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Bolehošťský ZPRAVODAJ
Výpisy ze zasedání
zastupitelstva

Zápis č. 1/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 19. 1. 2016
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: P. Hojný, M. Kramář
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: R. Kubcová, J. Moučková

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, M. Kramář.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 1/1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Hojného a M. Kramáře.

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 a 9).
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 2/1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 12/2015
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Projednání dopisů p. Kubcové a p. Moučkové
S ohledem na pozvání obou hostů, přesunul
starosta jednání k dopisům od p. Moučkové
a p. Kubcové na začátek jednání. Projednán
a vysvětlen byl postup řešení umístění
kontejneru na BRKO, pronájem pozemku za
zastávkou v Bolehošťské Lhotě a rušení
nočního klidu.
Byl předložen návrh na dohodu o ukončení
nájemní smlouvy na pozemek s p.
Řičařovou.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/1/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením
nájemní
smlouvy
s paní
Řičařovou
dohodou.

Bod č. 5: Smlouva o smlouvě budoucí
Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na kabelovou přípojku se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/1/2016
Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na kabelovou přípojku na
pozemcích p.č. 1609/1 a 1797/2 v k.ú.
Bolehošť a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 6: Pověření k zastupování obce
na VH společnosti AQUA Servis
K zastupování obce na VH společnosti
AQUA Servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou
byl navržen starosta obce Petr Kubíček.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/1/2016
Zastupitelé
obce
pověřují
starostu
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k zastupování obce na VH AQUA Servisu,
a.s. Rychnov nad Kněžnou.

Bod č. 7: Dodatek č. 17 ke smlouvě o
provozování vodovodu
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s dodatkem č. 17 ke smlouvě o provozování
vodovodu.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/1/2016
Zastupitelé obce schvalují dodatek smlouvy
č. 17 ke smlouvě o komplexním
provozování infrastrukturního majetku z
01. 09. 1994 s AQUA servisem a pověřují
starostu k podpisu dodatku.

Bod č. 8: Vyrovnání účtů za stavbu
OÚ a hasičské zbrojnice
Zastupitelům bylo předloženo konečné
vyúčtování projektu energetické úspory OÚ
a přístavby hasičské zbrojnice. Zastupitelé
berou na vědomí konečné vyúčtování.

Bod č. 9: Pověření kontrolního a finančního výboru
Zastupitelé pověřují finanční a kontrolní
výbor ke kontrole za 2. pol. 2015 v PO ZŠ a
MŠ a OÚ.

Bod č. 10: Předložení návrhu rozpočtu
Finanční výbor předložil zastupitelům návrh
rozpočtu obce na rok 2016. Zastupitelé
berou na vědomí návrh rozpočtu obce na rok
2016.

Bod č. 11: ostatní
a) uvítací cedule – pan starosta požádá o
zaslání nabídky na zhotovení 4 ks
uvítacích cedulí na příjezdy do obce
b) projednání společenského kalendáře na
rok 2016
c) přípravy na Společenský ples
d) odstranění staré zastávky ve Lhotě do
konce února 2016
e) JSDH – jednání o opravě podlahy ve
staré garáži, zprovoznění výjezdové
jednotky v co nejkratší době a
delegování
na
zkoušky
velitele

výjezdové jednotky
f) oprava pomníku před OÚ – možnosti
získání dotace (prověří starosta)

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

Zápis č. 2/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 16. 2. 2016
v obecním hostinci v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 Hynek Černý - dovolená
Ověřovatelé zápisu: P. Prause, L. Nováková
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: viz příloha

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.10 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni P. Prause a L. Nováková.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Prauseho 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. 8, 9,
10).
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 1/2016
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Veškerá usnesení jsou v pořádku.
V 17.20 h se dostavil M. Végsö.

Bod č. 4: Schválení rozpočtu obce na
rok 2016
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2016, který byl zveřejněn na
elektronické a úřední desce včetně doplnění
(viz příloha). Zastupitelé přijali rozpočet
jako schodkový ve výši 478.081,- Kč.
Rozpočet byl schválen se zapojením
zůstatku na účtu z minulého roku. Závazným
ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy.
Hlasování: pro 7 : proti 0 :
Usnesení č. 3/2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
na rok 2016.
V 17.30 h se dostavil P. Mencl.

Bod č. 5: Schválení záměru č. 5/2015
a 1/2016 na prodej pozemku

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Kramář, Nováková)
Výše 90,- Kč/m2
Hlasování: pro 3 (Kubíček, Hojný, Mencl)
Usnesení č. 5/2/2016
Zastupitelé obce stanovují cenu za prodej
pozemků, které budou přičleněny ke
stavebním pozemkům nových vlastníků
(kupujících) ve výši 100,- Kč/m2. Cena je
platná od 17. 02. 2016.

Bod č. 7: Schválení smlouvy s Khk o
poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost
Starosta předložil zastupitelům návrh
smlouvy o poskytnutí příspěvku na dopravní
obslužnost pro rok 2016.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
smlouvy s Khk na dopravní obslužnost pro
rok 2016 ve výši 1.477,- Kč a pověřuje
starostu k uzavření a podpisu smlouvy.

Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení záměr č. 5/2015 a 1/2016 o prodeji
pozemků. Prodej pozemků bude na základě
žádosti z roku 2015 za cenu platnou v r.
2015, tj. 30,- Kč/m2
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/2/2016
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č.
5/2015 a 1/2016 o prodeji pozemků a
pověřují starostu k případnému sepsání a
podpisu kupních smluv.

Bod č. 8: aktualizace smlouvy – Kooperativa

Bod č. 6: Stanovení ceny za prodej
nestavebních pozemků (zahrady a
ostatní plochy)

Starosta obce předložil zastupitelům návrh
darovací smlouvy s Oblastní charitou
Červený Kostelec. Návrh je ve výši 5.000,Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/2/2016
Zastupitelé obce souhlasí s návrhem
darovací smlouvy s Oblastní charitou
Červený Kostelec ve výši 5.000,- Kč a
pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Pan starosta předložil zastupitelům nový
znalecký posudek pro stanovení ceny na
pozemky v obci, které budou přičleněny ke
stavebním pozemkům nových vlastníků
(kupujících). Znalecký posudek ohodnotil
tyto pozemky v ceně 97,70 Kč/m2.
Hlasováno bylo pro dva návrhy stanovení
nové prodejní ceny (obvyklé).
Výše 100,- Kč/m2
Hlasování: pro 5 (Végsö, Jelen, Prause,

Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem
smlouvy č. 1 - pojištění Kooperativa.
Dodatkem se navyšuje stávající pojištění o
povinné ručení na sekací traktůrek, pojištění
majetku se změnou stavby OÚ a připojištění
skel. Celková částka pojištění je 37.600,Kč/ročně.

Bod č. 9: Darovací smlouva s Oblastní
charitou Červený Kostelec

Bod č. 10: Schválení dodatku smlouvy
č. 4 se spol. Odeko na rok 2016
Zastupitelům byl předložen dodatek č. 4 ke
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smlouvě č. 8/2013 na zajišťování služeb
spol. Odeko.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 8/2/2016
Zastupitelé obce schvalují dodatek smlouvy
č. 4 ke smlouvě č. 8/2013 se spol. Odeko a
pověřují starostu k podpisu dodatku.

Bod č. 11: 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 2015 (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 za
druhé pololetí 2015 (viz zápis z kontroly v
příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek
kontroly kontrolního výboru na obci
Bolehošť.

Bod č. 12: Zpráva o provedených inventurách obce a příspěvkové organizace + vyřazení majetku
Pan starosta seznámil přítomné s výsledkem
provedených inventur za rok 2015.
Zároveň byl zastupitelům předložen návrh
na vyřazení starého fotoaparátu z majetku
školy v ceně 3.060,- Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 9/2/2016
Zastupitelé obce schvalují vyřazení
fotoaparátu Olympus z důvodu zastaralé
technologie.

