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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Výpis ze zápisu č. 1/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 19. 1. 2015
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: P. Hojný, M. Kramář
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovatelé zápisu
byli jmenováni P. Hojný, M. Kramář.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku,
ověřovatele zápisu.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu (viz příloha).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání (viz příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 11/2014
Veškerá usnesení jsou v pořádku

Bod č. 4: Schválení obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za pro-

voz systému, shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok
2015
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem
propočtu ceny za svoz odpadů na občana.
Vzhledem k výsledku navrhl ponechat výši
poplatku stejnou jako v roce 2014 tj. 500,Kč /občan.
Dále byly projednány úlevy a osvobození od
poplatku.
Navržena byla sleva 100,- Kč
 u občanů starších 75-ti let
 u držitelů ZTP
 u studentů, kteří jsou ubytování v době
studia mimo obec
Sleva 400,- Kč za každou druhou a další
nemovitost určenou k bydlení nebo rekreaci
ve vlastnictví občana Bolehoště.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje novou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku „za
odpady“. Poplatek ve výši 500,- Kč. Slevy
na poplatku – změna v bodu 2b na ZTP a
v bodu 2d sleva 400,- Kč. Vyhláška je platná od 20. 1. 2015.

Bod č. 5: Schválení smluv o dílo na
zhotovení projektové dokumentace
k projektu „Energetické úspory OÚ
Bolehošť“, k projektu „Přístavby OÚ
Bolehošť“, na inženýrskou činnost
k projektu „Energetické úspory OÚ
Bolehošť“
Starosta předložil zastupitelům tři smlouvy o
dílo - na zhotovení projektové dokumentace
k projektu „Energetické úspory OÚ Bolehošť“, k projektu „Přístavby OÚ Bolehošť“,
na inženýrskou činnost k projektu „Energe-
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tické úspory OÚ Bolehošť“. Některé práce
byly již vykonány a dokumentace předána.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje všechny tři
návrhy smluv o dílo a pověřuje starostu
k uzavření a podpisu smluv.

Bod č. 6: Schválení smlouvy s Khk o
poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost
Starosta předložil zastupitelům návrh
smlouvy o poskytnutí příspěvku na dopravní
obslužnost.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
smlouvy na dopravní obslužnost a pověřuje
starostu k uzavření a podpisu smlouvy.

Bod č. 7: Schválení rozpočtového
opatření č. 6/2014
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 6 (viz příloha).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/1/2015
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 6/2014.

Bod č. 8: Schválení záměru obce o
prodeji pozemků č. 3/2014
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení záměr č. 3/2014 o prodeji
pozemků.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/1/2015
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č.
3/2014 o prodeji pozemků a pověřují starostu k případnému sepsání a podpisu kupních
smluv.

Bod č. 9: Žádost o koupi zahrady
Zastupitelé byli seznámení s žádostí o koupi
zahrady p. č. 316/1
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/1/2015
Zastupitelé obce souhlasí s prodejem p. č.
316/1 (zahrada) za cenu obvyklou tj. 30,-

Kč/m2 a pověřili starostu ke zveřejnění záměru o prodeji.

Bod č. 10: Projednání záměru prodeje/zaměření dalších částí zahrad
Pan
starosta
navrhl
zastupitelům
k projednání další záměry prodeje částí
zahrad, které budou nabídnuty uživatelům,
případně zaměřeny.

Bod č. 11: Pověření k zastupování na
VH společnosti AQUA SERVIS a.s.
K zastupování na VH firmy AQUA Servis
byl pověřen starosta obce.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/1/2015
Zastupitelé
obce
pověřují
starostu
k zastupování na VH AQUA Servisu a.s.

Bod č. 14: Ostatní
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

veřejné projednávání územního plánu je
stanoveno na 25. 2. 2015 v 15h na OÚ
zastupitelé pověřují finanční a kontrolní
výbor ke kontrole za 2. pol. 2014 v PO
ZŠ a MŠ a OÚ
seznámení s konečnou rekapitulací
projektu výstavby stavebních parcel na
Solnické
informace o stavu finančních úvěrů
obce
informace k činnosti DSO Poorlicko a
Vrchy
seznámení s finančním vypořádáním
akce „setkání seniorů v roce 2014“
průběžná příprava na gulášové slavnosti
seznámení s návrhem koupě nové
sekačky
ch) prodej nepotřebného majetku školy
(pila)
příprava na Společenský ples
na vědomí – prasklá přípojka vody k č.
p. 111 u Obecního hostince

Bod č. 15: Diskuze
Bod č. 16: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 22 hod. ukončil.
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Výpis ze zápisu č. 2/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 16. 2. 2015
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva (P. Hojný od
18.30 h – zaměstnání)
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: L. Nováková, P. Prause
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni L. Nováková, P. Prause.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku,
ověřovatele zápisu.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu (viz příloha)
včetně jeho doplnění (bod č. 7, 8, 9, 10).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 1/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku
V 18.30 h se dostavil P. Hojný.

Bod č. 4: Projednání rozpočtu obce
na rok 2015 a rozpočtového výhledu
na 2015-2017
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke
schválení rozpočet na rok 2015 (viz příloha).

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Zastupitelé berou na vědomí návrh rozpočtu
na rok 2015 a rozpočtový výhled na období
2015-2017.

Bod č. 5: Podání žádosti o dotaci na
zateplení objektu OÚ a výměnu tepelného zdroje + projednání dalších
podmínek vč. další části projektu Přístavba požární zbrojnice
a) Obec podá žádost o dotaci na projekt
„Energetické úsporu OÚ“.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/2/2015
Zastupitelé pověřují starostu k podání žádosti o dotaci na projekt “Energetické
úsporu OÚ“.
b) Úvěr na „Energetické úspory OÚ“ a „Přístavba OÚ“ Starosta seznámil zastupitele
s podmínkami a nabídkou úvěru od banky
Česká spořitelna.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/2/2015
Zastupitelé pověřují starostu k uzavření
smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou na
projekty Energetické úspory OÚ a Přístavbu OÚ ve výši 7.000.000,- Kč.

Bod č. 6: Obecní hostinec – opravy,
záměry
Zastupitelé projednali další rozvoj a plánované
investice
v obecním
hostinci.
S ohledem na dispoziční změny a podmínky
ve
stávající
nájemní
smlouvě
s provozovatelem a jeho dřívější žádosti o
úpravu podmínek ve smlouvě, navrhli zastupitelé ukončení stávající smlouvy a přípravu
nové nájemní smlouvy s upravenými podmínkami.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/2/2015
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
k projednání s nájemcem obecního hostince
ukončení smlouvy z důvodu změny podmínek ve stávající smlouvě a to dohodou nebo
výpovědí z nájemní smlouvy.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Bod č. 7: Schválení dodatku smlouvy
se spol. Odeko na rok 2015

Zastupitelé obce schvalují příspěvek Hospicu Anežky České ve výši 5.000,- Kč a tento příspěvek bude zahrnut do rozpočtu obce.

Zastupitelům byl předložen dodatek
smlouvy č. 3 na zajišťování služeb firmou
Odeko.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/2/2015
Zastupitelé obce schvalují dodatek smlouvy
č. 3 ke smlouvě č. 8/2013 s firmou Odeko a
pověřují starostu k podpisu dodatku.

Bod č. 8: Dodatek smlouvy AQUA
servis - nájemné
Zastupitelům byl předložen dodatek
smlouvy č. 16 s AQUA servisem.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/2/2015
Zastupitelé obce schvalují dodatek smlouvy
č. 16 ke smlouvě o komplexním provozování infrastrukturního majetku z 1. 9. 1994
s AQUA servisem a pověřují starostu
k podpisu dodatku.

Bod č. 9: Žádost o prodej části pozemku 1609/13, příp. st. 254
Zastupitelé byli seznámení s žádostí o koupi
části pozemku p. č. 1609/13. Zastupitelé obce berou na vědomí a pověřují starostu
k zadání zaměření pozemku s hranicí 2,5 m
od rybníka, vč. pozemku p. č. st. 254.

Bod č. 10: Plán obnovy vodovodu pro
období 2014-2023
Pan starosta předložil zastupitelům plán obnovy vodovodu na období 2014-2023.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/2/2015
Zastupitelé obce schvalují plán obnovy vodovodu na období 2014-2023.

Bod č. 11: Žádost Hospicu Anežky
České o příspěvek
Byla projednána žádost o příspěvek Hospicu
Anežky České.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/2/2015

Bod č. 12: Ostatní
a) vypořádání majetkových vztahů s pozemky pod komunikacemi a chodníky ve vlastnictví Khk – starosta zjistí náklady na zaměření
b) umístění techniky a materiálu obce a JPO
po dobu rekonstrukce budovy (THV) – zastupitelé pověřili TH výbor a starosta požádal zástupce JPO o přípravu plánu na stěhování, pro případ získání dotace
c) zadávací podmínky na pořízení travní sekačky – zastupitelé projednali zadávací
podmínky pro poptávkové řízení
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 10/2/2015
Zastupitelé obce pověřují starostu k přípravě a podání výzvy na poptávku k pořízení
travní sekačky.
d) informace k otevřeným výzvám na dotace
– starosta seznámil zastupitele s aktuálními
možnostmi získání dotací
Ve 20.45 h odešel P. Prause – zaměstnání
e) návrh na rozdělení hospodářského výsledku školy za rok 2014
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 11/2/2015
Zastupitelé obce souhlasí s návrhem školy,
převést zisk z roku 2014 ve výši 2.843,85 Kč
do rezervního fondu.
f) žádost ZŠ o příspěvek na kurz plavání –
zastupitelé souhlasí s využitím pravidelného
příspěvku škole na kurz plavání ve výši
11.880,- Kč
g) vlajka pro Tibet – zastupitelé berou na
vědomí výzvu k mezinárodní kampani vyvěšení vlajky
h) informace o vyrovnání za poškozené lavice – náhrada škody byla uhrazena
i) návrh prodeje sběrných nádob na kov
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 12/2/2015
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Zastupitelé obce souhlasí s prodejem sběrných nádob na kov firmě Odeko.
j) inventury 2014 – seznámení s výsledkem
inventur za rok 2014
k) vykácení stromů u pomníku – projednán
návrh na odstranění smrků u pomníku. Starosta zajistí odborné odstranění vzrostlých
stromů.
l) propustek mezi rybníky M. a V. Nadýmač
– seznámení s chystanými opravami propustku a čištěním průtoku rybníky
m) podpora aktivit v obci – podmínky budou
zaslány spolkům

Bod č. 13: Diskuze
Bod č. 14: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 21.45 hod. ukončil.

Výpis ze zápisu č. 2/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 23. 3. 2015
na obecním úřadě v 18 hodin.
Přítomni:
9 členů zastupitelstva
Omluveni:
0
Ověřovatelé zápisu: P. Mencl, H. Černý
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni P. Mencl a H. Černý.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku,
ověřovatele zápisu.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu (viz příloha)
včetně jeho doplnění (bod č. 7, 8).

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 2/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku

Bod č. 4: Schválení rozpočtu obce na
rok 2015
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2015 včetně doplnění. Zastupitelé přijali tento návrh bez výhrad.
Hlasování: pro 9 : proti 0 :
Usnesení č. 3/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
na rok 2015.

Bod č. 5: Schválení účetní závěrky PO
– ZŠ a MŠ Bolehošť za rok 2014
Z důvodu předložení nové kompletní dokumentace k účetní závěrce zastupitelé navrhují revokovat usnesení č. 11/2/2015
Usnesení č. 4/3/2015
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.
11/2/2015 z 16. 2. 2015
Zastupitelům byla předložena ke schválení
účetní závěrka PO – ZŠ a MŠ Bolehošť za
rok 2014.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO – ZŠ a MŠ Bolehošť za rok 2014.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2014 PO - ZŠ a MŠ Bolehošť. Hospodaření roku 2014 skončilo ziskem ve výši
2.843,85 Kč. Tento zisk škola navrhuje převést do rezervního fondu.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/3/2015
Zastupitelé obce souhlasí s návrhem školy
převést zisk z roku 2014 ve výši 2.843,85 Kč
do rezervního fondu.

