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Ohlédnutí za rokem 2016
Vážení čtenáři Bolehošťského zpravodaje,
před námi je nový rok 2017. Rok se sedmičkou na konci. Přinese nám štěstí, bude
lepší? Tyto otázky si klademe každý rok. A vždy se díváme dopředu s cílem, najít něco pozitivního nebo alespoň bychom se tak dívat měli.
Dříve, nežli začneme hledět do budoucna, hodnotíme události z právě ukončeného
období a tím bývá předchozí rok. Mám-li hovořit o obci, myslím si, že základ života v obci a
její rozvoj je zdravý. Na společnost ovšem doléhají nešvary dnešní doby a to se samozřejmě promítá i do lidských potřeb, vztahů, společenského života a dalších oblastí. Mnoho lidí
dnes přijde domů, zavře dveře a o dění v obci se nezajímá. Čas a rozvoj nezastavíme, televizní, internetové či mobilní vysílače rušit nebudeme a nikoho omezovat ve svobodném
slovu také ne. Co ale každý může, je udělat si své místo k životu lepší, tedy podílet se společně na úpravě, rozvoji a kultuře v obci. To ovšem neznamená vzít koště a zamést kus ulice před domem, i když to jistě také pomůže. Jeden z mnoha příkladů jsou např. kulturní
akce v obci. To, že se obec nebo jiné místní organizace snaží nabízet občanům kulturní
program, neznamená, že je to jejich povinnost a že se do příprav nemohou zapojit další občané. Naopak. K přípravám větších akcí je zapotřebí desítky a někdy stovky dobrovolných
hodin. Pokud to obvykle dělá jen hrstka stále stejných „dobrodruhů“, je to časově náročné
a vyčerpávající. Bez spolupráce více lidí a organizací nelze některé akce ani připravit. O
tom, jak se nám tyto úkoly dařilo splnit, víte nejlépe vy, kteří v naší obci žijete. Samozřejmě, že člověk bez zájmu o společnost, bez snahy pomoci druhým a bez chuti podílet se na
rozvoji obce, umí obvykle jen pomlouvat, kritizovat a urážet druhé. Je skutečně hloupé až
drzé posmívat se např. pořadatelům, že svůj volný čas věnují druhým, často i dětem a seniorům.
A proč tuto společenskou otázku zmiňuji? Protože to jsou právě ty rozdíly
v kulturách jednotlivých vesnic. Např. při hodnocení v soutěži „Vesnice roku“. Obce, které
tuto přidanou hodnotu mají, si ten svůj „vesnický život“ užívají podstatně jinak. Rozvíjí
sousedské vztahy, udržují si okolí svých domů a přispívají k lepší kultuře své obce. A právě
tímto omezují nešvary dnešní doby.
Další hodnotící kapitolou bývají výdaje na opravy a stavby. Tento rok se peníze vynakládaly především na mnohé opravy. Vyměnilo se několik stovek metrů plotů, zrekonstruovaly se toalety ve škole, společenský sál v hostinci, sportoviště aj. Pracuje se na projektech, jako jsou nové úseky chodníků, zpevněné plochy a oplocení u úřadu, nová ČOV ve
škole, prodloužení vodovodu v Lipinách nebo revitalizace zeleně kolem pomníku a v jeho
okolí. Vše ale není jen o penězích. Jsou to také nápady a náměty občanů. Samozřejmě, že se
najdou občané, kteří přijdou jen s „nataženou rukou“ nebo stížností. Vítáme ovšem ty, kteří
přijdou s pomocí nebo s námětem na úpravu veřejného prostranství, kteří se starají o
stromy, udržují koryta potoků, upravují vjezdy před domy, sázejí stromy apod. Ne každý
nápad je samozřejmě snadno řešitelný. Za podobnou aktivitu jsme však velmi rádi.
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Při rozvoji a udržování kvality života v naší obci nesmíme také zapomenout na nezastupitelnou roli zájmových organizací. Jsem rád, že i přes všechny překážky současného
života a předpisů, se spolky snaží vyvíjet nějaké aktivity. Někdy se mohou názory organizací a obce rozcházet, ovšem ani to není důvod k rozmíškám a omezování jejich aktivit. Více lidí, více názorů. I zastupitelů je v obci devět a nakonec se musejí dohodnout. Měli bychom si také uvědomit, že členové spolků dělají svou činnost dobrovolně. Měla by tu proto
převažovat úzká spolupráce mezi jednotlivými spolky i obcí. Spolky sdružují za účelem
svého založení skupinu lidí, kteří kromě rozvíjení vlastní činnosti mohou společně pomoci
i obci. Naopak obec těmto organizacím pomáhá s jejich materiálními nebo finančními potřebami. Děkuji proto všem členům místních organizací, kteří se podílejí na rozvoji jejích
činnosti a aktivně spolupracují s obcí.
S příchodem nového roku děkuji všem, kteří se v roce 2016 snažili zlepšit život v naší
obci. Děkuji zastupitelům za jejich přístup, především při přípravách kulturních akcí, zaměstnancům obce za aktivitu a pomoc při plnění úkolů, paní ředitelce školy a dalším zaměstnancům školy za kvalitní práci a všem členům zájmových organizací za práci ve prospěch našich občanů.
Všem čtenářům přeji klidný a úspěšný rok 2017 a také aby si ho ve zdraví a pohodě
užili.
Petr Kubíček
starosta obce
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Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 8/2016
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Zápis č. 9/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 18. 10. 2016
v obecním hostinci v 17 hodin.
Přítomni:
8 členů zastupitelstva
Omluveni:
1 člen M. Végsö - nemoc
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: P. Mencl, P. Hojný
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 P. Mencl, P. Hojný.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Mencla a P. Hojného.

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, 11, 12).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 4: Zadání a výběr zhotovitele
projektové dokumentace „Výstavba
chodníků v Bolehošti – 2. etapa“
Pro projekt výstavby chodníků v Bolehošti –
2. etapa, osloveno bylo 7 firem (Optima, Mprojekt, Viaprojekt, ATK, Hronovský,
Projekt servis, Tomáš Rak.
Návrh zaslala pouze jedna firma – p.
Hronovský. Vzhledem k tomu, že na projekt
výstavby chodníků – 1. etapu byla vybrána
stejná firma, zastupitelé souhlasí s výběrem
této firmy i pro 2. etapu. Cena za projekt je
150.040 Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/9/2016
Zastupitelstvo obce vybralo na projekt
výstavby chodníků v Bolehošti – 2. etapu
firmu Hronovský a pověřují starostu
k zadání zhotovení projektu.

Bod č. 5: Podání žádosti o dotace
z POV Khk na rok 2017 a z MMR ČR
Pan starosta seznámil přítomné s možnostmi
čerpání dotací z POV Khk a z MMR ČR na
rok 2017. Navrženy byly:
Dotace z POV Khk na veřejnou zeleň a
úpravy u pomníku v hodnotě 250.000 Kč.
Dotace z MMR ČR na opravu místních
komunikací v hodnotě 700.000 Kč
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 4/9/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na
podání žádostí o dotace z POV Khk na
obnovu veřejné zeleně v hodnotě 250.000
Kč. Pověřují starostu obce k podání žádosti.
Usnesení č. 5/9/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na
podání žádostí o dotace z MMR ČR na
opravy místní komunikace v hodnotě
700.000 Kč. Pověřují starostu obce
k podání žádosti.

Bod č. 6: Znovu schválení záměru
obce č. 1/2014, resp. usnesení 4/6/2014
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o prodeji pozemku
Zastupitelům byl předložen ke znovu
schválení záměr obce č. 1/2014 z usnesení
4/6/2014 z důvodu velkého časového
odstupu mezi schválením a uskutečněným
prodejem pozemku.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/9/2016
Zastupitelstvo obce znovu schvaluje záměr
č. 1/2014 o prodeji pozemků p. č. 1611/5 a
st. 85/1 z usnesení 4/6/2014 a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 7: Zadání poptávkového řízení
na dodavatele stavby „Prodloužení
vodovodu v Lipinách“
Byly projednány podmínky zadání stavby na
prodloužení
vodovodu
v Lipinách.
Zastupitelé projednali obsah zadání a
dohodli se poptat stavební práce na vodovod
bez
položky
obnovy
komunikace.
Komunikace bude řešena komplexně v celé
ulici samostatně. Osloveny budou firmy:
AQUA Servis RK, TS Opočno, p. Štěpánek
Opočno, Jiří Rubáš.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/9/2016
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k zadání
poptávkového
řízení
na
prodloužení vodovodu v Lipinách, bez
položky obnovy komunikace.

Bod č. 8: Návrh pasportu komunikací
v obci Bolehošť
Zastupitelům byl předložen návrh pasportu
komunikací v obci Bolehošť. Tento návrh
byl bez připomínek a pan starosta dal
hlasovat o schválení.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 8/9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
pasportu komunikací v obci Bolehošť.

Bod č. 9: Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1624/1
Zastupitelům byl předložen návrh na
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s firmou ČEZ.
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elektřiny na pozemku p. č. 1624/1
v Lipinách pro účely nemovitosti na p. č.
1331/15.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 9/9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou ČEZ na
pozemku p. č. 1624/1 a pověřují starostu
k podpisu smlouvy.

Bod č. 10: Rozpočtové opatření č. 12 a
13/2016
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové
opatření č. 12/2016 (viz příloha) schválené
starostou obce, které berou na vědomí.
Dále bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 13/2016 (viz příloha).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 10/9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 13/2016.

Bod č. 11: Národní dotace – domovní
ČOV
Přítomní byli seznámení s podmínkami
dotace Národního programu Životního
prostředí na domovní ČOV. V současné
době s ohledem na termín podávání žádostí o
dotaci není obec na tento projekt připravena.
Možnost čerpání takovéto dotace budeme
sledovat i v dalších letech.