Bod č. 13: pověření k zadání poptávky na dokumentaci
a) chodníky 1. etapa
b) sociální zařízení s ČOV v ZŠ
c) zpevněné plochy a oplocení u OÚ
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 10/2/2016
Zastupitelé obce pověřují starostu k zadání
poptávkovému řízení ke zpracování
projektové dokumentace na chodníky,
sociální zařízení s ČOV v ZŠ, zpevněné
plochy a oplocení u OÚ.

Bod č. 14: kontrola nakládání
s odpady u podnikatelů a následně u
občanů
Přítomní
byli seznámeni s možností
provádění kontrol nakládání s odpady.
Kontroly budou prováděny v 1. kole u
podnikatelů a následně i u občanů.

Bod č. 15: ostatní
a) informace
o dočasném uzavření
knihovny
b) novinky na webových stránkách obce
o nabídka pracovních míst v regionu
o společenský kalendář akcí
o odkaz na video z pohádky Mrazík
(vystoupení žáků ZŠ Bolehošť)
o informace o odpadech
o kotlíkové dotace
o možnost registrace zdarma k zasílání
novinek z webu obce
c) připojení
k mezinárodní
kampani
„Vlajka pro Tibet“
d) informace o poškozování kol u
vlakového nádraží – žádost o informace
e) možnosti snížení jističe v restauraci
obecního hostince

Bod č. 16: Diskuze
Bod č. 17: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 19.50 hod. ukončil.

Zápis č. 3/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 22. 3. 2016
na obecním úřadu v 17 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: 1 Hynek Černý – dovolená, L.
Nováková - zaměstnání
Ověřovatelé zápisu: P. Mencl, M. Végsö
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Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: Mgr. Hana Boukalová, Jan Baše, Jiří
Netík, Milan Ježek

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. Mencl, M. Végsö.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/3/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Mencla 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 a změn (bod č. 7, 14).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/3/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 2/2016
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č.
1/2016
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 1/2016 (viz příloha), které bylo
schváleno starostou obce. Zastupitelé byli
seznámeni s RO č. 1/2016.

Bod č. 5: Směrnice a náklady na dítě
v MŠ
Zastupitelé byli seznámeni se změnou výše
úplaty na žáka v MŠ a se Směrnicí ke
stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole a o
podmínkách splatnosti úplaty ve šk. roce
2016/2017.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Bod č. 6: Organizace výuky 2016/17 v
ZŠ
Zastupitelé byli seznámeni se změnou
organizace výuky pro školní rok 2016/17.
Dále paní ředitelka předložila přítomným
písemnou zprávu o provedené kontrole
BOZP. Závěr byl velmi pozitivní ve
prospěch školy i zřizovatele, neboť nebyly
shledány žádné závady a celkově byl provoz
školy hodnocen s pochvalou.

Bod č. 7: Veřejnoprávní smlouva
s městem Kostelec n. O.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení
žádost o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy na přenesenou
působnost k agendě speciálního stavebního
úřadu ve věcech komunikací.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/3/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
udělení
souhlasu
s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s městem Kostelec
n. O. na přenesenou působnost k agendě
speciálního stavebního úřadu ve věcech
komunikací.
Dále starosta předložil zastupitelům
veřejnoprávní smlouvu na přenesenou
působnost k agendě speciálního stavebního
úřadu ve věcech komunikací, s městem
Kostelec n. O.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/3/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní
smlouvu
na
přenesenou působnost
k agendě speciálního stavebního úřadu ve
věcech komunikací, s městem Kostelec n.
O.

Bod č. 8: Záměr obce k prodeji pozemků č. 2/2016
Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení záměr obce č. 2/2016 o prodeji
pozemků (zahrad). Prodej pozemků bude na
základě žádostí z roku 2015 za cenu platnou
v r. 2015, tj. 30,- Kč/m2.
Hlasování: pro 7 : proti 0
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Usnesení č. 5/3/2016
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č.
2/2016 o prodeji pozemků a pověřují
starostu k případnému sepsání a podpisu
kupních smluv.

Bod č. 9: úprava OZV
Starosta obce předložil zastupitelům úpravy
OZV č. 2/2015 a 3/2015, které zahrnovaly
poznámky z Ministerstva vnitra ČR, odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly. Dále
navrhl upravené vyhlášky schválit jako nové
vyhlášky označené č. 1/2016 a 2/2016.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/3/2016
Zastupitelé obce schvalují obecně závaznou
vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 7/3/2016
Zastupitelé obce schvalují obecně závaznou
vyhlášku č.2/2016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Bolehošť.

Bod č. 10: Dotační projekt – efektivní
veřejná správa
Zastupitelé byli seznámeni s aktuálními
dotačními tituly, které byly počátkem tohoto
roku vypsány. Zároveň jim byla předložena
možnost využití dotačního projektu týkající
se efektivní veřejné správy. Zastupitelé
projednali možnosti využití tohoto projektu a
shodli se na účelnosti pro naši obec.
S ohledem na další připravované projekty
v tomto roce došli k závěru, že nevyužijí
první výzvy na získání dotace.

Bod č. 11: NIBE – prodloužení záruky
Starosta obce seznámil přítomné s možností
získání prodloužené záruky na tepelné
čerpadlo NIBE umístěné v objektu OÚ, + 5
let na kompletní servis, tedy celkem 10 let
na služby, náhradní díly vč. kompresoru.

Cena za prodloužení záruky je 3 000 Kč bez
DPH.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 8/3/2016
Zastupitelé obce schvalují prodloužení
záruční lhůty na tepelné čerpadlo NIBE,
umístěné v objektu OÚ a pověřují starostu
k zajištění této záruky.

Bod č. 12: Zpráva o provedených inventurách obce a příspěvkové organizace
Na základě doporučení inventarizačních
komisí a závěrečné inventurní zprávy za rok
2015 seznámil pan starosta přítomné
s možností úpravy členění kontrolních
komisí a kontrolovaných účtů pro kontrolu
za rok 2016.

Bod č. 13: Zadání projektové dokumentace
a) chodníky 1. etapa – starosta seznámil
zastupitele
s připravenými
zadávacími
podmínkami
b) sociální zařízení + ČOV v ZŠ – byla
oslovena projektantka pí. Ing. Chadimová –
termín schůzky je domluven na 4/2016
c) zpevněné plochy a oplocení u OÚ – bude
řešeno následně

Bod č. 14: ostatní
a) Zastupitelé
byli
seznámeni
se
zpracovaným Plánem péče o stromovou
zeleň a se zadáním první části poptávky
na jejich údržbu (jedná se o prvních
devět stromů s vysokou naléhavostí
údržby). Osloveny byly dvě firmy:
Arboplan s.r.o. Hořice a Akebia
Albrechtice n. O. Po zhodnocení obou
nabídek byla vybrána firma Akebia
Albrechtice n. O.,
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 9/3/2016
Zastupitelé obce schvalují zadání 1.
části údržby stromů firmě Akebia
Albrechtice n. O., se kterou pan
starosta dojedná realizaci projektu,
případně uzavře smlouvu o dílo.
b) Seznámení s postupem jednání o odkupu
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c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

pozemku a zřízení práva služebnosti u
OÚ s p. Havrdou. Právní zástupce
připravuje podklady pro uzavření
smlouvy.
Zaměření pozemku na hřišti před OÚ a
jednání o odkoupení tohoto pozemku.
Zastupitelé
jednali
o
žádosti
provozovatele
Obecního
hostince,
k využití volné kůlny za Obecním
hostincem.
Byli pozváni zástupci SDH k projednání
termínu a programu Dne otevřených
dveří OÚ a hasičské zbrojnice. Termín
byl stanoven na 15. 5. 2016 od 14h.
Připraveny budou pozvánky, které SDH
osobně předá pozvaným hostům.
Podrobný program bude zpracován.
Zastupitelé připomenuli nabídku a
dohodu k odstranění bývalé autobusové
zastávky v B. Lhotě. Původně měla být
odstraněna na podzim a následně do
konce února 2016. Poslední nabídka
darování / odstranění této kovové
zastávky byla dohodnuta v termínu do
16. 4. 2016 (termín sběru železného
odpadu).
Akce „Zelená sobota“ je stanovena na
termín celorepublikové akce „Ukliďme
Česko 2016“ na 16. 4. 2016.
Podání zprávy ke stavu obecního lesu.
Zastupitelé uložili P. Prausovi a M.
Kramářovi, aby prověřili situaci
v obecním lese a podali zprávu na
příštím zasedání zastupitelů.
Zastupitelé uložili P. Prausovi a P.
Menclovi, aby projednali uvolnění
obecní komunikace na pozemku p. č.
1626 v Lipinách, která je v současné
době zaplocena.
Aktuální stav jednání s MS o liškách.
Pan Prause seznámil přítomné se
stanoviskem, které dalo MS na jejich
výroční schůzi. Problém s odchytem
bude MS sdružení řešit na pracovní
schůzce. Termín ani případný výsledek