Bod č. 6: Stanovení výše úplaty na
žáka v MŠ pro školní rok 2015/2016

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Starosta seznámil přítomné s návrhem úplaty
za MŠ ve výši 300,- Kč / měsíc na školní rok
2015 -2016
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č.7/3/2015
Zastupitelé schvalují úplatu na žáka v MŠ
Bolehošť na školní rok 2015/2016 ve výši
300,- Kč/měsíc.

Bod č. 7: Schválení záměru č. 1/2015
na prodej pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení záměr č. 1/2015 o prodeji pozemků.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/3/2015
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č.
1/2015 o prodeji pozemků a pověřují starostu k případnému sepsání a podpisu kupních
smluv.

Bod č. 8: Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření
Zastupitelé pověřují starostu ke schvalování
rozpočtových opatření:
- u příjmů neomezeně
- u výdajů do 50.000,- Kč
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/3/2015
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §
102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových
opatření
v následujícím rozsahu:
- v příjmech je částka neomezená
- ve výdajích do výše 50.000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolaná
organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších
může starosta obce samostatně provádět jen
v případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
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úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení RO je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být
realizován (např. vyúčtování spotřeby el.
energie)
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení RO starostou a jeho stručném
odůvodnění (lze podat ústně).

Bod č. 9: Zprávy z finančního a kontrolního výboru
Finanční výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly hospodaření obce Bolehošť a Kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ
Bolehošť za druhé pololetí 2014 (viz zápis
z kontroly v příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek kontroly hospodaření obce Bolehošť a ZŠ a MŠ
Bolehošť.
Kontrolní výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly obce Bolehošť (viz
zápis z kontroly v příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek kontroly kontrolního výboru na obci Bolehošť.

Bod č. 10: Projednání provozu obecního hostince
a) Starosta předložil zastupitelům výpověď
nájemce Obecního hostince.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 10/3/2015
Zastupitelé obce schvalují přijetí výpovědi
nájemce Obecního hostince dohodou k 31.
3. 2015.
b) Zastupitelé pověřují starostu k podání výzvy na pronájem Obecního hostince. Obsah
výzvy byl projednán zastupiteli.

Bod č. 11: Stanovení systému sběru a
třídění bioodpadu
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Přítomní byli seznámeni s možnostmi stanovení systému sběru a třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO).
Zastupitelé pověřují starostu k zajištění pronájmu dvou kontejnerů (na trávu, jablka, listí
apod.). Likvidace BRKO bude řešena společností ODEKO dle předložené cenové nabídky. Dále byla určena sběrná stanoviště
pro tento druh odpadu (viz mapka v příloze).

Bod č. 12: Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 206/4
Byla předložena žádost na odkup obecního
pozemku p.č. 206/4.
Zastupitelé berou na vědomí zveřejnění záměru na prodej tohoto pozemku.

Bod č. 13: Zpráva policie ČR o bezpečnostní situaci za 2. pol. 2014
Místostarosta obce seznámil přítomné se
zprávou OOD Policie ČR v Týništi n. O. za
2. pol. 2014.

Bod č. 14: Vyhodnocení poptávkového řízení na nákup mulčovacího traktoru
a) Starosta obce oslovil 4 firmy k podání
nabídky:
Agrokonzulta Žamberk
Roušavý Lipovka
Stavis cz Č. Skalice
Kostelecký Pardubice
Předloženy byly 2 nabídky:
Hlasovaní:
Agrokonzulta Žamberk - hlasů 0
Roušavý Lipovka - hlasů 9
Zastupitelé
upřednostnili
nabídku
s profesionálním vybavením stroje a také dle
získaných referencí.
Usnesení č. 11/3/2015
Zastupitelé obce vybrali z předložených nabídek firmu p. Roušavého a pověřují starostu k zajištění nákupu vybrané techniky, případně k podpisu kupní smlouvy.
b) Byl projednán návrh na prodej staré sekačky na náhradní díly.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Hlasování: pro 8 : proti 0 : zdržel 1 (P. Hojný)
Usnesení č. 12/3/2015
Zastupitelé obce souhlasí s prodejem staré
sekačky na náhradní díly za cenu 1.000,Kč a zároveň schvalují vyřazení z majetku
obce.

Bod č. 15: Vyhodnocení poptávkového řízení na rekultivaci školní zahrady
Starosta obce oslovil 4 firmy k podání nabídky:
Intergreem HK
Unigarden HK
Fléglovi Rychnov n. K.
Proche Albrechtice
Předloženy byly 3 nabídky:
Hlasování:
Unigarden HK
- hlasů 0
Fléglovi Rychnov n. K. - hlasů 0
Proche Albrechtice - hlasů 9
Zastupitelé zhodnotili především cenu za
rekultivaci a komplexní zpracování požadavků obce.
Usnesení č. 13/3/2015
Zastupitelé obce vybrali z nabídek firmu
Proche z Albrechtic n. O. a pověřují starostu k zadání rekultivace zahrady vybrané
firmě, příp. podpisu smlouvy o dílo.

Bod č. 16: Záměr provést geometrický plán pozemků podél komunikace
Khk
Zastupitelé byli seznámeni se situací ohledně
vlastnictví pozemků podél silnice ve vlastnictví Khk a možností získat tyto pozemky
zdarma od Khk. Starosta předložil zastupitelům nabídku p. France na zaměření všech
pozemků podél komunikace ve vlastnictví
Khk (způsob zaměření, cena atd.). Zastupitelé se dohodli zadat vytvoření Geometrického
plánu dle vývoje rozpočtu v průběhu roku.

Bod č. 17: Ostatní
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a) informace o aktuální novele NV č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev ÚSC.
b) informace o propadu v příjmech ve sdílených daních
c) potvrzení pověření starosty k uzavírání
kupních smluv na stavební parcely dle usnesení 6/4/2013
Hlasování: pro 9 : proti 0 : zdržel 0
Usnesení č. 14/3/2015
Zastupitelé
pověřují
starostu
obce
k uzavírání a podpisu případných kupních
smluv na stavební parcely.
d) informace o dalším projednávání
v záležitostech prodeje pozemků (zahrad)
e) seznámení s projednáváním žádosti p.
Žemličkové (místní šetření v B. Lhotě)
f) informace o úpravě podmínek pro žádost o
dotaci na projekt OÚ a přístavby požární
zbrojnice
g) pořízení nového skartovacího stroje
h) informace o zájezdu do pražského divadla
na představení „Do ložnice vstupujte jednotlivě“
i) stanovení termínu akce Zelená sobota +
sběr objemného odpadu (termín 18. 4. 2015)
j) omezení parkovací plochy před poštou
z důvodu možného poškození vodovodních
uzávěrů

k) odstranění staré kovové autobusové zastávky ve Lhotě a houpaček na školní zahradě. Bude nabídnuto SDH Bolehošť v rámci
jarního sběru kovového odpadu.
l) úklid půdy v ZŠ – termín bude upřesněn

Bod č. 18: Diskuze
Bod č. 19: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání ve 22.10 hod. ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 3. 2015

Činnost v obci








úprava stromů a keřů zasahujících na
chodníky, komunikace a pozemky obce
úklid školní zahrady před plánovanou
rekultivací
úklid odpadků na příkopech
oprava nezpevněných místních komunikací a výmolů při zpevněných komunikacích
průběžný úklid krajnic, odpadků apod.
vybrána firma na rekultivaci školní zahrady v hodnotě cca 70 tis. Kč
vybrán
nový
mulčovací
traktor
STARJET v hodnotě 130 tis. Kč (viz obrázek)
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Rozpočet obce
ROZPOČET OBCE BOLEHOŠŤ na rok 2015
§

Pol.

Název

Rozpočet

1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1343
1351
1361
1511
4112
1012
2219
2310
3319
3399
3611
3612
3613
3722
3725
6171
6310

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin.
Daň z příjmu fyz. osob z sam. výděl. čin.
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. Výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Popl.za provoz sys. likvidace kom. odp.
Poplatek ze psů
Poplatky z veřejného prostranství
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.
Podnik.a restrukt.v zem.a pot
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Pitná voda
Ostatní zálež. kultury
Ost.zál.kult, círk.,sděl.pros.
Podpora indiv. bytové výstavby
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodnění komun.odp.
Činnost místní správy
Obecní příjmy a výdaje z fin.operací

2212
2219
2221
2310
2329
3113
3314
3319
3349
3399
3419
3421
3429
3611
3613

Silnice
Ostatní záležitosti pozemní komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čist.odp.vod j.n.
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělov. Prostředků
Ostatní záležitosti kult., círk., sděl.pros.
Ostatní telovýchovná činnost
Využ.volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Program podpory indiv.byt.výstavby
Nebytové hospodářství

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
1 150 000 Kč
30 000 Kč
130 000 Kč
1 250 000 Kč
2 450 000 Kč
290 000 Kč
11 500 Kč
100 Kč
15 000 Kč
4 000 Kč
490 000 Kč
97 200 Kč
64 226 Kč
450 Kč
366 000 Kč
23 000 Kč
2 500 Kč
440 000 Kč
54 000 Kč
21 000 Kč
200 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
57 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
311 900 Kč
10 000 Kč
1 467 Kč
440 000 Kč
50 000 Kč
586 880 Kč
15 000 Kč
93 000 Kč
45 000 Kč
49 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
37 000 Kč
34 800 Kč
1 437 000 Kč
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3631
3633
3635
3722
3725
3745
4351
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6409

Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba míst.inž.sítí
Územní plánování
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využív.a zneškod.komun.odpadů
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Os.asistence, peč.služba,sam.by
Ochrana obyvatelstva
PO - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obec.příjmy a výdaje z fin.operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Ostatní činnosti j.n.
8124 Uhraz. splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků
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170 000 Kč
7 300 Kč
86 000 Kč
460 000 Kč
15 000 Kč
249 000 Kč
15 000 Kč
1 000 Kč
50 000 Kč
690 000 Kč
1 089 000 Kč
5 000 Kč
34 000 Kč
16 080 Kč
940 676 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

6 996 176 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

6 964 103 Kč

rozpočtový rozdíl
+ REZERVA (zůstatek na účtu ČS a ČNB k 31.12.2014)
ROZDÍL vč. zůstatku na účtu

32 073 Kč
946 161,00 Kč
978 234 Kč

Ukliďme Česko
Dobrovolnická akce UKLIĎME ČESKO, bude mít letos i
charitativní rozměr. K celorepublikové akci se zapojí i naše obec.
U nás připravujeme na stejný termín již po několikáté akci
ZELENÁ SOBOTA, při které se snažíme uklidit okolí našeho
bydliště od odpadků. Občané mohou této příležitosti využít a
pomoci hned dvakrát. Za prvé mají možnost uložit do připraveného kontejneru objemný odpad (obvykle bývá spojen s jarním
úklidem v domácnosti, na půdách a v okolí domů) a za druhé
jsou zváni k úklidové akci veřejného prostranství, příkopů, lesů,
rybníků apod v katastru obce.
V sobotu 18. dubna startuje také 2. ročník celorepublikové
úklidové akce UKLIĎME ČESKO 2015. Hlavní organizátoři mají za cíl zapojit do akce co nejvíce obcí, škol, spolků, firem a samozřejmě dobrovolníků. Projekt UKLIĎME ČESKO je skvělou možností, jak může obec řešit problematiku černých skládek a znečištění na svém katastrálním území. Zapojení dobrovolníci do akce pomohou ke zlepšení prostředí ve vlastní obci, přispějí dobré věci a motivují další občany vč. dětí k pořádku a čistotě. Obci tím také ušetří i nemalé finanční částky za úklid vlastními silami.
Obec Bolehošť tímto zve občany, místní spolky, školu ke společné akci. Uklízet se bude
nejen ve vesnici, ale také příkopy kolem silnic a dalších komunikací za vesnicí. Likvidovat se
mohou černé skládky v lese, u rybníků apod.
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Zahájení je v 8:30 u vchodu do obecního úřadu. Více informací bude sděleno obecním
rozhlasem, na úřední desce a na internetových stránkách obce.

