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Vážení čtenáři tohoto zpravodaje,
vánoční svátky jsou již minulostí a my se pomalu vracíme do běžného každodenního života. Doufám, že jste si během těch několika volných dnů užili pohody i radosti, odpočali, nabrali nové síly a alespoň trochu zpomalili z jinak hektického života, který nás obklopuje ze všech stran
Když jsem se chystal napsat několik těchto řádků na úvod prvního vydání zpravodaje v tomto roce, přemýšlel jsem, co vám hezkého, zajímavého a pokud možno pozitivního sdělit. Nakonec jsem si nechal tuto část až na závěr, a udělal jsem tak správně.
Především jsem si řekl, že se nebudu pouštět do žádných politických či globálních úvah. Rozhlédnu-li se kolem sebe, vidím, že spousta věcí, životních osudů, zajímavostí a příběhů se odehrálo i v blízkém okolí. Začít můžeme u životních cest, které
jak víme, nejsou nekonečné, a tak nás navždy letos opustilo několik občanů. Oproti
tomu se narodili nebo přistěhovali noví občánci, kteří možná za několik let vezmou
svou zodpovědnost do svých rukou a povedou tuto obec dál. Podobné představy jistě
mají i současní zastupitelé. Možná ti příští přijdou s jinými nápady a názory a možná
je mají i někteří občané již dnes. Ovšem zvolit lze vždy jen jednu z cest, a to prosím si
mnoho lidí neuvědomuje. Mnohá rozhodnutí jsou obtížná a se vší odpovědností je nutné vybrat co nejlepší řešení. Není-li žádná možnost ta optimální, přednost mívá ta, která má užitek pro více lidí. Stranou by jistě měly jít osobní zájmy nad veřejnými.
Podobně jako práce v dobrovolných spolcích, je náročná i práce zastupitelů.
Važme si proto všeho, co pro nás druzí udělají, ať je to např. organizace nějaké kulturní nebo sportovní akce, úklid příkopů nebo opravy vybavení v obci či ve škole. Tito
lidé to nedělají pro svůj osobní zisk, ale chtějí pomoci svou obec zkrášlit, nabídnout
zábavu a zanechat tu nějakou hodnotu pro své děti nebo vnoučata. Navíc věnují této
činnosti svůj volný čas. Zatímco se většina občanů dívá v předvečer akce doma na televizi, sedí v restauraci nebo uklízí na zahradě, jiný tyto činnosti odkládá a např. připravuje sál na ples, vybavení na sportovní akci nebo natírá veřejný plot či zábradlí.
I díky této pomoci občanů se toho v naší obci opět hodně udělalo. Jménem obce
proto děkujeme všem, kteří nám pomohli např. s přípravou Gulášových slavností vč.
úklidu, s přípravami sálu před kulturními akcemi, s úklidem příkopů nebo třeba půdy
ve škole, s úpravami veřejného prostranství apod. Bez této pomoci by některé věci
prostě nebyly.
Na závěr bych všem čtenářům rád poděkoval za projevenou důvěru a to i jménem
ostatních zastupitelů obce. Zároveň prosím respektujte, že my i ostatní občané nemusíme mít vždy stejné názory. Přesto budeme hledat společná řešení, která posunou věci
dál. Pokud se nepotkáme na ulici, budeme rádi, když se bez ostychu zastavíte na obecním úřadu a své přání, připomínku nebo nápad nám sdělíte.
Vážení čtenáři, přeji vám i vašim blízkým klidný start v novém roce 2016, úspěchy v životě i zaměstnání, spokojenost a zdraví.
Starosta obce, Petr Kubíček
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Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Zápis č. 9/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 6. 10. 2015
v obecním hostinci v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen P. Hojný – zahraniční
cesta
Ověřovatelé zápisu: Z. Jelen, M. Végsö
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: viz seznam

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni Z. Jelen a M. Végsö.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/9/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu Z. Jelena
a M. Végsö.

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
včetně jeho doplnění (bod č. 4,8,9).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/9/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 8/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 17
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 17. (viz příloha)
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/9/2015
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové
opatření č. 17.

Bod č. 5: Výběr dodavatele na opravu
střechy nad kuchyní v obecním hostinci
Poptávka byla zaslána 5 firmám:
Nabídku zaslaly 2 firmy:
fa Tejkl 64.130,- Kč včetně DPH
fa Alfa
75.124,- Kč včetně DPH
Po zhodnocení obou nabídek byla
doporučena zastupitelstvu ke schválení
nabídka firmy Tejkl, z důvodu delší záruky
na opravu, nižší ceny a srovnatelných
použitých materiálů.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č.4/9/2015
Zastupitelé obce vybrali za zhotovitele
opravy střechy nad kuchyní v obecním
hostinci firmu Tejkl a pověřují starostu
k objednání díla.

Bod č. 6: Úprava vodovodu v Lipinách
Starosta obce seznámil přítomné se zadáním
poptávkového řízení na projektovou
dokumentaci na prodloužení vodovodu
v Lipinách. Zastupitelé berou na vědomí
zahájení a následné zrušení poptávkového
řízení z důvodu chybějící dokumentace na
stavbu.

Bod č. 7: Instalace zpětných klapek
k vodoměrům
Zastupitelé

byli

seznámeni

s možností
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instalace zpětných klapek k vodoměrům. O
jejich instalaci bude jednáno na některém
následujícím zasedání.

Bod č. 8: Možnosti dotace z POV Khk
na rok 2016
Starosta obce předložil zastupitelům
možnosti čerpání dotací z POV Khk na rok
2016.
Zastupitelé budou o možnostech čerpání
těchto dotací jednat na příštím zasedání.

Bod č. 9: Pověření finančního a kontrolního výboru ke kontrole za 1. pol.
2015
Zastupitelé pověřují finanční a kontrolní
výbor ke kontrole za 1. pol. 2015 v PO ZŠ a
MŠ a na obci.

Bod č. 10: ostatní
a) bio odpady a třídění KO – informace o
umístění nových kontejnerů na bioodpad a
upozornění na nutnost třídění komunálního
odpadu a separování bioodpadů
b) pasport komunikací – zastupitelé berou na
vědomí objednání zhotovení pasportu
komunikací
c) plán údržby stromů – vybrána byla
nabídka zhotovení plánu údržby stromů ve
výši 19.663,- Kč. Navrhnuto zařadit výdaj
do rozpočtu na rok 2016.
Hlasování: pro 7 : proti 0 : zdržel 1 (M.
Kramář)
Usnesení č.5/9/2015
Zastupitelé obce schvalují zařadit pořízení
plánu údržby stromů a výdaj ve výši
19.663,- Kč do rozpočtu na rok 2016.
d) kontrola vrtu – zastupitelé berou na
vědomí zprávu AQUA servisu o kontrole
vrtu. Zároveň navrhují zahájit jednání o
vyčištění vrtu.
e) starosta předložil zastupitelům návrh
poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost
v obci Královehradeckém kraji na rok 2016.
Jedná se o stejný rozsah jako v roce 2015.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/9/2015
Zastupitelé obce schvalují poskytnutí
příspěvku na dopravní obslužnost na rok
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2016.
f)
narovnání
vlastnických
vztahů
k pozemkům – zahrady
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem
řízení při narovnávání vlastnických vztahů u
pozemků, které jsou např. zaplocené nebo
jinak neoprávněně užívané. Zastupitelé
potvrdili slib z počátku tohoto roku, že
stanovená prodejní cena zůstává platná do
31.12.2015. Pro rok 2016 bude cena
aktualizována. Stávající cena bude platná pro
všechny zbývající žadatele, kteří projeví o
prodej/koupi pozemku zájem a pošlou žádost
do konce tohoto roku.
g) prodej stavebních pozemků – informace o
volných st. parcelách
h) informace o projektu Policie ČR (viz
webové stránky obce)
i) informace ke stavbě OÚ a hasičské
zbrojnice - seznámení s postupem prací –
zároveň připomínka starostovi SDH ohledně
předložení návrhu na velitele JPO do konce
listopadu 2015
j) oprava veřejného osvětlení – informace o
provedených a plánovaných opravách veř.
osvětlení, především v ulici k nádraží
k) seznámení s realizovanými projekty
v tomto roce
l) seznámení s přípravou plánovaných
projektů (zpracování dokumentace) pro rok
2016
m) odpovědnost za poškození vybavení
v obecním hostinci – zastupitelé stanoví
ceny za vybavení zařízení společenského
sálu (úkol pro následující zasedání)
n) „inventarizace“ vypouštění odpadních vod
v obci
Starosta seznámil přítomné se současným
stavem vypouštění odpadních vod v obci.
Dále všechny seznámil s podaným podnětem
ze strany Ing. J. Poláčka, jednatele
Agrospolu, aby MěÚ v Kostelci nad Orlicí
prověřil situaci vypouštění odpadních vod
v naší obci. Na základě uvedeného podnětu
obec obdržela seznam stávajících platných
povolení vypouštění odpadních vod. Starosta
také sdělil následující postup při ověřování a
dokládání potřebných podkladů a povolení u
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všech občanů nebo právnických osob.
o) „kotlíkové dotace“
Starosta informoval přítomné o možnostech
požádat o dotaci na výměnu zastaralých
zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“)
z Operačního programu Životního prostředí.
Zároveň všem nabídl informační leták
s podmínkami a kontakty.
p) sběr objemného odpadu bude 31.10.2015,
sběr nebezpečného odpadu 22.10.2015
r) seznámení s kulturním programem do
konce tohoto roku

Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 19.30 hod. ukončil.

Zápis č. 10/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 3. 11. 2015
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: 3 členové P. Prause (zaměstnání),
M. Kramář (zaměstnání), L. Nováková
(rodinné důvody)
Ověřovatelé zápisu: P. Hojný a H. Černý
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: R. Kubcová, P. Virágh

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni P. Hojný a H. Černý.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Hojného a H. Černého.

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.
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Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 7,10).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 9/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 18,
19 a 20
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 18. (viz příloha), které bylo
schváleno starostou obce. Zastupitelé berou
na vědomí RO č. 18.
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 19 a 20. (viz příloha)
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/10/2015
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové
opatření č. 19 a 20.

Bod č. 5: : Zprávy z finančního a kontrolního výboru
Předseda finančního výboru MUDr. Végsö
seznámil zastupitele s výsledkem kontroly
hospodaření obce Bolehošť a kontroly
hospodaření PO ZŠ a MŠ Bolehošť za první
pololetí 2015 (viz zápis z kontroly v
příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek
kontroly hospodaření obce Bolehošť a PO
ZŠ a MŠ Bolehošť.
Kontrolní výbor předložil zastupitelům
výsledek kontroly obce Bolehošť za první
pololetí 2015 (viz zápis z kontroly v
příloze).
Zastupitelé berou na vědomí zprávu
kontrolního výboru na obci Bolehošť.