Bolehošťský ZPRAVODAJ
zatím nebyl obci sdělen.
k) Umístění uvítacích cedulí při vjezdech
do obce. Bude zajištěno během jara.
l) Jističe v obecním hostinci a navazující
platby. Po projednání s provozovatelem
hostince bude ponechán stávající stav.
m) Umístění kontejnerů na „měkký“
bioodpad. Zastupitelé potvrdili stejný
stav jako v předchozím roce.
n) Informace
k projektu
„POŠTA
PARTNER“. Starosta seznámil přítomné
s uvedeným projektem a plánovaným
jednáním se zástupci České pošty
v následujících
týdnech,
ohledně
pobočky pošty v Bolehošti.
o) Zadání zaměření pozemků podél
komunikace Královéhradeckého kraje.
Geodetické práce budou zadány panu
Jírovi, který v současné době s obcí
spolupracuje. U zaměřených pozemků
bude podána žádost na bezúplatný
převod od Khk.

Bod č. 15: Diskuze
Bod č. 16: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21.15 hod. ukončil.

Činnost v obci








stěhování technického zařízení a vybavení do nových prostorů OÚ
předání hasičské zbrojnice po přestavbě
členům JSDH a SDH
zimní řez poškozených částí stromů a
keřů, vč. odstranění jejich částí, které
bránili v užívání chodníků, komunikací
nebo údržbě další zeleně
drobné lokální opravy chodníků
úklid inertního posypu z krajnic komunikací
běžná zimní údržba chodníků

Strana - 10 Vydání 4/2014

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Skladba příjmů a výdajů rozpočtu obce na rok 2016
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 16. února 2016 v Obecním hostinci,
byl mj. schválen i rozpočet obce na rok 2016. Návrh rozpočtu byl předem zveřejněn na úředních
deskách obce, kde se s ním mohli seznámit občané. Pro přehled zde ještě uvádíme skladbu příjmů a výdajů, které vycházejí ze schváleného rozpočtu.
1 - Daňové příjmy
2 - Nedaňové příjmy
3 - Kapitálové příjmy
4 - Přijaté transfery

6 192 100 Kč
892 758 Kč
1 350 000 Kč
98 100 Kč

PŘÍJMY CELKEM

8 532 958 Kč

5 - Provozní výdaje (běžné)

5 383 247 Kč

2 - průmysl a hospodaření (doprav. a vod. hosp.)
3 - služby pro obyvatele

697 167 Kč
2 573 500 Kč

31 - školství a vzdělávání
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
34 - tělovýchova a zájmová činnost

615 900 Kč
363 000 Kč
58 000 Kč

36 - bydlení, komunální služby a územ. roz.
37 - ochrana životního prostředí

829 600 Kč
707 000 Kč

4 - sociální služby a politika zaměstnanosti
5 - bezpečnost státu a právní ochrana
6 - všeobecná veřejná správa a služby

15 000 Kč
91 000 Kč
2 006 580 Kč

61 - státní moc, st. správa, územ. samospráva
63 - finanční operace
64 - ostatní činnost
6 - Kapitálové výdaje (investiční)
2 - průmysl a hospodaření

1 943 200 Kč
47 000 Kč
16 380 Kč
1 569 269 Kč
280 000 Kč

3 - služby pro obyvatele
31 - školství a vzdělávání
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky

1 289 269 Kč
650 000 Kč
80 000 Kč

36 - bydlení, komunální služby a územ. rozvoj
37 - ochrana životního prostředí
8 - Dlouhodobé financování - splátka jistiny

419 269 Kč
140 000 Kč
2 058 523 Kč

VÝDAJE CELKEM

9 011 039 Kč

Odpadové hospodářství
V minulém vydání zpravodaje jsme zde zveřejnili přehled odevzdaných odpadů a také výpočet nákladů za poslední roky. Za rok 2015 ovšem chyběly konečné výsledky. Proto vkládáme
tuto tabulku znovu vč. konečného množství a nákladů na odpady v roce 2015.
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S ohledem na časté dotazy, proč zrovna u nás platíme „tak vysoké poplatky za odpady“,
uvádím ještě několik příkladů z okolních obcí a měst pro porovnání. Především je evidentní
velké množství odevzdaných odpadů na obyvatele.
Bolehošť
poplatky 2016 650 Kč/ob.
množství SKO v 2015 - 291 kg/ob
Albrechtice n. O.
660 Kč/ob.
271 kg/ob
Týniště n. O.
600 Kč/ob.
199 kg/ob
Lípa n. O.
600 Kč/ob.
276 kg/ob
Třebechovice p. O.
cena za týdenní svoz – 3 400,- Kč/popelnici/rok
cena za čtrnáctidenní svoz – 1 900,- Kč/popelnici/rok
jedn.
2016
2015
2014
2010
množ.
separovaný odpad

směsný kom. odpad (SKO)

154,34

150,45

176,98 t

sklo bílé

1,54

1,33

1,72 t

sklo bar.

2,24

2,40

3,10 t

papír

6,04

1,75

4,10 t

plasty

6,26

6,29

4,12 t

kovy

0,49

0,00

0,00 t

BRKO
nebezpečný

1,38

textil
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.

t

10,13

předpoklad při
stejném objemu odpadu
990 Kč

0,89

? t

2,37

1,79

t

184,79

163,11

190,02 t

531

532

290,66

282,80

328,96 kg

538

31,21

22,13

24,24 kg

předpoklad
216,74

237,27

269,73 kg

141,17

162,53

148,04 kg

356,72

423,04

386,46 kg

500 Kč

500 Kč

500 Kč

491 461 Kč

452 007 Kč

426 350 Kč

926 Kč

850 Kč

792 Kč

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Rekonstrukce společenského sálu
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Obec Bolehošť oznamujeme návštěvníkům společenského sálu při Obecním hostinci
v Bolehošti, a především zájemcům o pronájem, že z důvodu jeho plánované rekonstrukce bude
v průběhu 4/2016 – 9/2016 provoz omezen a v průběhu jednotlivých stavebních prací bude objekt zcela uzavřen. V této době nebude umožněn pronájem sálu.

Akce „Ukliďme Česko 2016“
I tento rok se naše obec připojí k celorepublikové akci „UKLIĎME ČESKO 2016“, která
proběhne v sobotu 16. dubna 2016. Cílem této akce je odstranit z přírody to, co tam jiní zanechali. Ulevit životnímu prostředí a zároveň uklidit okolí svých bydlišť. Této akce se může dobrovolně zúčastnit kdokoliv bez ohledu na věk. Děti s rodiči, senioři nebo místní spolky. V naší
obci tuto akci organizujeme již po čtvrté. V celé ČR je aktuálně hlášeno cca 1 300 úklidových
akcí. Zapojte se i VY  Více informací v letácích a na webových stránkách obce nebo
www.uklidmecesko.cz.