Vlajka pro Tibet
Každý rok 10. března se vyvěšuje tibetská vlajka
na připomínku povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
v roce 1959.
V roce 1950 vtrhla čínská armáda do Tibetu a obsadila jej. Po devíti letech represí byl 14. dalajláma nucen odejít do indického exilu, kde ustavil exilovou vládu. V Tibetu odchod dalajlámy způsobil povstání proti
čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Povstání bylo násilně potlačeno, zemřelo
80.000 Tibeťanů, více než milion lidí zahynul v vězení
a v pracovních táborech. Došlo k ničení kulturních památek, byly ostřelovány a bombardovány kláštery,
chrámy, pevnosti. Politická a vojenská okupace Tibetu
ze strany Číny trvá dodnes.
Proč podpořit vlajku pro Tibet
Podle portálu Tibinfo „jsou v Tibetu desítky let porušována základní lidská práva, včetně
systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní
znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je
úředním či vyučovacím jazykem čínština). Tibeťanům je odpíráno právo na vzdělání (míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let je více než 50%), dochází k cenzuře sdělovacích prostředků
a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků“. Aby
upozornili zahraničí na svůj útlak, volí Tibeťané různé formy protestů včetně sebeupálení (v posledních letech 95 obětí).
Proto obec Bolehošť, stejně jako desítky dalších obcí a měst v Královehradeckém kraji,
podpořila myšlenku svobody pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky.
Milí čtenáři, opět se nám sešlo několik otázek
na pana starostu, které Vás zajímají a rádi byste na ně znali odpověď.

Otázka první: Jak to, že byla zvolena
do finančního výboru paní Lucie Prausová, když není členem zastupitelstva?
Odpověď: Členem výboru nemusí být pouze zastupitel obce, ale kdokoliv (mimo starosty, místostarosty a účetní jednotky), kdo má o dané problematice přehled, znalosti a zájem. Z tohoto
důvodu byla do finančního výboru zvolena paní Lucie Prausová.

Otázka druhá: Myslíme si, že cena stavebních parcel na Solnické je vysoká. Nešla
by cena snížit?
Odpověď:
a) prodejní cena parcel byla porovnána s dalšími obcemi a odpovídá průměrné ceně v regionu

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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b) cenu za pozemky nelze vždy srovnávat s jinými obcemi a městy z důvodu rozdílných nákladů
na investice do inženýrských sítí
c) obec schválila cenu za prodej pozemku nižší, než byly skutečné náklady a to z důvodu podpory rozvoje bytové výstavby v obci
skutečné náklady byly 540,- Kč/m2
prodejní cena je 430,-Kč/m2

Otázka třetí: V současné době není pomník naproti OÚ z důvodu velmi vzrostlých stromů téměř vůbec vidět. Nemohla by obec zajistit odstranění vzrostlých
dřevin?
Odpověď: Na obnovu zeleně a okolí pomníku byl zpracován projekt, který obsahuje i úpravu
prostoru před OÚ. Výše nákladů na tuto obnovu je cca 750tis. Kč. O příspěvek na tyto úpravy
jsme opakovaně žádali Khk. S ohledem na výši investic nebylo v možnostech obce realizovat
kompletní úpravu. Proto, především z důvodu rizika poškození pomníku kořeny a větvemi
vzrostlých stromů, aktuálně řešíme alespoň odstranění těchto vzrostlých stromů v těsné blízkosti
pomníku.
Své další dotazy můžete sdělit osobně, e-mailem nebo telefonicky. Potkáváme se na spoustě
míst, tak myslím, že otázek na věci, které Vás zajímají, se najde dost.
Děkuji tímto panu starostovi za odpovědi na mé otázky a budu se těšit na Vaše další podněty a
dotazy.
připravila Zdeňka Andržová

Senioři se skvěle bavili
Závěr minulého roku byl naplněn mnoha
novými informacemi a také kulturou. Z tohoto
důvodu se vracíme k poslední větší akci uplynulého roku, která se nám do uzávěrky předchozího vydání zpravodaje nevešla.
Již po třinácté připravila obec Bolehošť pro své seniory pohodové předvánoční posezení
s hudbou. Posledních několik let bývá zvykem, že
jsou zváni i senioři z obcí
Ledce a Očelice a stejně
tak tomu bylo i tento rok.
Občanům všech obcí odpadá
i
problém
s dopravou, protože ta je
zajištěna tam i zpět autobusy, až před domy.
Na všechny hosty
čekal vyhřátý kulturní sál
Obecního
hostince
v Bolehošti a k tomu po
několik let stejná kapela,
kterou si senioři za
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poslední roky velmi oblíbili. Skupina FANATASY
MUSIC se jim snaží vždy
vyjít vstříc a zahrát právě
to, co mají rádi. Dalo by se
i říci, že se nejedná pouze
o setkání, ale spíše o již
zaniklé odpolední čaje
s tancem. Všichni hosté
obdrželi také poukaz na
občerstvení s večeří a nabídnout si mohli i sváteční
koláčky.
Dříve, než přišla na
řadu
hudba,
přivítali
všechny přítomné starostové ze zúčastněných obcí,
Petr Kubíček za Bolehošť,
Milan Dědek za Ledce a
z Očelic zastoupil paní starostku pan Ladislav Tláskal. Následně zahájili kulturní program žáci bolehošťské základní školy,
kteří si připravili operetku
„Červená Karkulka“. Za
krásně zpracované a naučené představení obdrželi
od pořadatelů nejen drobné
sladkosti, paní učitelky
kytičku, ale především obrovský potlesk.
Dále byl přenechán
čas již hudební skupině a
taneční parket se bez dlouhého váhání brzy zaplňoval. Během odpoledne
vystoupil houslista Kamil
Jarkovský z Ledec, kterému též patří poděkování za
několik zahraných skladeb.
Po 16. hodině všichni společně povečeřeli.
Malá pauza jistě přišla
mnohým vhod před další
sérií tanečků, které je čekaly.
Dle
rozhovorů
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s mnohými hosty, patřilo
právem toto setkání mezi
ta nejlepší, která tu byla
uspořádána. Také účast
byla doposud nejvyšší.
Když se blížil závěr, návštěvníkům se domů příliš
nechtělo. Nakonec se však
všichni rozloučili a připravený autobus je rozvezl do
svých domovů.
Pořadatelé mohli být
spokojeni a zároveň to pro
ně byla výzva pro další
podobné setkání. Za rok
snad přijde opět více občanů a nenechají si ujít
tuhle skvělou zábavu a
možnost se potkat a popovídat si se svými sousedy i
z okolních obcí.

Šest obcí na jednom plesu
Již po 13. uspořádaly
společně obce Bolehošť,
Jílovice, Ledce, Očelice,
Přepychy a Vysoký Újezd
svůj reprezentační Společenský ples.
Slavnostní večer se
konal v sobotu 31. ledna.
2015 v kulturním sále
Obecního
hostince
v Bolehošti. Po 20. hodině
přivítal hosty starosta obce
Bolehošť Petr Kubíček a
seznámil
s programem
plesu. Na úvod poděkoval
všem sponzorům a občanům, kteří přišli pomoci
s přípravou.
Především
pak výzdoba byla letos
velmi hezká a paní Mgr.
H. Šimánová jí věnovala
mnoho času.
Po krátké sérii prv-
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ních skladeb v podání hudební skupiny DYNAMIC
byl na parketu přivítán
Spolek historických tanců
z Hradce Králové, který
byl založen příznivci hudby, tance a historických
kostýmů. Prezentoval zde
módu z 19. století, především pak období biedermeieru, kam patří i hudba
Johanna Strausse, kterou
při svém prvním vystoupení použil. Filmoví pamětníci mohli zavzpomínat na
film „Dobrý voják Švejk“,
neboť v okamžiku, když
Švejk rukuje do války na
invalidním vozíku, zazněla
stejná hudba, na kterou
nám tanečníci předvedli
směs svých polek. O choreografii celého spolku se
postarali taneční mistři Josef a Květa Prouzovi z
Hradce Králové. Spolek
nevystupuje jen na plesech,
ale především při různých
slavnostních událostech a
také na zámcích.
Ve svém druhém vystoupení během plesového
večera zatančil spolek polonézu na hudbu Petra Iljiče Čajkovského z opery
Eugen Oněgin. Svým původem se jednalo o
noblesní tanec polské aristokracie, sahající do 17.
století. K popularitě tohoto
tance napříč Evropou přispěli nejvíce skladatelé
Frederik Chopin a Petr Iljič
Čajkovskij.
Za nádherné představení, při kterém se hosté
mohli na chvilku vrátit o
několik století zpět, podě-
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koval starosta obce a popřál Spolku historických tanců mnoho úspěchů na dalších společenských akcích.
Před půlnocí, v době přestávky na občerstvení hudby, vyplnila čas půlnoční soutěž o vybrané TOP ceny, jako byl např. kuchyňský nerezový robot, mixér, přehrávač a další. Zbývající
lístečky do tomboly byly v té době již dávno vyprodány a ceny téměř rozebrány. Po menší pauze se rozjela zábava již opět naplno a to rovnou nejznámějšími hity od rockových kapel.
Během celého večera měli hosté možnost také povečeřet v restauraci nebo navštívit místní
„Pitevnu“, tedy prostor k podávání alkoholu mimo piva a vína.
Půlnoc byla již daleko za námi, a přesto se návštěvníkům domů moc nechtělo. Zajištěná
doprava autobusy do okolních obcí byla tedy posunuta na pozdější čas. Většina si však počkala
až na závěrečný druhý rozvoz. Úderem třetí hodiny dohrála kapela poslední písničku a posléze
se na odchod vydalo i několik posledních tanečních párů.
Hudba utichla, světla zhasla, stoly a židle se vyprázdnily, a následně jsme již mohli začít
přemýšlet nad následujícím 14. ročníkem společenského plesu.
připravil Petr Kubíček
V tomto roce se v několika dílech opět podíváme do historie naší obce. Vycházet budeme
z dostupných zdrojů, především pak
z obecních kronik a knihy „Bolehošť v zrcadle
dějin“, autora Pavla Kubíčka. Věnovat se budeme především období z let 1948 – 1989. Dále si připomeneme významné objekty, události
a osoby. Společně nahlédneme i do nalezené,
ale značně poškozené kroniky Českého svazu žen.

Vývoj školství v obci
Školství, jako jedna ze složek společnosti, prošla po únoru 1948 také určitými změnami.
Např. při samotném zahajování školního roku nebyli přítomni jen představitelé obce či ONV,
ale také zástupci Národní fronty. Přibyla řada svátků a uctívání osobností a událostí v duchu nastupujícího komunistického režimu. Připomínány a oslavovány byly např. Dny čs.-sov. přátelství, narozeniny či jmenování nových prezidentů Československa a SSSR, VŘSR (od roku 1964
spojená s lampiónovým průvodem), Dny horníků, Julius Fučík, Vítězný únor (jehož název neslo
i místní sjednocené zemědělské družstvo), Dny čs. armády atd. Dále byly konány tzv. Štafety
míru a přátelství, Běhy vítězství apod.
Postupně docházelo k prohlubování spolupráce mezi školou a místním JZD. Děti vykonávaly pro zemědělce pomocné práce, např. vybírání brambor, sběr mandelinek, dosběr řepy cukrovky, dosběr makovic či pomáhaly při žních. Na oplátku zase děti chodily do objektů JZD
(kravína, skleníku, mechanizačního střediska ad.) na exkurze a také jim občas JZD pomohlo materiálně nebo jim poskytovalo dopravu do školy.
Čím dál častěji se v průběhu školního roku pořádaly v období komunistického režimu různé exkurze a besídky. Exkurze byly konány do nejbližších podniků (JZD, zelárny VčKL, semenářských závodů v Týništi nad Orlicí, brusírny skla v Třebechovicích pod Orebem), do místních
nebo okolních knihoven a požárních zbrojnic, do Vojenského útvaru v Týništi n. O. Děti chodily
také do přírody (blízké přírodní rezervace Chropotín, obory v Opočně nebo travertinového či
rašelinového lomu v obci). Besídky byly pořádány tematicky, nejčastěji s představitelem nějaké
organizace (SDH, SNB, MS, ČSLA, MNV). Cílem těchto akcí nebylo jen přiblížit dětem práci
jednotlivých profesí, ale také je poučit třeba o tom, jak se mají chovat na silnici či v lese.