Bod č. 6: Dotace z POV Khk na rok
2016
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem
žádosti o dotace z POV Khk na rok 2016.
Připravovaná žádost se týká opravy a
vybavení společenského sálu v Bolehošti.
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Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/10/2015
Zastupitelé obce pověřují starostu k podání
žádosti o dotaci z POV Khk na rok 2016
z programu 16POV01 na opravu a vybavení
společenského sálu v Bolehošti.

činnosti DSOP a likvidaci této organizace.
Po uvážlivém rozhodnutí a z důvodu silných
tlaků města Týniště n. O. končí po 22 letech
svazek, který odvedl pro náš mikroregion
mnoho práce nejen v oblasti odpadového
hospodářství a turismu.

Bod č. 7: Schválení sídla organizací
SDH Bolehošť a TJ Sokol Bolehošť

Bod č. 9: Příprava na kulturní akce
v listopadu a prosinci

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí SDH a
TJ Sokol Bolehošť o souhlas s umístěním
sídla uvedených spolků na adrese OÚ
Bolehošť čp. 10.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 5/10/2015
Zastupitelé obce schvalují uvedení sídla
organizací SDH Bolehošť a TJ Sokol
Bolehošť na adrese Obecního úřadu
Bolehošť čp. 10.

Zastupitelé diskutovali o přípravách na
nadcházející kulturní akce, které se
uskuteční v listopadu a prosinci 2015.

Bod č. 8: Informace z DSO Poorlicko
Zastupitelé obce berou na vědomí stav ve
svazku DSO Poorlicko. Starosta obce, který
je zároveň pověřen k zastupování obce ve
svazku (DSOP), seznámil zastupitele
s vývojem dění v DSOP. Po volbách v roce
2014 došlo k obměně složení zástupců obcí,
kteří se museli seznamovat s prostředím
DSOP. Kromě zástupců Lípy n. O. (M.
Vrátilová) a Týniště n. O. (J. Galbíčková)
došlo k souladu a všichni mají nadále zájem
spolupracovat a vytvářet nové projekty
v DSOP. Naopak Lípa n. O. delší dobu
nesdílela zájmy DSOP a schválila
vystoupení obce z DSOP. Zde se aktuálně
řeší finanční vyrovnání. Paní starostka
Týniště n. O. taktéž sdělila nezájem
podporovat zájmy DSOP a navrhla v radě
města a v zastupitelstvu města vystoupení
z DSOP. Návrh na vystoupení města
zastupitelé Týniště n. O. následně zamítli.
Jednání paní starostky Týniště n. O. bohužel
vyústilo i k pomluvám a šikanóznímu
jednání vůči představitelům a zaměstnancům
DSOP. Práce pro DSOP a občany tohoto
regionu již byla natolik komplikovaná, že
s ohledem na vzniklou situaci, zástupci
ostatních měst a obcí rozhodli o ukončení

Bod č. 10: Instalace zpětných klapek
k vodoměrům
Bod byl přesunut na neurčito, z důvodu
získání detailních informací.

Bod č. 11: Smlouva Elektrowin
Zastupitelům byla předložena
s firmou
Elektrowin
na
elektroodpadu, prostřednictvím
firmy EKOPART Vamberk.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 6/10/2015
Zastupitelé obce schvalují
s firmou Elektrowin a pověřují
k podpisu smlouvy.

smlouva
likvidaci
svozové

smlouvu
starostu

Bod č. 12: ostatní
a) příprava nových (aktualizovaných) OZV
vyhlášek obce
aktualizace OZV o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – jednáno bylo o
zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu
b) informace k prodloužení vodovodu
v Lipinách – zastupitelé berou na vědomí
vyřešení vodovodní přípojky v Lipinách
k Lankašovým
c) likvidační protokol majetku obce
Schválení vyřazení tří položek majetku (viz
likvidační protokol).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 7/10/2015
Zastupitelé obce schvalují vyřazení tří
položek z majetku obce (viz likvidační
protokol)
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Náhrada za 2 poškozené stoly při akci
pořádané SK Sokolem Lipiny - SK Sokol
Lipiny nesouhlasí s úhradou plné ceny za
nové stoly a náhrada za dva poškozené stoly
bude řešena na dalším zasedání.
d) stanovení cen základního vybavení v sále
Obecního hostince – ceny za poškozený
majetek budou stanoveny dle aktuální
průměrné ceny stolů a židlí odpovídajících
současnému vybavení
Zastupitelé dále odsouhlasili nákup 5 kusů
nových stolů do vybavení Obecního
hostince.
e) prasklá kamna v restauraci OH
- výměna vnitřního roštu – pověřen
pronajímatel OH k poptání náhradního dílu,
popřípadě zakoupení nového roštu
- prasklina na vnější straně kamen – pověřen
P. Mencl k zjištění způsobu opravy
f) otázka dotací spolkům na rok 2016
- spolky budou vyzvány k předložení
případných požadavků do následujícího
zastupitelstva
g) umístění kontejnerů na BRKO
- pro příští rok se jedná o možnosti navýšení
počtu kontejnerů na bioodpad
h) žádost pí. R. Kubcové o přemístění
kontejneru
na
bioodpad
umístěný
v Bolehošťské Lhotě za zastávkou a
projednání platnosti věcného břemene
k přejezdu přes obecní pozemek
- zastupitelé berou na vědomí žádost pí.
Kubcové a budou hledat řešení pro případné
přemístění kontejneru na bioodpad v Bol.
Lhotě

Bod č. 13: Diskuze
Bod č. 14: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20.45 hod. ukončil.

Zápis č. 11/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 1. 12. 2015
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva

Omluveni: 1 člen M. Kramář (zaměstnání)
Ověřovatelé zápisu: P. Prause, L. Nováková
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: M. Máslo ml.

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni P. Prause a L. Nováková.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P. Prause
a L. Novákovou.

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
včetně jeho doplnění a změn (bod č.
6,10,11,12,13,14,16e).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 10/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Stanovení obecně závazné
vyhlášky o stanovení systému nakládání s odpady
Zastupitelé projednali vyhlášku č. 2/2015 o
stanovení systému nakládání s odpady.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Bolehošť.
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Bod č. 5: Schválení obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému, shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na
rok 2016
Starosta předložil zastupitelstvu návrh nové
vyhlášky s propočtem ceny za svoz odpadů
na občana za rok 2014. Výše poplatku bude
upravena dle nákladů v roce 2014.
Zastupitelé požádali o dva návrhy.
Hlasování pro návrh 600,- Kč /občan (obec
by o 50,- Kč více z rozpočtu doplácela)
Pro 2 (Mencl, Hojný) : Proti 6 (Kubíček,
Černý, Végsö, Jelen, Nováková, Prause)
Hlasování pro návrh 650,- Kč/občan
Pro 6 (Kubíček, Černý, Végsö, Jelen,
Nováková, Prause) : proti 2 (Mencl, Hojný)
Hlasování se nikdo nezdržel.
Dále byly projednány úlevy a osvobození od
poplatku.
Navržena byla:
Sleva 250,- Kč
- u občanů starších 75 let
Sleva 100,- Kč
- u držitelů ZTP
- u studentů, kteří jsou ubytování v době
studia mimo obec
Sleva 550,- Kč za každou druhou a další
nemovitost určenou k bydlení nebo rekreaci
ve vlastnictví občana Bolehoště.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje novou
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o
místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Bod č. 6: Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů od podnikatelů
Zastupiteli byla projednána cena pro rok
2016 za svoz a likvidaci odpadů od
podnikatelů.
Vzhledem
k aktuálnímu
propočtu se cena stanovuje:
za popelnici 110 nebo 120 litrů

Bolehošťský ZPRAVODAJ
1700,- Kč
popelnici 240 litrů 3400,- Kč
separovaný odpad 500,- Kč
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za svoz a
likvidaci SKO pro podnikatele ve výši:
popelnici 110 litrů 1700,- Kč
popelnici 240 litrů 3400,- Kč
separovaný odpad 500,- Kč

Bod č. 7: Žádosti místních spolků na
příspěvky pro rok 2016
Zastupitelům byly předloženy ke schválení
žádosti dvou místních spolků o příspěvek
pro rok 2016.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/11/2015
Zastupitelé obce schvalují příspěvky
v požadované výši: Sokolu Lipiny ve výši
10.000,- Kč a SDH Bolehošť ve výši
15.000,- Kč.

Bod č. 8: Informace k probíhající
stavbě OÚ a hasičské zbrojnice
Zastupitelé berou na vědomí informace o
postupu prací na stavbě OÚ a hasičské
zbrojnice.

Bod č. 9: Smlouva se SFŽP o dotaci
Zastupitelům byla předložena ke schválení
smlouva se SFŽP.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/11/2015
Zastupitelé schvalují smlouvu se SFŽP o
poskytnutí podpory ze státního fondu
životního prostředí ČR z operačního
programu na změnu stavby OÚ a hasičské
zbrojnice, přístavba a zateplení obvodového
pláště OÚ Bolehošť č.p. 10, 517 31
Bolehošť. Dále pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 10: Rozpočtové provizorium
obce na rok 2016
Pan starosta navrhl zastupitelům ke
schválení rozpočtové provizorium pro rok
2016.
Hlasování: pro 8 : proti 0
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Usnesení č. 8/11/2015
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové
provizorium na rok 2016 ve znění „Pravidel
pro hospodaření s finančními prostředky
obce Bolehošť v období rozpočtového
provizoria“, tvořící nedílnou přílohu tohoto
usnesení.

Bod č. 11: Zrušení a zánik DSO Poorlicko
Starosta sdělil zastupitelům postup při
likvidaci DSO Poorlicko, včetně možných
nákladů a možností. Dále předložil návrh
usnesení ke schválení.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 9/11/2015
Zastupitelstvo obce Bolehošť schvaluje
zrušení
Dobrovolného
svazku
obcí
Poorlicko, se sídlem Na Výsluní 275, 517
22 Albrechtice n. O., IČ 48614181 ke dni
31.12. 2015.
S ohledem
na
nejasnou
situaci
v zastupitelstvu města v Týništi nad Orlicí a
případným možným komplikacím, požádal o
schválení následného usnesení.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 10/11/2015
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pokud
nebude Dobrovolný svazek obcí Poorlicko,
se sídlem Na Výsluní 275, 517 22
Albrechtice n. O., IČ 48614181, zrušen ke
dni 31. 12. 2015, obec Bolehošť, v souladu
se stanovami svazku, čl. XVI, odst. 2, z DSO
Poorlicko vystoupí ke dni 31. 3. 2016.

Bod č. 12: Žádost o podporu MAS
NAD ORLICÍ
Pan starosta předložil přítomným žádost o
příspěvek MAS NAD ORLICÍ. Tato žádost
bude zařazena do rozpočtu obce na rok 2016.

Bod č. 13: ODEKO – sběrný dvůr
Firma ODEKO Týniště nad Orlicí zřizuje
místo pro sběrný dvůr na skládce
v Albrechticích nad Orlicí. Občané naší obce
budou moci využívat tento sběrný dvůr
k uložení objemného komunálního odpadu.