Bod č. 12: Schválení kupní smlouvy
na pozemek hřiště před Obecním
úřadem
Zastupitelům byl předložen návrh kupní
smlouvy na pozemek u hřiště před obecním
úřadem p. č. 203/4 za cenu 30 Kč za m2.
Pozemek byl oddělen od p. č. 203/1 a 203/2.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 11/9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvu na pozemek p. č. 203/4 hřiště před
Obecním úřadem a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.

Bod č. 13: ostatní
a) úprava rozpočtového výhledu 2015-2017
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Zastupitelům bude předložen návrh na
rozpočtový výhled 2017-2020 do
následujícího zasedání.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 12/9/2016
Zastupitelé
obce
schvalují
úpravu
rozpočtového výhledu 2015 – 2017.
b) informace k projektu „Rekonstrukce a
výstavba chodníku v Bolehošti – 1.
etapa“ - přítomní byli seznámeni
s pokračováním projektu, především pak
s časovým zdržením termínu předání
z důvodu schvalování smluv s Českou
poštou, Státním pozemkovým úřadem a
dalším 2. st. stavebním řízením
c) informace
k projektu
„Výstavba
parkovací plochy u OÚ“ - projekt je před
dokončením
d) informace k ukončeným projektům – pan
starosta zrekapituloval pro přítomné
ukončené projekty
e) informace k rekonstrukci společenského
sálu + nabídka na uzavření stropu na
schodišti
- strop na schodišti bude uzavřen
sádrokartonem a práce bude zadána
panu Janovi Bednářovi
- starosta obce podal informace
k celkové rekonstrukci sálu včetně
položek za jednotlivé opravy. A dále
sdělil, že rekonstrukce sálu byla
částečně financována z prostředků
Královehradeckého kraje
f) seznámení s provozem Společenského
sálu - přítomní byli seznámeni
s provozním
řádem,
ceníkem
a
podmínkami provozu a možnosti
zapůjčení sálu
g) informace k novým pravidlům při rušení
nočního klidu
h) informace k povinným kontrolám kotlů
na tuhá paliva - pan starosta vysvětlil
přítomným jaké podmínky a normy
budou nutné ke kontrolám kotlů na tuhá
paliva
i) porovnání
hospodaření
obcí
zastupitelům byla předložena zpráva o
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hospodaření naší obce vč. porovnání
s dalšími obcemi, která byla připravena
dle podkladů České spořitelny
j) sběr
nebezpečného
odpadu
a
elektroodpadu
k) sběr objemného odpadu - sběr proběhne
29. 10. 2016 v době 9-10h u obecního
úřadu
l) kultura do konce roku 2016 - pozvánka
na divadla, Mikulášskou besídku a
setkání seniorů

Bod č. 14: Diskuze
Bod č. 15: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v Obecním hostinci v 19:30 hod.
ukončil.

Zápis č. 10/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 15. 11. 2016
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni:
7 členů zastupitelstva
Omluveni:
2 členové M. Kramář, P.
Prause - zaměstnání
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, Z. Jelen
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

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 M. Végsö a Z. Jelen.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Végsö
a Z. Jelena.

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
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dal hlasovat o návrhu programu včetně jeho
doplnění a změn (bod č. 9).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 9/2016
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 14 a
15/2016
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starostu obce k podání žádosti.

Pověřují

Bod č. 6: Rozpočtový výhled na 20172020
Zastupitelé projednali rozpočtový výhled
obce na roky 2017 -2020.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový
výhled na 2017 - 2020.

Bod č. 7: Nákup turistického altánu

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým
opatřením č. 14/2016 (viz příloha) schválené
starostou obce, které berou na vědomí.
Dále bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 15/2016 (viz příloha).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 15/2016.

Byl projednán návrh likvidátora DSO
Poorlicko na odkup turistického altánu
umístěného v naší obci u zvoničky. Oproti
původnímu návrhu z července tohoto roku
byla cena ponížena.
Hlasování: pro 7: proti 0
Usnesení č. 7/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
turistického altánu od DSO Poorlicko za
cenu 10.000 Kč.

Bod č. 5: Upřesnění podmínek pro
žádosti o dotace

Bod č. 8: Výběrové řízení na stavbu
vodovodu v Lipinách

Na základě podmínek výzev k dotacím a
doporučení projektanta bude přepracován
projekt na úpravu zeleně v blízkosti
obecního úřadu a pomníku. V 1. pololetí
2017 a následně po vyhlášení případné
výzvy bude možnost žádat o dotaci na tento
projekt.
Revokace usnesení 4/9/2016 a 5/9/2016
z důvodu upřesnění dotačních podmínek a
přehodnocení možností získání dotace.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/10/2016
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení
4/9/2016 a 5/9/2016
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o
dotaci na rekonstrukci místních komunikací
– vybrané havarijní úseky (v Lipinách u čp.
2 a 41, v Bolehošti u čp. 124, 36 a propustek
mezi rybníky) – z POV Khk ve výši 250.000
Kč.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/10/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na
podání žádostí o dotace z POV Khk na

Osloveny byly firmy: AQUA SERVIS RK,
TS Opočno, p. Štěpánek Opočno, Jiří Rubáš
Nabídku poslaly 3 firmy:
- AQUA Servis RK 234.672 Kč
termín 2 týdny
- Štěpánek Opočno 361.505 Kč termín
neuveden
- J. Rubáš HK 434.991 Kč termín 25
dnů
Na základě výběrových kritérií byla vybrána
nabídka společnosti AQUA SERVIS RK
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 8/10/2016
Zastupitelstvo obce vybralo nabídku
společnosti AQUA SERVIS RK a pověřují
starostu
k zadání
provedení
stavby
prodloužení vodovodu v Lipinách.

Bod č. 9: Smlouva s ČP na pozemek
pod chodníkem
Zastupitelům
byla
předložena
k odsouhlasení smlouva o právu umístit a
provést stavbu s Českou poštou na pozemek
pod chodníkem.
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Usnesení č. 9/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
právu umístit a provést stavbu s Českou
poštou na pozemek pod chodníkem a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 10: ostatní
a) oprava kanalizace v Lipinách – bude
zajištěna realizace opravy
b) nákup vodoměrů – společnost AQUA
SERVIS RK předložila počet vodoměrů
k výměně na rok 2017. Zastupitelstvo
schválilo nákup 20 ks vodoměrů
v hodnotě 13.500 Kč. Zbývající počet
bude zařazen do rozpočtu na rok 2017.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 10/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
vodoměrů v počtu 20 ks v ceně 13.500 Kč
c) doplatek platů ve škole jako povinnost
zřizovatele - žádost ředitelky ZŠ Bolehošť
na příspěvek na platy zaměstnanců za období
9-12/2016. Výše příspěvku na platy činí:
22.862,30 Kč (viz příloha)
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 11/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit
požadovanou výši příspěvku na platy
zaměstnanců ZŠ Bolehošť ve výši
22.862,30 Kč pro období 9-12/2016.
d) nabídka prodeje evangelické školy – pan
starosta seznámil přítomné s nabídkou od
církve evangelické na prodej nemovitosti čp.
72 včetně pozemků. Návrh bude dále
projednáván po posouzení tech. stavu
budovy.
e) dopis z okresního soudu – obeznámení
žádosti Okresního soudu v RK na vyhlášení
nové volby přísedících v působnosti
správního obvodu. Nabídka bude zveřejněna
a vyvěšena na úřední desce.
f) požadavky SDH na vybavení klubovny
(podlahová krytina, osvětlení, žaluzie,
kuchyňská linka, výmalba, drobné opravy
omítky)
- podlahová krytina je již zajištěna,
položeno nové PVC v hodnotě cca
20 tis. (11 tis. z prostředků pro JPO a
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9 tis. z tělovýchovné činnosti)
- chybějící osvětlení bude vyřešeno
umístěním dvou svítidel, která jsou
k dispozici na OÚ
- žaluzie budou nahrazeny garnyžemi
se záclonami, které jsou také k
dispozici na OÚ a obec je SDH
daruje
- kuchyňská linka nebude obcí
zajišťována, v kuchyňce je funkční
umyvadlo s teplou vodou
- výmalba byla realizována svépomocí
SDH a obec uhradí materiál, stejně
tak drobné opravy omítky
Dále byla řešena otázka zapůjčení
elektroniky na sále pro SDH na Mikulášskou
besídku. Elektronika bude zapůjčena SDH
na tuto akci zdarma.
g) vyhláška – noční klid
- pan starosta vyzve místní spolky
k nahlášení veřejných venkovních akcí, které
se budou konat v roce 2017 po 22.h a
následně vytvoří novou vyhlášku
h) stanovy pro zpravodaj - byl projednán
návrh na zřízení stanov pro vydávání
Bolehošťského zpravodaje, návrh zašle
starosta zastupitelům
i) projednání návrhu na digitalizaci obecní
kroniky
j) byla projednána otázka obsazení
knihovny, sociálního výboru a uklízečky
obecních
budov,
především
s dlouhodobějším výhledem
k) úklid fotbalových branek – branky budou
na zimní období uklizeny, aby nedocházelo
k jejich poškozování, v současné době jsou
sítě již značně poškozeny od lezení mládeže
po sítích (sítě byly zakoupeny v červenci
2016)
l) zhodnocení divadelního podzimu
- první představení „Limonádový Joe“
navštívilo 90 platících diváků a asi 8 dětí,
které měly vstup zdarma
- druhé představení pohádka „O princezně,
která ráčkovala“ navštívilo 50 dospělých a
62 dětí
Obě divadla byla tedy co do počtu
návštěvníků úspěšná a všichni jistě odcházeli
spokojení. Tímto děkujeme zastupitelům,
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kteří přišli pomoci s přípravou sálu před
divadly a následně i za úklid po jejich
ukončení.
m) rozsvícení zvoničky – dohodnuta brigáda
na přípravu osvětlení a výzdobu všech
stromků, termín 27.11.
n) setkání seniorů – seznámení s programem
a domluvení na přípravě sálu včetně
výzdoby

Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 11: Diskuze

Bod č. 4: jednání k podmínkám nabídky prodeje evangelické školy

Bod č. 12: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21:20 hod. ukončil.