Strana - 19 Vydání 2/2015

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Školní rok byl vyplňován různými soutěžemi,
budova školy do roku 1914
jako byly sběr léčivých bylin, sběr druhotných surovin,
sportovní soutěže (Dětský
odznak zdatnosti, lehkoatletické trojboje, sportovní
dny) či tematické výtvarné
soutěže.
Oblíbené byly i výlety
do středně vzdálených výletních míst – do Babiččina
údolí, Českého ráje, do Zoologické zahrady ve Dvoře
Králové nad Labem, do
skanzenu Veselý Kopec, na
Náchodsko, ale i do vzdálenějšího Moravského krasu,
na Liberecko, do Prahy,
Kutné Hory, Boskovic ad. Chodilo se také na vycházky po obci či do blízkého okolí – k výlovu
rybníků, do lesa nebo k chovatelům domácích zvířat. Nadále byly pořádány akce jako Dny dětí,
vánoční besídky apod.
Všechny tyto akce patřily díky své četnosti v dlouhodobém měřítku k těm všedním. Mezi
ty zajímavější patří např. ubytování vojáků ve škole v roce 1955, kteří v okolí obce od poloviny
června do konce prázdnin vyměřovali. K významným událostem patří oslavy 100. výročí založení požárního sboru v obci uspořádané ve dnech 17. – 18. 6. 1978, kdy se do obce sjelo na 300
rodáků s rodinnými příslušníky. Do této akce byla zapojena i škola svým kulturním pásmem a
předvedením skladby, při níž cvičili nejprve všichni žáci a posléze i děti s učiteli. Ředitel školy
Miroslav Štěch navíc k této příležitosti sestavil almanach se stoletou historií sboru.
Také po válce platilo, že se učitelé, vyjma postu ředitele, jímž byl v poválečných letech do
roku 1952 Jan Jakl,
i nadále rychle měbudova školy z roku 1937
nili. Výjimkou byl
jen, už výše zmíněný, Mir. Štěch, který se na zdejší školu
vrátil v roce 1949 a
od roku 1952 byl
dokonce ředitelem.
Na tomto místě setrval až do roku
1980. Delší dobu po
jeho boku působili
Josef Věříš (4 roky
1954 – 58), ale
zejména Eva Šimerdová-Petrová.
Ta se poprvé na
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místní škole objevila v roce 1958, což bylo mimochodem její první pracovní působiště, a se
dvěma krátkými 1-2letými přestávkami zde vydržela až do r. 1995, a to od roku 1980 na postu
ředitelky školy. Mezitím byla škola ve šk. letech 1954/55 – 1961/62 opět rozšířena na 3 třídy.
Po odchodu Mir. Štěcha do důchodu v roce 1980 nastoupila na uvolněné místo zdejší učitelka
Anna Čtvrtečková, pro níž to byl návrat na místní školu po 18 letech, když předtím působila v
Přepychách.
Na výuce se od šk. r. 1987/88 podílely i vychovatelky, které vyučovaly výchovným předmětům (zejména hudební výchově a pracovnímu vyučování), ale především vedly od tohoto
školního roku nově zavedenou školní družinu, kam mohly děti chodit před i po vyučování, a tím
ulehčily situaci zaměstnaným rodičům, kteří neměli v pracovní době kam umístit svoje děti.
Úplně první vychovatelkou byla Daniela Bašová.
Do šk. r. 1950/51 se též zvláštní učitelkou vyučovalo ženským ručním pracím, i když jim
někdy vyučovali i běžní učitelé, či dokonce někdy nebyly vyučovány vůbec.
Problematický zůstával i po válce zdravotní stav dětí. Situace se ale pomalu zlepšovala.
Postupně se přistupovalo k systematickým prohlídkám dětí ve školách, k pravidelným prohlídkám chrupu a zejména k očkování proti různým nemocím, které bylo postupně rozšiřováno a
zdokonalováno. Přesto se i po válce nadále objevovaly epidemie. V dubnu a květnu 1948 dokonce 90 % dětí onemocnělo spalničkami, v roce 1952 došlo k hromadnému onemocnění chřipkou, osypkami a příušnicemi, kdy docházka klesla na 40 %. V roce 1954 opět 50% žáků trpělo
spalničkami.
K lepšímu zdravotnímu stavu měly přispívat např. sbírky ČSČK určené pro zdravotnické
potřeby, odborné přednášky na zdravotnická témata, dodržování osobní hygieny či schůzky rodičů s učiteli nad touto problematikou. Od počátku 70. let už sice existovala řada očkování, ale
přestaly být konány systematické lékařské prohlídky ve školách.
Pozitivem naopak byly zdravotnické kurzy, které od roku 1982 konala pro školní děti
členka ČSČK Marie Šimerdová, při nichž se děti naučily nejpotřebnějším dovednostem a znalostem při úrazech či při poskytování první pomoci. Zdraví dětí jistě utužily i od stejného roku
poskytované plavecké výcviky v krytém bazénu v Dobrušce.
Vzhledem k počtu žáků byly po válce otevřeny jen 2 třídy, v nichž se vyučovalo podle počtu dětí v jednotlivých ročnících pěti postupným ročníkům. V dalších poválečných letech jsme
svědky opětovného vzrůstu docházejících dětí až na 89 ve šk. r. 1957/58, od něhož opět zaznamenáváme pokles. Toto navýšení znamenalo ve šk. letech 1954/55 – 1961/62 dočasné otevření
třetí třídy. To se ovšem změnilo od 1. 3. 1962, kdy byl i 5. ročník odveden do ZŠ v Týništi n.
O., a tímto krokem došlo nejen k uzavření třetí třídy, ale pochopitelně i k dalšímu poklesu počtu
žáků. Ten se až do konce 80. let pohyboval mezi 30 – 45 dětmi.
Ve vytčeném období let 1948 – 1989 zde také několik učitelek vykonávalo pedagogickou
praxi. V dubnu 1970 to byla místní uč. z Bol. Lhoty Marie Podzimková, v dubnu až květnu
1981 Jarmila Škodová z Týniště n. Orl., v r. 1983 Bohuslava Provazníková, v r. 1984 Světlana
Kratěnová a Hana Bartošová a v r. 1987 Luďka Korotvičková.
Učitelé se, jako v předcházejícím období, účastnili učitelských konferencí, přednášek odborníků apod., po únoru 1948 také politických kurzů.
Po politických a společenských změnách v roce 1948 a v letech následujících došlo k řadě
změn, které jsem už částečně nastínil v předešlých kapitolách. Jednou z nich bylo zakládání organizací pro mládež. Pro děti bolehošťské školy byla určena dne 22. 4. 1949 založená Pionýrská
organizace, při které vznikaly v následujících letech i další kroužky. V r. 1955 byl při Pionýrské
organizaci (PO) založen Kroužek dovedných rukou, dále tzv. Kroužek mičurinský (pěstitelský),
který se zabýval dle svého vzoru pěstováním kukuřice, krmné kapusty a heřmánku, a kroužek
pěvecký, jenž obstarával kulturní pořady při různých slavnostních příležitostech. V r. 1959 ke
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stávajícím kroužkům přibyl ještě oddíl Jisker určený pro děti 1. - 2. ročníku, který jako první
vedla Eva Špuláková. Ta mimochodem po smrti první školnice v historii školy Marie Francové
v r. 1963 působila ve škole jako školnice.
Od roku 1961 je připomínán tělovýchovný kroužek, určený nejprve pro chlapce a minimálně od roku 1974 i pro dívky. V 70. letech byla též na škole organizována výuka hry na housle, kterou vyučoval uč. Bohuslav Šitina z Bohuslavic, který vedl i vystoupení hudebníků zdejší
školy na jejich představení v roce 1972. Dále v 1. pol 80. let nepravidelně vyvíjel činnost kroužek leteckých modelářů. Kratší trvání měl i přírodovědný kroužek v pol. 80. let či kroužek sportovně-turistický na sklonku 80. let, jenž vedla uč. Anna Čtvrtečková a jehož náplní bylo i splnění akce 100 jarních km. Oddíl Jisker a Pionýru vedly většinou svazačky (členky SSM). Někdy
se oddílů pro jejich nezájem musely ujmout samotné učitelky. Ostatní kroužky často vedli odborníci z oboru. Většina těchto kroužků byla výběrově povinná, což jistě u některých dětí a
zvláště u demokraticky smýšlejících rodičů oblibu nenalezlo, ale činnost v nich dalšímu růstu
dětské osobnosti určitě příliš neuškodila. Pionýrská organizace svoji činnost ukončila v obou
doposud působících oddílech Jisker a Pionýru v březnu 1990.
Svoji činnost tak nadále vyvíjel jen kroužek mladých požárníků, oficiálně vedený od šk. r.
1986/87. Žáci místní školy se též na místní, okrskové a okresní úrovni účastnili nacvičování a
secvičování skladeb na spartakiádu. Takto činní byli v 2. pol. 50. let a v pol. 70. let. Mimo dětí
tehdy nacvičovala ještě uč. Eva Šimerdová-Petrová i skladbu žen, s níž se účastnila spartakiád
v Humenném a v Praze.
Divadelní činnost, charakteristickou zejména pro období 20. let, nacházíme u žáků jen
v 50. letech, a to nejčastěji v podobě divadla loutkového. Kulturní činnost přesto žáci za vedení
učitelů vyvíjeli, a to zejména při slavnostních příležitostech, jako bylo vítání občánků, MDŽ, 1.
máj, 5. a 9. květen, při vánočních besídkách, při výročních schůzích JZD či jiných organizací.
Do divadla nebo do kina (Dobruška, Týniště n. O., Opočno, Přepychy či Hradec Králové) však
žáci chodili, či spíše jezdili, již jen pořady sledovat, nikoli v nich účinkovat.
Dozor nad školou byl i nadále rozdělen mezi státní instituce (zejména inspektoráty, popř.
školské úřady) a obec. Inspekce byly konány téměř pravidelně každým rokem. Za toto vytčené
období se zde vystřídalo celkem 11 inspektorů, přičemž vůbec první ženou byla až v roce 1976
V. Růžičková.
Zvláštní inspekce byly konány koncem srpna a poté 26. září 1958, které byly následkem
přetrvávajících potíží s chováním žáků ve šk. 1etech 1956/57 – 1957/58, kdy bylo uděleno 8
snížených známek z chování. Inspekci provedl kromě okresního školního inspektora Cvrčka i
předseda školského odboru ONV Sixta a jeho tajemník Hanuš. Dne 2. března 1958 byl na škole
proveden ještě výzkum výchovy. Mezitím ve škole hospitoval předseda Krajského ústavu pro
další vzdělávání učitelů Ferdinand Wurzl. Tehdy také rada MNV učinila pohovor s rodiči žáků o
špatném chování jejich dětí. Kontrolována byla samozřejmě nejen činnost pedagogická, ale i
stav budovy a jejího zařízení.
Dozor obce nad školou měla školní a kulturní komise. Její činnost však byla slabá, a tak
byla přenesena přímo na radu MNV a zbylí členové komise byli od šk. r. 1968/69 zváni jen dle
potřeby. Obec se o školu řádně starala, pokud jí to finanční situace jen trochu umožňovala. Důkazem toho jsou četné úpravy školy, o nichž se píše v dalších odstavcích.
Školní budova prošla za více než čtyři desítky let řadou změn a úprav, ale její vnější podoba se příliš nezměnila. Došlo zejména k několika úpravám v rozmístění místností, což bylo
umožněno snížením počtu tříd obecné (národní) školy, uvolněním pokojů ředitele školy či nepotřebou prádelny apod. Mohly tak být rozšířeny a vhodně upraveny prostory pro MŠ, tělocvičnu,
školní kuchyň s jídelnou, školní družinu či vystavěny záchodky a kotelna.
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Nejprve byla v roce 1949 zřízena školní kuchyně a ložnice pro batolata. V 50. letech dominovala zejména instalace vodovodu, zavedení telefonu, oprava plotů a úprava pozemků za
školou. Na počátku 60. let byly koupeny nové lavice, odstraněny stupínky ze tříd a kachlová
kamna z jídelny, z bývalé komory byla zřízena šatna či byly položeny parkety v tělocvičně, herně a ložnici MŠ.
V roce 1967 prošla školní budova první generální opravou tohoto období, kdy byla vyměněna okna a dveře, opraveny podlahy, ale také fasáda, střecha s okapy atd. Při práci pomáhalo
70 rodičů, jež zde odpracovali 3 400 hod. V roce 1974 byla z prádelny a záchodu zřízena kotelna, postaven nový 13 m vysoký komín a vybudováno ústřední topení.
Velkou změnou vzhledu školní budovy byla v roce 1978 nákladem 120 000 Kčs provedená výměna střešní krytiny, kdy 64 let staré tašky byly nahrazeny hliníkovými šablonami. Snad
největší proměnou interiéru byla o rok později provedená výměna lavic za stolky se židličkami.
Současně s těmito výraznějšími úpravami samozřejmě docházelo i k drobnějším změnám
v podobě nového nábytku, pomůcek či jiného zařízení.
V roce 1983 byly ve škole zřízeny dílny pro pracovní vyučování. O 14 let později sem byla přemístěna jídelna, která svoji dosavadní místnost přenechala školní družině, se kterou se o ni
dělila.
Ve školní budově i nadále sídlila MŠ, která však ještě z počátku byla pod správou obecné
školy. Stalo se tomu např. po odchodu ředitelky MŠ J. Jiráskové-Horské, kdy opět musel v čele
MŠ na krátkou dobu stanout Jan Jakl. Druhou epizodou, kdy správu MŠ vedl ředitel ZŠ, bylo
období let 1957 – 60. Tehdy obě školy řídil Miroslav Štěch, přičemž ve věcech MŠ ho zastupovala jeho manželka Miluše Štěchová-Kobrová, původně učitelka ženských ručních prací, která
byla v roce 1960 jmenována ředitelkou MŠ. V této pozici byla nejprve jen jeden rok, poté odešla. Po pěti letech se ale vrátila a v čele MŠ zůstala až do roku 1978, a stala se tak zde nejdéle
působící učitelkou i ředitelkou zároveň. V čele MŠ působily či působí poměrně dlouho i Jiřina
Kubíčková-Soukupová (5 let), Ludmila Růžičková (8 let, učila však 9 let) a Vlasta Michalíčková
(12 let).
Až do roku 1949 vedla děti jen jedna učitelka. To se změnilo příchodem Jany Jindrové 1.
10. 1949. Tímto dnem byl zahájen celodenní provoz MŠ, která byla otevřena od 8 do 18 hodin.
Učitelky se v ní střídaly po pěti hodinách. Od té doby začalo také pravidelné stravování dětí MŠ
i ZŠ. První kuchařkou, která zde mimo krátkých přestávek vařila po dlouhá léta, byla Vlasta
Dubčeková.
Už z doby světové války zde navíc fungoval tzv. žňový či zemědělský útulek, který poskytoval hlídání dětí zaměstnaných rodičů. Dozor nad dětmi obstarávaly učitelky ZŠ i MŠ, hospitantky nebo manželky řídících učitelů (Francová, Štěchová). Žňový útulek ale příliš využíván
nebyl. Od šk. r. 1951/52 jeho náplň přebrala samotná MŠ, která byla po několik týdnů (většinou
v omezeném počtu hodin) otevřena i o prázdninách. Děti tak mohly kromě několika týdnů docházet do MŠ po celý rok.
Provozní doba MŠ byla v průběhu dalších let několikrát pozměněna a vyplývala z četnosti
docházky a potřeb rodičů. Učitelky se už nestřídaly, ale pracovaly současně.
Od konce
70. let ke stávajícím dvěma učitelkám přibyla i třetí síla, která byla na zkrácený úvazek zaměstnána jako vychovatelka a zároveň i jako uklízečka MŠ. Na tomto místě nejdéle pracovaly Miloslava Šmídová, Jiřina Goisová a Alena Stonjeková.
Z kvalifikovaných učitelek, mimo výše zmíněných ředitelek, zde nejdéle působily Helena
Bičišťová-Stolzová (9 let), Hana Dubnová (7 let), Božena Valachová (5 let) a Miroslava Sajdlová-Hojná (5 let). Jejich povinností mimo práce s dětmi byla i různá školení (politická, civilní
ochrany, BESIPU apod.), kurzy (výtvarné výchovy) či učitelské porady a konference.
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I přes osamostatnění MŠ zůstávala její činnost se ZŠ značně provázána. Obě školy totiž
obývají společnou školní budovu. MŠ zabírá severní část přízemí a ZŠ celé 1. patro, kde jsou
umístěny dvě třídy, ředitelna, kabinet, WC a tělocvična. V jižní části přízemí je umístěna školní
družina, šatna, kuchyň, jídelna a kotelna. Za školní budovou je navíc rozlehlá zahrada, kde jsou
dětem k dispozici různé skluzavky, prolézačky, houpačky, pískoviště apod.
MŠ měla původně k dispozici jen jeden větší pokoj, další prostory získala až v roce 1952
po uvolnění místností po odcházejícím řídícím učiteli Janu Jaklovi. Tím se mohla kuchyň přestěhovat do střední části přízemí a její místo mohlo být využito jako ložnice pro děti. Z široké
chodby byla udělána šatna a z malé chodby umývárna. Požadováno bylo ještě vybudování záchodů a vodovodu, což tehdy MNV odmítl. Výstavba záchodů proběhla o několik let později,
zatímco připojení na veřejný vodovod se MŠ dočkala až v roce 1973. Velkou inovací prošla MŠ
v době generální opravy školy v roce 1967, kdy byly nakoupeny nové stolky, židličky a lehátka.
V následujících letech docházelo už jen k dílčím úpravám interiéru (nový nábytek, umyvadla,
obložení stěn dřevem apod.) či k doplňování pomůcek a zařízení, jako byl např. zahradní domeček vybudovaný za pomoci JZD.
Společné MŠ a ZŠ nebyly jen prostory, ale i činnosti obou škol. Koordinovány byly různé
výlety, exkurze, besídky, kulturní vystoupení (např. při vítání občánků, uctívání padlých či
MDŽ), Majálesy, Sokolské dny spojované s Mezinárodním dnem dětí a také oslavy příležitostných výročí (VŘSR, Čs.-sov. přátelství či narozeniny a jmeniny významných politiků Lenina,
Stalina, Gottwalda aj).
Aby měla MŠ dostatek prostředků, uzavírala v duchu doby už od šk. r. 1953/54 tzv. patronátní smlouvy s místními závody – nejprve s provozovnou VčKL v Bolehošti (Frutou) a později
s JZD v Bolehošti. Dary ale získávala i od Rady žen či jiných organizací. Tuto problematiku
mělo na starost Sdružení rodičů a přátel školy, které se mimo jiné zabývalo také stravováním
dětí, jejich docházkou, délkou provozní doby MŠ či připraveností dětí do ZŠ. V rámci tohoto
sdružení byly také od rodičů vybírány příspěvky, za něž se nakupovaly pomůcky a potřeby do
MŠ.
Kvalita těchto pomůcek a potřeb, ale především prostředí a pedagogická činnost byla středem pozornosti okresních školních inspektorů, kteří kromě ZŠ navštěvovali i MŠ. Nejprve měly
školy inspektory společné, později se inspektoři specializovali. Jejich návštěvy v MŠ ale nebyly
tak pravidelné jako na ZŠ. Místní MŠ několikrát navštívili i krajští či oblastní inspektoři. Mimoto byly děti občas kontrolovány logopedy, zda je jejich řeč v pořádku. Samozřejmě nebyla opomenuta ani lékařská péče. Děti dojížděly dvakrát ročně na kontrolu chrupu, byly očkovány, systematicky prohlíženy lékařem, který na prohlídky do školy či do místní poradny dojížděl, nebo
děti jezdily se svými rodiči k lékaři do nemocnice či do zdravotního střediska. Viditelná byla
snaha děti otužovat a nabídnout jim co nejvíce pohybu. I přes tuto snahu se však dětem některé
epidemie nevyhnuly, a to zejména angíny a příušnic, kvůli nimž byla ve dnech 25. 3. – 9. 4.
1958 vyhlášena karanténa.
Cílem MŠ je hlavně příprava dětí na ZŠ. Za tímto účelem byly konány nejen návštěvy
předškoláků v 1. třídě, kde se měli seznámit s prostředím a činnostmi, které je v následujícím
roce čekají, ale i učitelka Eva Šimerdová-Petrová se zúčastňovala činností dětí v MŠ.
K rozvoji dětí přispívaly i účasti na představeních Lidové školy umění z Týniště nad Orlicí či na představeních blízkých divadel, kam byly děti dováženy nejčastěji autobusem, poskytovaným JZD. Ten také svážel děti (společně s pracujícími JZD) z okolních obcí do školy, čímž se
zvyšovala naděje na větší počet dětí docházejících do MŠ. Ten se pohyboval nejčastěji
v rozmezí 25 – 30 dětí. Výjimkou byly roky 1947 – 49, kdy se stav zvýšil na 43 a první polovina
80. let, kdy se počet díky zvýšené porodnosti přehoupl přes třicet dětí. Navíc v některých obdobích byly velké problémy s docházkou, která někdy dosahovala i dlouhodobě pouhých 50 %.
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Kvůli špatné docházce musely být do MŠ brány i dvouleté děti, čímž trpěla příprava starších
ročníků na základní školu.