Bod č. 14: Vyřazení starého ÚPO
z majetku obce
Zastupitelům byl ke schválení předložen
návrh na vyřazení starého ÚPO z majetku
obce. Důvodem je nahrazení novým platným
ÚPO.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 11/11/2015
Zastupitelstvo obce Bolehošť schvaluje
vyřazení ÚPO s datem pořízení 30. 6. 2009
v pořizovací ceně 110.000,- Kč.

Bod č. 15: Příprava na kulturní akce
v prosinci
Seznámení s přípravami na zbývající akce
v prosinci 2015 a lednu 2016.

Bod č. 16: ostatní
a) projednání žádosti rodiny Kubcových
1. přemístění kontejneru na bioodpad
Zastupitelé projednali možnosti jiného
stanoviště kontejneru na BRKO. S ohledem
na přístupnost občanům, přepravci a
vlastnictví pozemku navrhli následující
řešení.
Hlasování pro ponechání kontejneru na
stávajícím místě:
Pro: 6 (Kubíček, Mencl, Végsö, Hojný,
Nováková, Prause)
Proti: 1 (Jelen)
Zdržel: 1 (Černý)
Usnesení č. 12/11/2015
Zastupitelé obce schválili ponechat
kontejner na BRKO v Bolehošťské Lhotě
na stávajícím místě.
2. Pronájem pozemku:
Předložená nájemní smlouva z roku 1975
není již aktuálně platná – nájemné není
hrazeno. Obec umožní uzavření nové
nájemní smlouvy a sečení trávy na pozemku
obce.
Předložený GP na věcné břemeno je
zhotoven
před
digitalizací
a
je
pravděpodobně již neplatný. Obec dále
nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 756/1.
Pozemek je volně dostupný všem.
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b) pozemky komunikací v Lipinách – bude
projednáno s dotčenými osobami
c) zveřejnění záměru o prodeji pozemků
(zahrad) č. 5/2015 – zastupitelé berou na
vědomí
d) vyhodnocení divadelního podzimu a
rozsvícení stromu
- divadelní podzim měl pozitivní ohlasy a
návštěvnost na obou představeních byla
slušná
- rozsvícení stromu a zvoničky – vzhledem
k nepřízni počasí nebyla účast jako
v loňském roce, ale přesto se akce vydařila
e) zapůjčení párty stanu – zastupitelé
projednali žádost o zapůjčení velkého párty
stanu a rozhodli i nadále stan nepůjčovat

Bod č. 2: Schválení programu

Bod č. 17: Diskuze

Bod č. 4: Smlouva s ČEZ o připojení

Bod č. 18: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21.30 hod. ukončil.

Zápis č. 12/2015
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 18. 12. 2015
na obecním úřadě v 16 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 člen M. Végsö (rodinné
důvody)
Neomluveni: 2 členové P. Hojný, P. Mencl
(omluven dodatečně)
Ověřovatelé zápisu: H. Černý, Z. Jelen
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 16.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni H. Černý, Z. Jelen.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu H.
Černého a Z. Jelena.

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
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 7).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 11/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
Pan
starosta
seznámil
zastupitele
s uzavřenou smlouvou se společností ČEZ o
připojení tepelného čerpadla. Zastupitelé
berou na vědomí uzavření této smlouvy.

Bod č. 5: Rozpočtová opatření č. 21 a
22
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 21 (viz příloha), které bylo
schváleno starostou obce. Zastupitelé berou
na vědomí RO č. 21.
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 22. (viz příloha)
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/12/2015
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové
opatření č. 22.

Bod č. 6: Žádost o finanční příspěvek
pečovatelské služby na rok 2016
Zastupitelům byla předložena žádost
pečovatelské služby z Českého Meziříčí o
příspěvek na rok 2016.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
finanční příspěvek pečovatelské službě a
výše příspěvku bude zohledněna v rozpočtu
na rok 2016.
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Bod č. 7: Žádost o finanční příspěvek
na léčení včelstev pro rok 2016
Zastupitelům byla předložena žádost spolku
včelařů o příspěvek na rok 2016.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 5/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
finanční příspěvek na léčení včelstev a výše
příspěvku bude zohledněna v rozpočtu na
rok 2016.

Bod č. 8: ostatní
a) likvidační protokol č. 3/2015 – návrh na
vyřazení majetku obce
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 6/12/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje likvidační
protokol č. 3/2015 (viz příloha)

Bod č. 9: Diskuze
Bod č. 10: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 17 hod. ukončil.

Činnost v obci





dokončení stavebních prací na stavbě
obecního úřadu a hasičské zbrojnice
úklid znečištěných krajnic
úklid listí
úklid stanoviště biologicky rozložitelného odpadu – větví u vjezdu do Agrospolu

Kontejnery na bioodpad
Koncem listopadu 2015 byly ze svých stanovišť, v Bol. Lhotě a v Lipinách, odvezeny
kontejnery na bioodpad. Nové kontejnery budou v obci umístěny až koncem března 2016, dle
nařízení zákona. V tomto období však můžete stále užívat k uložení biologicky rozložitelného
odpadu kontejner umístěný u obecního úřadu.
Dřevitý odpad lze do konce dubna odkládat v Lipinách na hřišti, v místě pálení čarodějnic.

Sběrný dvůr ODEKO
Společnost ODEKO zahájila provoz Sběrného dvora na své skládce v Albrechticích n. O.
(směr Nová Ves). Občané zde mohou ukládat různé druhy komunálního odpadu, především pak
objemný odpad. Dále zde mohou uložit stavební suť nebo zeminu. Cena za uložení komunálního
odpadu je 2 145,- Kč/tunu). Kontakt na sběrný dvůr (překládací stanici) je 494 372 182. Více
informací je uvedeno v samostatném článku společnosti ODEKO nebo je získáte na uvedeném
telefonním kontaktu.

Obecní knihovna opět v provozu
V polovině prosince 2015 byla opět otevřena Obecní knihovna, která byla uzavřena
z důvodu stavebních úprav v budově. Knihovna navíc byla nově vymalována a byly zde instalovány okenní žaluzie pro větší ochranu uložených knih. Zakoupením nových regálů získala větší
kapacitu pro nové knihy. Společně s celým objektem zde bylo instalováno ústřední vytápění.
Paní knihovnice M. Šimerdová zve všechny stávající i nové čtenáře, vč. dětí k návštěvě
knihovny. Otevřeno je každou středu od 15:00h do 17:30h.
V současné době obsahuje knižní fond téměř 4 000 knih, přičemž každý rok se dokupují
nové. Čtenáři zde najdou nejen knížky s pohádkami pro nejmenší, žáci školní četbu, ale k dispo-
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zici jsou i praktické knížky pro kutily, do domácnosti, k řemeslu i na zahradu a ženy zde najdou
své oblíbené romány.

Stavba OÚ a hasičské zbrojnice
Stavba byla zahájena koncem července 2015 a dokončena počátkem prosince 2015. Oficiální název projektu je ''ZMĚNA STAVBY OBECNÍHO ÚŘADU A HASIČSKÉ ZBROJNICE,
PŘÍSTAVBA A ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, OÚ Bolehošť č.p. 10, 517 31 Bolehošť“. Projekt byl podporován ze zdrojů Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla. Finanční podpora byla poskytnuta pouze na etapu zateplení stávající
budovy vč. výměny oken a vytápění vč. projektové dokumentace.
Celá stavba obsahovala tyto etapy. Demolice stávající garáže s kůlnou, přístavba hasičské
zbrojnice a technického zázemí obce, výstavba sociálního zařízení pro výjezdovou jednotku a
technické pracovníky obce, výměna oken (u stávající budovy), zateplení obvodového pláště (u
stávající budovy i přístavby), instalace ústředního vytápění v celém objektu, instalace nového
zdroje tepla – tepelného čerpadla vzduch/voda). Během stavby byly provedeny také neplánované opravy. Vybudována byla nová vodovodní přípojka, z důvodu končící životnosti stávající
přípojky. Na tuto skutečnost nás v průběhu stavby upozornil pan Jiří Jarkovský, za což mu děkujeme. Dále musela být postavena nová kanalizační přípojka ze stejného důvodu, a to velmi
špatného technického stavu stávající kanalizace. Instalována byla větší rozvodná el. skříň (pro
umístění nového odběrného místa k zapojení tepelného čerpadla), instalovány byly měřiče tepla,
které budou ještě doplněny o podružné měřiče jednotlivých větví topného systému a několik
dalších drobných oprav
Záměr celého projektu byl především zlepšit technické a fyzikální vlastnosti objektu. Ve
stručnosti jen uvedu, že objekt byl vytápěn jen z části a to akumulačními kamny, okna byla již
shnilá a zatékalo jimi. Obci chybělo zázemí pro techniku a zaměstnance.
Jednotka požární ochrany (JPO) uvedenou stavbou získala novou garáž pro svou techniku
a celkově důstojné zázemí pro svou činnost.
Celý objekt je nyní uváděn do řádného provozu, aby sloužil svému účelu. Nové prostory
budou nyní vybaveny potřebným zařízením a následně budeme pro zájemce a občany připravovat oficiální otevření nové přístavby. Během Dne otevřených dveří budou mít všichni návštěvníci možnost, sami si prohlédnout nové zázemí JPO a obce.
Náklady na celou stavbu:
o demolice staré garáže s kůlnami
92 tis. Kč
o zateplení stávající budovy vč. výměny oken a vytápění
1 770 tis. Kč
o přístavba nové hasičské zbrojnice a zázemí obce
3 792 tis. Kč
o ostatní náklady stavby
51 tis. Kč
- smluvní stavební práce celkem ...................................................................... 5 705 tis. Kč
- dohodnuté vícepráce a méně práce ................................................................... 149 tis. Kč
- dokumentace, projekt, administrativa ............................................................... 364 tis. Kč
- CELKEM ..................................................................................................... 6 218 tis. Kč
Zdroje financování:
- zdroje z OPŽP ............................................................................................... 1 378 tis. Kč
- úvěr u ČS ....................................................................................................... 4 358 tis. Kč
- vlastní zdroje .................................................................................................... 482 tis. Kč

