí byl zajištěn svozový autobus, který návštěvníky ve dvou časech nejen přivezl, ale
také odvezl zpět domů. Počasí v posledních dnech bylo sice mrazivější, než jsme byli tuto zimu
zvyklí, ale prostředí kulturního sálu bylo příjemně vyhřáté a hostům se domů vůbec nechtělo.
Závěr večera se nakonec protáhl až do časných ranních hodin. Úderem 3. hodiny dohrála poslední písnička a připravený autobus mohl odvézt poslední hosty domů.
Celý program by se nemohl samozřejmě konat bez podpory pořádajících obcí, sponzorů a všech dobrovolníků, kteří věnovali svůj volný
čas přípravám k
tomuto
plesu.
Všem tímto děkujeme za jejich pomoc a podporu.
připravil
Petr Kubíček

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Povinnost zveřejnit číslo popisné na svých domech

Žádáme občany, aby si zkontrolovali, zda mají řádně označený svůj dům číslem
popisným nebo evidenčním. Pokud tomu tak není, co nejdříve tak učiňte a dům označte viditelnou tabulkou s číslem. Zároveň toto číslo uveďte u své poštovní schránky.
V případě, že číslo není zcela zřejmé nebo doručovací adresa není jednoznačná, nemusí být poštovní zásilky řádně doručeny.
Zákon o obcích (§ 31) stanoví: Budovy musí být označeny popisnými čísly. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy resp. příslušenství budovy, které
jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly, garáže při domech, drobné stavby apod.).
Stavby určené k (individuální) rekreaci se označují evidenčními čísly. Mimo citaci znění
zákona bývá uváděno, že evidenčními čísly jsou označovány budovy sloužící k prozatímnímu nebo občasnému bydlení.
V obcích tvoří adresní místo určující budovu: číslo popisné nebo evidenční a název části obce (např. Emil Nádeníček, Bolehošťská Lhota čp. 159, 517 31 Bolehošť).
Toto se promítá též do katastrálního zákona. V listinách, které jsou podkladem pro zápis
do katastru, musí být označeny budovy s číslem popisným či evidenčním též příslušností
budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území. Je
znám případ, kde opomenutí uvedení části obce u čísla popisného vedlo k zpochybnění
kupní smlouvy a několik roků soudního sporu.
U nově vzniklých staveb platí nová pravidla při přidělování čísel popisných, která jsou
uvedena na webových stránkách obce, případně vám poradí na stavebním úřadu.
Na závěr upozorňujeme, že nejčastější chyby našich občanů jsou, že uvádějí chybné
adresní místo. Např. uvedou adresu Bolehošť čp. 30. Ovšem pro občany Bolehošťské Lhoty nebo Lipin je nutné uvádět i část obce (kde není uvedeno, napište místo názvu ulice). V opačném
případě může dojít k chybnému doručení zásilky. Bolehošť, Bol. Lhota i Lipiny mají samostatné
číslování domů.
připravil Petr Kubíček
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
85 let
93 let
67 let

Josef Voltr
Růžena Lhotská
Jaroslav Bartoň
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

95 let
90 let
89 let
83 let
83 let
82 let
82 let
80 let
80 let
80 let

Zdenka Navrátilová
Anna Voltrová
Oldřich Holub
Jarmila Řičařová
Anežka Bartošová
Zdeněk Boukal
Jiří Bouška
Václav Hlávka
Josef Moravec
Zdeňka Bednářová

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.)