Zápis č. 11/2016
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 13. 12. 2016
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni:
7 členů zastupitelstva
Omluveni:
2 členové H. Černý a L.
Nováková - zaměstnání
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: P. Hojný, M. Kramář
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: p. Brandejs, p. Havlíčková, p.
Havlíček 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 M. Kramář a P. Hojný.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M.
Kramáře a P. Hojného.

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, 12, 14, 15, 16,
17).

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 10/2016
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Přítomní byli seznámeni s nabídkou prodeje
evangelické školy a měli možnost si objekt
prohlédnout.
Pan
starosta
seznámil
zastupitele se závěrem schůzky se statiky,
která se konala za účasti vlastníků objektu. O
ceně a dalších podmínkách bude dále
jednáno.

Bod č. 5: Rozpočtové opatření č.
16/2016
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým
opatřením č. 16/2016 (viz příloha) schválené
starostou obce, které berou na vědomí.

Bod č. 6: Rozpočtové provizorium na
rok 2017
Zastupitelům
byl
předložen
návrh
rozpočtového provizoria na rok 2017.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 3/11/2016
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové
provizorium na rok 2017 ve znění „Pravidel
pro hospodaření s finančními prostředky
obce Bolehošť v období rozpočtového
provizoria“, tvořící nedílnou přílohu tohoto
usnesení.

Bod č. 7.: Finanční vyrovnání se školou
Návrh na revokaci usnesení 11/10/2016
z důvodu nového výpočtu potřeb a
požadavků obdržených od ZŠ a MŠ
Bolehošť.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 4/11/2016
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení
11/10/2016.
Byla projednána nová žádost paní ředitelky
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neinvestičního příspěvku od obce za rok
2016. Zastupitelé rozhodli o vrácení 50.000
Kč do rozpočtu obce pro rok 2016 a
zohlednění v rozpočtu v následujícím roce
2017.

Bod č. 8: Nová OZV o nočním klidu
Zastupitelé projednali návrh nové obecně
závazné vyhlášky (OZV) o nočním klidu.
Zapracovány byly i požadavky pořadatelů
sportovních a kulturních akcí. Návrhy
předložil SK Lipiny a obec.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje novou OZV o
nočním klidu č. 3/2016.

Bod č. 9: Stanovení ceny za odpady
na rok 2017
Výše poplatků za komunální odpad pro rok
2017 zůstává ve stejné výši a OZV č. 1/2016
je platná beze změn.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/11/2016
Zastupitelstvo obce potvrzuje výši poplatku
za odpady pro rok 2017 ve výši dle platné
OZV č. 1/2016.

Bod č. 10: Žádost Oblastní charity
Červený Kostelec o dar na rok 2017
Zastupitelům byla předložena žádost o dar
od Oblastní charity Červený Kostelec.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 7/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje výši daru
5.000 Kč pro Oblastní charitu Červený
Kostelec, který bude zařazen do rozpočtu
obce na rok 2017.

Bod č. 11: Návrh podmínek na odkup
pozemku pod komunikací v Lipinách
Byl projednán návrh na odkup pozemku pod
komunikací v Lipinách za cenu obvyklou tj.
30 Kč/m2. Vlastník p. F. Syrůček požaduje
cenu vyšší 100 Kč/m2. Jelikož se nejedná o
pozemek vhodný pro zástavbu, zastupitelé
požadovanou cenu neakceptují.
Hlasování: pro 0 : proti 7
Usnesení č. 8/11/2016
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Zastupitelstvo
obce
neakceptuje
požadovanou cenu 100 Kč/m2 za část
pozemku pod komunikací, v katastru obce
p. č. 1436/2 a pověřuje starostu k dalšímu
jednání s vlastníkem.

Bod č. 12: Úprava podávání žádostí o
dotace od obce
V žádostech
na
individuální
dotace
z rozpočtu obce na rok 2017 byly provedeny
změny dle platného zákona. Formuláře byly
odeslány spolkům a budou k dispozici na
webu obce.

Bod č. 13: Žádosti o příspěvky místních spolků na rok 2017
K 13. 12. 2016 podal žádost o dotaci na
spolkovou činnost SDH Bolehošť ve výši
20.000 Kč.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 9/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje pro SDH
Bolehošť individuální dotaci na rok 2017
ve výši 20.000 Kč, která bude zařazena
do rozpočtu obce na rok 2017.

Bod č. 14: Informace o aktuálních
změnách v odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva
Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstva, které
schválila vláda na svém jednání dne 28.
listopadu 2016 s účinností od 1. 1. 2017,
bylo zvýšení o 4%. Vzhledem k tomu, že
nebylo provedeno navýšení ani v roce 2015
(také 4%), zastupitelé projednávali zvýšení
celkem o 8%.
Hlasování:
Pro 3: Prause, Kubíček, Kramář
Proti 2: Hojný, Jelen
Zdržel se 2: Végsö, Mencl
Usnesení č. 10/11/2016
Zastupitelstvo obce neschvaluje navýšení
odměny
zastupitele
ze
současných
základních 280 Kč na 311 Kč.

Bod č. 15: Stanovení redakční rady a
pravidel pro vydávání zpravodaje
Zastupitelé se seznámili s pravidly pro
vydávání zpravodaje, které projednávali již
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na minulém zasedání. Pravidla budou
zveřejněna na webových stránkách obce.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 11/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro
vydávání Bolehošťského zpravodaje.
Navržení redakční rady ve složení: P.
Kubíček, Z. Andržová, Ing. H. Černý
(členové kulturně-zájmového výboru)
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 12/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje redakční radu
ve složení P. Kubíček, Z. Andržová, Ing. H.
Černý

Bod č. 16: Zajištění pozemků pro stavební parcely
Zastupitelé
projednali
nabídku
pí
Doutnáčové o prodeji pozemku určeného
v územním plánu pro možnou bytovou
výstavbu, včetně pozemků v okolí bytových
domů. Zastupitelé s obsahem nabídky
nesouhlasí a pověřují starostu k dalšímu
jednání, především ohledně ceny pozemků
okolo bytovek, které nejsou pro obec
prioritní.

Bod č. 17: Převedení turistického
značení
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převedení turistického značení v majetku
DSOP na Klub českých turistů.

Bod č. 18: ostatní
a) změny ve společnosti ODEKO – starosta
informoval zastupitele o změně jednatele
b) cena vodného – pro rok 2017 zůstává
stejná
c) vyhodnocení předvánočních kulturních
akcí
- rozsvícení zvoničky – počasí nám
tentokrát přálo a sešli jsme se při
adventním rozsvícení v hojném
počtu
- setkání seniorů – akce byla velmi
kladně hodnocena, program celého
odpoledne potěšil i pobavil všechny
přítomné
d) rizikové stromy na školní zahradě –
stromy budou z důvodu bezpečnosti
vykáceny a na jaře vysazeny nové

Bod č. 19: Diskuze
Bod č. 20: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a
zasedání
v 22:05
hod.
ukončil.

Nová obecně závazná vyhláška na noční klid
S ohledem na platnost novely zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích vstoupila nová povinnost stanovení případných výjimek z nočního klidu nebo jeho omezení obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV). Zároveň byla doba nočního klidu (22 – 6 h) doplněna do tohoto zákona.
Pro občany se především změnilo to, že pokud organizují nějaké veřejné akce, měli si dle
původních pravidel požádat o schválení výjimky (toto se stávalo výjimečně a doba nočního klidu se běžně porušovala). Nyní mají možnost plán akcí oznámit předem a své akce, jsou-li schváleny obcí, zařadit do OZV. V nové OZV obce Bolehošť č. 3/2016 jsou uvedeny akce, při nichž
bude noční klid omezen. Přesný termín akce bude několik dnů předem oznámen na úřední desce. Obvykle se ale jedná o každoroční opakované akce. Občané se tak mají možnost připravit na
omezení nočního klidu.
S přijetím novely uvedeného zákona vzniklo také mnoho dotazů občanů, jak je to s jejich
„hlasovou a zvukovou svobodou“ při rodinných akcích, např. na zahradě.
„Obyvatelé se nemusí bát o své oslavy a jiné soukromé události. Novelizace přestupkového zákona se jich nijak nedotkne. Nepodléhají totiž oznamovacímu režimu vůči obci. Mohou se
tedy konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid,“ uvedla náměstkyně ministra vnitra pro
veřejnou správu Jana Vildumetzová.
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Za nedodržování nočního klidu však mohou být postihnuti i jednotliví občané nebo pořadatelé rodinných akcí. Zde platí stejná pravidla jako doposud. Zákon o přestupcích stanovuje, že
za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který je vymezen dobou od 22. do 6. hodiny, a to
se vztahuje jak na naše osobní oslavy, tak i na pořádané akce, kterým nebyla udělena výjimka z
nočního klidu.
Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí
b) pokutu do 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč
c) zákaz činnosti
d) propadnutí věci
e) zákaz pobytu
A co bývá nejčastějším problémem při rušení nočního klidu? Např. příliš hlasitá hudba,
často provázená bujarým večírkem. Stížnosti bývají i na hlasité hádky, především však
v bytových domech. Stejně tak může být v bytových domech potíž se psím vytím nebo štěkotem. V první řadě bychom se měli pokusit společně se dohodnout. Pokud se s vámi však soused
nehodlá bavit a v rušení nočního klidu pokračuje, můžete zavolat policisty. Policie může problémovému sousedovi na místě uložit blokovou pokutu nebo celou věc postoupit k dořešení příslušnému správnímu orgánu úřadu. Pak výše pokuty řádově o tisíce korun vzroste.
(čerpáno z veřejně dostupných zdrojů)