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Odpadové hospodářství
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O odpadovém hospodářství najdete nějaký ten článek téměř v každém zpravodaji. Opakovaně se snažíme občany nabádat k lepšímu třídění, ke snížení celkového a především pak směsného komunálního odpadu (SKO).
Snaha a nutnost trvale snižovat objem všech odpadů je věcí nejen ekonomickou, ale především i ekologickou. Nikdo z nás nechce žít vedle skládek odpadů, pít kontaminovanou vodu
nebo dýchat jedovaté spaliny z jejich spalování. Ke snižování množství odpadů a především
k jeho skládkování se zavázaly také evropské státy. Cílem tohoto závazku je postupné utlumování skládek, zvýšení efektivity třídění a především pak využití získaných materiálů k dalšímu
zpracování. Zbývající malá část SKO by měla v následujících letech mířit místo na skládky do
speciálních palíren, které budou technologicky vhodné k tomuto účelu.
Nejen z těchto důvodů se bude postupně zvedat cena za uložení odpadu na skládkách. Jediná cesta, jak udržet v následujících letech stejné náklady obce a následně občanů za odpady, je
snižování jejich množství.
Když opomeneme, co je důležité pro naši planetu a co je pro nás ekonomicky výhodné,
novela zákona o odpadech uvádí zřetelně, že každý má povinnost předcházet vzniku odpadů a
odpady náležitě třídit. Bohužel je stále mnoho lidí, kterým je tato samozřejmost i povinnost zároveň zcela lhostejná. Náklady na odpadové hospodářství v naší obci stále mírně narůstají a ve
srovnání s obcemi, které sváží stejná společnost ODEKO, je Bolehošť takřka na špici
v množství odvezeného SKO. V roce 2015 byl v obci zaveden také sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Tím přibyla další složka, která do popelnic rozhodně nepatří.
Samozřejmě není povinnost takovýto odpad ukládat např. do určených kontejnerů nebo na vyhrazená stanoviště. BRKO můžete ukládat a případně drtit na svých zahradách. Nyní zcela jistě
víme, že po správném uložení všech druhů tříděných odpadů vč. BRKO není již nutné mít
v domácnosti dvě či více popelnic. Snad jen u občanů, kteří topí uhlím, se předpokládá větší
množství odpadu. Z důvodu bezpečnosti tito občané využívají často oddělené dvě popelnice (na
popel a ostatní SKO).
Jak bylo uvedeno již v úvodu článku, informací k odpadům najdete v předešlých zpravodajích hodně. Stejně tak jsme již dříve upozorňovali na rostoucí náklady na jejich likvidaci.
Z tohoto důvodu rozhodli zastupitelé nezvyšovat doplácení na rostoucí náklady a pro rok 2016
zvýšit poplatek za odpady. Tento krok není pro členy zastupitelstva snadný, neboť i zastupitelé
jsou plátci poplatků. Bohužel se doposud nenašel spravedlivější způsob, jak náklady na odpady
mezi občany rozdělit. V některých obcích byly vyzkoušeny systémy se zakupováním a lepením
známek na popelnice, uzavírání smluv přímo se svozovou firmou nebo svoz všech odpadů na
sběrné místo vč. jeho vážení. Žádná z těchto metod zatím není výhodnější. V mnoha případech
vzrostly výrazně náklady na odstraňování černých skládek nebo se řešily různé úplatky a podvody. U některých systémů, na první pohled spravedlivých, došlo k nárůstu administrativy a náročnosti na obsluhu, což vedlo k dalším nákladům a tedy zvyšování cen. Stejně jako celá svozová oblast společnosti ODEKO, tak i naše obec zatím nemá záměr stávající systém měnit.
Jak je z následujícího přehledu patrné, množství SKO v naší obci je skutečně značné. Tímto také sdělujeme, že projeví-li někdo poznámku ohledně výše poplatků za odpady v jiných obcích nebo městech, měl by znát také náklady na odpadové hospodářství v daných obcích nebo
městech.
I přes zvýšení poplatků pro rok 2016 bude obec nadále část nákladů doplácet ze svého
rozpočtu. Zároveň však zastupitelé mají zájem, aby se celkové náklady nezvyšovaly a výše poplatků mohla být v dalších letech stejná nebo i nižší.
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Zároveň tímto sdělujeme občanům i podnikatelům, že v roce 2016 budou probíhat
namátkové kontroly obsahu popelnic a dále u podnikatelů bude kontrolováno, jakým způsobem řeší nakládání s odpady. Podnikající osoby musejí doložit způsob nakládání
s jednotlivými druhy odpadů a také odběratele vč. předaného množství.
I touto cestou chceme snížit množství odevzdaného SKO. Systém svozu popelnic je
určen výhradně pro občany a smluvně ošetřené živnostníky a podnikatelské subjekty !!!.
V případě porušování může pak příslušný obecní úřad udělit pokutu dle zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech, §66 do výše až. 300 tis. Kč nebo dále příslušný úřad s rozšířenou působností, krajský úřad či inspekce do výše až 50 mil. Kč.
2016

2015

separovaný odpad

směsný kom. odpad (SKO)

2014

2010

jedn.
množ.

150,45

176,98 t

sklo bílé

1,33

1,72 t

sklo bar.

2,40

3,10 t

papír

1,75

4,10 t

plasty

6,29

4,12 t

kovy

0,00

0,00 t

BRKO

t

nebezpečný

0,89

? t

textil

1,79

t

163,11

190,02 t

CELKEM ODPADU
počet obyvatel
SKO/ob.
separovaný odp./ob.
SKO/ob.
- průměr v regionu
SKO/ob.
- min. v regionu
SKO/ob.
- max. v regionu
výše poplatku/ob.

650 Kč

celkové náklady na odpad. hospodářství
celkové náklady na odpad. hospodářství/ob.

předpoklad při
stejném objemu odpadu
970 Kč

531

532

538

256,87

282,80

328,96 kg

0,00

22,13

24,24 kg

předpoklad
215,22

237,27

269,73 kg

162,53

148,04 kg

423,04

386,46 kg

500 Kč

500 Kč

500 Kč

481 773 Kč

452 007 Kč

426 350 Kč

předpoklad
907 Kč

850 Kč

792 Kč

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Nové obecně závazné vyhlášky
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S platností od 1. 1. 2016 byly vydány dvě nové obecně závazné vyhlášky obce Bolehošť a
to Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Bolehošť a Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ve stručnosti zde uvedu jen několik podstatných změn, kterými se nové vyhlášky liší od
těch předchozích.
OZV č. 2/2015 o stanovení systému
- zavádí do systému sběr BRKO
- aktualizuje rozmístění a obsah sběrných hnízd na tříděný odpad
- upravuje některé povinnosti s ohledem na novely zákona o odpadech
OZV č. 3/2015 o místním poplatku za odpady
- aktualizuje výpočet a stanovení poplatku za odpady – nová výše bez úlev je 650 Kč / os.
- upravuje podmínky úlev
o osoby starší 75 let mají slevu 250 Kč
o fyzické osoby s trvalým pobytem v obci a vlastnící další objekty 550 Kč za druhý
a následný objekt
- upravuje podmínky osvobození od poplatku v souladu s novým zákonem

Zářící strom
v Lipinách
Již čtvrtým osvětleným stromem v obci je nyní smrk
v Lipinách. O jeho výzdobu se starali místní občané a obec pro letošní
rok zakoupila na tento strom nové
LED osvětlení. O instalaci a výzdobu se postarali Lucie Nováková a
Petr Prause. Cena za nákup osvětlení byla 10,5 tis. Kč.
příspěvky připravil
Petr Kubíček, starosta
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Druhá etapa výsadby ovocné aleje z Lipin do Bolehoště
Dne 25. října 2015 proběhl výkop děr pro dalších 40 ovocných stromů, které zakoupila
obec. O týden později proběhla samotná výsadba. Na celé akci se podíleli – Miroslav Máslo st.,
Miroslav Máslo ml., Petr Prause, Luboš Haviar, Petr Horák, Lucka Nováková, Martin Čuda a
děti. Touto cestou bychom chtěli poděkovat společnosti Agrospol a.s. za prolití připravených
jam. Dále děkujeme panu Havrdovi za věci potřebné k výsadbě. Vysázeno bylo několik odrůd
třešní, višní a švestek.
Věříme, že ovocná alej bude prospěšná celé obci.
připravil Petr Prause, místostarosta

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Vítám Vás opět v naší rubrice „Na slovíčko,
pane starosto“ tentokrát bylo jen velmi málo
věcí, které by Vás zajímaly nebo jste se na ně
chtěli zeptat. Na konec se přeci jen pár dotazů
našlo. Tak jdeme na to, v tomto roce již naposledy, pane starosto.

Otázka č. 1: Již několik měsíců se po
obci pohybuje liška, možná ne jedna. Několika občanům již způsobila i škody na
domácí drůbeži. Jelikož je liška stále drzejší, obdrželi jsme na toto téma dotazy.
Jak máme lišku vyhnat? Nemají myslivci nějaké řešení, jak lišku odchytit či jinak
dostat z obce?
S ohledem, že nejsem odborník přes myslivost, dovolil jsem si otázku předat místnímu Mysliveckému sdružení, s tím, že odpověď zveřejním. Bohužel jsem odpověď do vydání tohoto zpravodaje
neobdržel.

Otázka č. 2: Nový vzhled obecního úřadu byl pro některé občany příjemnou
změnou z té šedivé jednotvárnosti, do jasných a veselých barev. Přesto se našli
tací, kteří se zvolenými barevnými odstíny nesouhlasí. Můžete nám říci, proč byly
zvoleny právě tyto barvy?
Odpověď: Zde je myslím odpověď celkem prostá. V projektu byla předepsána barva fasády pouze orientačně (odstíny žluté až okrové). Jelikož platí, co hlava to názor, vybrali jsme společně
(pozn. se Zd. Andržovou) finální barvy sami. Při výběru jsme měli dvě kritéria. Aby byly barvy
veselé a aby nemusela obec doplácet nad rámec projektu za příplatkové odstíny.

Otázka č. 3: Dnešní poslední otázka bude směřovat k předvánočnímu setkání seniorů. Letošní ročník tohoto setkání byl opět o něco vydařenější co do počtu návštěvníků, tak i bohatší svým programem. Bylo jen škoda, že hosté nezůstali i na
zvěřinové hody s taneční zábavou. A tím se dostávám k otázce, kterou jsem několikrát vyslechla. Proč jel svozový autobus tak brzy a nemohl jet dvakrát?
Odpověď: I v tomto případě je má odpověď jednoduchá. Nevím, kde vznikl tento dotaz, ale
pravda je, že autobus byl objednán na dva svozy dle potřeby seniorů. První odvoz jsme předpokládali, po zkušenosti z předchozího roku, po 19. h. Stejná informace byla sdělena před půl
sedmou večer i návštěvníkům na sále. Proč se tentokrát občané připravovali k odchodu již po
18. hodině a proč po odjezdu autobusu (původně prvního, nakonec zároveň posledního) zůstalo
na sále asi 10 seniorů, netuším. Jsem si ale jist, že je to opravdu škoda. Hudba, doprava i jídlo
bylo zajištěno do pozdních večerních hodin. Zaslechl jsem ovšem, že možná někteří spěchali
sledovat TV pořad StarDance. Pak by bylo otázkou, zda má smysl podobnou akci dělat. Zábavným TV pořadům nikdy konkurovat nemůžeme. Ovšem u TV se nemohou senioři setkat tak, jako
mohli zde, a to má zajisté mnohem větší hodnotu.
Závěrem bych chtěla poděkovat panu starostovi za odpovědi a vám ostatním za přízeň, kterou
věnujete našemu zpravodaji. Přeji vám všem hodně úspěchů v novém roce a pevné zdraví.
připravila Zdeňka Andržová
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Divadelní podzim 2015
v Bolehošti
O tom, že lež má krátké nohy, jsme se
mohli přesvědčit v pátek 13. listopadu
od 19:30 hodin ve velkém sálu Obecního hos-

tince.
Divadelní
soubor Maska z
České Skalice zde
představil hru Game
over.
(Ne)romantická komedie autorů Michaely Doležalové a Romana