Dravci ve škole
Víte, že běžná tělesná teplota dravců
je 40°C? Žáci naší základní školy ano, protože
v úterý 7. ledna navštívila naši školu paní chovatelka se svými dravci a sovami, aby nám o
svých zvířecích kamarádech pověděla spoustu zajímavých informací. Každý žák si na chvilku
vyzkoušel
být
sokolníkem, když na jeho ruce seděl puštík jménem
Rozárka. Během povídání jsme si mohli kromě Rozárky prohlédnout i orla, krkavce a sovu pálenou. Na všechno bedlivě
dohlížel z rohu místnosti výr Bubáček. A aby povídání bylo
pestré a pro děti poutavé, přivezla nám paní chovatelka
ukázat také malou fretku.
Byli jsme velmi rádi, že jsme
mohli strávit velmi příjemných 90 minut se zvířaty, jenž
ve volné přírodě jen tak nepotkáme.
Mgr. Jiřina Hejčlová, učitelka
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Krejčík Honza – Kdo si hraje, nezlobí.
Je lednové pondělní dopoledne a my se vydáváme na koncert.
Autobus z Třebechovic pro nás přijel přesně ve stanovený čas a i jízda v něm je pro
někoho z nás zážitek. Vcházíme do krásně zrekonstruovaného sálu v kině v Dobrušce, usedáme
do čalouněných křesel a těšíme se na představení.
A už je to tu. Za tónů moderní hudby ve svých žlutých záplatovaných kalhotách přichází, nám již známý, Krejčík Honza. Jeho veselé písničky nás nenechávají klidné. Hned si
s ním zpíváme, tleskáme, točíme rukama i nohama, smějeme se. Najednou přichází pošťák Tomáš a my řešíme záhadu s balíčkem. A tu je na
scéně Špendlík Nesmyslík. Krejčíkovi Honzovi se nelíbí,
že Nesmyslík hraje hry na svém notebooku
značky „Nakousnutá hruška“ a
vůbec nechodí ven. Společně jsme ho několik
her naučili a on nám
zase dokázal, že
počítač není jen
žrout elektřiny, ale
že nám může být i
dobrým pomocníkem.
Představení
se nám všem moc líbilo
a už se těšíme na nové.
Mgr. Denisa Školníková

Pracovní činnosti ve 3. a 4. ročníku
Polovina školního roku je za námi. Moc jsme se snažili nejen ve čtení, psaní a v matematice. Dařilo se nám i v pracovních činnostech a ve výtvarné výchově. A protože nás naše
snažení vyčerpalo, připravili jsme si ovocný salát plný vitamínů. Všichni jsme přinesli určité
suroviny a kuchyňské pomocníky jako je struhadlo a škrabka. Už jen oloupat jablko a mrkev
bylo pro některé z nás oříškem, ale povedlo se. Potom jsme nastrouhanou mrkev a jablko smíchali se šťávou z čerstvých pomerančů, nepatrně přisladili a už jsme si hotový salát rozdělili do
krabiček, ve kterých jsme si náš kulinářský výrobek odnesli domů a společně s rodinou ochutnali. Čtvrťáci si připravili salát s více surovinami. Přidali ještě celer, čínské zelí, oříšky a bílý jogurt. Také vše řádně očistili, nastrouhali a nakrájeli, smíchali, dochutili a salát byl na světě. Po
této hodině pracovních činností to v naší třídě krásně vonělo.
Mgr. Denisa Školníková

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Zápis předškoláků
Ve středu 22. ledna se v naší škole konal zápis předškoláků. Všichni z nich k nám
chodí do mateřské školy a na začátku ledna se u nás byli podívat do jedné hodiny k paní učitelce. Mgr. Hejčlové. Prostředí třídy jim tedy bylo již známé. Přesto někteří z nich přišli s určitými
obavami. Ale neměli důvod.
Rodiče se účastnili zápisu společně s dětmi, ale do plnění úkolů nezasahovali, byli
pouze pasivními pozorovateli a měli možnost získat informace o školní připravenosti či zralosti
svého potomka.
Dítě by v tento den již mělo prokázat schopnost pracovat samostatně bez jejich pomoci. Kromě tradičních úkolů se každým rokem snažíme vymyslet něco nového, netradičního.
A tak si děti vyzkoušely znalost barev a geometrických tvarů, musely při tom vědět,
co je větší a co menší. V rozhovoru jsme se dověděli, co rády jedí a při tom jsme zjišťovali znalost ovoce a zeleniny. A protože jsme dostali opravdový hlad, nechali jsme si od nich prostřít
stůl k obědu a hned po něm jsme odjížděli na výlet, takže jsme se museli obout do šněrovacích
bot, kde se někteří potýkali se zavazováním tkaniček. A už jsme přecházeli k interaktivní tabuli,
která pro děti byla asi největším zážitkem. Na ní si vybraly autíčko, kterým jsme se vypravili na
cestu. Při zaparkování jsme museli najít správný tvar stínu našeho vozidla.
Vyjmenovala jsem zde jen zlomek aktivit, kterými budoucí žáci prošli. Kdybych měla
vyjmenovat všechny, byl by to ještě dlouhý seznam a to asi není podstatné. Nejdůležitější je pro
nás to, že se dětem v naší škole líbilo a že se, třeba i díky zápisu, do ní budou těšit. Tento pro ně
významný den jim bude připomínat i spousta dárečků a upomínkových předmětů, z nichž některé vyrobili jejich starší kamarádi ze školy.
Od zápisu k prvnímu dni školní docházky je relativně dost času na to, aby organismus
dítěte ještě „dozrál“. Velký posun ve vývoji je patrný zejména u dětí, které šesti let dosahují
v letních měsících, tedy krátce před nástupem do 1. třídy.
A tak v pondělí 1. září 2014 při slavnostním zahájení nového školního s radostí přivítáme tyto žáky:
Radek Čtvrtečka
Tereza Nováková
Ondřej Schejbal
Barbora Ševcová
Mgr. Hana Boukalová
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Činnost Sokola Lipiny
Milí čtenáři, vstup do Nového roku jsme přivítali oslavou v klubovně půlnočním ohňo-