Významné stavby a památky
Obecní úřad s hasičskou zbrojnicí
Budova Obecního úřadu (dříve
Místního
národního
výboru)
v Bolehošti byla vybudována společně
s novou hasičskou zbrojnicí. Postavena
byla vedle staré zbrojnice, která později
prošla demolicí. Oba objekty byly budovány v letech 1961 – 64 v rámci akce
„Z“. V budově byla umístěna nová
kancelář MNV a společenská zasedací
síň. Občané na této akci odpracovali
přes 3000 hodin. Při dovozu a jiných
pracích pomáhalo i mechanizační středisko místního JZD všemi svými prostředky. Poslední významná rekonstrukce Obecního úřadu proběhla
v roce 1994, kdy byla rovná střecha nahrazena valbovou, dále byla opravena omítka a natřeny
dveře, okna apod.

Památné lípy
Dne 13. dubna 1919 byly zasazeny
z iniciativy zdejší tělocvičné jednoty Sokol čtyři
tzv. „lípy svobody“. (Dvě v Bolehošti u evangelické školy, jedna v Bol. Lhotě a jedna
v Lipinách.) Nové „lípy svobody“ byly vysazeny dne 8. 5. 2004.

Památník padlým
Památník padlým byl postaven na počest
obětem první světové války, kterých bylo
v Bolehošti několik desítek. Odhalení žulového
pomníku proběhlo při desátém výročí od konce
války dne 2. 9. 1928. Památník byl postaven na
kopci proti evangelické modlitebně. V roce
1933 byla okolo pomníku zřízena zahrádka a
nový plot.

Strana - 25 Vydání 2/2015

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Pošta

budova čp. 128

budova čp. 78

Poštovní úřad byl v Bolehošti otevřen již 1. 4. 1894. Umístěn byl zprvu v domku č. 78, jehož
majitelem byl Jiří Baše. Po výstavbě objektu č. 30 (Obecní hostinec) byla pošta přemístěna tam.
V roce 1977 byla dokončena výstavba nové současné budovy pošty a spojů čp. 128.
připravil Petr Kubíček

ODPADY – každodenní
součást našich životů
Proč třídíme odpady?



Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.
Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady
nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.