Vencla
z města Paříže, o náhodném setkání mladé
ženy a muže,
které
nebylo
až
taková náhoda, o jednom zatoulaném psíkovi
jménem Coco,
který to celé zavinil, aniž by kdy existoval a také o tom, jak se nevyplácí lhát a vydávat se za
někoho lepšího, protože pravda stejně nakonec vyjde najevo…
V hlavních rolích se představili Jan Špatenka jako Hercule Plouc a Markéta Lexmanová
jako Fleur Charmant. A v roli manželů - architektů Lada Vacková a Jaromír Kříž. Při vtipných i
směšných situacích, do kterých se oba představitelé dostali, se v sále bavilo téměř 80 platících
diváků.
Poprvé bylo možné využít zdarma svozový autobus, který dovezl návštěvníky z Ledců,
Očelic, Lipin a Bolehošťské Lhoty. Zároveň si mohli zájemci o divadelní představení zakoupit
lístky za zvýhodněnou cenu v předprodeji vstupenek. Příjemně vyhřátý sál, možnost se občerstvit a posedět i po skončení představení bylo pěknou tečkou za pátečním večerem.
Cena vstupného 70,-Kč, v předprodeji 60,-Kč.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Vztahy, vztahy a zase ty vztahy…
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V sobotu
21. listopadu se
konalo druhé divadelní představení
s názvem
„Madam zvoní“.
Hru francouzského
dramatika
Francoise Campaux „Kdo to asi
zvoní“
v režii
Josefa
Korába
sehrál ochotnický
spolek
Tyl
z Rychnova nad

Kněžnou, který
se dal po několika letech opět
dohromady
a
Madam zvoní je
jejich první nově nastudovanou hrou.
Bláznivá
situační komedie o vztazích,
lásce,
krizi
středního věku,
záletném manželovi, kterému
se někdy daří a někdy nedaří, manželce, která není až tak moc zhrzená odporem svého manžela,
o jejich cynických dětech a bláznivém tchánovi. Situace ze života, ve kterých se může leckdo i
poznat.
Hra pobavila, rozesmála, ale i donutila k zamyšlení bezmála 80 hostů. V hlavních rolích se
představil Jaroslav Havel jako záletný manžel a jeho milenku si zahrála Slávka Kašparová.
V dalších rolích se představila Škodová, Šulcová, Markl, Vater, Čičáková a Pokorná.
Josef Koráb se nechal slyšet, že divadelní spolek Tyl bude ve své ochotnické činnosti pokračovat a už plánuje další hru. Tak se nechme překvapit…
Cena vstupného 70,-Kč v předprodeji 60,-Kč.
oba články připravil Ing. Hynek Černý
předseda Kulturně-zájmového výboru
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Vítání občánků
Pro některé je
podzim nádhernou
částí roku. Flóra i
fauna se připravuje
k odpočinku.
Po
prvních chladných
dnech
vyhlížíme
ještě malou vzpomínku na letní měsíce,
nazývanou
„babí
léto“.
V závěru podzimu
pak žasneme nad
barevnými proměnami
v přírodě.
Oproti tomu mnozí
lidé
podzim
v oblibě
nemají,
především přes častější sychravé, mlhavé a větrné počasí nebo zkracující se den.
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V naší obci se díváme na toto období z té lepší stránky, a proto se nebojíme každý rok připravit v závěru roku
i vítání občánků.
Letošní rok
jsme se opět sešli
ve
Společenské
místnosti
obce,
umístěné v 1. NP
Obecního hostince.
Rodiče dvou nových občánků, Aničky Teglové a
Anetky Prausové,
obdrželi pozvání na
sobotu 28. listopad.
S sebou směli vzít i

prarodiče,
sourozence nebo i tetičky
a strýčkové dětí.
Všechny přítomné přivítal starosta Petr Kubíček a
referentka obecního
úřadu Zdeňka Andržová.
V slavnostním programu vystoupily

s pásmem básniček
a písniček i děti z
místní základní školy v doprovodu paní
ředitelky Mgr. Hany Boukalové. Po
krátkém programu
bylo rodičům předáno několik dárků,
pamětní
listy
a knihy,
finanční
dary a květiny pro
maminky. Po pod-
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pisu do pamětní knihy byl tradičně čas na slavnostní přípitek a společné focení. Rodiče si dále
mohli vyzkoušet naši kolébku a dětičky si v ní vyfotit.
O všechny hosty pečoval provozovatel hostince a tak nechyběla ani káva s dortovým zákuskem. Na závěr nám rodiče s dětmi ještě zapózovali před fotoobjektivem, aby zůstala obrazová vzpomínka na tento slavnostní den, přivítání nových občánků v naší obci.

Advent na blátě
… a to doslovně. Na první adventní neděli připravili zastupitelé obce již po páté slavnostní, avšak spíše neformální setkání občanů u příležitosti rozsvícení zvoničky a vánočního stromu.
Letos ovšem venkovní akci počasí nepřálo. Pomalu jsme již zapomněli, jak vypadá bílý advent a
kdy naposledy k nám přijel sv. Martin na bílém koni. Letos se tu objevila spíše „dešťová víla“,
ale s ohledem na nedostatek vody, přetrvávající již od jara, jsme rádi za každou kapku, která na
zem spadne.
Ovšem ani takovéto počasí neodradilo několik desítek občanů, aby se přišli pozdravit, popovídat a společně rozsvítit vánoční strom a zvoničku. Pro letošní rok čekalo všechny několik
překvapení. Především to byl poprvé ozdobený stromek dárkovými balíčky, které rovněž vídáte
i na dalším stromě před obecním úřadem. Upraven byl také program akce. Poprvé bylo pozváno
kvarteto p. Ryšavého, které minulé roky hrávalo před obecním úřadem těsně před Štědrým
dnem. Návštěvníky samozřejmě čekalo svařené víno, čaj, linecké cukroví nebo grilované klobásy.
Ačkoliv počasí tentokrát nepřálo a řešit jsme museli i krátké výpadky elektřiny, večer se
podařil.
A skromné přání do příštího roku. Místo deště trochu sněhu a lehce umrzlo. Přeci jen bílé
Vánoce i advent jsou kouzelnější.
příspěvky připravil Petr Kubíček
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Bylo nebylo, jedno peklo. A v tom pekle měli váhu …

Na tuhle krásnou pohádku jsem si vzpomněla, když k nám na Solnickou přijeli Mikuláš,
čert a anděl. Již z dálky bylo slyšet řinčení řetězů a k mému překvapení i klapot koňských podkov. Po delší odmlce k nám do Bolehoště opět zamířili čerti. Tentokrát, jak by naše mladá generace řekla: „byli o level výš“. Zvolili dopravu k malým hříšníkům opravdu stylovou. Koňský
povoz, ale jaký!!! Kůň černý jako noc – taky byl z pekla a kočár, do kterého se pár zlobivých
dětiček jistě vešlo. Pro nás dospělé to byla po dlouhé době pěkná podívaná a pro děti zážitek, o
kterém budou dlouho vyprávět.
Závěrem chci poděkovat této trojici a doufám, že zavítají do naší vesnice i příští rok, neboť o zlobivé dětičky určitě nebude nouze…….
Poděkování do zpravodaje přišlo také od dalších rodin a my je rádi zveřejníme:
„Dobrý den, touto cestou bych chtěla poděkovat za to, že i přes malý zájem chodil ve Lhotě Mikuláš s doprovodem. Bylo to perfektní a našim holkám to určitě neuškodilo. Takže ještě
jednou moc děkuji za krásný zážitek. Za Novákovy a naše sousedy Řezníčkovy, Žaneta Nováková“
„S dovolením také připojuji veliké poděkování i od nás! Tegelovi, Bolehošťská Lhota“
„Veliké díky i od nás. Kupkovi, Bolehošťská Lhota“
Tímto sděluji také poděkování od Mikuláše, čerta a anděla, Jezdecké stáji pana Lukáše Mencla z Lipin, který nabídl své koňské spřežení.
připravila Zdeňka Andržová
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Seniorské
setkání
V pořadí již
14.
Předvánoční
setkání
seniorů
připravila
obec
Bolehošť pro své
seniory. Stejně jako několik posledních let se k akci
připojily i obce
Ledce a Očelice.
Není asi pro nikoho překvapením,
že se především
starší občané těchto obcí rádi setkají. Všechny spojuje bývalé JZD Bolehošť, kde společně mnoho let pracovali.
Letošní rok vyšla tato akce na sobotu 12. prosince. Ačkoliv začátek byl až odpoledne,
všichni zastupitelé z Bolehoště se sešli již v 9 hodin na sále, aby připravili, nejen pro naše občany, krásnou sváteční výzdobu a
cukroví. Již krátce
po
obědě
se
všichni opět scházeli, aby přivítali
první návštěvníky.
Společenské
odpoledne
bylo
zahájeno krátce po
14. hodině starosty obcí, panem
Petrem Kubíčkem,
paní Radkou Železovou a panem
Milanem Dědkem.
Velké překvapení
čekalo
návštěvníky ihned
po té, kdy vystoupily děti ze ZŠ Bolehošť s pohádkou MRAZÍK. V té době byl sál do posledního místa obsazen.
Na své malé herce a herečky se přišli podívat nejen babičky a dědové, ale mnozí rodiče a příbuzní. Účinkování dětí v MRAZÍKOVI sklidilo od všech velký a zasloužený aplaus. Čas s přípravou dětí, shánění kulis a převleků byl jistě náročný, ale výsledek stál za to.
Po kratší odmlce, kdy muselo být divadelní jeviště vyklizeno a obsazeno hudební technikou, zazněly první tóny skupiny FANTASY music, kteří zde hrají již po několikáté a stále se
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těší velké oblibě. Další programová vsuvka čekala návštěvníky v podání malého souboru ze
ZUŠ Týniště n. O. pod vedením pana Mgr. Pavla Plašila. Vánoční koledy a písně zde zazpívala
a zahrála různá uskupení od malých žáků až po zkušené žesťové hráče.
Po zbytek odpoledne byl ponechán prostor již jen a jen pro hudbě Fantasy music.
Mezi 16. a 17. hodinou se konala také společná večeře, pro letošní rok byl zvolen Pavlišovský řízek, na kterém si dle ohlasů návštěvníků, většina pochutnala.
Ačkoliv se očekávalo ukončení akce nejdříve po 19. hodině nebo spíše déle, několik seniorů zřejmě spěchalo na TV a po 18. hodině odcházeli první z nich. Ušetřen tak zůstal svozový
autobus, který návštěvníky odvezl v 19 hodin, ale připraven byl na další rozvozy v pozdější čas.
Z pohledu pořadatelů a snad i návštěvníků se akce opět zdařila. Zvolený program byl skutečně předvánoční a navodil tak příjemnou atmosféru ve Společenském sálu. Snad jen škoda, že
radost z úspěšné akce neprobíhala do pozdějších hodin.
A kdo pohádku neviděl, bude k dispozici na DVD nosiči nebo na internetových tránkách obce.
příspěvky připravil Petr Kubíček
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V předchozím vydání zpravodaje jsme nahlédli
do nalezené, ale značně poškozené kroniky
Českého svazu žen (ČSŽ) v Bolehošti.