strojem a dobrou, takřka rodinnou
pohodou.
Protože ještě v lednu jsme
se sněhu nedočkali, uspořádaly ženy – oddíl cvičenek, výlet do náchodského okresu, přímo okresního
města Náchoda, kde byl alespoň
bílý poprašek. Hlavní náplní však
byla návštěva a pobyt v solné jeskyni a prohlídka města s odborným
výkladem. Na městském úřadu nám
byl ukázán slavnostní sál, místnost
pro zasedání rady a v přilehlých
prostorách budovy byla výstava od stavby radnice v roce 1904 až po jeji současnou podobu.
Tento výlet byl ukončen společným posezením v hotelu „U města Prahy“.
Prostory naší klubovny již tradičně využívá Agrospol a.s. pro školení svých zaměstnanců. I tentokrát jsme se snažili uspokojit požadavky a.s. a doufáme, že k plné spokojenosti.
Klubovna je vybavena novými stoly a židlemi a jsme rádi, že ji využívá i řada našich
spoluobčanů k soukromým účelům. Své významné, životní jubileum zde oslavil za účasti rodiny, známých i členů Sokola předseda našeho sportovního klubu.
Že náš SK nezapomíná na ženy, svědčí pravidelné pořádání oslav svátku MDŽ. Skoro
padesát přítomných žen oslavilo svůj svátek v naší klubovně za obsluhy mužů, kteří připravili
výborný bramborový salát s řízkem a celý večer se vzorně věnovali obsluze. Stoly se prohýbaly
napečenými dobrotami, vše nejlepší popřáli ženám zástupci KSČM, od nichž každá žena obdržela karafiát nebo perníkové srdce. V kulturním programu vystoupili žáci místní ZŠ s pěkným
pásmem hádanek a tradičně zábavné vystoupení předvedly i naše členky, které rozesmály celý
sál. Za doprovodu hudby p. Krejčího se tancovalo do večerních hodin.
Nejbližšími akcemi pro veřejnost (na které Vás srdečně zveme) budou:
15. 4. od 19.00 hod. tradiční „Aranžování jara“
30.4. Čarodějnice
31.5. Dětský den
Klubovna je pro veřejnost otevřena denně od 18.00 hod. – „Přijďte pobejt“
za Sokol Lipiny, Šárka Hiršová
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Myslivecká zima
Letošní mírná zima byla vesměs ke
zvěři příznivá. Prakticky po celé období, až na
pár dní, měla zvěř dostatek přirozené potravy a
dokrmování probíhalo, oproti loňskému roku,
ve zmenšené míře. I přes snížené potravní nároky jsme pravidelně kontrolovali a dle potřeby
doplňovali krmná zařízení, aby byl zajištěn dostatek krmiva po celé období.
Tradiční období společných honů a naháněk jsme letos absolvovali s velkou
chutí. Uspořádali jsme jako již tradičně dva společné hony a několik lovů kachen na tahu. Hony
proběhly se střídavými úspěchy-jak to tak již v přírodě bývá. Zúčastnili jsme se také jako hosté
několika honů a naháněk u našich dlouholetých přátel. Letos byly početní stavy ulovené zvěře
poznamenány hlavně nízkou nebo i žádnou sněhovou přikrývkou. Kromě společných honů v
tomto období probíhají i individuální lovy. V letošním mysliveckém roce se podařily našim členům pěkné lovecké úspěchy…
Teplého počasí v
předjaří jsme využili pro
opravu stávajících a stavbu
nových mysliveckých zařízení, která jsou důležitou
součástí naší činnosti v
honitbě. V jarním období
poté proběhne pravidelné
čištění krmných zařízení.
Dále se také věnujeme výcviku nových
loveckých psů, abychom je
mohli využívat pro každodenní práci v honitbě a
byli nám důležitými pomocníky. Při této příležitosti bych také chtěl vyjádřit poděkování a vzdát úctu našim dlouholetým psím kamarádům, kteří nás bohužel navždy opustili.
V pátek 7. února 2014 proběhla na Hájence v Křivicích členská schůze MS-Bolehošť.
Zúčastnilo se jí 9 členů MS. Na schůzi bylo zhodnoceno splnění daných úkolů, přednesena
zpráva za uplynulé období a také určen termín "Výroční členské schůze" MS-Bolehošť.
Na závěr bych chtěl ještě požádat nebo spíše poprosit spoluobčany, kteří chodí se
svými psy na procházky do přírody - mějte prosím na paměti, že nastává čas rození mláďat a
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nenechte volně běhat své miláčky, narozená mláďata se nemohou bránit volně pobíhajícím
psům. Děkuji za pochopení.
za MS Bolehošť, jednatel Jan Černý