Sběr a likvidace odpadů od 1. 1. 2015
Všichni víme, že opakování je matka moudrosti. Z tohoto důvodu se opět vracíme k třídění odpadů, k povinnostem a novinkám, které stanovuje i nový zákon, a které jsme zmínili již
v minulém zpravodaji.
Pro obec i občany vznikly i nové povinnosti, mj.:

Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu,
minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (dále jen „BRKO“).

Důležitou změnou je i to, že dříve obec musela umožnit uložení tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) a nyní je obec povinna zajistit třídění odpadů a občané jsou povinni
třídit komunální odpad do složek uvedených v předchozím odstavci.

Při odevzdání kovového odpadu ve sběrnách již není vyplácena hotovost, ale peníze jsou
zasílány na bankovní účet nebo složenkou.
S ohledem na výše uvedené povinnosti upozorňujeme občany, aby jednotlivé složky odpadu
třídili (např. papír, plastové obaly, skleněné lahve, elektroniku, nebezpečný odpad a BRKO) a
neukládali do popelnic určených na směsný komunální odpad. Kromě rizika, že vám popelnice
nebude vyprázdněna, zvyšujete svým jednáním i nákladnost odpadového hospodářství.
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S ohledem na každoroční nárůst cen za odvoz a uložení směsného komunálního odpadu, mohou
výrazněji růst i „poplatky za odpady“.
Zastupitelé obce se pro tento rok rozhodli ponechat „poplatek za odpady“ ve stejné výši jako
v předchozím roce (500 Kč/osobu). Nedojde-li ke zvyšování nákladů na odpadové hospodářství,
obec chce ponecháním stejné výše poplatku motivovat občany. V případě navýšení nákladů bude nárůst dorovnáván zvýšením poplatků v následujících letech. Je tedy především na vás, občanech, jako budete třídit a jak ovlivníte výši poplatků.
Slova, která občas slýcháváme, o zbytečnosti třídit odpad, a že výše poplatků bude stále
stejná, nejsou pravdivá! Pokud nebude postupně snižován objem směsného komunálního odpadu a naopak nebude zvyšován objem tříděného odpadu (za který obec získává část nákladů
zpět), mohou poplatky za odpady v následujících letech i významně vzrůstat (řádově 100 Kč a
více každý rok).

Likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů
(BRKO)
- rostlinného původu
S platností nového zákona o odpadech vznikla mj. povinnost třídit samostatnou složku odpadu –
BRKO a umožnit občanům jeho uložení v období od 1. dubna do 31. října.
Ptáte se, proč budeme likvidovat něco, co obvykle zůstává na vašich zahradách a jak budeme
tento druh odpadu likvidovat?
BRKO je nyní jednou ze složek komunálního odpadu. Likvidaci tedy může provádět pouze zařízení, které má k tomuto řádné osvědčení, tedy kompostárny. Ačkoliv většina produktu kompostáren by se měla vrátit zpět do zemědělství a zahradnictví, sami zemědělci nemají oprávnění
likvidovat tento druh odpadu, např. uložením společně s hnojem.
Vznikající BRKO nyní můžete likvidovat dvěma způsoby:

Pokud jste doposud takový odpad ukládali na vlastní kompost je to zcela správně a budeme rádi, když to budete dělat i nadále

Pokud jste, ale vyhazovali tento druh odpadu do popelnic, je nutné tuto složku již separovat, tedy ukládat na zvláštní místa, která pro vás obec zřídila.
Co patří do BRKO?

zbytky jídel (rostlinného původu)

potraviny s prošlou lhůtou a - bez obalu

zbytky ovoce a zeleniny, slupky

skořápky vajíček a ořechů

rostlinný odpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, větve)
Co nepatří do BRKO?

maso, kosti, uhynulá domácí zvířata

oleje z potravin

tekuté a silně mastné potraviny

obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky)
Třídění, sběr a likvidace BRKO byl v mnoha obcích a městech zaveden již před stanovením povinnosti zákonem. V naší obci doposud tento systém zaveden nebyl. Z tohoto důvodu očekáváme tento rok nové poznatky a podněty od občanů. Z důvodu splnění povinnosti a zajištění možnosti uložit tento odpad v obci, stanovili jsme následující systém, platný po celý kalendářní rok:
A.
„měkký“ BRKO (potraviny, zelenina, ovoce, tráva, listí, plevel) lze uložit do kontejnerů
umístěných k tomuto účelu na stanovištích v obci (viz nákres)
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„tvrdý“ BRKO (větve) lze uložit na sběrném místě (viz nákres) nebo do 30. dubna daného roku v Lipinách na hřišti (v místě pálení čarodějnic)
Likvidace a odvoz uloženého odpadu ze sběrných míst bude prováděn nepravidelně, podle využití. Zároveň vás DŮRAZNĚ ŽÁDÁME, abyste nezanechávali na stanovišti určeném pro uložení větví „měkký“ odpad a abyste nevhazovali žádné větve do kontejnerů určených na „měkký“
odpad. Obec by nemohla takto smíchané odpady uložit v kompostárně!
Cílem separace bioodpadu je

snížit náklady samosprávy na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 40 %
komunálního odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možno kompostovat)

životní prostředí – podpora ekologických řešení, která jsou ekonomicky výhodná
Seznam stanovišť (viz nákres na další straně):
A.
Bolehošťská Lhota (za zastávkou)
Bolehošť (u obecního úřadu)
Lipiny (u Nováků)
B.
Bolehošť – celoroční sběrné místo (u odbočky k hospodářským objektům do Agrospolu)
Lipiny – od 1. 1. do 30. 4. daného roku (hřiště – místo pro pálení čarodějnic)
B.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Víte kam vhodit různé druhy odpadu a k čemu slouží?

PLAST (žluté nádoby)
ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, vypláchnuté lahve od kuchyňských olejů a další
výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev, motorových olejů a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové
trubky, guma či bakelit.
Co se z plastů vyrábí: Z vytříděných plastů se vyrábí opět celá řada plastových výrobků, je však
nezbytné, aby byly dobře vytříděné v domácnostech a následně na třídicích linkách. Plasty se v
naprosté většině případů recyklují podle jednotlivých druhů, kdy vzniká tzv. regranulát (opakovaně použitelná surovina pro výrobu libovolného plastového výrobku) nebo se zpracovávají jako směs plastů, které se za tepla lisují do forem. Tak vznikají materiály, které mohou nahradit
dřevo například při výstavbě dětských hřišť, plotů, laviček v parcích a podobně. Výborně
recyklovatelné jsou PET láhve, které se kromě regranulátů používají také na výrobu nových
láhví, vázacích pásek nebo technických a textilních vláken. Z recyklovaných plastů je vyrobena
také většina interiérů aut. Další možností recyklace plastů je výroba tepelných izolací (zejména
z pěnového polystyrenu jako izolační tvárnice, lehčený beton) a další. Z plastových sáčků, fólií a
tašek se vyrábí opět fólie nebo se stávají součástí alternativního paliva pro cementárny a další
provozy. To platí především u plastů nižší kvality. Mezi další výrobky z recyklovaných plastů
patří palety na zboží nebo zatravňovací dlaždice.

PAPÍR (modré nádoby)
ANO - Vhodit sem můžeme například časopisy, letáky, noviny, sešity, krabice roztrhané na
menší kusy, papírové obaly, papírovou lepenku (ne asfaltovou lepenku), nebo knihy. Obálky
s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku,
který z obálky odstraníme!
NE - Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším
počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Výrobky
z opakovaně recyklovaného papíru jako lísky na vejce, vnitřky z toaletních papírů apod. vhoďte
do kompostu nebo popelnice. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
Co se z papíru vyrábí: Nejčastěji se recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může
být recyklován až sedmkrát, při každém procesu se totiž zkracuje papírové vlákno. Další možností recyklace papíru je výroba tepelných izolací, příměsí do stavebních hmot nebo kompostování.

SKLO BÍLÉ (bílé nádoby)
ANO - Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin
a rozbité skleničky.
NE - Do těchto nádob nepatří barevné sklo, vč. tabulového „bílého“ skla z oken a dveří (když se
podíváte na střep z boku, je světle zelená nikoliv čistě bílá). Dále sem nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla, varné sklo nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená
skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. POZOR! Znehodnocení sběru bílého
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skla může způsobit i chybně vhozené barevné sklo, ze kterého nelze bílé sklo vyrobit. Bílé sklo
je ve výkupu také mnohonásobně cennější komoditou.

SKLO BAREVNÉ (zelené nádoby)
ANO - Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo
z oken a ze dveří.
NE - Do těchto nádob nepatří bílé sklo, vč. tabulového bílého skla z oken a dveří. Dále sem nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla, varné sklo nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Co se ze skla vyrábí: Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo – láhve na minerálky,
alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Používá se také jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, stavebních izolací a podobně. Tříděný skleněný odpad představuje značné
úspory energií a náhradu primárních surovin. Do vsádky může přijít podle technologie až 85 %
vytříděného skla!

NÁPOJOVÉ KARTONY (oranžové pytle) – možnost vyzvednout na OÚ nebo
v místních obchodech)
ANO - Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout a lépe i vypláchnout (aby vám to neplesnivělo).
NE - Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte
sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD (nádoby označené nálepkou KOVY)
ANO – kovové plechovky od konzerv a nápojů, drobné kovové předměty, vč. barevných kovů
NE – Nepatří sem plechovky od barev a jiného nebezpečného odpadu, žárovky a další elektroodpad.

NEBEZPEČNÉ KOMUNÁLNÍ ODPADY
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně. Odebírají se
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních vozů. Informace o sběru
jsou včas zveřejňovány (letáky).

OBJEMNÝ ODPAD
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …). Pro odložení objemného odpadu je možné
využít sběru dvakrát ročně nebo si objednat kontejner u spol. ODEKO, který vám bude přistaven a odvezen za úplatu, případně jej můžete přímo odvézt na překládací stanici Odeko, s. r. o.,
v Albrechticích n. O.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob.

typizované sběrné nádoby např. popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Do tohoto druhu odpadu náleží vše, kromě složek tříděného odpadu.
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STAVEBNÍ ODPAD




Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním!!!
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu je možné např. objednat kontejner, který bude přistaven
a odvezen za úplatu nebo jej přímo odvézt na překládací stanici Odeko, s. r. o., v Albrechticích n. O.

Některé mýty, které stále panují mezi lidmi:
Stejně se to sype na jednu hromadu
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady (pokud je občané
nesmíchají jako např. bílé a barevné sklo).
Jsem na třídění už starý, to je pro mladý
Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace.
Třídí málokdo
Omyl, 71% Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za
běžnou součást každodenního života.
Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům
Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak.
Třídění zabere doma spoustu místa
Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to
pořizovat speciální koše nebo nádoby.