Pravidla pro vydávání zpravodaje
Naše čtvrtletní „noviny“ vydáváme již 11 let a za tu dobu se změnilo, obvykle zpřísnilo
mnoho pravidel, která vydávání takovýchto tiskovin upravuje. Svým značným vývojem prošly i
zápisy z jednání zastupitelů, která jsou tu publikována. Mnohdy se doporučuje či požaduje, aby
byly uvedeny hlasující jmenovitě, důvody absence byly zřejmé, aby usnesení byla kompletní a
smysluplná, průběh jednání aby byl zaznamenán věcně a zřetelně atd. Také ochrana osobních
údajů prochází stálým vývojem. Dříve se „mohlo“ uvádět téměř cokoliv, později naopak
„téměř“ nic, ale pravidla se dále zpřesňují. Jedná se především, kdy, kde a jak zveřejňovat jména
osob a bydliště. Datum narození nebo rodné číslo je obvykle tabu.
Také politika vnesla do vydávání tiskovin nová pravidla. Především aby „někdo“ neměl
příliš málo a „jiný“ příliš mnoho prostoru se vyjádřit.
S vydáním naší první verze pravidel jsme do nich zařadili mj. i podmínky pro reklamu a
inzerci nebo postup při zařazování článků do zpravodaje. Zde problémy sice nebývají, ale i náš
zpravodaj má svůj limit v počtu stránek. Nyní je jasně dáno, jak tuto otázku případně řešit.
Nadále však platí, že zpravodaj je vydáván 4x ročně zdarma do „každé“ nemovitosti, kde
je domovní schránka. Kde žije více rodin, předpokládáme, že si zpravodaj běžně zapůjčí. Počet
výtisků je 230 ks a pokud zbydou, mohou o ně požádat např. ti, co nevlastní poštovní schránku.
Vydávání zpravodaje v tomto malém nákladu není zrovna levnou záležitostí. Výrobní cena za 1 ks je cca 60-100 Kč (zpracování, papír, tisk). Pokud tedy někdo opravdu nečte BZ, sdělte to na OÚ, aby k vám nebyl zbytečně doručován. Obec může objednat méně výtisků nebo je
dát těm, co je číst chtějí a běžně ho nedostávají.
Všechna vydání zpravodaje najdete na webových stránkách obce v kapitole zpravodajů a
můžete se zde seznámit i s „pravidly pro zveřejnění příspěvků v Bolehošťském zpravodaji“.
Samozřejmě budeme rádi za vaše náměty, dotazy a příspěvky, které rádi v našem zpravodaji uveřejníme.
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Soutěž zpravodajů Rychnovska
V červencovém vydání zpravodaje jsme Vás informovali, že probíhá Soutěž zpravodajů Rychnovska a že bude
v Bolehošti putovní výstava všech soutěžních zpravodajů.
Uběhlo několik dalších týdnů a již proběhlo i slavnostní
vyhodnocení celé soutěže, které se konalo 3. 11. 2016. Knihovna u Mokřinky v Mokrém byla hlavním pořadatelem soutěže a také místem pro vyhodnocení
a knihovnice paní Dagmar Honsnejmanová tou hlavní, která soutěž připravuje a organizačně
zajišťuje. Kompletní tiskovou zprávu a mnoho dalších informací o partnerech akce, seznamy
přihlášených obcí atd. najdete na stránkách www.obecmokre.cz/zpravodaje2012.
Přesto uvedu alespoň několik významných informací z celé soutěže. Hlavním partnerem
byl Orlický.net. Soutěž finančně podpořil Královéhradecký kraj. Své zpravodaje prezentovalo
31 obcí, 2 městyse a 9 měst z Rychnovska. Z toho bylo 20 čtvrtletníků, 9 občasníků, 7 měsíčníků, 3 dvouměsíčníky a 3 roční zpravodaje. Do čtvrtého ročníku přispělo svými věcnými cenami
33 partnerů, 23 obcí a měst. Všem patří velké poděkování.
Z tiskové zprávy hlavního pořadatele cituji slova, která zcela vystihují celou soutěž a práci
s tvorbou zpravodajů: „Obecní zpravodaj patří k životu každé obce i města. V podstatě všechny
obce a města, které vydávají zpravodaj, jsou vítězi. O tom není pochyb. Není vůbec lehké zpravodaj tvořit. Je pravdou, že někdy ani peníze nestačí na to, aby vůbec vznikl. Je to většinou o
člověku, který tuto práci dělá s nadšením a také svým patriotismem. Stejně tak vybrat nejhezčí a
nejlepší zpravodaj není asi možné. Z toho důvodu je nutné brát název „soutěž“ spíše s rezervou,
důležitá je především propagace, zviditelnění své obce, celého Rychnovska a v neposlední řadě
se tu setkat, popovídat si a poslechnout si, jak to chodí u sousedů…“
„Soutěž“ byla vyhodnocena z mnoha pohledů a jak již bylo řečeno, nebylo důležité, jakou
cenu kdo získal, ale že vůbec zpravodaj vydává a že ho přihlásil do soutěže.
Bolehošťský zpravodaj získal dvě ceny. Jedna byla v kategorii Kronika aneb Historie ve
zpravodaji, do které se přihlásilo 21 obcí. Vybráno bylo bez pořadí 6 obcí vč. nás. Druhá cena
byla zcela na výběru cestovatele Jiřího Máry. Jeho cenu získal náš zpravodaj. Kompletní přehled
o předaných cenách najdete opět na stránkách soutěže.
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Informace o mimoobecních projektech
Jedná se o projekty, které nehradí obec Bolehošť, ale které se nacházejí, budou realizovány nebo se jinak vztahují k naší obci.
V současné době probíhá stavební řízení ke stavbě rekonstrukce železničního přejezdu na
Spraších. Podle dostupných informací by se mělo jednat o chráněný železniční přejezd. Aktuální
stav přejezdu je špatný, vč. výhledu pro řidiče. S ohledem na několik nehod s drážními vozidly,
které se naštěstí obešly bez tragických konců, by plánovaná úprava byla velmi vhodná.
U dalšího projektu opět zůstaneme v části Spraší. Zde by mělo dojít v průběhu roku 2017
vyčištění koryta Nadýmačského potoka. Jeho prameniště se nachází v místě našeho zdroje pitné
vody a konči vléváním do Velkého Nadýmače. Koryto bude vyčištěno, nálety v korytě odstraněny a poškozená místa zatrubených úseků obnovena. Práce bude provádět Povodí Labe s. p.
V současné době je koryto zaneseno několika desítkami centimetrů usazenin a z důvodu regulovaného koryta byla narušena jeho funkčnost. Většina vody se „ztrácí“ v polích (do drenáží a odboček) a přítok do Nadýmače je velmi malý, v období sucha žádný. Věříme, že údržba a místy
oprava koryta tento neutěšený stav zlepší.

Obecní poplatky v roce 2017
Zastupitelé obce na svém posledním jednání v předchozím roce rozhodli ponechat stávající výši poplatků za odpady. S ohledem na skutečnost, že účetní rok 2016 ještě není uzavřen, lze
sledovat vývoj u nakládání s odpady pouze za rok 2015. Vliv změn u nakládání odpadů v roce
2016 (zavedení BIO odpadů, doplňování nádob na tříděný odpad) a zároveň zvýšení poplatku
v roce 2016 (vycházející z kalkulace z roku 2014) bude zřejmý až na jaře tohoto roku.
Ceny za odpady pro podnikající osoby (smluvní) předpokládáme též podobné. Finální cenu od společnosti ODEKO však obdržíme až v lednu 2017. Stávající známky u podnikajících
osob budou tedy akceptovány min. do konce února 2017. Ceny a platnost známek pro podnikatele budou sděleny na informačních místech obce.

Poškozené sítě na hřišti
Jak jsme již uvedli v zápisu, brány byly ze hřiště před zimou odstraněny. Jeden důvod je,
že v zimních měsících se brány na kopanou příliš nevyužívají a sítě na nich chceme ušetřit dalšímu poškození. Nové sítě (na obě brány vč. záchytné sítě) byly instalovány v období červen/červenec 2016. Jejich životnost by měla být několik let. Ovšem za pouhé 4 měsíce jsou
v hrozivém stavu. Mládež, ale i menší děti je využívají k lezení, věšení, houpání a jiným činnostem, než k čemu jsou určené. Výsledek jsou roztrhané sítě. Nebudou-li v bránách, bude více trpět síť záchytná. A pokud bude i ta použita k lezení apod., nevydrží ani do letních prázdnin.
Všechny sítě jsou zde především z důvodu bezpečnosti, aby míče nelétaly na silnici, jak se
velmi často před jejich výměnou stávalo. Především rodiče by měli mít zájem na tom, aby tyto
sítě zde zůstaly v pořádku a plnily svou hlavní funkci. Žádáme tedy rodiče všech dětí, které na
hřiště chodí, aby je požádali a vysvětlili jim, že se po nich nešplhá.
připravil Petr Kubíček
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Společenský sál po rekonstrukci
Koncem října minulého roku byl znovu otevřen Společenský sál Obecního hostince, který
prošel cca 6ti měsíční rekonstrukcí. Cílem byla oprava nebo výměna vybavení, modernizace a
dále úpravy sálu pro jeho využití ke sportovním účelům. Celkové náklady na rekonstrukci byly
cca 900 tis. Kč a z toho 300 tis. Kč přispěl svou dotací Královéhradecký kraj. Rozsah oprav byl
nakonec větší, než jsme předpokládali. Jednalo se však o vybavení, které by bylo nutné v blízké
době stejně opravit nebo zakoupit a bylo tedy vhodnější rekonstrukci sálu dokončit vcelku.
Pro hrubý přehled uvádím, alespoň nejvýznamnější položky:
- oprava parketové podlahy
204 tis. Kč
- výměna, doplnění a zabezpečení osvětlení
156 tis. Kč
- výměna dveří
107 tis. Kč
- výměna oken
104 tis. Kč
- stavební opravy
60 tis. Kč
- výmalba a nátěry
53 tis. Kč
- nové ozvučení sálu
50 tis. Kč
- doplnění horizontu jeviště
35 tis. Kč
- čalounění a čištění židlí
29 tis. Kč
- zatemnění oken a dveří
26 tis. Kč
- vnitřní parapety + zvukoizolační stěny
25 tis. Kč
- sportovní vybavení
13 tis. Kč
Objekt však tímto není zcela ještě hotov. I když jen v podstatně menším rozsahu, než tomu
bylo v minulém roce, zbývá provést stavební úpravy pod jevištěm. Tyto opravy budou provedeny pravděpodobně v letošním nebo následujícím roce.
Společenský sál je nyní možno využívat i pro některé sportovní aktivity. Provozovat zde
badminton, stolní tenis, nohejbal nebo jiné sporty mohou nejen místní občané a organizace, ale i
z okolí. V případě zapůjčování sálu pro jednotlivce nebo družstva
postačí vstupní registrace zájemců na obci, kde mj. získáte i další
potřebné informace k provozu a zapůjčení sálu. Potřebné informace
najdete také na www.obecbolehost.cz/spolecensky-sal.
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Milí čtenáři, ani v tomto vydání Bolehošťského zpravodaje Vás nepřipravíme o
rubriku Na slovíčko. Tentokrát ale nepřišly
žádné dotazy, proto se zeptám pana starosty
za občany já. A teď už jako obvykle, jdeme
na to, pane starosto.