O činnosti sboru
Milí spoluobčané, nové číslo zpravodaje je na světě a mně nezbývá, než Vás
opět informovat o činnosti SDH Bolehošť za
uplynulé období.
Začátkem roku 2014 byl jednohlasně schválen návrh bratra, velitele Jana Ježka, na
pomoc nemocnému chlapci. Úkolem hasičů není jen záchrana životů a ochrana majetku, ale i
pomoc bližnímu. Tomuto humanistickému poslání zůstáváme věrni i my, bolehošťští hasiči.
Proto jsme rozběhli projekt na pomoc jedenáctiletému Jarouškovi, který je od narození postižen
dětskou mozkovou obrnou. Nemoc nedovoluje chlapci pohyb bez pomoci rodičů. I přes tyto
těžkosti má Jaroušek odvahu hasiče a snaží se s tímto postižením bojovat tak, aby jednou byl
schopen samostatné chůze a žít plnohodnotný život. Naším snažením bude pomoci tomuto
chlapci co nejvíce se zařadit do plnohodnotného života zdravého člověka, se schopností volného
pohybu bez pomůcek. Vzhledem k tomu, že oba rodiče jsou dobrovolnými hasiči, chceme i my,
jim a Jarouškovi, pomoci. Budeme se těšit z každého Járova pokroku! Péče o Jarouška je finančně velmi náročná, a proto jsme se rozhodli, zkusit získat finance prostřednictvím sbíráním
víček. Výdělek bude použit na kompenzační pomůcky a léčebný program, který pojišťovna nehradí! „Která víčka je možné sbírat pro pomoc tomuto chlapci“? - Víčka od PET lahví, mlék,
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zákysů, tekutých pracích prostředků nebo kávy. Uvnitř víčka je obvykle označení o složení materiálu, z něhož je víčko vyrobeno. Běžné označení: PE, PP, PEHD, PEHD nebo HDPE. Sběrná
místa, kam můžete svá víčka odnášet: MŠ Bolehošť, ZŠ Bolehošť, potraviny Novák Bolehošť,
MŠ Přepychy, ZŠ Přepychy, potraviny
Novák Přepychy. Všem občanům, kteří se
k naší iniciativě připojí, velice děkujeme!
11. ledna se konala za účasti
mnoha členů a hostů výroční členská
schůze. Schůze začala v 17 hodin v obecním hostinci setkáním našich nejmladších
členů. Děti byly seznámeny s programem
schůze a diskutovaly o uplynulém roce.
Dále se projednávali plány pro nový rok.
Na závěr bylo podáváno občerstvení. Od
18:00 začala schůze pro dospělé členy.
Jako každoročně byla zhodnocena činnost
sboru v uplynulém roce a byli jsme obeznámeni s plánem činnosti na nový rok.
Funkcionáři sboru přečetli své zprávy a
seznámili nás s fungováním sboru. Bylo
odhlasováno zachování výboru sboru ve
stejném složení jako v předešlém roce.
Několik členů obdrželo čestné uznání našeho sboru a dva členové obdrželi čestné
uznání z okresu za obětavou a příkladnou
práci v hasičském hnutí. Na závěr schůze bylo podáváno občerstvení a pak následovala volná
zábava.
31. ledna vyjela naše zásahová jednotka ke kurióznímu výjezdu. Okolo 16:00 jsme byli informováni o tom, že psi zahnali osla do malého vodního toku pod železniční tratí mezi Bolehoští a Ledcemi. Jelikož se zvíře nemohlo dostat ven samo, byli povoláni hasiči z Dobrušky a
Bolehoště. Po příjezdu hasičů bylo zraněné zvíře vytaženo ven a následně byl osel prohlédnut
veterinářem.
8. února se zúčastnili dva naši členové velitelského dne na koupališti v Solnici. Sešlo
se zde celkem 67 hasičů z 24 sborů. Tento den byl zaměřen na záchranu osob z vody. Hasiči
byli rozděleni do několika skupin a každá skupina byla vedena profesionálním hasičem. Pod
vedením zkušeného hasiče si mohli dobrovolníci vyzkoušet různé druhy záchrany osob, pod kterými se prolomil led.
22. února jsme pořádali již 118. hasičský ples sboru. Ples začal ve 18:30. Zahájil ho
bratr velitel Jan Ježek a bratr Miloslav Řízek. K poslechu a tanci hrála již osvědčená kapela Pohoda z Jaroměře. Návštěvníci přicházeli už od 18: 00 a kolem 20:00 byl sál i výčep zcela zaplněn. Projevilo se to zejména na tombole. Po 21.00 už nezbyl k prodeji jediný los. Letos byla
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tombola bohatá a byl o ni velký zájem. Tímto bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem sponzorům, bez kterých bychom ji nemohli uskutečnit. V tombole bylo například živé selátko, soda
stream, kávovar, dorty a dalších cca 220 cen.
23. února byl zorganizován 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.
Připravil kronikář
sboru, Michal Franc