Kronika ČSZ po druhé
Kronika popisuje mnoho aktivit po stránce vnitřní organizace svazu, ale především pak
svoji činnost směrem k veřejnosti. Nebudu zde uvádět celé zápisy, ale výpis z knihy nebo jen
částečné doslovné přepisy:

Rok 1981
Zdejší organizace pořádala tento rok hned několik akcí:
Babský bál – konal se v lednu a program i tombolu připravily samy členky, hrála hudba s. Tošovského, vstupné bylo 10 Kč a akce se povedla i po stránce příjmů do pokladny svazu.
MDŽ – u příležitosti oslav, uspořádaly členky večeři v Agrohotelu Dlouhá Ves a tajný zájezd.
Členská schůze – jak se organizace vyvíjela, byly celkem časté změny ve výboru organizace. I
tento rok došlo ke změnám a ustaven byl nový výbor. Na schůzi byla přítomna mj. i soudružka
Losseová, která se podílela na založení místní organizace ČSŽ a aktuálně se zabývala plněním
závazků v obci.
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Dětský den – konal se na hřišti před MNV, a o úklid a organizaci se postaraly členky svazu. Připraveny byly např. závody v kočáře nebo šplhání po sloupu.
Výlet – členky uspořádaly pro děti zájezd na Deštnou v Orl. h., kde je čekalo opékání párků na
ohni.
Pouťová zábava – konala se v sále JZD.
Sběr šípku – přičinily se všechny členky a společně nasbíraly 30 kg plodů.
Divadlo – členky se zavázaly pořádat pro sebe a své rodiny zájezdy do divadla. Tentokrát to bylo do Hradce Kr. Dále se dohodly, že svaz bude tuto činnost dále rozvíjet, ale nebude na tuto
činnost přispívat. Náklady si ponese každá zúčastněná členka sama.
Sběr železa – ženy se ujaly také sběru železa po celé obci. Svozu se ujal s. Dusil.
Módní přehlídka – některé členky se zúčastnily módní přehlídky v Hradci K.
Výstava ručních prací a ovoce – výstavy se mohl zúčastnit každý i z okolních obcí. Své výpěstky
přineslo i mnoho zahradníků a připojilo se i JZD se zelím. Účast byla dostatečná a překvapující.
Přijetí dvou nových členek – celkový počet byl 49 žen.
Brigáda – místní organizace uspořádala v závěru roku brigádu na zazimování šípových růžiček,
k čemu se zavázaly po každý rok.
Zájezd – členky uspořádaly pro sebe a své rodiny zájezd do Gottwaldova. Odjezd byl v pátek ve
14h a návrat v sobotu večer. Nocleh byl zajištěn v hotelu MOSKVA.
Kultura – organizace zajistila vstupenky na představení „ŠTVANICE ŠIMKA A SOBOTY“, které
se konalo na zimním stadionu. Při zpáteční cestě byla zamluvena večeře v motorestu v Kerském
lese. Z důvodu přeplnění motorestu byl návrat ve 3h.
Vyhodnocení roku – plán aktivit byl splněn jen v pěti úkolech.
připravil Petr Kubíček
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Společnost ODEKO s. r. o.
informuje
Nakládání s odpady tvoří v dnešní době
rozvinutý logistický systém, jehož základními
součástmi jsou shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava,
využívání a odstraňování odpadu.
Svozová společnost ODEKO s. r. o. sváží směsné komunální odpady na překládací stanici
v Albrechticích nad Orlicí, odkud je odvážen oprávněnou osobou k využití, event. odstranění. V
současné době je na odvoz směsného komunálního odpadu využívána dlouhodobě společnost
Marius Pedersen a. s. a odpad k. č. 200301 je ukládán na skládce v Křovicích. Využitelné složky
jsou sváženy společností ODEKO s. r. o. a jsou následně předávány oprávněným osobám k dalšímu využití.
Svoz nebezpečných složek komunálních odpadů a zpětný odběr elektroodpadu zajišťuje
společnost EKOPART s. r. o., Vamberk. Překládací stanici odpadů v Albrechticích nad Orlicí a
kompostárnu bioodpadů v Lípě nad Orlicí provozuje společnost ODEKO s. r. o. a je jejím vlastníkem.
Zaměřujeme se na zkvalitnění odděleného sběru komunálních odpadů na území svozové
oblasti společnosti, proto společnost využila projektu, který si kladl za cíl dovybavit naši společnost moderními kontejnery pro shromažďování odpadů a opravit zpevněný povrch plochy
určené pro provoz centrálního sběrného dvora. Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění služeb
v odpadovém hospodářství v dané oblasti, naplnění závazků daných Plánem odpadového hospodářství ČR a Plánem odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje.
Společnost ODEKO s. r. o. otevírá centrální sběrný dvůr. Provozní doba bude v zimních
měsících ve stejných dnech, jako je stanovena provozní doba překládací stanice, tzn. PO – ST
7:00 – 15:00 h, ČT 7:00 – 16:00 h, PÁ 7:00 – 14:00 h. V letních měsících předpokládáme doplnění provozní doby o SO 9:00 – 11:00 h. Vlastníky společnosti ODEKO s. r. o. jsou Město Holice, Město Týniště nad Orlici, Město Borohrádek, Obec Albrechtice nad Orlici, Obec Lípa nad
Orlicí, Obec Nová Ves, Obec Bolehošť, Obec Žďár nad Orlici, Obec Čermná nad Orlici a Město
Horní Jelení, proto se primárně předpokládá provoz centrálního sběrného dvora jako zázemí pro
občany společníků a servis pro sběrné dvory a sběrná místa okolních měst, samozřejmě jej mohou využít i obyvatelé okolních obcí. Území svozové oblasti společnosti ODEKO s. r. o., co se
týče odpadového hospodářství, je napojeno na společnost ODEKO s. r. o. a využívá jeho služeb.
Celkový počet obyvatel, kteří budou moci využívat přímo či zprostředkovaně moderní provoz
centrálního sběrného dvora, je cca 30 tis. obyvatel (počet obyvatel na území obcí, kde je nakládáno s komunálním a separovaným odpadem ve vzdálenosti cca
do 15 km).
Obce a města jsou podle zákona o odpadech původcem komunálních odpadů, kterými jsou nejen odpady odkládané občany
do „klasických“ popelnic a kontejnerů, ale rovněž odpady, které
pochází z normálního chodu obce. Proto se naše společnost rozhodla pro sběr separovaných složek komunálních odpadů (plasty,
sklo, papír, nápojové kartony, velkoobjemové odpady, kovy, nebezpečné odpady, bioodpady) ve sběrném dvoře. Konkrétně mohou občané na sběrný dvůr odevzdat následující odpady.
Seznam odpadů povolených v zařízení sběrný dvůr odpadů
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Odpady kategorie „O“ – ostatní odpadní plasty (kromě obalů), agrochemické odpady, suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, odpady z destilace lihovin, suroviny nevhodné ke
spotřebě nebo zpracování, odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer,
plastomer), odpady ze zpracování textilních vláken, jiné odpady z odstraňování barev nebo laků
neuvedené pod číslem 08 01 17, plastové hobliny a třísky, upotřebené brusné materiály a nástroje, papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, dřevěné obaly, kovové obaly, kompozitní obaly,
směsné obaly, skleněné obaly, železo a ocel, zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503,
vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505, štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
číslem 170507, izolační materiály neuvedené pod čísly 160601 a 160603, směsné stavební a
demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902 a 170903, nerosty (např. písek, kameny),
papír, sklo, oděvy, textilní materiály, jedlý tuk a olej, barvy, lepidla a pryskyřice, nepoužitelné
léčiva, baterie a akumulátory, vyřazené elektronické a elektrické zařízení, dřevo neuvedené pod
číslem 200137, plasty, kovy, biologicky rozložitelné odpady, zemina a kameny, směsný domovní odpad, odpad z tržišť, uliční smetky, objemný odpad
Odpady kategorie „N“ – nebezpečný – odpadní barva a látky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, jiné motorové, převodové a mazací oleje, motorová nafta, benzín, nechlorované emulze, jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel, plastové obaly, dřevěné obal,
kovové obaly, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, olejové filtry, součástky obsahující rtuť, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky,
olověné akumulátory, nikl-kadmiové baterie a akumulátory, odpady obsahující ropné látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, olej a tuk neuvedený pod číslem 200125,
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, dřevo obsahující nebezpečné látky.
V zájmu všech obcí a jejich obyvatel by měla být co nejmenší produkce komunálního odpadu a z vyprodukovaného odpadu co nejvíce odpadu vytřídit.
Bylo zapotřebí zajistit odpovídající prostor a sběrné nádoby. Modernizací areálu překládací stanice odpadů byl vytvořen komplexní sběrný dvůr, zvýšena stávající kapacita sběrného dvo-
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ra, byly pořízeny můstkové váhy, zastřešené velkoobjemové kontejnery ABROLL a opraven
zpevněný povrch na manipulační ploše sběrného dvora.
Ostatní technické zázemí jako příjezdová a manipulační plocha, kancelář a sociální zařízení pro obsluhu, přejezdová váha bude využíváno společně s provozem překládací stanice odpadů
ve stejném areálu.
V tuto chvíli je již vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu, využívání a odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem – „Překládací stanice a
sběrný dvůr odpadů Albrechtice nad Orlicí“.
Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby. Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na potřeby a požadavky každého zákazníka. Pokud budete mít jakékoliv připomínky, nebo nápady jak
zlepšit činnost společnosti, neváhejte a kontaktujte nás.
Informační oddělení společnosti ODEKO s. r. o., Týniště nad Orlicí
www.odeko.cz

Kotlíkové dotace právě startují
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje
z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:

kotel na pevná paliva,

tepelné čerpadlo,

plynový kondenzační kotel.
Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:

instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla)



„mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí
zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od
venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace
těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za
izolační dvojskla)

Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož
výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:
70% v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
75% v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa),
80% v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla
Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.
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V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí: Dvůr Králové nad Labem, Hořice,
Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice,
Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.
Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,

stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na
realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),

náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),

náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,

stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke
snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:
85 let
80 let
88 let
88 let
70 let

Bohumila Kašparová
Josef Čtvrtečka
Jana Hanzalová
Alena Janýrová
Jan Sluka

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
70 let
88 let
52 let

Josef Smola
Vlasta Učíková
Jaroslav Skokan
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

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

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Zážitkový kurz první pomoci
V pondělí 5. 10. navštívili naši školu záchranáři z Náchoda, aby děti seznámili
s poskytováním první pomoci formou zážitkového kurzu. Kurz začali poučením o správném
volání na tísňovou linku, které
bylo doplněno přehráním autentických nahrávek a celou řadou
praktických poznámek a zkušeností ze skutečných zásahů.
Po krátké přestávce přišla
velmi zajímavá část, kdy některým dětem záchranáři pomocí
maskérských pomůcek velmi věrohodně vymodelovali různá zranění a ostatní děti je musely ošet-