Otázka č. 1: Pane starosto, blíží se
závěr roku, chtěla bych se Vás zeptat na celkové zhodnocení celého uplynulého
roku. Co myslíte, že se nepovedlo nebo nepodařilo uskutečnit a naopak, co byste
hodnotil jako nejvíce vydařené v tomto roce?
Začněme tedy tou horší stránkou. Co mě mrzí nejvíce, jsou doposud nedokončená majetková
narovnání s uživateli drobných pozemků, která se v posledních dvou letech značně protahují.
Ovšem není to vina obce ani současných uživatelů. Zdržení je z důvodu vytížeností geodetů a
nových přísnějších požadavků Katastrálního úřadu na zpracování geometrických plánů.
Z celkového počtu téměř 100 pozemků, které se měly řešit, se jedná o posledních asi 15. Dále se
nepodařilo v námi očekávaném termínu dokončit některé projekty (na výstavbu chodníků, zpevněných ploch u OÚ, ČOV u školy nebo prodloužení vodovodu v Lipinách). Aktuálně máme zpoždění u některých projektů více než 4 měsíce. Zpoždění nastalo při stavebních řízeních, především změnou požadavků úřadů na dokumentaci a dále z důvodu „laxního“ přístupu státních organizací, jako je Česká pošta a Státní pozemkový úřad ČR.
Naopak pozitivně hodnotím rozpočet obce, který se podařilo udržet v mezích předpokladů. Důležité také bylo neutrácet zbytečně finanční prostředky získané z prodeje stavebních parcel na
Solnické.
Na rok 2016 byly naplánovány akce spíše neinvestiční, tedy různé opravy. Některé rozpočtové
položky se musely zvýšit, ale jsem přesvědčen, že každá koruna vydaná navíc měla svůj účel.
Ze společenského života mě mrzí menší počet sportovních akcí a naopak mám radost z většího
množství kulturních akcí, které navštívilo i více návštěvníků. A netýká se to pouze Gulášových
slavností, ale např. i divadelních představení vč. zájezdů.

Otázka č. 2: Dále by jistě nejen mě, ale i naše čtenáře zajímalo, jaké investice a
projekty chystáte do roku příštího?
S ohledem na schválený rozpočtový výhled pro období 2017-2020 bych vám mohl vyjmenovat
hned několik menších i větších předpokládaných akcí. Již nyní ale tuším, že skutečnost bude trochu jiná. V současné době diskutujeme nad několika tématy, která mají pro obec řekněme strategický význam. To bude patrně znamenat i změny v rozpočtovém výhledu a způsobu financování. Více budeme vědět patrně při projednávání rozpočtu na tento rok. Jedna strana mince jsou
naše představy a možnosti, kdy pokladna obce a její příjmy jsou do značné míry omezené. Na
druhé straně je nutné zodpovědně zvážit celkový přínos pro obec a naše občany. Nyní asi odpovídám značně neurčitě, ale seznam projektů a plánů bude znám až po výsledku několika jednání,
která nás teprve čekají. Od jejich závěrů se bude odvíjet i diskuze při skládání rozpočtu. Rozpočet je dále schvalován na veřejném zasedání. Jak bývá u nás zvykem, toto jednání plánujeme
opět do prostorů Obecního hostince.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám popřála do nového roku pevné zdraví,
pohodu doma i v zaměstnání a abyste byli spokojeni a zachovali nám přízeň nejen jako čtenáři.
Zdeňka Andržová
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Divadelní podzim
v Bolehošti
V sobotu 5. listopadu do naší obce zavítal ochotnický divadelní spolek TYL
z Rychnova nad Kněžnou, který zde představil hudební
komedii z „hodně divokého západu“ Limonádový Joe.
V příjemném prostředí nově zrekonstruovaného společenského sálu Obecního hostince v Bolehošti mělo 90 dospělých a 6 dětí možnost zhlédnout slavnou hudební komedii
Jiřího Brdečky Limonádový Joe, v režii Josefa Korába,
doprovázenou živou kapelou Sombrero alias Pružná těla. Smích a dobrá nálada, které celý večer
doprovázely, byly znát jak v publiku, tak i na jevišti. Jak je zvykem u kulturních akcí v naší obci, byl připraven svozový autobus pro všechny milovníky divadla
z obcí Bolehošť, Očelice a Ledce.
Již o následujícím víkendu se konalo divadelní představení určené zejména pro naše nejmenší. Z Dobrušky k nám zavítal Divadelní soubor F. A. Šuberta, který zde představil pohádku Magdalény
Turnovské s písničkami Zdeňka Rytíře O princezně, která ráčkovala
v režii Zdeňka Šímy.
„V tomhle království je něco v nepořádku. Paní královnu sužuje hypochondrie, princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je proradný a vypočítavý. A všichni ráčkují, protože to princezna považuje
za znamení urozeného původu. A pak je tu syn chůvy, zahradník
Kryštof, který tajně princeznu miluje. A tak je jen na něm, aby jí napravil hlavu.“ (zdroj ČSFD)
Představení bylo vtipné, milé, a děti si při něm mohly zazpívat
známou písničku „Královské reggae“. Sál zaplnilo celkem 61 dětí a
50 dospělých. Krátce po skončení divadelního představení byl sál připraven ke sportovnímu využití. Od 17 hod zde bylo zahájeno badmintonové utkání, ve kterém svedl bitvu zastupitel Ing.
Hynek Černý z Bolehošťské Lhoty s domácí nadějnou hráčkou Eliškou Minaříkovou. Přes mohutnou podporu domácích fanoušků (Barbora Ševcová, Lenka Hojná), utkání ve dvou setech
zcela ovládl již zmiňovaný zastupitel. Sláva vítězům, čest poraženým.
Celý divadelní podzim se nesl v duchu zpěvu a tance. Vše odstartoval v Praze v Divadle
Broadway muzikál Mýdlový princ. Poté Limonádový Joe, který řešil hamletovskou otázku
Whiskey (být) nebo Kolaloka (nebýt) „to je moje gusto“ a nakonec pohádka O princezně, která
ráčkovala.
Někdo ráčí kráčet v brnění,
má na něm rádoby erb,
když není urozen,
rychle je prozrazen,
když neříká krásné er.
Tak ten si říká o malér…
Hynek Černý,
předseda kulturně-zájmového výboru
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Adventní rozsvícení
Stejně jako několik předchozích let bylo zahájeno adventní období rozsvícením vánočního
stromu a zvoničky. Akce se konala v podvečer na první adventní neděli, tedy 27. listopadu.
Bohužel ani letos jsme se nedočkali zasněžené krajiny, ovšem teplota se přehoupla lehce pod
nulu. Horký svařák, čaj nebo klobása pro zahřátí tedy rozhodně přišly vhod.
V tomto svátečním čase jsme se tak mohli společně sejít, pozdravit a třeba si i zazpívat
vánoční koledy.
Rozsvícení vánočních stromů v obci již probíhá několik let. Využíváme zatím pouze
živých jehličnatých stromů. V Bolehošti to jsou menší stromy u zvoničky a před obecním
úřadem, ve Lhotě již vzrostlé stromy u křížku a jeden v Lipinách na návsi.
Stromy necháváme obvykle svítit do poloviny ledna, tak si je hezky užijme.
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Ani letos nebyly s čerty žádné žerty …
Tentokrát se pekelná brána otevřela kousek za naší vsí a tou přišli dva čerti, na které už
čekal Mikuláš s andělem, aby mohli společně pročíst knihu hříchů bolehošťských dětí. I já jsem
do ní měla možnost krátce nahlédnout. Stránky byly hustě popsané, hříchy se to tam jen hemžilo. Na pár dětí letos zřejmě nebude čekat velká nadílka. Ale Mikuláš ví hlavně o těch, které byly
celý rok hodné. Pro ně měl s andělem nachystaný plný koš dobrot.
Jak tito čtyři procházeli vesnicí, bylo stále slyšet řinčení řetězů a hlomoz čertů. Když byly
všechny děti obdarovány, vrátili se pekelníci svou branou zpět a i Mikuláš s andělem se rozloučili.
Příští rok k nám jistě zase najdou opět cestu.
Děkuji jim za ochotu věnovat nezištně svůj čas k zachování této tradice v Bolehošti.
za kulturně-zájmový výbor Zdeňka Andržová