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3. díl o našem SDH - Kurzy, školení a cvičení
Již od založení sboru dobrovolných hasičů v Bolehošti, patřilo ke sboru důkladné připravování členů na práci dobrovolných hasičů. Proto se každoročně členové zúčastňovali různých cvičení, jak v obci, tak i mimo ni. Dále navštěvovali kurzy a školy, kde se zdokonalovali
ve svých dovednostech a získávali nové a potřebné informace o nových systémech v hašení či o
nové technice a hasičském vybavení. Ve sboru působil i tzv. vzdělavatel, který byl členem výboru sboru a pro členy připravoval různé besedy a přednášky o aktuálním dění v hasičství. Dnes
tomu není jinak a naši členové se průběžně připravují a zdokonalují v oboru hasičství. Tedy navštěvují různé kurzy, cvičení a hasičské soutěže, kde předvádějí svoji připravenost a bojeschopnost. Z dějin našeho sboru můžu pro ukázku stručně přiblížit některé kurzy, kterých se členové
zúčastnili.
Na jaře roku 1926 se zúčastnil
velitel Josef Duben spolu s Ladislavem
Štěchem a Václavem Dubšekem župní
hasičské školy v Albrechticích nad Orlicí.
Školu navštěvovali po 3 neděle a každá
neděle byla jinak tematicky zaměřena.
První neděle byla o řádném vedení sborů
a též i účetních a pamětních knih. Druhá
neděle byla o vzniku a začátcích hasičstva
a třetí o sanitní službě při hasičských sborech a zvláště o první pomoci. O účasti na
tomto školení a hlavně o jeho průběhu a o poznatcích uspořádal pro členy sboru bratr Ladislav
Štěch besedu 2. června konanou od 20 hodin v obecním hostinci v Bolehošti.
29. až 30 května 2009 se zúčastnil Michal Franc a Miloš Čtvrtečka školení velitelů a
zástupců výjezdových jednotek v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Tento dvoudenní
kurz byl zaměřen hlavně na ochranu obyvatelstva a na pomoc obyvatelstvu při živelných a jiných katastrofách. Učili se, jak
zachraňovat tonoucí, stavět a budovat protipovodňové hráze a valy, pomoc při chemické katastrofě
a mnohému dalšímu, včetně psychologické pomoci a zásad komunikace s lidmi zasaženými mimořádnou událostí. Vše bylo provázeno praktickými zkouškami a
zakončeno testem, který oba zdárně složili a obdrželi certifikát o
proškolení.
Připravil kronikář sboru,
Michal Franc
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Bioplynová stanice Bolehošť
Vážení občané,
AGROSPOLu Bolehošť, a.s. se v loňském
roce podařilo zrealizovat významný investiční
záměr - výstavbu bioplynové stanice (dále jen
BPS). Reagovali jsme tak na záměr státu dotačně podpořit elektrickou energii a teplo vzniklé z
tzv. obnovitelných zdrojů energie. Dlouho jsme zvažovali, zda do tak náročného a drahého projektu jít, zda by nebylo logičtější držet se čistě zemědělské výroby. Ekonomika je však neúprosná. Ceny zemědělských komodit výrazně kolísají, živočišná produkce je mnoho let prodělečná,
tržby za zemědělskou produkci jsou nepravidelné, ceny vstupů - osiva, hnojiv, chemie, nafty,
náhradních dílů, energie, vody, krmných doplňků, služeb - neustále rok co rok rostou a naproti
tomu ceny zemědělských komodit stagnují nebo často i výrazně klesají. V zájmu stability ekonomiky a zachování toku finančních prostředků jsme nakonec rozhodli o výstavbě BPS. Díky
svému výrobnímu zaměření jsme vybrali BPS zemědělského typu, tedy takovou, která využívá k
výrobě elektrické energie a tepla biologicky rozložitelné materiály a to chlévskou mrvu (hnůj) a
cíleně pěstovanou biomasu, tedy v našem případě silážní kukuřici a travní senáž. Tedy vstupní
komponenty, které běžně náš zemědělský podnik v rámci své výrobní činnosti produkuje či v
našich podmínkách dlouhodobě pěstuje. BPS tedy výhradně přijímá nerizikové materiály, zdůrazňuji, že nezpracovává a nikdy zpracovávat nebude jakýkoliv odpad. Instalovaným elektrickým výkonem 549 kW se jedná o středně velkou BPS, která plně akceptuje velikost našeho zemědělského podniku, umožňuje a nekomplikuje dál řádně hospodařit na pronajaté půdě, pravidelně využívat systém střídání plodin v osevním postupu a držet aktuální stavy hospodářských
zvířat.
BPS, často pracovně označovaná jako „betonová kráva“, neboť v ní probíhají obdobné
biologické procesy jako v bachoru dojnice se nakrmí silážní kukuřicí, travní senáží a hnojem, v