Údržba stromů
Obec si nechala zpracovat odbornou firmou
ARBOPlan „Plán péče o stromovou zeleň“, který obsahuje inventarizaci, analýzu a plán péče o vybraných 25 kusů
stromů rostoucích na veřejném prostranství.
S ohledem na zjištěný stav některých stromů,
které vyžadují neodkladný odborný zásah, bude první část
údržby
probíhat
v nejbližší
možné
době. Práce bude
provádět firma Akebia. Žádáme tímto
občany, aby bě-

hem uvedených prací
dbali zvýšené pozornosti a nezasahovali
do jejich činnosti.
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Milí čtenáři, ani v dalším vydání Bolehošťského zpravodaje Vás nepřipravíme o odpovědi na Vaše otázky, které jsme od Vás vyslechli. Tak jdeme na to, pane starosto.

Otázka č. 1: V lednu nám bylo nahlášeno několik nesvítících lamp veřejného osvětlení. Občané se dotazovali, proč nebyly lampy ihned opraveny.
Odpověď: Důvod je pouze jediný. Jelikož nemáme zaměstnaného vlastního elektrikáře ani nevlastníme potřebnou techniku na výškové práce, tyto služby zajišťujeme externě stejně jako
ostatní obce. Aby byla oprava ekonomická, vždy vyčkáváme na společnou opravu několika svítidel. Jsme samozřejmě rádi, když nám tyto poruchy hlásíte, abychom mohli včas zajistit opravu.

Otázka č. 2: Na veřejném zasedání v OH i po něm stále občané probírají výši poplatků a smysl třídění odpadů. Někteří říkají, že máme nejdražší poplatky v kraji
nebo dokonce v celé ČR. Tak nám asi již naposledy upřesněte odpověď na toto
téma.
Odpověď: Otázka odpadů je a nadále bude velmi diskutovaným tématem nejen v naší obci.
Mnoho informací ohledně stanovení ceny a množství odpadu z naší obce bylo uvedeno ve zpravodaji i na veřejném zasedání. Tuto otázku řešíme také na úrovni jednotlivých obcí i na svozové
společnosti Odeko (které jsme spoluvlastníky). V poslední době se tato otázka řešila i
v parlamentu ČR. Náklady na ukládání a likvidaci SKO (směsného komunálního odpadu) rostou
především s rostoucí výší poplatku za skládkovné. Pokud jde o naši obec, zastupitelé měli snahu
nabídnout občanům udržení stejné výše poplatku za předpokladu snižování objemu SKO větším
tříděním. Za posledních 6 let byla na rozdíl od většiny okolních obcí a měst výše poplatku stejná.
Jelikož množství SKO zůstalo za tyto roky prakticky stejné a naopak náklady za likvidaci odpadu
se zvyšují, bylo již nutné upravit výši poplatku. Hlavním řešením, jak udržet výši poplatku za
odpady je trvalé snižování množství SKO, který produkujeme. Je pravda, poplatek byl nyní navýšen více než v okolí. Na druhou stranu občané během posledních 6 let ušetřili, neboť se poplatek v naší obci nezvyšoval. Také je pravda, že mnohé obce a města mají poplatky nižší o 100,
někde i 200 Kč. Tato města ovšem obvykle nedoplácejí na občany více než u nás, ale odevzdávají v porovnání s naší obcí až o 1/3 méně SKO na občana a až dvojnásobek tříděného odpadu.
S ohledem na téměř největší množství odevzdaného SKO v regionu, je v Bolehošti výše poplatku
zcela srovnatelná s jinými obcemi a městy. Naopak, některá města a obce, kde využívají služeb
jiných svozových společnosti a mají odlišný systém sběru SKO (smlouvy, známky), mají
v přepočtu na občana a počet svozů mnohem vyšší platby.

Otázka č. 3 : na veřejném zasedání v OH byly také vzneseny dotazy ohledně volného pohybu lišek v obci a škody jimi způsobené. Občané se ptají, jak se tato záležitost řešila dále.
Odpověď: Proběhlo jednání s odborem životního prostředí při MÚ Kostelec n. O., společně se
zástupcem MS Bolehošť. Výsledek místního šetření je, že obec Bolehošť navrhuje dohodu a spolupráci s MS Bolehošť na odlov lišek v zastavěné části obce. Obec navrhla finančně se podílet
na nákupu odchytových zařízení s ohledem na jejich absenci v MS. Za MS Bolehošť byl vydán
příslib zvýšení odlovu na honebních pozemcích (mimo zastavěnou část obce). MS bude dále projednávat a informovat obec o dalším postupu odlovu lišek v zastavěné části obce.
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Děkuji tímto panu starostovi za odpovědi, Vám čtenářům za přízeň a položené otázky.
připravila Zdeňka Andržová

Šest obcí se bavilo
Skvělá zábava čekala občany obcí Bolehošť, Ledce, Očelice, Přepychy, Jílovice a Vysoký Újezd, kteří přišli na svůj již 14. reprezentační Společenský ples. Slavnostní večer,
který se konal v sobotu 30. ledna ve společenském sále Obecního hostince v Bolehošti, zahájil
po 20. hodině starosta obce Bolehošť Petr Kubíček. Jak bývá na tomto plese zvykem, pořadatelé
vždy připraví bohatou výzdobu. Pro letošek ve stylu „Tančíme pod hvězdným nebem“. Hlavní
aranžérkou výzdoby byla opět paní Mgr. Hana Šimánová.
Tančící dámy i pány po celý večer doprovázela hudební skupina DYNAMIC. V průběhu
tanečního programu vystoupil taneční klub AKCENT z Dobrušky se svou plesovou sestavou.
Dále se také představily mažoretky TYRKYS, rovněž z Dobrušky, s úžasnou světelnou show.
Pro tento okamžik zajistili pořadatelé úplnou tmu, aby vynikly světelné efekty tančících děvčat.
Obě vystoupení sklidila zasloužený potlesk a obdiv přihlížejících hostů.
Na všech plesech bývá zvykem i tombola, a ne jinak tomu bylo i zde. Navíc pořadatelé
připravili i speciální půlnoční soutěž o ty nejlepší ceny. A jelikož se pořádal 14. ročník této akce, v nabídce bylo i stejné množství tzv. TOP cen. Pro příklad mohu uvést, že v nabídce byl
např. kávovar, kuchyňský mixér nebo devítikilový dort ve tvaru místní zvoničky.
Součástí objektu je i místní restaurace. Hosté si tedy mohli pochutnat na večerním menu a
široké nabídce dalšího občerstvení.
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Přesto, že se ples přehoupl do své závěrečné části, tanečnice a tanečníci parket neopouštěli. Všichni se bavili při standardních, latinsko-amerických i moderních tancích. Před třetí hodinou ranní zazněly ještě skladby od skupin Kabát, Katapult nebo Walda Gang, které si návštěvníci hezky užili.
V tu dobu byl připraven již poslední rozvozový autobus, který odvezl hosty několika směry. Stejný autobus mohli návštěvníci využít i při cestě na ples. Pro tento večer tak měli volno
nejen řidiči, ale i jejich plechoví miláčci.
Slovy pořadatelů hodnotíme i tento ročník plesu jako velmi povedený. Několik volných
židlí by se sice našlo, ale atmosféra byla po celý večer skvělá. Tímto děkujeme všem partnerům
a pořadatelům za podporu.
příspěvek připravil Petr Kubíček