Časté dotazy k třídění odpadů a odpovědi na ně:
Patří obaly na vajíčka do kontejneru na papír?
Nepatří. Vyrábějí se už z víckrát recyklovaného materiálu, takže už se znovu nezpracovávají.
Stejně jako ruličky od toaletního papíru. Papír lze recyklovat maximálně 7x, potom už je papírové vlákno krátké a nelze z něj papír vyrobit.
Je nutné z PET a skleněných lahví odstranit papírové etikety?
PET lahve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování
odstraněno. Nezapomeňte však petku předem sešlápnout. Celé lahve jsou objemné a prodražují
tím přepravu, komplikují manipulaci a recyklace je pak nákladnější. Skleněnou lahev vhoďte do
kontejneru na sklo s etiketou, ale bez uzávěru. S tím naložte podle toho, z jakého je materiálu –
plastový patří do kontejneru na plast, korkový do směsného odpadu, kovové uzávěry můžete dát
do kovového odpadu, pokud jich máte víc, jinak do směsného odpadu.
Musím vymývat lahve od mléka a kelímky od jogurtů?
Ne, drobné znečištění nevadí. V obalech by však neměly zůstat zbytky potravin. Pokud obaly
skladujete déle, budete je stejně muset lehce vypláchnout, aby nepáchly.
Je třeba z dokumentů odstranit kancelářské svorky a z bloků kovové spirály?
Není to nutné. Při dalším zpracování – takzvaným rozvlákněním – jsou odloučeny. Z papíru se
stane hladká kaše a těžší části, jako svorky a sponky, klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.
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Je třeba vymývat obaly od kosmetiky?
Stačí, když zbytky kosmetických přípravků, jako jsou mýdla, sprchové gely nebo šampony, vylijete. Obaly budou dočištěny při dalším zpracování.
Proč se nemá do kontejneru vhazovat mokrý papír?
Nejen mokrý, ale i mastný papír může již vytříděný papír znehodnotit, takže už se nedá zpracovávat.
Proč jsou otvory u kontejnerů na nápojové kartony tak malé?
Otvor v kontejneru je speciálně konstruovaný pouze pro stlačený karton. Každou krabici od
džusu tedy musíte zmáčknout. Jen tak je možné sesbírat větší množství kartonů a zároveň se tím
i snižuje možnost, aby lidé do nádoby vhazovali odpad, který tam nepatří. Plastová víčka můžete oddělit, ale nemusíte – oddělí se při zpracování odpadu.
Dětské pleny patří do kontejneru na papír, nebo do plastů?
Ani do jednoho. Stejně jako papírové kapesníky nebo dámské hygienické potřeby patří do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.
Co mám dělat s použitým fritovacím olejem?
Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrného dvora. Můžete ho doma uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.
Mohu dát plastovou lahev od oleje do kontejneru na plasty?
Jen pokud byste ji pečlivě vymyli teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, olej totiž značně
komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. Znečištěný obal patří do směsného odpadu.
Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného
odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu.
Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.
Kam mám vhodit Novodur a PVC?
Vodovodní trubky a podlahové krytiny jsou vyrobeny z téměř identického materiálu, který
ovšem v ani jednom případě nepatří do plastového odpadu. Pokud máte PVC nebo trubek menší
množství, můžete je vyhodit do kontejneru se směsným odpadem. V jiných případech patří do
sběrného dvora.
Co dělat se starými CD a DVD nosiči?
Nosiče představují čistý polykarbonát, který je ovšem doplněn mikroskopickou vrstvou kovu.
V dnešní době již existují technologie, jak od sebe obě užitečné druhotné suroviny oddělit, ale
do běžného žlutého kontejneru datové nosiče neházejte. Pokud ve vaší obci CDčka nesbírá specializovaná firma, patří do směsného odpadu.
Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?
Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je
totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika.
Kam patří hliníková víčka od jogurtů a plechovky?
Nápojové plechovky a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do
sběrných nádob k tomu určených. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny surovin.
Kam patří šroubovací i nešroubovací víčka od zavařovacích sklenic?
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Klasická víčka, která jsou zpravidla potažena nějakou gumou, nelze vytřídit nikam a patří do
směsného odpadu. Pod gumou je většinou hliník nebo jiný kov, ten třídit lze. Gumu však také
nelze nikam vytřídit. Pokud jsou víčka pouze kovová, lze je dát do kovů, které odebírá téměř
každý sběrný dvůr. Hliník lze separovat zvlášť od dalších kovů a druhotně zpracovat.
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa
určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na benzinových pumpách. Ve většině případů je to uvedeno na etiketě výrobku.

Další sběrná místa a nádoby v obci
sběrná nádoba naproti škole
- oděvy, textil, obuv, textilní hračky (ukládejte vše čisté a zabalené do plastového pytle)
sběrná nádoba ve vstupu do budovy OÚ
- domácí elektrospotřebiče
mobilní sběr 2x ročně
– velké elektro spotřebiče, nebezpečný chemický odpad, zářivky, televize apod.
sběrné místo 2x ročně
- objemný odpad

Mapový server
Koncem března byla na internetových stránkách obce
spuštěna nová mapová aplikace. Tato novinka je
vhodná k prohlížení různých mapových podkladů a do
nich zakreslených informací o naší obci. Jako příklad
uvádíme několik z nich:
zobrazení leteckých snímků
zobrazení katastrální mapy vč. vyhledávání
parcelních čísel a čísel popisných
zobrazení územního plánu (rok vydání 2000)
vlastní nastavená témata (názvy částí obce, sběrná místa odpadů, označení komunikací
a vodotečí a další)
možnost měření délky a ploch
vyhledávání v katastru nemovitostí
procházení ulicemi – Google Street View
zoom +/tisk mapy
obarvení pozemků podle využití, druhu, vlastnictví apod.
Výhoda této aplikace je mj. možnost doplňovat další informace pro občany, jako např. označené
objížďky, uzavírky, dopravní značení, pasporty komunikací a vybavení obce, turisticky zajímavá místa a další.
Uvedené informace tedy mohou být stále aktualizovány dle potřeby obce.
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SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
85 let

Vladimír Kop
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

91 let
90 let
84 let
84 let
83 let
83 let
81 let
81 let
81 let
70 let
70 let
70 let

Anna Voltrová
Oldřich Holub
Anežka Bartošová
Jarmila Říčařová
Jiří Bouška
Zdeněk Boukal
Václav Hlávka
Josef Moravec
Zdeňka Bednářová
Jarmila Moravcová
Zdeněk Bednář
Jana Brandejsová

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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Osud jiných dětí nám není
lhostejný
Každému není dopřáno být zdravý. A o
to je to bolestnější, když se s nevyléčitelnou nemocí narodí malé miminko. O jednom
takto postiženém jsem se dozvěděla na začátku září a bylo mně moc smutno. Rebeka na svět
vstoupila 10. srpna 2014 s nemocí motýlích křídel.
Rebečina maminka Míša, tatínek Richard a pětiletý bráška Ríša, bydlí ve východních Čechách. Až do narození Rebeky žili jako kterákoliv jiná mladá rodina – svůj čas dělili mezi práci
a společně strávené chvíle při sportu a na výletech.
S malou Rebekou a nemocí motýlích křídel nastaly v jejich životě velké změny a každodenní náročné ošetřování. Je to sice pro ně těžké, ale jsou pevně rozhodnuti se nevzdat, bojovat
a i přes omezení žít plným a šťastným životem. O její nemoci se toho ale prozatím moc neví
díky tomu, že je to neznámý podtyp. Nikdo neví, jak se nemoc bude vyvíjet, ani doktoři. Jedná
se o tu nejvzácnější s dost těžkými projevy.
Nemoc motýlích křídel je nejenom nepříjemná, bolestivá a omezující, ale současně také
velmi nákladná. Ke každodennímu ošetřování je potřeba spousta speciálních pomůcek, které
nejsou hrazeny pojišťovnou. Navíc děti s touto nemocí nemohou nosit normální oblečení, spát
v normálních lůžkovinách, sedět v běžné sedačce, jezdit hromadnou dopravou a tak dále. Jen na
nutné ošetření jsou teď pro Rebeku potřeba pomůcky jako jehly, obinadla, náplasti na otevřené
rány, desinfekce, masti, dubová kůra, termální voda, hypermangan. Dále její léčba vyžaduje …,
ale pokud vás její příběh zasáhl, víc se dočtete na jejich stránkách:
www. rebecinakridla.cz
Zde se i dozvíte, jak jí případně můžete pomoci. Anebo se lze přidat k nám ve škole, kde
pro ni sbíráme plastová víčka od PET lahví, aviváží, šamponů a dalších výrobků. Děkujeme.

Zápis předškoláků
Zápis žáků do 1. ročníku letos proběhl ve středu 28. 1. 2015. Postupně se dostavilo celkem
pět předškoláků, kteří se na výuku do 1. ročníku podívali již týden před zápisem.
Společně se svými rodiči, prarodiči i sourozenci tak přišli do známého prostředí třídy, kde
je přivítaly pí. uč. Mgr. Hana Boukalová a Mgr. Jiřina Hejčlová.
Po vzájemném představení si děti vždy z interaktivní tabule vybraly autíčko, kterým se
vydaly na výlet. Nejprve jely k babičce na venkov, kde plnily úkoly poznávání ovoce, zeleniny,
rostlin a zvířátek. Mezitím se ubezpečily, že znají barvy, geometrické tvary, umí porovnat větší
– menší, dovedou počítat a nenechaly se nachytat ani při házení kostkou u hry Člověče, nezlob
se.
Aby si odpočinuly, byly pozvány ke stolu na pozdní oběd, kde si měly nejprve prostřít a
povědět, co mají nejraději k jídlu.
Než si šly pohrát ven, musely zvládnout zavázat tkaničku na botě, aby nešly v přezůvkách.
Nechyběla ani básnička nebo písnička, něco málo ze psaní a kreslení a byl konec!
Všechny děti byly za svou snahu odměněny dárečky a upomínkovými předměty jako památku na jejich slavnostní den.
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Od zápisu k prvnímu dni školní docházky zbývá ještě dost času na to, aby organismus dítěte tzv. „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 novém školním roce přivítáme tyto prvňáčky: Ondřeje Černého, Karolínu Netíkovou, Jana Rohlíčka, Petra Stodůlku, Martina Štefana.
Na všechny zapsané děti se v novém školním roce už moc těšíme!

Matematická olympiáda
Matematika je pro někoho velkým strašákem. Ale pro našeho žáka 5. roč. Tomáše Ježka
je velkým potěšením. Už od první třídy vynikal v rychlosti počítání. A tak bylo jen otázkou času, než dospěje do věku páté třídy, aby si mohl své znalosti, postřeh a úsudek vyzkoušet
s ostatními, jemu rovnými v okrese.
Ještě před tím musel zvládnout místní kolo matematické soutěže u nás ve škole a dosáhnout stanovený počet bodů a pak už nezbývalo nic jednoduššího, než ho přihlásit do kola okres-
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ního. Tuto matematickou olympiádu pořádalo MŠMT, Jednota českých matematiků a fyziků a Matematický ústav Akademie věd ČR.
A tak se 21. ledna ráno Tomáš vypravil do Rychnova
nad Kněžnou, kde se ve VOŠ a SPŠ konala matematická
olympiáda. A že sebe a naši školu úspěšně reprezentoval, není
pochyb!
Výsledková listina, která záhy na školu dorazila, nás
velmi potěšila.

Pořadí

Příjmení a jméno
žáka
(v tomto tvaru)

Rok
narození

1.
2.
3.
4.
5.

Bareš Benedikt
Gerža Jakub
Ježek Tomáš
Kubelka Jiří
Bareš Ignác

2003
2004
2003
2004
2005

6. – 7.

Valášková Anna

2003

Dubský Filip

2003

Název a adresa školy
(ve tvaru obec, ulice + č. p., PSČ)
ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s. Dobřany,
ZŠ a MŠ Deštné v O. h.
ZŠ a MŠ Bolehošť
ZŠ a MŠ Záměl
ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s. Dobřany
ZŠ Gutha-Jarkovského, Palackého
nám., Kostelec n. O.
ZŠ Gutha-Jarkovského, Palackého
nám., Kostelec n. O.

Úspěš
nost
v%

Body (jednotlivé
úlohy a
celkem)

100
94,4
93,3
72,2
61,1

6+6+6=18
6+5+6=17
6+5+4=15
6+5+2=13
5+4+2=11

55,6

6+2+2=10

55,6

2+2+6=10

Další řešitelé:
8. - 14. …….

Tomovi byla udělena pochvala ředitele školy a ještě jednou moc gratulujeme! Zároveň mu
přejeme hodně úspěchů při přijímacím řízení na víceleté gymnázium, kam se letos hlásí.
A to při svém studiu ještě stíhá závodně stolní tenis, kde rovněž vyniká a sklízí úspěchy.