plynotěsné nádrži (ve fermentoru) za nepřístupu vzduchu (v anaerobním prostředí) při určité
teplotě (30-45°C) za pomoci specifických bakterií dojde k rozkladu organické hmoty (hnoje,
siláže a senáže) za
současné
produkce
bioplynu (jde převážně
o methan). Ten je spalován v tzv. kogenerční
jednotce (plynový zážehový motor), který z
bioplynu
vyrábí
elektřinu. Odpadní teplo vzniklé při spalování bioplynu v kogenerační jednotce je využito jednak jako zdroje
tepla pro vytápění
vlastního fermentoru,
jednak pomocí teplovodu využíváno k vytápění skleníků našeho
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zahradnictví. V budoucnu předpokládáme, že část odpadního tepla využijeme ještě k vytápění
dojírny, ohřevu teplé vody a k temperaci sociálního zařízení v kravíně. Po praktickém odzkoušení především v zimním období 2014 - 2015 bychom chtěli napojit na teplovod správní budovu
a případně sušku např. na obilí či dřevo. Vedlejším produktem výroby elektrické energie a tepla
je tzv. digestát, který začínáme v těchto dnech aplikovat jako hnojivo především na trvalé travní
porosty - louky. BPS je vybavena separační jednotkou, která reguluje sušinu uvnitř fermentoru,
neboť odseparovaná tekutá složka (fugát) nahrazuje dodávku vody na udržení optimální sušiny
zkrmované hmoty. Tuhá složka - separát - je aktuálně využíván na zastýlání lehacích boxů v
kravíně v Bolehošti. Tím výrazně šetříme slámu.
Výstavba BPS byla zahájena v červenci loňského roku a v polovině listopadu byla do
sítě ČEZu dodána první elektřina. Tvorba bioplynu a výkon motoru stoupal až do konce ledna,
kdy úspěšně proběhla 14ti denní zkouška výkonnosti. V současné době je BPS generálním dodavatelem EnviTecem Biogas předána AGROSPOLu Bolehošť, a.s. BPS provozujeme plně ve
své vlastní režii.
Závěrem k této krátké informaci Vás chci, vážení občané, ujistit, že provoz BPS je po
prvních našich zkušenostech včetně vyváženého digestátu bez zápachu a naprosto bezpečný.
BPS firmy EnviTec Biogas je osazena množstvím kontrolních a řídicích systémů, které zvyšují
její bezpečný provoz. V tomto směru dovolte zmínit to nejzákladnější - BPS je osazena flerou
(hořákem zbytkového plynu), která se uvádí do provozu automaticky v případě, že tlak v plynojemu přesáhne mezní hodnotu. Fermentor i koncový sklad jsou vybaveny senzory přeplnění,
stanice je vybavena analyzátorem bioplynu, detektorem kouře, monitoringem provozu ventilace,
monitoringem hořáku a zapalování na fleře, fermentor má tlakové čidlo, měření teploty. Všechna měření a čidla jsou pod alarmem a působí až do úplného zastavení jednotlivých činností BPS.
Stále se učíme tuto novou investici co nejoptimálněji provozovat. Nemáme ani žádné praktické
zkušenosti s aplikací digestátu, nemáme ještě plně využité odpadní teplo v zahradě (opravy a
výměny léta neprovozovaného topení. Necháváme rozborovat digestát , ale i separát a uvažujeme o jeho případném pytlování pro drobné pěstitele květin či zeleniny. Čeká nás kolem BPS
ještě hodně práce. Měla by nám však přinést nejen pocit z dobře vykonané práce, ale i ekonomický efekt. Ale o tom až někdy později.
Hodně zdraví.
Za AGROSPOL
Bolehošť, a.s.
Ing. Pavel Kupka
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Sběr objemného odpadu
12. 4. 2014 v době 10-11 h
sběrná nádoba za obecním úřadem
Obec zavedla sběr směsného objemného odpadu, který bude probíhat i tento rok.
Občané budou moci nežádoucí odpad dopravit a uložit v uvedenou dobu do obecního kontejneru, který bude pro tento účel jednorázově zpřístupněn (s dozorem).
Uložit zde můžete předměty, které náleží do běžného směsného komunálního odpadu, který se vzhledem k rozměru nevejde do popelnic:
např. matrace, podlahoviny (např. linoleum, koberec), sanitární technika (např. umyvadlo,
toaletní mísa, sprchový box, akrylátová vana), skleněné výrobky (např. zrcadlo, drátosklo,
autosklo či jiné upravené rozměrné sklo), hadry a papír (bez znečištění chemickými látkami), zahradní hadice (černé gumové) 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 (např.
autodíly, nádobí), kovové výrobky, nebezpečný odpad (např. barvy, znečištěné obaly, žárovky a zářiče), elektrospotřebiče, tekutiny, stavební suť, pneumatiky apod.