řovat. Ošetřování bylo doprovázeno mnoha radami, jak postupovat co nejlépe a nejšetrněji. Následovala ukázka srdeční masáže, kterou si následně všechny děti také vyzkoušely.
Celý kurz byl velmi zajímavý a díky netradiční formě

si jistě děti spoustu informací
zapamatují. Doufejme, že se
nikdy nedostanou do situace,
kdy by je musely použít.
Mgr. Jiřina Hejčlová
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Kouzelník
Po nějakém čase opět zavítal do naší školy kouzelník Reno.
Bezprostředně po úvodním triku jsme se naučili kouzelnou formulku, která měla zaručit,
že každé kouzlo se povede. Pak začala kouzelnická show, při které se z některých našich dětí
stali Renovovi asistenti. Během velmi poutavého a vtipného představení jsme nepřestávali vycházet z údivu nad předváděnými čísly. Vrcholem pak bylo vykouzlení dvou malých živých králíčků, které si děti mohly pohladit. Pan kouzelník nás také jedno kouzlo naučil.
Všem dětem se představení velmi líbilo a odcházely nadšené.
Mgr. Jiřina Hejčlová

Pořad o Bedřichu Smetanovi
V pondělí 26. října navštívil bolehošťskou školu Bedřich Smetana alias Bedříšek
v doprovodu výborného klavíristy Martina Kubáta.
Po úvodní znělce jsme se pozdravili písničkou o Bedříškovi a poté následoval popis jeho
životní cesty za štěstím. Celý program byl proložený písněmi a krátkými ukázkami z díla B.
Smetany. Během písně Okolo Hradce se někteří chlapci proměnili na vojáky a na píseň Sedlák,
sedlák, ... jsme se všichni naučili tanec furiant. Na krátkou návštěvu také přišel Kecal z Prodané
nevěsty, aby nám zazpíval, že zná jednu dívku, co má dukáty.
A kde Bedřich Smetana nakonec to své štěstí našel? No přece v Národním divadle
v Praze.
Mgr. Jiřina Hejčlová

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 36 Vydání 1/2016

Přijel k nám cirkus
Ve středu 18. 11. k nám do školy zavítal cirkus. No, tedy spíše „mini cirkus“ čítající dva
pejsky Honzíčka a Flíčka, opičku Žofinku, žongléra a krotitele v jednom Zdendu a Lucinku, která nás vystoupením provázela.
Program zahájil Zdenda cirkusovou rozcvičkou, do které zapojil všechny děti. Předvedl
žonglování se třemi, čtyřmi i dokonce pěti míčky, potom kuželkami a nakonec zlatými kroužky.
Následovalo psí číslo. Probíhali pod nohama, balancovali na válci a na velkém balónu a také
přeskakovali nízké překážky po dvou. Pejsci byli úžasní a děti je odměnily bouřlivým potleskem.
Zdenda dále předvedl balancování se skleničkami na ostří dýky, kterou držel v ústech. Nikdo ani nedýchal, když k tomuto číslu přidal ještě meč, který byl na špičce dýky jako přilepený.
Dále vystoupili i dva chlapci z obecenstva. Páťáci Filip a Míra spolu se Zdendou sehráli
komickou scénku s džusem, za což si vysloužili potlesk a sladkou odměnu.
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Jako poslední číslo
přišla na řadu opička Žofinka. Děti se dozvěděly,
že je to paviání slečna a
v cirkuse vystupuje jako
krasojezdkyně na koni.
Toho s sebou ale mini cirkus vozit nemůže, tak si
děti mohly opičku alespoň
pohladit.
A to už byl závěr
programu. Cirkus sklidil
nadšené ovace ve formě
spontánního a nadšeného
potlesku všech dětí.
Hana Dubnová, uč. MŠ

Mrazík
Škola je zvláštní instituce. Má dva roky - jeden školní a jeden kalendářní. Školní rok začíná
v září a končí v červnu, i
když prázdniny, mimochodem nejkrásnější období
nejen pro žáčky, k němu
také patří. A my, učitelé,
musíme být myšlenkami
stále vpředu. Už v červnu
musíme vědět, co bude
v září, až se opět odpočatí
všichni vrátíme do školy. A v září už plánujeme i Mikulášskou besídku. Nejinak tomu bylo i
v letošním školním roce.
Před prázdninami už jsme měli námět a zapůjčenou část dekorací a kostýmů, o prázdninách jsme přepisovali scénář a v září jsme začali nacvičovat divadelní představení Mrazík.
S dětmi jsme společně zhlédli pohádku, obsadili jsme role, rozdali scénáře a začali
s nacvičováním. Nejdříve jsme se vše společně učili číst. Postupně jsme přidávali pohyb. Ale
s papírem v ruce to moc dobře nešlo. Nedalo se nic dělat, děti se musely naučit role zpaměti.
A to už tu máme říjen. Zkusili jsme si kostýmy. A zde se zapojili i rodiče. Sháněli svým
dětem kožíšky, beranice, boty, kabáty …. I když scénáře v rukou už nebyly, divadlu se náš Mrazík zdaleka nepodobal. Čas plynul a my jsme chtěli naše vystoupení obzvláštnit. Paní ředitelka
oslovila pana Luboše Šmídu, který ochotně přistoupil na spolupráci a pomohl nám spolu
s panem Janem Duškem nahrát dabing našeho vystoupení. Trochu s obavami jsme čekali, jak
vše dopadne. Bude dětem rozumět? Bude hudba dostatečně působivá? Naučí se děti otvírat pusu
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stejně s textem? A co pauzy, jsou dostatečně dlouhé? Otázek, na které jsme neznali odpověď,
bylo dost.
A to už je
listopad. Do 5.
prosince
máme
ještě čtyři týdny. A
ejhle. Pořadatelé
za námi přišli
s prosbou, zda by
moc vadilo, kdyby
se Mikulášská besídka posunula o
týden dopředu. Už
to nebyly čtyři
týdny, ale tři. Čas
se krátí. A jak sami víte, když to
nejméně potřebujete, čas utíká jak zběsilý. Pan Miřijovský spolu s panem Bašem a dalšími hasiči nám ochotně převezli veškeré dekorace do hostince, pomohli nám nainstalovat kulisy, pan
Šmída nám poskytl ozvučení, abychom divadlo mohli dopilovat už na místě. A tak ve vymrzlém
sále týden před premiérou dennodenně zkoušíme o sto šest, abychom vychytali poslední nedostatky. A to ještě zbývá nažehlit kostýmy, poopravit dekorace. V pátek už jsme byli všichni
hodně nervózní. Někteří z divadla, jiní z čertů, kteří na Mikulášskou besídku patří.
A je tu den D. Sobota, 29. listopadu 2015, 14 hodin. Postupně se převlékáme do kostýmů,
procházíme sálem do zákulisí a napětí stoupá. Nejen dětí, ale i nás – učitelek. Nyní se zúročí
naše půlroční práce. Zhasíná se v sále, rozeznívá se úvodní hudba, otvírá se opona a jde se na to.
Herci hrají jako o život. Vše klape do posledního detailu. Trošku nás zradily klacky loupežníků,
které nespadly z nebe, jak měly, ale to k tomu patří. Potlesk v průběhu hry nám nasvědčuje, že
se divadlo líbí. Po čtyřiceti minutách napětí přichází úleva. Je tu konec. Velký aplaus byl balzámem nejen pro uši, ale hlavně pro duši. Slova chvály byla slyšet ze všech stran. A myslíme si,
že zaslouženě. Děti byly skvělé.
Nyní se zbývá jen převléknout a čekat, zda si nás ti čerti odnesou do pekla či ne. Ale po
takovém
hereckém
výkonu
bylo jisté,
že
v pondělí
přijdou do
školy
všechny,
včetně
paní učitelek.
Mgr. Denisa Školníková
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Korálkování
Paní Žaneta Nováková za námi přišla do
školy s nápadem, že by
mohla pro děti uskutečnit
odpolední dílnu navlékání
korálků. Před Vánoci to
byl určitě dobrý nápad,
protože děti si tak mohly
vyrobit za poplatek 50
Kč nádhernou
vánoční
ozdobu, popř. hezký dá-

rek pro někoho blízkého.
Mezi pěti děvčaty měl o tuto
činnost i jeden chlapec, kterého p.
Nováková moc chválila, jak je šikovný. Ríšův výrobek určitě stojí za pochvalu.
Mgr. Hana Boukalová
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Mikulášská nadílka ve škole
Tak jako každým rokem v tento čas, přichází k nám Mikuláš.
A letos přišel i s čertem ve čtvrtek 3. prosince. Děti v MŠ se na něj dva týdny pilně připravovaly. Hrály si na čerty, stavěly peklo ze stavebnic, plnily čertovské a mikulášské úkoly. A
přitom se kasaly, že se „vůbec“ nebojí. Ale když ta nebeská návštěva přišla, přece jen se trochu
bály. Paní učitelky jim byly oporou. A za básničku nebo písničku dostaly sladkou odměnu. Ti
statečnější i od čerta. A to přeci za trochu toho dětského strachu stálo.
Potom Mikuláš s čertem navštívil školáky. Starší děti by ani za nic nedaly znát, že se také
trochu bojí. Statečně přednášely, zpívaly a slibovaly. I jim Mikuláš nadělil ovoce a sladkost. A
pak už všechny děti byly rády, když se za čertem zavřely dveře. A Mikuláš? Ten dětem slíbil, že
za rok přijde zas. Děkujeme vám, Mikuláši a čerte, a budeme se těšit za rok. Na shledanou!
Hana
Dubnová, uč. MŠ