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 16 Vydání 2/2016

Strana - 17 Vydání 2/2016

Bolehošťský ZPRAVODAJ
I Bohové z Olympu mají svou adresu
V pátek 18. března jsme mohli v Bolehošti opět „zajít na divadlo“. Hra divadelního spolku
Na Tahu z Červeného Kostelce v režii Vlastimila Klepáčka se odehrává na Olympu a v malém
městě kdekoliv a kdykoliv je Vám libo, neboť jak říká bůh Merkur: „Nezáleží na jménu obce,
lidi, lidi, ti jsou všude stejní…“
Mytologická komedie dvojice V + W „Nebe na zemi“ o slabostech lidských přilákala do
Obecního hostince přes šedesát návštěvníků z Bolehoště i okolních obcí, kteří odcházeli domů
s úsměvem a pěkným kulturním zážitkem. Opět bylo možné zdarma využít svozový autobus.
připravil Hynek Černý
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Duchové pobavili
diváky
Ač bylo „apríla“, věřte, že v Bolehošti se zjevili duchové!
V pátek 1. dubna se totiž konalo druhé představení Bolehošťského divadelního jara. S
hrou Hodina duchů k nám poprvé zavítal nedaleký divadelní soubor SYMPOSION
z Třebechovic p. O.
Pět Švandrlíkových povídek, ve kterých se snoubilo hrůzostrašné vyprávění s nadsázkou a
vtipem, sehráli na výbornou herci třebechovického souboru. Divadelní hra, z prostředí duchů,
diváky střídavě mrazila i rozesmála.
Představení
si
nenechalo ujít asi 70
návštěvníků
z Bolehoště, z okolních
obcí a tentokrát i děti.
Duchové
tak
udělali krásnou tečku
za letošním divadelním
jarem a nyní se již budeme těšit na divadelní
podzim. Ovšem to už v
zrekonstruovaném společenském sále.
připravil Petr Kubíček
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Cestopisná přednáška U. S. ROUTE 66
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Pro všechny cestovatele, motorkáře i obdivovatele dalekých krajin byla určená cestopisná
přednáška U. S. ROUTE 66. Přednášejícími byli dva Miroslavové, PharmDr. M. Kubeček a
MUDr. M. Végsö, kteří za tři týdny projeli na motorkách USA od Michiganského jezera až k
východnímu pobřeží Tichého oceánu.
Když se řekne ROUTE 66 (silnice č. 66) nebo také The Main Street of America (hlavní
silnice Ameriky) či The Mother Road (matka silnic), mnozí nevědí, co to vůbec znamená a jiní o
její návštěvě sní. Tak tedy. Byla to první mezistátní dálnice v Americe od roku 1926. Vedla z
Chicaga, přes Missouri, Kansas, Oklahomu, Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii, kde v
Los Angeles končila. Měřila celkem 3 940 km. Route 66 byla v roce 1985 nahrazena dnešními
dálnicemi a oficiálně vyřazena z amerického dálničního systému. Značná část vozovky ROUTE
66 byla rozšířena a použita při výstavbě nových dálnic. Díky snaze nadšenců v 90. letech je zbylá část (v místech, kde byly dálnice vedeny jinudy) stále k dispozici jako turistická atrakce pod
jménem „Historic Route 66“. Okolí původních úseků silnice se proto přizpůsobilo spíše turistům
než husté dopravě a projet si celou ROUTE 66 je lákadlem pro mnoho cestovatelů.
Dříve než pánové Mirek & Mirek začali s prezentací asi 600 fotografií, se nám svěřili, jak
vůbec došli k nápadu navštívit ROUTE 66.
Detaily z vyprávění vám zde popisovat nebudu, protože by na ně nestačil ani celý tento
zpravodaj. Kdo se zúčastnil, jistě nelitoval a dozvěděl se mnoho zajímavostí a zážitků z cest.
Díky fotografiím jsme tak mohli navštívit místa, kam se málokdo z nás dostane. A nyní pár zajímavostí z „výletu“. Oba pánové ujeli na půjčených motorkách 5 200 km. Za den ujeli nejvíce
495 km, celkem navštívili 10 států. Během cesty projeli sídla se třemi obyvateli, ale také s 10
mil. obyvatel (L.A.). A pro zajímavost ani teploty nebyly všude stejné, od 6°C do 43°C.
V příloze článku najdete mapu s vyznačenou trasou, tedy z Chicaga do Santa Monica (Los
Angeles) a několik fotografií k dobru.
připravil Petr Kubíček
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V předchozím vydání zpravodaje jsme nahlédli
do nalezené, ale značně poškozené kroniky
Českého svazu žen (ČSSŽ) v Bolehošti.

Kronika ČSŽ 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 jen jejich části.

Rok 1982
První akcí v roce byla výroční členská schůze, která se konala 15. 1. Předsedkyně organizace s.
Mitanová a kulturní referentka s. Bartoňová vyhodnotily aktivitu v předešlém roce. Jako host
vystoupil také předseda MNV s. Dusil, který přítomné seznámil s aktivitou a zájmovou činností
v obci a dále pochválil místní složku ČSSŽ za první místo v aktivitě konání akcí ve vesnici.
Dále vystoupil host s. Sarvaš s příslibem vytváření fotografií pro kroniku, s. Jelínková promluvila o významu této organizace, fondu solidarity, o světovém kongresu žen v Praze a o událostech
v kapitalistických státech.
Zájezd do Náchoda - dne 8.3. na estrádu k MDŽ. Zájezdu se zúčastnilo 45 žen.
Dětský karneval - organizace ho připravila na 14.3. K doprovodu hrála Vojenská kapela
z Týniště n. O. Samy členky přispěly do tomboly. Děti odcházely s radostí, že si mohly vyzkoušet
svůj temperament u hudby.
Sběr železa – 27. 3. ženy uskutečnily brigádu na sběr železného šrotu. Sebraly 43q a odpracovaly 37 hodin. Zúčastnilo se 10 členek.
Kurz šití – ženy nechtěly zůstat pozadu ani v zájmové činnosti. Kurzy proběhly ve dnech 13. - 15.
3. 4. se konaly ve dvou skupinách. V pondělky 6 členek + 4 nečlenky a v úterky 10 členek. Kurz
se konal v jídelně JZD a vedla ho s. Forejtková z Opočna. Organizace byla opravdu vydařená.
Brigády – 30. 4. vyrazilo 15 žen na úpravu
obce a výzdobu k 1.
máji. Dále 18. 5.
provedly okopávku
růží u pomníku a
MNV, což bylo také
závazkem organizace. Zúčastnilo se 7
členek a odpracováno bylo 13 hodin.
Další brigáda byla
19. 6. na úpravu prostranství před MNV a
k přípravě Dětského
dne.
Kritické přiznání –
učinily členky, které
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vyhlásily brigádu na 21. 5. do zahrady JZD. Zde měly pomáhat při plení skleníků. Zúčastnily se
ovšem jen 4 ženy a odpracovaly 8 hodin.
Mírový oheň – kterého se ženy zúčastnily jako dohlížecí výbor. Akce byla určena především pro
děti. Opékaly se buřty a dětem se akce moc líbila. Proto připravily podobnou akci i na 5. 6.
v Lipinách. Na programu byly dětské hry a soutěže. Vyvrcholením bylo podpálení táboráku, u
kterého se ženy se svými rodinami pobavily.
Vítání občánků – pořádal ho ČSOZ, kterého se zúčastnily i členky této složky.
Předávání občanských průkazů na MNV – členky se též zúčastnily.
Dětský den – konal se 20. 6. za pomoci dalších složek národní fronty. Ženy připravily tři soutěže
(skákání v pytli, pojídání cenného koláče, pojídání bonbónů na nitce). U skákání v pytli se pobavilo mnoho dětí různého věku. Děti si užily i pojídání koláče se zapečenou pětikorunou nebo
dvoukorunou. Poslední úkol, pojídání bonbónů na nitce, byl náročný a pro nejmenší děti takřka
nesplnitelný. Všechny složky udělaly pro děti maximum. Závazek v pořádání aktivit pro děti vychází. Dokladem byla i účast s. Mitanové na dětském táboře jako kuchařka.
Pochod přátelství – zúčastnily se 4 členky (s. Mitanová, Gottvaldová, Jelenová, Antošová). Pochod vedl z Bolehoště do Týniště n. O., kde je vítaly sovětské ženy. Účastníkům pochodu předaly
děti poděkovací lístek za ochranu míru a dětských her. Pochod se uskutečnil 16.10.
Rok úcty ke stáří – i u této akce se naše organizace snažila přičinit tím, že pro občany od 70 let
obstarala gratulace s poděkováním, co tato generace připravila pro život dnes. Součástí předání
byly i kytičky.
Výstava ručních prací – ženy ji uspořádaly v zasedací místnosti MNV. Ačkoliv byla výstava
v menší místnosti než loni, sešlo se dost zájemců. Výstava se našim občanům i těm z okolních
vesnic líbila. Zúčastnilo se 123 občanů.
Zájezd do Prahy – spojený s vánočním nákupem připravily ženy na 4.12. Zúčastnily se estrády
s populárními herci. Přidat se mohli i další příslušníci rodin našich žen. Celkem bylo 35 členek.
Vyhodnocovací schůze – svolaná na 17.12. vyhodnotila nejaktivnější členky. Ty obdržely dárkové balíčky a čokolády zakoupené členkami z vlastních fondů. Předsedkyně ženy seznámila se
splněním plánu a s činností na další rok. Sdělila, že bylo odpracováno 312 brig. hodin pro
MNV, 391 b. h. pro ČSŽ a 232 pro JZD. Stav pokladny na konci roku byl 2 531,60 Kč. Na závěr
byla diskuse a pohoštění, které si členky samy připravily.
připravil Petr Kubíček