Úspěchy našich žáků v zájmovém kroužku
Za každý úspěch našich žáků jsme rádi. A proto se těšíme i ze všech smysluplných volnočasových aktivit, které děti navštěvují po škole.
V poslední době se velmi daří bratrům Filipovi a Michalovi Senkovým. Ti totiž každé úterý odpoledne jezdí za svým koníčkem do Třebechovic p. O., kde se věnují kroužku s názvem
RC AUTA.
A že je to baví a jde, je vidět na diplomech, kterými se nám chlapci chlubí!
Tak např. v neděli 15. února v prostorách DDM Třebechovice p. O. proběhl závod GP
MINI-Z CUPu. V kategorii starších juniorů se prvenství nevzdal Petr Dvořák, který svedl boj se
svým klubovým kolegou Petrem Švecem. Překvapením bylo třetí místo pro Filipa Senka, na
jehož výkon nestačil Jakub Blecha.
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Mezi mladšími juniory si s chladnou hlavou a precizní
jízdou své první místo obhájil Petr Sibeke. Svou životní jízdu
předvedl Pavel Blažek junior, který dojel na druhém místě.
Těsně za ním se umístil jeho třebechovický kolega Michal
Senko.
Dne 28. února se konal v Třebechovicích Český pohár
Mini-Z. Náš třináctiletý Filip pokračoval ve svém bezchybném výkonu a skončil v kategorii junior na výtečném 2. místě
s nájezdem 32 kol a takřka nejlepším časem za kolo 6:02 s.
(Pozn.: kategorie junior je od 13 do 17 let)
Za celou školu vám, hoši, tleskáme a přejeme mnoho
dalších předních umístění!

Co Čech, to muzikant
“Co Čech, to muzikant,” říkávalo se v minulosti. Ale
platí to ještě dnes? Zájem o hudbu u dětí upadá, zejména o její
aktivní provozování. Rozhodnout se pro výuku znamená obětovat tomu mnoho času a úsilí. Je třeba se naučit pořádně soustředit, vyzkoušet svoji trpělivost, když se neozývají hned čisté
tóny. Aby se podařilo zahrát první píseň, je k tomu zapotřebí
mnohé nudné a těžké práce.
A to se určitě zdařilo našemu žákovi 4. roč. Dalimilu
Koubovi, který už od první třídy navštěvuje ZUŠ v Týništi nad
Orlicí.
Letos se mu podařilo umístit se na 2. místě ve hře na klarinet v okresním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové
nástroje, konané 25. února v Týništi n. O.
Dalko, moc blahopřejeme!
Mgr. Hana Boukalová

UPOZORŇUJEME OBČANY
že od 1. 4. vstupuje v platnost povinnost obce, umožnit občanům ukládat
biologicky rozložitelný komunální odpad – rostlinného původu) na připravených stanovištích (viz článek na str. 25-26).

Uvedená stanoviště budou označena informační cedulí.
Měkký druh odpadu se bude ukládat do připravených kontejnerů a dřevitý
odpad se bude odkládat na sběrném místě volně na zem.
Platnost této povinnosti je pro období 1. 4. – 31. 10.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Činnost Sokola Lipiny
Tak již máme za sebou první měsíce
roku 2015. Dočkali jsme se příjemnějších,
často i sluníčkem prohřátých dnů a postupně
připravujeme naši klubovnu a okolí k tomu,
aby sloužilo široké veřejnosti k pěknému posezení
i sportovnímu vyžití.
V plánu máme zakrytí
stěn venkovního přístřešku, abychom i v případě
nepříznivého počasí mohli
pod ním posedět a tak rozšířili využití celkového
prostoru.
I v prvním čtvrtletí
t. r. se členové našeho Sokola aktivně podíleli na
jeho
činnosti.
V prostorách
klubovny
probíhalo školení pro zaměstnance
Agrospolu,
oddíl cvičenek využíval
prostory tělocvičny ZŠ
Bolehošť ke svému cvičení a oddíl kuželkářů bojoval za dobré umístění
v soutěži „liga neregistrovaných“, kde dosahují
předních umístění.
Jednou z větších akcí pořádaných pro veřejnost byla oslava svátku
MDŽ. K pěkně atmosféře
tohoto svátku přispěly děti
z naší základní školy
svým vystoupením a muži
vzornou obsluhou přítomných žen. Ty kromě kytičky, pohoštění, vystoupení a hudební produkce
p. Krejčího dostaly milý
dárek v podobě dobré nálady. A tak více než slovy, přibližujeme atmosféru několika fotografiemi.
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Postupně nás čekají
další akce, jako tradiční
ukázka aranžování velikonočních svátků, na zelený
čtvrtek budeme točit zelené pivo, pojedeme si zahrát
kuželky do Č. Meziříčí a
samozřejmě na poslední
dubnový den připravujeme
velký rej čarodějnic. Budeme rádi, když naše akce
navštívíte a dobře se pobavíte.
za Sk Sokol Lipiny,
Miroslav Máslo

Silvestrovské NERFování
Dne 31. 12. 2014 uspořádal SK Sokol Lipiny 1. silvestrovské NERFování. Děti se sešly v
9 hodin v tělocvičně základní školy, bylo jich celkem 10. Vybudovali jsme pro ně hradby z náčiní, které nám poskytla tělocvična. Děti se samy rozdělily do dvou skupin a začalo dobývání
hradeb. Neustálá střelba trvala skoro dvě hodiny a ani jedno triko nezůstalo suché. Po skončení
bitvy a uklizení tělocvičny si děti ještě zahrály vybíjenou. Pěkně hladoví a plni zážitků jsme se
rozešli na silvestrovský oběd.
Děkujeme paní ředitelce za zapůjčení tělocvičny a budeme se těšit na další bitvu.
za Sk Sokol Lipiny, Petr Prause
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O činnosti sboru
Milí spoluobčané,
nové číslo našeho zpravodaje je na světě
a mně opět připadá milá povinnost seznámit
vás s novinkami v SDH Bolehošť.
Na začátku nového roku se tradičně koná
Výroční valná hromada. Letos proběhla 10. ledna za účasti 40 členů SDH Bolehošť a 22 hostů
včetně vyslanců z okolních sborů, jmenovitě z Týniště nad Orlicí, Přepych, Ledec, Očelic, Záhornice a Jílovic. Mezi hosty byl přítomen i starosta obce pan Kubíček, pan Máslo za Sokol Lipiny a předseda Agrospolu pan Kupka. Program se skládal ze zhodnocení činnosti sboru v roce
minulém a z plánů na rok letošní.
Rok 2015 přivítal sbor v následujícím složení:
starosta: Jan Baše ml.
velitel: Jan Ježek
místostarosta: Jaroslav Miřijovský
jednatel: Milan Ježek
revizní komise: Pavel Ježek, Václav
Touc
pokladník: Zdena Miřijovská
referentka žen: Marie Beranová
kronikář: Michal Franc
vedoucí mladých hasičů: Jaroslav Miřijovský, Jiří Netík, Jan Baše nejml.
Na Výroční valné hromadě byla
udělena následující ocenění:
Čestné uznání OSH pro: Aleše Goise a
Tadeáše Tencara.
Čestné uznání SDH
bylo uděleno následujícím členům: Jan Baše nejml., Jiří Baše,
Jiří Moravec a Marek
Stodůlka.
Václav Drašnar obdržel Medaili za věrnost.
Výše uvedená ocenění
jsou milým poděkováním za činnost pro
SDH Bolehošť a také
znamenají
motivaci
pro další práci v rámci
sboru.
27. února se konal 119. Hasičský
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ples. Tato akce je největší kulturní akcí konanou naším sborem. Letošní ples zahájil velitel Jan
Ježek spolu s Miloslavem Řízkem. Poprvé jsme angažovali kapelu z Nového Města na Metují
s názvem STANĚK MUSIC a byli jsme s ní velmi spokojeni. Návštěvníci se účastnili soutěže o
ceny. První cenou byl kávovar, 2. cena – živé sele, 3. cena – přímotop a cenou čtvrtou byl třídenní pobyt v kempu u České Skalice na Rozkoši a spousta dalších cen. Návštěvníci byli nejenom z Bolehoště, ale také z přilehlých obcí.
Dne 28. února proběhl Dětský karneval. Sešlo se zde pravdu mnoho rodičů s dětmi
v maskách. Díky velké účasti byly poprvé udělovány ceny ve čtyřech kategoriích. První kategorie pro nejmenší děti do 3 let, pak malé děti od 3 do 6 let, starší děti od 6 do 18 let a poslední,
možná trochu neočekáváná kategorie , pro „děti“ nad 18 let (dostavil se totiž jeden dospělák
v masce muchomůrky ). Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží (přetahování lanem, židličkovaná …), ve kterých mohly vyhrát lákavé ceny, např. ručně vyřezávanou houpačku, stan, odrážedlo… K poslechu hráli HaPaLáci.

Těší nás, že naše akce pro děti získávají stále větší oblibu.
Připojuji ještě výroční zprávu mladých hasičů za rok 2014.
23. únor 2014 – Dětský karneval
30. duben 2014 – Pálení čarodějnic
3. květen – Floriánská jízda + okrskové závody v Ledcích, kde naše mladší děti obsadily 3. místo a starší děti 2. místo
17. květen – závody v požárním sportu v Záhornici
14. červen – výlet do Adršpachu
19. červen – hra na stopovanou, díky které se děti zdokonalují ve svých dovednostech
3. – 6. červenec – účast na mezinárodním hasičském táboru v Záhornici
23. srpen – soutěž O pohár starosty obce v Ledcích
27. září – branný závod v Lipinách
25. říjen – výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem
6. prosinec – akce Mikuláš
18. prosinec – nadílka + ochutnávka cukroví
Na závěr bych Vás chtěl za sbor bolehošťských hasičů pozvat na pálení čarodějnic
s přátelským posezením, které se bude konat 30. dubna 2015 na hřišti před OÚ. Těšíme se na
Vás.
Na další „setkání“ na stránkách zpravodaje se těší kronikář sboru, Michal Franc.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
6. díl o našem SDH – Plesy a taneční zábavy
K bolehošťskému
sboru
neodmyslitelně patří pořádání
různých tanečních zábav a hlavně hasičských plesů. V průběhu
dějin byly námi pořádány Josefovské, pouťové či posvícenské
zábavy. Ale nejdelší tradici mají
hasičské plesy. Už v prvním roce trvání našeho sboru, a to
v roce 1878, byl pořádán první
hasičský bál v hostinci pana
Františka Rolla. Od této doby
uběhla spousta let a my v tradici
plesů stále pokračujeme. Letos
jsme uspořádali již 119. ples
sboru dobrovolných hasičů Bolehošť. Plesy patřily a patří mezi
nejúspěšnější a nejoblíbenější
akce našeho sboru. Nebyly však
pořádány v každém roce, neboť
tomu někdy nepřála doba, doba
první světové války, druhé světové války a léta komunistického
období. Oproti tomu však byly
některé roky tak úspěšné, že obhromadné foto členů v jubilejním, 100. roce bolehošťského sboru
čané si vyžadovali pořádání i
dvou plesů. Což bylo hlavně za
dob Rakousko-Uherska a za
První republiky, kdy plesy probíhaly jednou ročně v Bolehošti
a jednou ročně ve Lhotě. A když
se nekonaly dva plesy, byly
uspořádány alespoň dozvuky.
K plesům také odjakživa patřila
oblíbená tombola. Byla vždy
zajišťována částečně z hasičské
kasy a částečně od sponzorů.
K tradici plesů také patří každoroční roznášení vstupenek po
obci. Členové vždy několik dní
či týdnů před plesem nabízí
vstupenky za sníženou cenu, než
se pak dají zakoupit na samotném plese.
Připravil kronikář sboru, Michal
Franc
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
18. 4. 2014 v době 9-11 h
sběrná nádoba za obecním úřadem
Obec vyhlašuje v uvedeném termínu sběr objemného komunálního odpadu.
Uložit zde můžete předměty, které náleží do běžného směsného komunálního odpadu, ale vzhledem k objemu se nevejdouě+; do běžných nádob (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, biologického 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 18. dubna 2014.
Sraz dobrovolníků bude v 8:30 hodin u vchodu do obecního úřadu.
Pytle na odpadky budou k dispozici na místě.
Naplněné pytle bude možné zanechat u OÚ nebo na dohodnutých stanovištích.
Připraveno bude i malé občerstvení.
Účast je vhodná i pro rodiče s dětmi.
Další pokyny budou předány v místě zahájení akce.