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Vánoční besídka v MŠ
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Ve středu 9. 12. proběhla vánoční besídka dětí MŠ pro rodiče, která se konala v tělocvičně
základní školy.
Letošním tématem besídky byla „pohádka“. Zahájily ji nejmladší děti básničkou Povídám,
povídám pohádku. Následovaly veršované pohádky Perníková chaloupka a Čert a Káča a jejich
taneční provedení. Dále čertovský taneček Šup tam s ním, říkanka s pohybem a destičkami
Bum, bum, ratata a písnička Princeznička na bále.
Všechny děti se snažily rodičům předvést, co se ve školce naučily a moc se jim to povedlo. Po závěrečném „…a zazvonil zvonec, pohádky je konec!“, za zvuku zvonečku děti sklidily
zasloužený potlesk. Předáním vlastnoručně vyrobeného dárečku rodičům besídka skončila.
Hana Dubnová, uč. MŠ
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Vánoce na zámku
Vánoce jsou
tady. Je čas napsat
Ježíškovi o nějaký
ten dáreček, aby
na nás náhodou
nezapomněl. Ale
kam mu dopis poslat a jak vůbec
Ježíšek vypadá?
Má červený obleček a čepičku, nebo je celý v modrém? Má nějaké
pomocníky?
Otázky, na
které děti dostaly
odpověď na vánočním výletě na
zámku v Chlumci
nad Cidlinou, kam
jsme se vypravili autobusem v úterý 15. prosince.
Dále se dověděly, kdo nosí dárky u nás a kdo ve světě. V každé vánočně nazdobené komnatě na ně čekal jiný zástupce Vánoc. Podívaly se na vánoční zvyky v Česku a nakoukly do vánočních zvyků na východ i západ od naší země. V Mramorovém sále zámku se setkaly i s Mikulášem a jeho pomocníky.
Ve Sloupovém sále zase viděly obří betlém tvořený figurami vysokými až dva metry. Zde
je čekalo povídání
o narození Ježíška.
Natěšené na
Vánoce jsme se
vrátili zpátky domů. S každoroční
netrpělivostí budeme
očekávat
jejich příchod i
letos.
Mgr. Hana Boukalová
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Vánoce ve školní družině
Jako každým rokem i letos se přiblížily nejkrásnější svátky roku a s nimi nadílka dárků. U
nás ve škole se tomu tak stalo již 16. prosince odpoledne. Od rána začaly velké přípravy. Děti
nosily občerstvení na hostinu,
kterou si samy uspořádaly ve
školní jídelně. Zahájilo se
slavnostním přípitkem. Pojedlo
se trochu cukroví a již zazvonil
zvoneček, který oznamoval, že
Ježíšek dorazil a zřejmě něco
přinesl. S netrpělivostí se děti
přemístily do školní družiny.
Pod rozzářeným stromečkem
čekaly dárky. Jako poděkování
zazpívaly koledy za doprovodu
kláves, na které zahrála děvčata.
Potom nastalo rozbalování dárků za všeobecného
jásotu. Ke stolním hrám zased-
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li chlapci a naopak dívky
nejvíce zajímala kazeta
s kosmetikou.
Ihned
ozkoušely líčení, aby
upoutaly na následující
diskotéce. Vše se vydařilo a už se všichni těší na
24. prosince na nadílku
doma.
Miroslava Růžičková,
vych.
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Činnost Sokola Lipiny
Akce sportovního i společenského formátu, které pořádal SK Sokol Lipiny, byly
opravdovým maratónem. Čas tak letěl, že
jsme včas nedodali zprávu o činnosti do minulého Zpravodaje. Proto dodatečně chceme poděkovat alespoň místním hasičům, kteří pomáhali „hasit“ rozpálená těla sportovců při plážových volejbalech a všem, kteří pomáhali při pořádaných akcích od různých závodů, srazů až po zabezpečení komplexní svatební hostiny.
Dny léta uběhly a přišlo září. Opět po 4 letech bylo rozhodnuto o konání mistrovství České republiky jízdě ve spřežení v Bolehošti-Lipinách. Co to představuje pro nás a pořádající Jezdecký klub Bohuslavice n/Met, si málokdo umí představit. Jen ubytovat kolem stovky koní, připravit celý komplex
závodiště,
zázemí pro závodníky a rozhodčí,
pohoštění
pro
nejméně tisícovku
účastníků, včetně
parkování aut a
celkové spokojenosti není lehkou
záležitostí. Dnes
můžeme
říci,
zvládli jsme to.
Počasí nám přálo,
zájem veřejnosti
byl ještě větší, než
jsme očekávali. O
medaile se závodilo ve všech kategoriích
zápřahů
včetně dvojspřeží
pony nebo královské kategorie čtyřspřeží. Celkem se v soutěžích představilo 42 kočárů. Po 23
letech, kdy se na lipinském kolbišti vystřídalo přes 100 vozatajů s více než 400 koňmi, musíme
s lítostí oznámit, že to bylo mistrovství republiky poslední. Poslední v Lipinách – ovšem nejkrásnějšímu zvířeti sbohem nedáme. Máme v plánu jednodenní závody či menší soutěže. A tak
závěrem děkujeme všem, kteří vytvořili početnou diváckou kulisu, všem jezdcům k jejich maximálnímu výkonu a v neposlední řadě všem organizátorům, sponzorům a brigádníkům, bez
nichž by se tato významná celonárodní akce konat nemohla.
Jako odměnu za celoroční bezplatnou práci jsme uspořádali zájezd na Hubertské slavnosti
do Kuksu. Bratr Jarda nás nejdříve přivezl k jedné z nejkrásnějších přehrad v naší republice Lesu Království. Díky své poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svému architektonickému
ztvárnění byla v roce 1964 prohlášena národní technickou památkou. V prostorách barokního
hospitálu Kuks si každý přišel na své, díky bohatému kulturnímu programu a různým aktivitám

Strana - 47 Vydání 1/2016

Bolehošťský ZPRAVODAJ

v řadě
oblastí.
Krásný den jsme
zakončili příjemným posezením a
bohatým
menu
v restauraci
u
Drašnarů
v N.
Městě.
Do historie
SK Sokola se zapsal 17. listopad
2015. Podle nových stanov se
konala
členská
schůze, na které
byl zvolen 5 členný výbor a revizní
komise. Do výboru byli zvoleni p.
Bartoňová,
Ing.
Nováková, Máslo,
Mencl a Lankaš. Tímto oznamujeme, že požadavky na pronájem klubovny přijímá na tel. čísle
737 881 598 p. Lankaš. Členská schůze zhodnotila činnost za uplynulé období a vytyčila nové
úkoly, které jsou zaměřeny na sportovní vyžití, ale i „utužování kolektivu“ při společném posazení u dobrého jídla a pití. Přesto, že členská základna stárne, daří se přijímat nové, mladé Lipiňáky, kteří dávají záruku, že SK Sokol bude nadále aktivním spolkem v naší obci.
A rychle se blížil konec roku. Barevná blikající světýlka a výzdoba měst oznamovala
příchod Vánoc. A tak jsme jako každý rok v adventní čas uspořádali prodejní ukázku vánočních
dekorací a vazeb.
Pod vedením zkušených floristek
z prodejny
Pomněnka v Kostelci
n/Orl. jsme tak
získali
inspiraci
k vytvoření vlastních
vánočních
ozdob a krásné
vánoční atmosféry. A tak ať ta
krásná, pohodová,
v klidu a míru
prožitá atmosféra
nás všechny provází i v celém
příštím
roce.
Všem, kteří jste
s naším SK spolu-
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pracovali, děkujeme za přízeň, přejeme pevné zdraví a hodně štěstí do nového roku a budeme
rádi, když se s Vámi opět setkáme jak při sportovních, tak společenských akcích.
Hana Joštová
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Činnost jednoty

Na pátek 18. prosince byla svolána členská schůze jednoty, kde bylo na programu především zhodnocení končícího roku a výhled do
toho následného.
Mnozí občané doposud netuší, že v obci nějaká jednota je. Pravda, po nějaké době, kdy
měla jednota 25 členů a fungovala na několika frontách (pravidelné cvičení žen a divadelní spolek), přišlo období, kdy tento spolek aktivitou zrovna nevyniká. Přesto se naše TJ zapisuje do
dějin a to nejen jako účastník Gulášových slavností, ale také jako vlastník hřiště před OÚ. Jednodušeji řečeno, hřiště, které před 10 lety zarůstalo plevelem a náletem, se podařilo zachránit a
vrátit do rukou místní organizace. Po několika letech, kdy jsme museli dokázat, že jsme skutečně užitečný a funkční spolek, jsme hřiště získali i do svého vlastnictví. Nemá cenu se však tímto
majetkem chlubit, když tato organizace nemá dostatek prostředků na další rozvoj tohoto sportoviště. Představy některých občanů, že by se zde měl postavit tenisový kurt nebo jiné sportoviště,
přednesla jednota obci a zároveň se dohodla na převodu hřiště do vlastnictví obce. Tím je zajištěna podstatně větší šance na vybudování sportovních ploch a případně dalšího zázemí, které
v naší obci zcela jistě velmi chybí. V dohledné době by se měly začít připravovat podklady k
projektu na výstavbu víceúčelového areálu.
TJ Sokol Bolehošť bude v roce 2016 slavit 10 let od jejího obnovení a 114 let od svého založení. Jeden z důvodů obnovení TJ byla právě snaha získat zpět hřiště. Aby se později nestalo
to, co v některých obcích, že si musely své původní sportoviště znovu kupovat. Obnovitelé a
první členové jednoty v roce 2006 byly a stále jsou František Kouba, Petr Kubíček, Miloslav
Řízek, Ján Sarvaš a Tomáš Dlesk. Kromě pana Řízka, který byl mj. aktivním členem
v ochotnickém spolku naší jednoty, ostatní zakládající členové řešili především budoucnost této
jednoty a zmíněného hřiště. Všem těmto osobám, ale i ostatním členům jistě náleží velké poděkování, že se podíleli na tolik důležité věci, jako je záchrana sportovní plochy v centru obce.
Členská schůze pojednávala především o této popsané činnosti, ale také o možnostech další činnosti. Všichni členové si vzali za úkol přednést na příští schůzi své náměty k činnosti TJ
v dalším období.
Petr Kubíček, starosta TJ SOKOL Bolehošť

Jezdecká stáj Vesna
Nepasice ‒ statek Lipiny
nabízí vyjížďky s koňmi ‒
v sedle koně nebo
s koňským spřežením.
Nabízíme také účast
na akcích, jako jsou svatby
nebo dětské dny.
Přijďte se podívat!
Lipiny čp. 18
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum
služby
09.01.
10.01.
16.01.
17. 01.
23.01.
24.01.
30.01.
31.01.
06.02.
07.02.
13.02.
14.02.
20.02.
21.02.
27.02.
28.02.
05.03.
06.03.
12.03.
13.03.
19.03.
20.03.
26.03.
27.03.
28.03.
02.04.
03.04.
09.04.
10.04.

jméno lékaře

adresa ordinace

MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Olivíková Petra
MUDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip

Poliklinika, Týniště n. O.
Komenského 828, Týniště n. O.
Komenského 366, Doudleby n. O.
Poliklinika Rychnov n. K.
Záhumenská 445, České Meziříčí
Na Trávníku 1232, Rychnov n. K.
U Stadionu 1166, Rychnov n. K.
Komenského 259, Kostelec n. O.
Panská 24, Rychnov n. K.
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec n. O.
Komenského 44, Rychnov n. K.
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v O. h.
Svatohavelská 266, Rychnov n. K.
Poliklinika, Týniště n. O.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Masarykova 729, Kostelec n. O.
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno

telefon
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694
734 324 600
494 532 330
494 539 225
494 323 958
494 531 955
494 596 174
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 323 152
775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 52 Vydání 1/2016

Co je tísňová péče?
Je to terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace
s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého
zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopnosti. Více informací vč. letáku na OÚ Bolehošť.

Jaké problémy lze řešit v občanské poradně?
Dluhy – Rodina – Bydlení – Zaměstnání – Spotřebitelství - Orientace v sociálním systému –
Pomoc obětem trestných činů
Více informací na kontaktním místě v Kostelci n. O.