Soutěž zpravodajů
Rychnovska
Po dvouleté přestávce byla opět koncem
minulého roku vyhlášena soutěž zpravodajů
Rychnovska. Jedná se o soutěž, kde si čtenáři vybírají ty nejlepší nebo také nejzajímavější zpravodaje našeho regionu. Aktuálně je již přihlášeno 37 zpravodajů z měst i obcí. Součástí tohoto
ročníku soutěže je také speciální téma „Kronika“. V samostatné soutěži jsou přihlášeny ty zpravodaje, kde se redaktoři vracejí k informacím a vzpomínkám ze starých kronik nebo jiných dochovaných dokumentů. V této soutěži je doposud nahlášeno 17 zpravodajů. Hodnotících kategorií bývá obvykle více a ceny udělují jednotliví partneři této akce. Letošními partnery jsou např.
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Královéhradecký kraj, Rychnovský deník, Senátor Parlamentu ČR JUDr. Miroslav Antl, Státní
okresní archiv Rychnov n. K., různá sdružení archivářů a kronikářů, časopisy Místní kultura,
Historický kaleidoskop, Moje země a dalších asi 15 partnerů. V průběhu tohoto roku se
v některých obcích uskuteční putovní výstava všech zpravodajů, která mj. dorazí i do naší obce.
Hlavní osobou, která tuto soutěž připravuje a organizačně zajišťuje, je paní Dagmar Honsnejmanová, knihovnice Knihovny U Mokřinky v nedaleké obci Mokré. Kdo by si chtěl prohlédnout elektronická vydání zpravodajů a podpořit tuto soutěž, může navštívit webové stránky
www.obecmokre.cz/zpravodaje2012.
Do soutěže zpravodajů Rychnovska i do soutěže
s tématem „Kronika“ je přihlášen i náš Bolehošťský zpravodaj. O dalším průběhu soutěží vás budeme informovat.

Rozpis služeb stomatologické lékař, služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum
služby

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

02.04.
03.04.
09.04.
10.04.
16.04.
17.04.
23.04.
24.04.
30.04.
01.05.
07.05.
08.05.
14.05.
15.05.
21.05.
22.05.
28. 05.
29.05.
04.06.
05.06.
11.06.
12. 06.
18.06.
19.06.
25.06.
26.06.
02.07.
03.07.

MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Borůvková Ver.
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Kašparová Dag.
MUDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina

ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Poliklinika, Mír. nám. 88, Týniště n. O.
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Voříškova 169, Vamberk
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov n. K.
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov n. K.
Kvasiny 145

494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 622 550
494 515 693
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 622 114
494 383 417
602 514 715
734 324 600
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174
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Senioři sobě
Projekt zaměřený nejen na seniory.
Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin
osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností.
Starší lidé, lidé se zdravotním handicapem, lidé důvěřiví,
lidé žijící osamoceně a slabé ženy se často stávají obětí
podvodníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami
dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich
obydlí. Podvodem nebo krádeží je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy se setkáváme i s fyzickým napadením.
Formou informačních letáků, informací v regionálních i celostátních médií, besed a přednášek jsou senioři a
další "ohrožené" osoby na tato nebezpečí upozorňováni,
bohužel trestných činů páchaných na nich neubývá.
Ministerstvo vnitra ČR proto připravilo projekt „Senioři sobě“. Informace k projektu jsou k dispozici např. na
stránkách Policie ČR, odkud také čerpáme podklady.
V tomto vydání zpravodaje se budeme věnovat dvěma otázkám:

A.

JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM.



Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte
si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a
chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank
či spořitelen je spolehlivější. Na ulici vybírejte peníze
za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu.
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte
žádné zálohy podomním prodejcům.











Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 26 Vydání 2/2016

B.

JAK ZABEZPEČIT MAJETEK



Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost, i když jdete
třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste doma.
Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků jako jsou např. bezpečnostní štít a profilová cylindrická vložka,
vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako
zábrana proti vysazení dveří.
Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také využití domácího
videotelefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních dveří (např. u rodinných domků, v nové panelové výstavbě).
Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo rekreaci), nezatahujte
rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne
rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak vytváříte zdání, že jste doma.
Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.
Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.
Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným zařízením pro
uzamčení řadicí páky nebo volantu. Je možné si opatřit i elektronické alarmy či imobilizéry zapalování.











Důležité kontakty
Policie ČR ........................................................................................................ 158
Městská policie.................................................................................................. 156
Záchranná služba ............................................................................................ 155
Hasičský záchranný sbor ................................................................................. 150
Jednotné evropské číslo tísňového volání ........................................................ 112
Život 90 Senior telefon ........................................................................800 157 157
Elpida – Linka seniorů .......................................................................800 200 007
Bílý kruh bezpečí ............................................................................... 257 371 110
Obecní úřad Bolehošť .........................................................................494 627 134
Odbor sociálních věcí – MÚ Kostelec n. Orlicí ..................................494 337 209
zdroj - Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR, připravil Petr Kubíček

Strana - 27 Vydání 2/2016

Bolehošťský ZPRAVODAJ
Novinky na webových stránkách obce

V dnešní době se stává internet běžnou součástí domácností, což potvrzují i statistiky. Zatímco před 10 lety bylo internetovým připojením vybaveno cca 20% domácností, dnes je to více
než 70%. V tomto ohledu rychle doháníme ostatní státy EU, i když se nacházíme stále ještě pod
průměrem. Ten je nyní asi na 80%.
Dnes tedy nejsou využívány tyto informační technologie pouze ve firmách, státní správě a
ve školách, ale stále více jej využívají právě domácnosti. A nejsou to jen lidé v produktivním
věku, kdo vlastní osobní počítač (případně tablet, chytrý telefon, aj.). Děti jej používají k výuce,
ke komunikaci s přáteli nebo pro zábavu. Přibývá také počet seniorů, kteří dohánějí své znalosti
v komunikaci přes internet a mnozí jsou již zdatnými uživateli svých domácích přístrojů.
Poznámky lidí, že počítače a internet jsou jen pro mladé, a že se již nebudou novými technologiemi zabývat, postupně mizí a stávají se spíše ojedinělé. Technologický pokrok nikdo nezastaví a jeho nevyužíváním obvykle omezují jen sami sebe.
Občas se s těmito hláškami setkáváme i my na úřadě. Občané, kteří nám sdělují, že nemají
přístup k aktuálním informacím o dění v obci, že nevěděli o některé připravované akci, nemohli
si přečíst nějakou vyhlášku nebo upozornění apod., jen potvrzují, že si přístup k těmto informacím sami omezují.
Ačkoliv je většina sdělení stále prezentována i přes pevná místa (úřední deska, informační
tabule, případně veřejný rozhlas), nejaktuálnější a nejvíce informací lze najít na internetu.
I z tohoto důvodu se stále aktualizují a rozšiřují webové stránky obcí a měst, vč. těch našich.
Návštěvnost webových stránek obce (www.obecbolehost.cz) se rok od roku zvyšuje a
stejně tak i počet aktualizací a nových informací zde zveřejněných. Denně na naše stránky
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vstoupí asi 90 návštěvníků a v době konání větších akcí otevře obecní stránky více než 250 návštěvníků denně.