Sestry Chalupovy bavily seniory
Období adventu si můžeme užívat různě. Zatímco jedni běhají po nákupech a jarmarcích,
jiní např. doma pečou cukroví nebo uklízí. To senioři z obcí Bolehošť, Ledce a Očelice se právě
v tuto dobu scházejí ke společné akci, kterou pro ně tyto obce již 15 let připravují. Vždy vánočně vyzdobený, jehličím provoněný a příjemně vyhřátý sál v Bolehošti čeká na své seniorské
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návštěvníky, aby se mohli spolu po roce opět pobavit a třeba i zavzpomínat. Mnozí z nich se
znají ještě z dob, kdy společně pracovali v zemědělství, v nedalekých továrnách, případně se
potkávali na vesnických tancovačkách.
Tento rok se Předvánoční setkání seniorů konalo v sobotu 10. prosince se zahájením ve 14
hodin. Program je po několik let velmi podobný a návštěvníci dokonce ani nechtějí měnit hudební doprovod, o který se již mnoho let stará skupina FANTASY music z Rychnova n. K.. I
přes spokojenost všech návštěvníků se pořadatelé snaží každým rokem vymyslet něco nového.
Obvykle to bývá překvapení během odpoledního programu a změna pohoštění.
Zahájení bývá v rukou starostů pořádajících obcí a ne jinak tomu bylo i letos. Své úvodní
slovo s přáním hojného zdraví, klidných a radostných svátků přednesl domácí starosta Petr Kubíček společně s paní starostkou Radkou Železovou z Očelic a s panem starostou Milanem Dědkem z Ledců. Prvním bodem odpoledního programu bývá tradičně představení žáků místní školy. Po loňském obrovském úspěchu s pohádkou MRAZÍK, kterou sehráli žáci ZŠ Bolehošť i
v jiných obcích, jsme viděli představení hned dvě. Nejprve své vánoční pásmo básniček a písniček předvedly děti z mateřské školy a hned poté jejich starší kamarádi ze základní školy. Dalším
bodem programu byl takový bonbónek pro duše našich dam i pánů. „Kdo že jsou sestry Chalupovy?“. Toto byla poměrně častá otázka před zahájením akce. „Však sami uvidíte,“ odpovídal
opakovaně starosta z Bolehoště. „Jsme volné sdružení žen z obce Skalice u Hradce Králové,“
představily se samy dámy na úvod, ve slušivých bílých zástěrách a s vařečkami v ruce. Ty
ovšem nebyly určeny k vaření, ale k ukázce prvního obrazu jejich programu. „Téma našich ukázek tvoří oblečení a móda první republiky, období mezi 20. a 40. rokem minulého století, období, kdy vládla slušnost, elegance a dobré mravy,“ rozpovídala se vedoucí sdružení paní Jiřina
Bělohoubková. Sestry Chalupovy se nakonec předvedly ve čtyřech obrazech, kterými všechny
přítomné doslova nadchly.
Ovšem tímto sobotní program zdaleka nekončil. Mezi jednotlivými vystoupeními doprovázela a bavila nejen tančící páry na sále skupina FANTASY. Zároveň probíhala i společná večeře. Každý rok se snažíme jídelníček obměňovat. Pro letošek byla zvolená hovězí svíčková
s houskovým knedlíkem.
Příchodem 18. hodiny bylo znát, že odpolední program již naše hosty pomalu vyčerpává a
postupně se začali připravovat k odchodu. Některé přivezly auty jejich děti nebo vnoučata, jiní
využili o půl sedmé společný autobus, aby se nechali odvézt ke svým domovům.
Po každém závěru podobné akce jsou pořadatelé rádi za zpětnou vazbu od návštěvníků.
Tváře odcházejících občanů se zdály být spokojené, což mnoho z nich i potvrdilo při rozloučení
poděkováním za krásné
odpoledne a výbornou
svíčkovou.
Jménem pořadatelů tímto děkujeme
všem, kteří se na akci
podíleli, tedy i ZŠ a MŠ
Bolehošť, hudební skupině FANTASY music,
Sestrám Chalupovým i
týmu kuchařů a obsluhy
z Obecního hostince.
za
kulturně-zájmový
výbor Petr Kubíček
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Harmonogram Občanské
poradny
Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Třída ČSA 543
Hradec Králové 500 03
Tel: 734 370 960
www.ops.cz
Občanská poradna Náchod
Kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
Příkopy 530
opnachod@ops.cz
Harmonogram Občanské poradny Náchod
Kontaktní místo Kostelec nad Orlicí
13. 1. 2017
7. 4. 2017
27. 1. 2017
21. 4. 2017
10. 2. 2017
5. 5. 2017
24. 2. 2017
19. 5. 2017
10. 3. 2017
2. 6. 2017
24. 3. 2017
16. 6. 2017
Mgr. Lenka Sedlářová
V Kostelci n. O. dne 2. 12. 2016

30. 6. 2017
14. 7. 2017
28. 7. 2017
11. 8. 2017
25. 8. 2017
8. 9. 2017

22. 9. 2017
6. 10. 2017
20. 10. 2017
3. 11. 2017
1. 12. 2017
15. 12. 2017

Legionella a pitná voda
Vzhledem k situaci s množícími se případy Legionelly v některých regionech ČR a dotazům na výskyt Legionelly, poskytl nám dodavatel pitné vody AQUA SERVIS a.s. stručnou informaci, kterou vám tímto sdělujeme.
Mikroorganismy rodu Legionella jsou běžné vodní organismy. Mohou se v malých množstvích vyskytovat i v pitné vodě, ale zde nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví vzhledem
k tomu, že nízká teplota pitné vody (do 15 °C) neumožňuje jejich růst. O tom, že v pitné vodě
není Legionella nebezpečná, svědčí i to, že zákon dodavatelům pitné vody neukládá povinnost
tyto bakterie sledovat.
Problém nastává při teplotách 25-50 °C a delším zdržení např. v bojleru. Při těchto podmínkách se bakterie dobře množí a již mohou představovat nebezpečí pro lidské zdraví. Proto je
nutné teplou vodu při výrobě zahřívat nejméně na 60 °C, nebo periodicky zvyšovat teplotu teplé
vody nad 70 °C.
Další možností, jak bránit rozvoji Legionelly ve vnitřním rozvodu, je použití vhodných
trubních materiálů. Vhodná jsou plastová potrubí německé výroby (přísné výrobní podmínky,
velice hladký povrch) a měděná potrubí (voda nesmí být agresivní vůči mědi).
Další informace lze získat na stránkách Státního zdravotního ústavu.
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/legioneloza-a-jeji-prevence
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod
zdroj: AQUA SERVIS, a.s., Rychnov n. K.

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 28 -

Bezpečnost v dopravě
„VIDÍME SE ?“
Od 20. února 2016 mají chodci pohybující se mimo obec povinnost být vybaveni za snížené viditelnosti reflexními prvky. Pokud by je chodec neměl a stal se účastníkem dopravní nehody, může to mít pro něj značné následky.
Samozřejmě v první řadě újma na zdraví. V tom dalším pak potíže
s pojištěním.
Dříve bývalo pravidlem, že u nehody chodce s dopravním prostředkem
bývávala vina přisouzena řidiči. Nyní
dochází k přelomu posuzování takovýchto případů. Pokud je chodec pro
řidiče málo nebo vůbec „neviditelný“
(tzn., nebyl označen reflexními prvky),
může být takováto nehoda posuzována
jako spoluúčast nebo se může stát viníkem pouze chodec.
Zde pak mohou být problémy i
s pojistným plněním. Podle míry zavinění může pojišťovna odmítnout část nebo i celé pojistné
plnění z povinného ručení poškozeného. Chybějící plnění může následně poškozený požadovat
po chodci.
Povinnost nosit reflexní prvky může být i rozumným cílem pro ostatní chodce, pohybující
se i v obci, především v místech kde nejsou chodníky, je horší osvětlení nebo zhoršená viditelnost vlivem počasí. Stejné vybavení by měli používat i všichni cyklisté.
Reflexní prvek musí být viditelný pro všechny ostatní účastníky silničního provozu. „Z
toho důvodu doporučujeme umístění reflexní pásky na holeň do oblasti nad kotník nebo na zápěstí. Vždy je dáváme na pravou stranu,“ radí vedoucí BESIPu Martin Farář s tím, že dostatek
reflexních pásek nebo vest se dá koupit nejen na internetu, ale i v kamenných obchodech.
Zdroj: BESIP

Vidět je důležité, ale BÝT VIDĚN je ještě důležitější!
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POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
S ohledem na „novou“ povinnost, která je již platná od 1. 1. 2017 (viz. Zákon č 201/2012 Sb.) a
dotazy občanů před koncem roku, zveřejňujeme ještě jednou rychlý přehled nejdůležitějších
termínů a povinností, týkající se kotlů na tuhá paliva.