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 12. dubna 2014.

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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DATUM

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

25. leden

- XII. Společenský ples obcí ............................................ Kulturní sál Obecního hostince

22. únor

- 119. Hasičský ples .............................................................. Kulturní sál Obecního hostince

23. únor

- Dětský maškarní karneval ............................................ Kulturní sál Obecního hostince

9. březen

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

duben

- Bolehošťské divadelní jaro ................................................. Kulturní sál Obecního hostince

15. duben

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

30. duben

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

30. duben

- Pálení čarodějnic ..................................................................... Hřiště před Obecním úřadem

17. květen

- Závody v rybolovu ......................................... Požární nádrž AGROSPOLU Bolehošť, a.s.

31. květen

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

12. červenec

- Oslavy výročí 620 let obce Bolehošť ............................. Hřiště před Obecním úřadem

19. červenec

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

9. srpen

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

16. srpen

- Gulášové slavnosti ............................................................ Hřiště před Obecním úřadem

6. září

- Nohejbalový turnaj o Pohár starosty obce ................... Hřiště před Obecním úřadem

12. – 14. září

- Mistrovství Vč oblasti v jízdě spřežení se zahraniční účastí ............ Hřiště SK Lipiny

říjen

- Vítání občánků ............................. Společenská místnost OÚ (budova Obecního hostince)

listopad

- Divadelní představení ......................................................... Kulturní sál Obecního hostince

25. listopad

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

30. listopad

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

6. prosinec

- Mikulášská besídka ........................................................ Kulturní sál Obecního hostince

13. prosinec

- 13. Předvánoční setkání seniorů ......................................... Kulturní sál Obecního hostince

31. prosinec

- Silvestr ........................................................................................................ Hřiště SK Lipiny

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

www.obecbolehost.cz
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