Roční statistiky (k 15. 3. 2016)
Doručených zpráv z
AKTUALIT
2012
16 540
201 137
1 633
2013
27 917
753 053
2 030
2014
29 456
761 955
2 109
2015
35 195
905 716
3 068
2016
7 166
310 573
835
Jak bylo již výše napsáno, webové stránky obce se stále doplňují a rozšiřují. Pro vás, kteří
nenavštěvujete tyto stránky tak často nebo jste je ještě nikdy neotevřeli, uvedeme nyní několik
zajímavých novinek, které přibyly během posledních týdnů a měsíců:
 http://www.obecbolehost.cz/odpady - v levém sloupci je uveden
odkaz na stránku zabývající se odpady. Najdete zde vše o třídění
odpadů, stanovištích v obci, druhy odpadů a způsob jejich likvidace, mýty o odpadech, odpovědi na časté dotazy a důležité dokumenty.
 http://www.obecbolehost.cz/nabidky-prace-v-regionu - v levém sloupci, poslední položka
menu, vás odkáže na nabídky práce v regionu. Nabídky se aktualizují několikrát denně a výběr obsahuje náš region vč. okolních okresů a míst s dobrým dopravním spojením.
 KOTLÍKOVÉ DOTACE – opět v levém sloupci dole je umístěn odkaz na stránky Královehradeckého kraje věnované „kotlíkovým dotacím“. Ty jsou v našem kraji sice aktuálně vyčerpané, ovšem měly by se uvolnit ještě další finanční prostředky.
Doporučujeme tedy i nadále sledovat.
 PŘIDRUŽENÉ WEBY – pro změnu v pravém sloupci jsou uvedeny odkazy na facebookový
profil obce, kde jsou zveřejňovány kulturní akce nebo zajímavé novinové články. K odběru informací z FB se lze přihlásit, případně z těchto stránek nám také sdělit různé nápady. Budeme rádi,
když naše stránky podpoříte i svým hlasem. Další odkaz je na stránky YouTube, kde jsou
uložena videa z kulturních akcí a činnosti v obci. Fotografie, které se nevešly do galerií zveřejněných na obecních stránkách, jsou umístěny a setříděny na rajče.net. I tento odkaz zde
najdete.
 SOUTĚŽ ZPRAVODAJŮ – v pravém sloupci najdete také odkaz na stránky Soutěž zpravodajů Rychnovska. Soutěž byla vyhlášena koncem minulého roku a potrvá téměř celý tento
rok.
Kromě těchto novinek zde najdete i mnoho dalších zajímavých informací a dokumentů,
jako např. všechna vydání Bolehošťského zpravodaje, fotogalerie z různých akcí, informace o
škole, místních spolcích, obecním hostinci či místní knihovně. Dále je tu katalog místních firem,
mapy, turistické informace, dokumenty potřebné např. k vyřízení žádosti o kácení stromů, ubytování v okolí nebo vyhledávač kulturních akcí v regionu.
A pro vás, kteří nemáte možnost nebo čas sledovat naše stránky každý den, můžete využít služby zasílání aktualit
Datum

Počet návštěvníků

Zhlédnutých stránek
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nebo nových sdělení z úřední desky do svého emailu. Nastavení si můžete provést přímo na
stránkách obce. Stejně tak si můžete nastavit i zasílání obecních SMS zpráv s důležitými sděleními, která jsou uváděna v místním rozhlasu. Tyto SMS zprávy jsou zdarma.
připravil Petr Kubíček

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
88 let
75 let
68 let

Alena Janýrová
Josef Hroch
Petr Bartoň

91 let
85 let
85 let
84 let
84 let
82 let
82 let
82 let
75 let

Oldřich Holub
Jarmila Řičařová
Anežka Bartošová
Zdeněk Boukal
Jiří Bouška
Václav Hlávka
Josef Moravec
Zdeňka Bednářová
Josef Hroch

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.)

Zápis předškoláků
I když je teprve únor, ve škole už se připravujeme na další školní rok. Vše začíná zápisem do 1. ročníku. Ten letošní se uskutečnil
3. února. Do školy se postupně dostavilo šest
budoucích prvňáčků, aby paní učitelce předvedli, co všechno umí. Nepřišli sami, ale
v doprovodu rodičů a sourozenců.
Během patnácti minut stihl každý splnit několik úkolů. Například pojmenování některých
zvířat, poznávání ovoce a zeleniny, kreslení, stříhání, ale také prostírání k nedělnímu obědu.
Každý měl připravenou písničku nebo básničku, kterou předvedl. Je třeba říci, že všichni byli na
zápis výborně připraveni.
Po počátečním ostychu a nejistotě se děti při plnění úkolů rychle rozkoukaly a třídu
opouštěly s úsměvem a několika dárky, které jim budou připomínat tento významný den.
V září se budeme ve škole těšit na tyto prvňáčky: Elišku Řezníčkovou, Lukáše Vondráčka,
Kristýnu Kučerovou, Ondřeje Gottwalda, Emu Doležalovou a Jiřího Tobiáše.
Mgr. Jiřina Hejčlová
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Jackie and the Giant
Ke konci ledna jsme navštívili divadelní představení „Jackie and the Giant“. Herci z „The
Bear Educational Theatre“ předvedli zajímavou, téměř hodinovou podívanou v anglickém jazyce.
A co je „The Bear Educational Theatre“? Jedná se o mezinárodní divadelní a vzdělávací
společnost, která se specializuje na výuku angličtiny formou interaktivních divadelních představení. Účinkující tedy zapojovali do děje přímo diváky (děti), kteří své nápady a reakce (samozřejmě v anglickém jazyce) směřovali přímo na pódium.
O čem bylo představení? Zlý obr (the bad Giant) má rád děti, ale má je rád na talíři. Proto
děti musely na tohoto nenasytného tvora, který hovořil pouze anglicky, vyzrát. K tomu, aby je
obr nesnědl, jim pomáhala Jackie. Naštěstí se jim to podařilo a mohli se všichni vrátit zpátky do
školy.
Mgr. Hana Boukalová

Vztahy ve třídě
Chodit do školy neznamená jenom sedět v lavici a učit se násobilku nebo vyjmenovaná
slova. Je potřeba také naučit se vycházet se svými spolužáky, naučit se hledat nové kamarády a
mít ve třídě dobrý kolektiv, aby se nám co nejlépe pracovalo. Aktivity zaměřené právě na tato
témata si pro naše školáky připravila Mgr. Hana Zakouřilová v rámci programu primární prevence.
Ve čtvrtek 3. března si děti zahrály na první pohled „obyčejné“ hry, ale vše bylo trochu jinak. Zábavnou formou musely mezi sebou navzájem komunikovat, vymýšlet a domlouvat co
nejúspěšnější strategie řešení problémů, ale také být férové. Paní lektorka si připravila několik
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her s tím, že po každé následovala diskuse o tom, jak se děti chovaly, co bylo dobré nebo špatné.
Mnohdy bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se v zápalu hry všichni chovají - kdo je vůdce, kdo
nejlepší stratég, kdo umí prohrát a uznat výhru někoho lepšího.
Všichni si program velmi užili a myslím, že tato zkušenost nám pomůže udržovat ve škole
pohodovou a přátelskou atmosféru.
Mgr. Jiřina Hejčlová
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O činnosti sboru
Vážení spoluobčané a čtenáři, držíte
v ruce nové číslo zpravodaje a s ním novinky
z činnosti našeho sboru.
Naposledy jsme Vás informovali
o závodech v Ledcích, konaných 22.
srpna 2015, na kterých se naše děti
umístily na krásném 5. místě
z celkových 10 družstev.
Po prázdninách jsme navázali
pravidelnými tréninky dětí, které se
staly přípravou na podzimní část hry
Plamen. Společně s vedoucími dětí
SDH Záhornice jsme pro děti 26. září
připravili trasu kolem rybníku Nebeský, kde měly možnost si zopakovat
všechny disciplíny branného závodu