ZÁKONNÉ ZMĚNY PRO VÁŠ RYCHLÝ PŘEHLED
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést
do provozu pouze kotle 3., 4., 5. emisní třídy)
Povinnost předložit revizi kotle vč. označení emisní třídy (kontrola v 2016
1.1.2017
a následně co 2 roky)
Zákaz prodejů kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do
1.1.2018
provozu pouze kotle 4., 5. emisní třídy)
Zákaz prodejů kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do
1.1.2020
provozu pouze kotle 5. emisní třídy)
Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly poří1.9.2022
zeny)
Určení emisních tříd Emisní třídy určuje norma ČSN EN 303-5
1.1.2014

Týká se mě kontrola kotle na tuhá paliva?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva pro ústřední vytápění, jehož příkon je 10 až 300 kW*
včetně, jste povinen do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle a následně
vždy ve dvouletých cyklech.
* Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v kcal. Pokud již výrobní
štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v návodu k instalaci a obsluze.
Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.
Kontrolor kotlů – kdo to je a co je jeho úkolem?
Kontrolor je proškolená osoba od výhradního distributora nebo výrobce, která má oprávnění na
jeho kontrolu technického stavu a provozu s platností 2 roky. Má vystaven platný průkaz, který
Vám na požádání předloží. Kontrolu zdroje provádí 1x za dva kalendářní roky a vypisuje doklad
o provozu zdroje ve dvou vyhotoveních – 1 x pro majitele a 1x pro sebe.
Mám kotel pro kontrolu nějak připravit?
Váš kotel by měl být při návštěvě proškoleného kontrolora úplně vychladlý.
Co je kontrolováno?
Podívejte se na doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva…
Pro koho doklad potřebuji?
K předložení dokladu o provedené kontrole budete vyzvání obecním úřadem s rozšířenou působností (MÚ Kostelec n. O.) a je Vaší zákonnou povinností tuto výzvu uposlechnout. Kontroly
budou pravděpodobně spíše namátkové nebo na základě stížnosti.
Co hrozí, pokud kontrolu neprovedu a doklad úřadu nepředložím?
Pokud provozovatel nezajistí jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly kotle nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou pravomocí potvrzení o provedení kontroly,
vystavuje se riziku pokuty ve výši až 20 000 Kč – právnické osoby až do výše 50 000 Kč.
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Mám úplně nový kotel – týká se mě to?
Povinnost zajistit kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch nově instalovaných.
Povinné kontroly kotle musí být provedeny vždy ve dvouletých cyklech, tedy do konce roku
2016, 2018, 2020, 2022, 2024 a tak dále. (Například pokud si pořídíte kotel v roce 2017, zákonná kontrola musí být provedena nejpozději 31. 12. 2018.)
Výrobce mého kotle již neexistuje.
Pokud je Vás kotel konstrukčně podobný jiným kotlům, jeho kontrolu může provést osoba proškolená jeho zastoupením.

Povinnosti provozovatele
První kontrolu musí provozovatel zajistit nejpozději do 31. 12. 2016 (dle § 41, odst. 16). Doklad
o provedení výše zmíněné kontroly má provozovatel povinnost předložit na základě žádosti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud provozovatel nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly (od 1. 1. 2017), hrozí mu
pokuta až 20 000 Kč dle § 23, odst. 2 b).
V podstatě odborně způsobilá osoba na místě vizuálně zhodnotí stav a jako nejdůležitější zdroj
informací o emisích a ostatních parametrech budou hodnoty ze štítku kotle. Tyto hodnoty byly
dosaženy jednou při certifikaci a je otázka, jakých parametrů zařízení dosahuje při reálném provozu. Toto ale zákon neřeší. Zákon řeší, že provozovatel musí provozovat takový kotel, který je
schopný těchto parametrů dosáhnout.
Od září 2022 (dle § 41, odst. 16) bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle,
ale i kamna a vložky s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do 300 kW), která
splňují emisní třídu 3. Staré, dnes používané kotle by neměly být po tomto termínu používány.
Lze uložit pokutu 50 000 Kč dle § 23, odst. 2 b).
Pokuta 50 000 Kč lze uložit (dle § 23, odst. 2 b) také v případech, že:

provozovatel nedodrží přípustnou tmavost kouře (od září 2012),

provozovatel spaluje hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky (od
září 2012),
S ohledem na nedotknutelnost obydlí bude v praxi vymahatelnost některých požadavků velmi
problematická. Na instalované sálavé zdroje (např. krbová kamna, vložky) s vodním výměníkem, které mají celkový příkon zařízení do 10 kW, se tyto změny nevztahují. I nadále pro ně
platí „pouze“ pravidelné kontroly spalinových cest. Více informací k tomuto tématu naleznete
např. na http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby (zdroj foto: vtmat.cz)
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S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od
kterých máme souhlas se zveřejněním a
obdrželi blahopřání od obce.

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:
Jana Hanzalová

89 let

Bohumila Kašparová

86 let

Josef Čtvrtečka

81 let

Josef Mareš

80 let

Olga Marešová

80 let

Marcela Boušková

75 let

Jana Nováková

70 let

Václav Drašnar

70 let

Josef Cejnar

70 let

Výlov rybníka před školou
Podzim je tu a s ním i období výlovů
rybníků, které je tradičním vyvrcholením
nelehké rybářské práce. Co o výlovu píše
odborná literatura? „Výlov je proces, při kterém rybáři přemísťují ryby z rybníků. Tato činnost
se provádí tak, že dojde k vypuštění rybníku, po kterém začíná vlastní výlov. Ryby jsou loveny
buď přímo do sítí v rybníce zatahováním, nebo v lovišti, které může být přímo v rybníce, nebo
pod hrází. Ryby jsou poté nabírány podběráky do přenosných vaniček, nošeny do kádí, tříděny
váženy a nakládány na dopravní prostředek, který je rozveze na místo určení, většinou do sádek,
kde čekají na svůj další osud.“
Rybník před naší školou jménem Baba, tedy spíše ryby v něm, čekal stejný osud. V úterý
25. října se konal jeho výlov. A to jsme si nemohli nechat ujít. Čekali jsme, až se úplně rozední
a okolo 9. hodiny jsme vyrazili k rybníku. Docela hustě pršelo, jak jinak, vždyť je podzim, ale
nám to nevadilo. Viděli jsme vše, co se píše o výlovu výše. Loviště, vypouštění vody, sítě, kádě,
podběráky a i auto, které nakládalo vytříděné ryby pomocí hydraulické ruky. V kádích ale nebyly ryby, které sníme na Vánoce. Tito kapříci a amuři byli ještě malí. U nás v Bolehošti byli něco

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 32 -

jako ve školce. Rybáři je převáželi do rybníku v Semechnicích, kde budou na jaře zase vyloveni
a převezeni do dalších rybníků, ze kterých teprve až
po dvou letech poputují na
vánoční stůl. Byla to pěkná
podívaná a rybářům, jejímž
členem byl i bolehošťský
Láďa Andrž, přejeme Petrův zdar!
Mgr. Denisa Školníková

Zvuky kolem nás
Pondělní dopoledne po podzimních prázdninách jsme prožili nejen společně s češtinou,
angličtinou či matematikou, ale také se zajímavým hudebním programem.
Děti v mateřské škole společně s autorem vyprávěly pohádku a pomocí zvuků tvořily prostředí, děj, jednotlivé postavy apod. Tak automaticky a přirozeně vnímaly zvuk a dávaly ho do
souvislostí. Učily se uvědomovat si jeho délku, barvu, sílu i výšku a přiřazovat ho různým činnostem. Rozvíjely svou zvukovou paměť. Děti se v žádném případě nedělily na "hudebně nadané a nenadané" a ani se tak necítily.
Program pro školáky měl název "Zvuk" a přímo nás vybízel k interaktivitě a blížil se spíše
workshopu. Seznámili jsme se s jednotlivými etnickými hudebními nástroji napříč kontinenty a
jejich prostřednictvím jsme vnímali rozdíly, ale i propojení mezi jednotlivými národy. Pro tvorbu zvuků byly využity muzikoterapeutické nástroje s čistým přirozeným laděním. Např. sitar,
hangdrum, kalimba, fujara, tibetské mísy atd. Navíc jsou to nástroje, které skvěle zobrazují jednotlivá etnika. Měli jsme příležitost se aktivně zúčastnit produkce. Dozvěděli jsme se např. o
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základech nekonečného dechu při hře na didgereedo, vyzkoušeli jsme si hrdelní zpěv mongolských pastevců i alikvótní zpěv tibetských mnichů.
Program se nám moc líbil.
Mgr. Denisa Školníková
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Mikuláš s čertem ve škole i školce
Čas plyne jako voda a nedá se zastavit. Už tu zase máme advent – čas očekávání a nadějí.
Děti předškolní i ty školní mají jistě jiná očekávání než my dospělí, přesto některé tradice nám
jsou všem blízké. A jaký by to byl advent bez Mikulášů a čertů.
Letos k nám do školy zavítali v úterý 6. prosince dopoledne. Mikuláš, vážný a vznešený,
promlouval k dětem, které za básničku nebo písničku obdarovával nadílkou. A čert? Ten sice
naháněl strach, řinčel řetězem, rámusil a hartusil, ale nakonec si do pekla nikoho neodnesl. Ty
děti, které občas zlobí, slíbily polepšení, ty malé se držely paní učitelky a také slibovaly. Alespoň pro jistotu, aby si to čert ještě nerozmyslel.
Nakonec děti společně
zazpívaly písničku. Ve školce
O Mikulášovi, ve škole O zimě
a Mikuláš s čertem se odebrali
na další pochůzku: „Šťastnou
cestu Mikuláši i čerte a zase za
rok na shledanou!“
Hana Dubnová, uč. MŠ