v týmech.
Branný
závod
hry
Plamen se loni
konal ve Slatině
nad
Zdobnicí 24.
října a mladší
děti na něm
obsadily vý-

borné 6. místo z celkem 48 nastoupených
hlídek. Starší děti se účastnily za družstvo
SDH Záhornice a s ním skončily na 14.
místě.
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28. listopadu jsme uspořádali již
tradiční Mikulášskou nadílku, které se
zúčastnily děti z širokého okolí. Tato nadílka byla obohacena divadelním předsta-

vením Základní školy v Bolehošti, jejíž
žáci si pod vedením paní Mgr. Hany
Boukalové a paní Mgr. Denisy Školní-

kové připravili inscenaci divadelní hry Mrazík. Rádi bychom
touto cestou poděkovali za nádherné představení.
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Na závěr roku jsme si
s dětmi užili vánoční besídku
v hasičské klubovně, na které
děti obdržely nová trička a
vánoční ozdoby se svými jmény.
Na činnost dětí jsme
v tomto roce obdrželi od obce
dotaci ve výši 20 000,- Kč a
od OSH Rychnov nad Kněžnou (v rámci projektu Královéhradeckého kraje „Podpora
celoroční činnosti organizací
pracujících s dětmi a mládeží s
regionální působností") se nám
podařilo získat dotaci ve výši
5 500,- Kč. Zbývající činnost
dětí byla financována z vlastních prostředků. Obě dotace byly
řádně a v termínu vyúčtovány.
Nový rok jsme tradičně zahájili valnou hromadou, konanou 9. ledna za přítomnosti 33
členů a 18 hostů, mezi nimiž byli zástupci okolních sborů (jmenovitě Přepych, Týniště nad Orlicí, Očelic, Ledců, Záhornice a Jílovic). Mezi dalšími hosty byl starosta obce Petr Kubíček, zástupce Sokola Lipiny pan Máslo a zástupce Agrospolu Bolehošť pan Kupka. Na výroční valné
hromadě se rozrostl náš výbor sboru a aktuálně je ve 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.
preventista: Jiří Netík
kulturní referent: Vojtěch Drašnar
Na této
valné hromadě
byla
udělena
stužka za věrnost Jitce Faltové a Janu
Moravcovi jako poděkování
za 30 a 50 let
činnosti pro náš
sbor.
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Zároveň jsme se
také zúčastnili valných
hromad
okolních
sborů. Navštívili jsme
Týniště nad
Orlicí, Ledce, Přepychy, Jílovice
a Očelice.

13. ledna proběhlo předání
zrekonstruované hasičské zbrojnice, která poskytne technické zázemí veškerému vozovému parku
výjezdové jednotky a vybavení
souvisejícímu s jejím provozem.
Dne 26. února se konal již
120. jubilejní hasičský ples, který
zahájil velitel Jan Ježek společně
s Miloslavem Řízkem. I letos hrála kapela STANĚK MUSIC, která
na sále připravila výbornou atmosféru. Pro
návštěvníky bylo připraveno také předtančení v podání skupiny
Bonstep z Hradce
Králové.
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Následující den 27.
února se konal
tradiční dětský
karneval, kterého se zúčastnily děti
s rodiči
z širokého
okolí. Karneval byl zahájen
předtančením

skupiny z Týniště nad Orlicí. Následně pro děti byla
připravena každoroční soutěž židličkovaná a mnohé
další, za které děti obdržely drobné odměny. I letos
jsme odměnili nejkrásnější masky ve 4 kategoriích (v
kategorii 0-3 roky zvítězila maska čarodějnice,
v kategorii 3-6 let maska rytíře, 6-18 let maska vodníka a v kategorii 18+ zebra ). K poslechu hráli HaPaLáci.
V následujících měsících připravujeme každoroční sběr železa, výlet s dětmi na Cikánské
toulky a 30. dubna Vás zveme na Pálení čarodějnic, které se bude konat na hřišti před obecním
úřadem. V květnu plánujeme znovu účast na pochodu Přes tři hrady a společně s SDH Záhornice jarní kolo hry Plamen konané v Jílovicích. Přijďte podpořit
naše družstva .
Závěrem bychom rádi poděkovali Královéhradeckému
kraji za finanční podporu v roce 2015, díky které jsme mohli
uskutečnit plánované projekty s našimi dětmi (Cikánské toulky,
pochod Přes tři hrady) a dovybavit je oblečením na závody.
Těšíme se na další spolupráci.
Za SDH Bolehošť kulturní referent Vojtěch Drašnar
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Činnost klubu

V sobotu 12. 3. proběhla v naší klubovně oslava svátku MDŽ. I když účast žen byla
poněkud menší, mužů, kteří přišli s kytičkou
přát, bylo dost. Za pořádající to byli zejména
zástupci KSČM, s pohádkou z Krkonoš přišel krajský zastupitel p. Lukášek, za obec vystoupil p.
P. Prause. Zejména pak muži, zástupci SK Sokola Lipiny, celé odpoledne vzorně obsluhovali
přítomné ženy a pochlubili se i svým kuchařským uměním – výborným řízkem. Vždy milé je, a i
tentokrát bylo, pěkné vystoupení dětí z naší školy - pásmo pro maminky. Víno se popíjelo, hudba hrála a pro pobavení přítomných si ženy-cvičenky Sokola připravily humornou scénku ze
svého cvičení. Za tónů hudby „za všechno může čas“ se řádně okostýmované přibelhaly, aby si
protáhly svá těla. Nemusely to ani příliš hrát, všechny jsou už v důchodovém věku, ale při další
hudbě“... já chci žít nonstop…“ to pořádně rozjely. Milá společnost, pěkné prostředí, dobré
jídlo a pití – tak lze charakterizovat průběh tohoto ženského mezinárodního svátku.
Hana Joštová
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„ZELENÁ SOBOTA“
16. 4. 2016
„UKLIĎME ČESKO“ + SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Obec zve občany,
kteří se chtějí dobrovolně zapojit
do jarního úklidu přírody a prostředí kolem nás,
aby přišli pomoci a přidali se tak k celorepublikové akci

„UKLIĎME ČESKO“.
Sejdeme se v 9:00h u obecního úřadu.
Akce je vhodná především pro rodiče s dětmi.
Na místě budou dobrovolníkům předány pytle na odpadky a další pokyny.
K dispozici bude i malé občerstvení.
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
bude probíhat v době 9-10 h u obecního úřadu
Uložit zde můžete POUZE předměty, které náleží do běžného směsného komunálního
odpadu, ale vzhledem k objemu se nevejde 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, biologického nebo stavebního 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.
Předměty, se kterými vzhledem k jejich hmotnosti nebo rozměrům nelze běžně manipulovat, mohou být vráceny k demontáži nebo dělení na menší díly.
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Jezdecká stáj Vesna Nepasice ‒ statek Lipiny nabízí svezení na
koni, dětský kroužek, možnost svezení v kočáře po okolí, dále
dle dohody spolupráce na akcích (např. dětský den, svatby).
Vozíme na spolehlivých koních, co jsou zvyklí na děti.
Dále nabízíme možnost dárkových poukazů
na jízdu v sedle nebo spřežení.
Kontakt: Lipiny 18, mobil 733 107 541