Strana - 35 -

O činnosti sboru
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, držíte v rukou nové vydání a s ním pravidelné novinky z činnosti našeho sboru.
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Po
každoroční
prázdninové pauze se začal scházet nejen kroužek
mladých hasičů, ale také
naše členská základna. Její
členové zahájili práce na
úpravě bývalého bytu
v prostorách
Obecního
úřadu Bolehošť a během
dvou měsíců ho přebudovali na novou klubovnu
SDH. Bylo potřeba vybourat příčku mezi místnostmi, oškrábat a opravit
omítky a také vymalovat.
Obecní úřad tyto prostory
vybavil novým linoleem,
bratr Jiří Touc vyrobil
dřevěné obložení na zeď,
pan Jan Bednář (zdejší
hostinský) daroval nové
osvětlení, bratr Jan Baše
(místní hospodář) nové
garnyže na okna a ze společných úspor SDH byly
zakoupeny záclony a ubrusy. Tímto bychom rádi
poděkovali všem za pomoc s pořízením nového
vybavení do klubovny.
Zároveň velký dík patří
bratrům a sestrám, kteří se
na této rekonstrukci podíleli. Opravená klubovna
bude
využita
nejen
k pravidelným schůzkám členů SDH, ale především ke vzdělávání, přípravě a prevenci malých
hasičů.
1. října jsme pro děti ve spolupráci se SDH Záhornice uspořádali již tradiční 5. ročník Bolehošťského branného závodu. Děti si v lese v Lipinách procvičily znalosti a dovednosti, které
budou potřebovat na okresním kole hry Plamen 2016/2017. Počasí nám tento den přálo, proto
jsme akci zakončili na hřišti v Lipinách, kde si děti opekly špekáčky. Tímto děkujeme Sokolu
Lipiny za možnost využití zdejšího areálu.
Následně jsme se 22. října s dětmi vydali na již tradiční podzimní výlet do ZOO ve Dvoře
Králové, kde probíhala každoroční akce Týdne duchů. Výlet se uskutečnil spolu se SDH Záhornice a zúčastnil se ho plný autobus dětí, jejich vedoucích a rodinných příslušníků. V rámci akce
Týdne duchů si děti v ZOO vydlabaly dýně, užily zábavu na prolézačkách, prohlédly celý areál
a nakoupily suvenýry. Během dne jsme si v areálu dali oběd, děti dostaly halloweenské menu
(kuřecí řízek s bramborovo-dýňovým pyré a dýňovým kompotem). Domů jsme se vrátili až večer, plní skvělých zážitků.
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V sobotu 3. prosince jsme uspořádali
každoroční Mikulášskou nadílku. Během
tohoto odpoledne vystoupili žáci MŠ a ZŠ
Bolehošť se svým vystoupením, za jehož
přípravu děkujeme paní Mgr. Haně Boukalové, Mgr. Denise Školníkové a pí uč.
Haně Dubnové. Poté nás navštívil Mikuláš
s čerty a andělem, kteří dětem přinesli
drobné sladkosti a ovoce. Nadílka se velmi
vydařila, o čemž svědčí hojná účast dětí i
jejich rodinných příslušníků, kteří je přišli

podpořit při vystoupení a
nabídnout útočiště před
rejem čertů .
3. prosince se také
členové výboru zúčastnili
zátahu u Václava Drašnara u příležitosti oslavy
jeho 70. narozenin. Ještě
jednou za sbor SDH přejeme všechno nejlepší
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k tomuto životnímu
jubileu.
V následujících
měsících bych vás
jménem SDH Bolehošť chtěl pozvat na
tradiční 121. Hasičský
ples, který se uskuteční v pátek 24. února
2017, a následně také
na Dětský karneval,
který bude v sobotu
25. února 2017.
Závěrem bych
rád připojil poděkování Veronice Stonjekové, která pro nás celý
rok upravovala fotografie k prezentaci v
tomto
zpravodaji.
Současně bych Vám rád za celý sbor SDH popřál všechno nejlepší do nového roku, především
pevné zdraví a také mnoho pohody doznívajících vánočních svátků.
kulturní referent, SDH Bolehošť, Vojtěch Drašnar

Činnost Sokola od 17. 9.
do konce roku
Ani v těchto měsících naše činnost
neupadala. O víkendu 17. – 18. 9. proběhly
všestranné zkoušky ohařů, které se konaly v areálu Pod lípou, ale také na rybníku Hluboký v Ledcích a na okolních
loukách a lánech. Konečné
vyhlášení proběhlo Pod lípou,
kde vítězové obdrželi krásné
poháry a věcné ceny. Po celý
víkend se také podávalo skvělé občerstvení.
Další výbornou akcí,
která se konala 1. 10., byla
ochutnávka svatováclavského
piva ŠPRINGL. Název tohoto
ležáku je na počest Vladislava
Špringla, nositele titulu Rytíř
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chmelařského řádu. Je to významná mezinárodní instituce založena 1371 v Dijonu. Samozřejmě
k výbornému pivu nesměly chybět dobroty jako steaky, kuřecí křídla a klobásy a muzika, která
nám přijela zahrát z Přepych. Na tuto akci dorazilo téměř 100 návštěvníků a všem se tu moc líbilo.
7. 10. jsme připravili občerstvení pro
sokolníky, kteří zde
již tradičně pořádají
hony na opočenském
panství a využívají
okolní
honitby
k překrásnému lovu
svých ptačích miláčků.
Další akce proběhla 23.11. Uskutečnilo se předvánoční
aranžování. Opět nás
navštívila
děvčata
z květinářství
z Kostelce nad Orlicí.
Předvedla jako vždy
nádhernou výzdobu,
kterou si návštěvnice
mohly následně odkoupit na výzdobu
svých domovů.
Hned dva dny
poté 25. 11. proběhla
členská schůze, kde se
probraly důležité věci
a náležitosti, také bylo
Pod lípou zavedena
EET a volně dostupná
WIFI. A k této příležitosti jsme ogrilovali
malé selátko pro členy
Sokola.
Také
nesmím
opomenout družstvo
našich kuželkářů, kteří
hrají pravidelně již
několik let ligu neregistrovaných hráčů v Rychnově nad Kněžnou. V jarní části postoupili do
čtvrté ligy a teď v té podzimní odehráli 5 zápasů. Velice se jim dařilo, vyhráli všechny zápasy a
také dokázali v součtu bodů dvakrát překonat hranici 1000 bodů na zápas. Toto číslo se jim povedlo překonat za celou dobu, kdy hrají kuželky teprve počtvrté. A to už hrají přes 20 let. Po
zaslouženém vítězství ve skupině postupují do třetí ligy. Hrají ve složení Máslo Míra ml., Prause Petr, Jirsa Martin, Baše Milan ml. a náhradníci jsou Prause Marek a Prause Jiří.
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Další akce proběhla Pod lípou 29. 12. Členové MS Bolehošť zde zakončili rok a spojili to
s honem ve své honitbě. Bylo pro ně nachystáno výborné zázemí s občerstvením.
Poslední akcí, která se zde uskutečnila, byla silvestrovská oslava. Oslavili jsme úspěšný
rok 2016 a přivítali nový 2017.
Na závěr chceme popřát všem občanům naší obce co nejlepší vstup do nového roku.
připravil Petr Prause
foto Jiří Bouška

Sokolkám u Švagerků chutnalo
Začátek podzimu byl pro náš sportovní klub ve znamení "nadělování" i když do Mikuláše
bylo ještě daleko. Nejprve se členové a sympatizanti sešli ke společnému posezení u grilování,
kde byly mj. probrány úkoly, které náš čekají jak do konce roku, tak i do dalšího období.
Ženy-cvičenky se rozhodly navštívit naše krajské město a poznat trochu z jeho historie. A
tak se po jednom z procházkových okruhů vydaly historickým městem a svou pouť ukončily
jízdou parníkem královny Alžběty po Labi. Po proudu řeky se dostaly na Staré město pod Bílou
věž a proti proudu až na Plácka ke Kamennému mostu. Celý den byl prohřátý sluníčkem, a tak s
obdivem pohlížely na úchvatné budovy ve stylu recese, ale i na nové moderní stavby, které se
staví v blízkosti hlavního nádraží. Nebylo by to kompletní, kdyby nenavštívily i dobrou restauraci. Tentokrát poseděly u Švagerků, kde si pochutnaly na dobrém obědu a kávě. A aby jim vydržela přiměřeně dobrá kondice i v přibývajícím věku, každou středu pokračují ve svém kondičním cvičení v tělocvičně naší základní školy, kterou díky spolupráci s paní ředitelkou a obecním
úřadem mohou bezplatně používat.
připravila Hana Joštová
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JS Vesna Nepasice - statek Lipiny z. s.
Fotografie z dění stáje za minulý rok 2016
dětský den

pálení čarodějnic

ukázkový den pro základní školu
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závody spřežení

fotografie poskytl, Lukáš Mencl

SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ OBCE BOLEHOŠŤ
NA ROK 2017
DATUM
4. únor
24. únor
25. únor
11. březen
13. duben
březen/duben
duben
30. duben
květen
3. červen
15. červenec
12. srpen
19. srpen
28. říjen
říjen/listopad
3. prosinec
2. prosinec
9. prosinec
31. prosinec

- NÁZEV AKCE ................................................ MÍSTO KONÁNÍ
- 15. Společenský ples obcí ............. kulturní sál Obecního hostince
- 121. Hasičský ples ............................ kulturní sál Obecního hostince
- Dětský maškarní karneval ................. kulturní sál Obecního hostince
- oslava MDŽ .................................................... klubovna SK Lipiny
- Velikonoce - Zelený čtvrtek ............................. klubovna SK Lipiny
- Bolehošťské divadelní jaro ............... kulturní sál Obecního hostince
- Putování za divadlem .............................................. zájezd do Prahy
- Pálení čarodějnic ................................................... hřiště SK Lipiny
- Vítání občánků ............ společ. místnost OÚ (objekt Obec. hostince)
- Dětský den ............................................................ hřiště SK Lipiny
- Turnaj v Plážovém volejbale ................................. hřiště SK Lipiny
- 6. Gulášové slavnosti ..................... hřiště před Obecním úřadem
- Turnaj v Plážovém volejbale ................................. hřiště SK Lipiny
- Svatováclavské pivo s hudbou ......................... klubovna SK Lipiny
- Bolehošťský divadelní podzim ......... kulturní sál Obecního hostince
- První adventní neděle - Adventní rozsvícení ...................... zvonička
- Mikulášská besídka .......................... kulturní sál Obecního hostince
- 16. Předvánoční setkání seniorů ........ kulturní sál Obecního hostince
- Silvestr ................................ Obecní hostinec + klubovna SK Lipiny

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínů. Podrobnější informace k jednotlivým akcím
najdete na informačních deskách a stránkách obce.

