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Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 11/2016
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Rozpočtové opatření č.
17/2016

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým
opatřením č. 17/2016 (viz příloha) schválené
starostou obce, které berou na vědomí.
V 17.15 h se dostavil P. Hojný.

Zápis č. 1/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 17. 1. 2017
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: 2 členové P. Hojný (příchod
v 17.15 h) a M. Kramář - zaměstnání
Ověřovatelé zápisu: L. Nováková, P. Prause
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 L. Nováková a P. Prause.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 1/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu L.
Novákovou a P. Prauseho.

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. 10, 11,
13, 18, 19).
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 2/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání včetně jeho doplnění (viz
příloha).

Bod č. 5: Žádosti o individuální příspěvky místních spolků na rok 2017
Žádost o příspěvek předložily spolky:
- SDH Bolehošť ve výši 10 000 Kč
(2. žádost)
- SK Sokol Lipiny ve výši 15 000 Kč
- Jezdecká stáj Vesna Nepasice - statek
Lipiny ve výši 10 000 Kč
Hlasování: pro 7 (Kubíček, Mencl, Végsö,
Jelen, Nováková, Prause, Černý) : proti 0 :
zdržel 1 (Hojný)
Usnesení č. 3/1/2017
Zastupitelé obce schvalují žádost o
příspěvek od SDH Bolehošť ve výši 10 000
Kč. Tato částka bude zahrnuta do rozpočtu
obce na rok 2017.
Usnesení č. 4/1/2017
Zastupitelé obce schvalují žádost o
příspěvek od SK Sokol Lipiny ve výši 15 000
Kč. Tato částka bude zahrnuta do rozpočtu
obce na rok 2017.
Usnesení č. 5/1/2017
Zastupitelé obce schvalují žádost o
příspěvek od Jezdecké stáje Vesna Nepasice
- statek Lipiny ve výši 10 000 Kč. Tato
částka bude zahrnuta do rozpočtu obce na
rok 2017.

Bod č. 6: Žádost o finanční příspěvek
na provoz pečovatelské služby na rok
2017
Zastupitelé projednali žádost pečovatelské
služby paní Luňákové o příspěvek na rok
2017. Zastupitelé navrhli výši příspěvku
5 000 Kč
Hlasování: pro 8 : proti 0
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Usnesení č. 6/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve
výši 5 000 Kč Pečovatelské službě paní
Luňákové, který bude zařazen do rozpočtu
obce na rok 2017.

Bod č. 7: Stanovení ceny za svoz komunálního odpadu pro podnikatelé
Společnost ODEKO předložila požadavek na
min. ceny za odpady od podnikatelů. Ceny
za komunální odpad pro rok 2017 se
stanovují na:
120 l - 2 200 Kč
240 l - 4 400 Kč
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 7/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za svoz
komunálního odpadu pro podnikatele ve
výši 2 200 Kč za 120 l nádoby a 4 400 Kč za
240 l nádoby.

Bod č. 8: Žádost o uzavření smlouvy
se spol. ČEZ – kabelový pilíř
Zastupitelé projednali návrh smlouvy se
spol. ČEZ Distribuce a.s. o věcném břemeni
na umístění kabelového pilíře a vedení na
pozemku p.č. 201/4 v k.ú. Bolehošť.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 8/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti se spol. ČEZ Distribuce a.s. na
pozemku p.č. 201/4 v k.ú. Bolehošť a
pověřuje starostu k uzavření a podpisu
smlouvy.

Bod č. 9: Žádost o uzavření smlouvy
se spol. ČEZ – kabelové vedení
Zastupitelé projednali návrh smlouvy se
spol. ČEZ Distribuce a.s. o věcném břemeni
na umístění kabelového vedení na
pozemcích p.č. 1609/1 a 1797/2 v k.ú.
Bolehošť.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 9/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti se spol. ČEZ Distribuce a.s. na
pozemcích p.č. 1609/1 a 1797/2 v k.ú.
Bolehošť a pověřuje starostu k uzavření a
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Bod č. 10: Dodatek č. 18 ke smlouvě o
provozování vodovodu
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s dodatkem smlouvy č. 18, ke smlouvě o
provozování vodovodu se spol. AQUA
SERVIS RK.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 10/1/2017
Zastupitelé obce schvalují dodatek smlouvy
č. 18 ke smlouvě o komplexním
provozování infrastrukturního majetku
z 1. 9. 1994 s AQUA SERVISEM a pověřují
starostu k jeho podpisu.

Bod č. 11: Žádost školy o příspěvek
na plavecký výcvik
Přítomným byla předložena žádost ZŠ
Bolehošť o příspěvek na základní plavecký
výcvik dětí 2. a 3. ročníku + doplňkový pro
1., 4. a 5. ročník.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 11/1/2017
Zastupitelé obce schvalují příspěvek na
plavecký výcvik v celkové výši 10 120 Kč a
tato částka bude zahrnuta do rozpočtu obce
na rok 2017.

Bod č. 12: Obnova a rozvoj sběrné
sítě nádob na separovaný komunální
odpad
Projednání nové smlouvy se spol.
EKOKOM na obnovu a rozvoj sběrné sítě
nádob na separovaný komunální odpad.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 12/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se
spol. EKOKOM na obnovu a rozvoj sběrné
sítě nádob na separovaný komunální odpad
a pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Bod
č.
13:
Nová
s pojišťovnou Kooperativa

smlouva

Zastupitelé projednali návrh nové smlouvy
s pojišťovnou Kooperativa. Nová smlouva
nahrazuje stávající smlouvu a její dodatky +
upravuje stávající stav majetku obce.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 13/1/2017
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Zastupitelstvo obce schvaluje novou
smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Kramářové odložen na neurčito.

Bod č. 14: Jednání o koupě pozemku
pro stavební parcely

K zastupování obce na VH společnosti
AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou
byl navržen starosta obce Petr Kubíček.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 16/1/2017
Zastupitelé
obce
pověřují
starostu
k zastupování obce na VH AQUA
SERVISU, a.s. Rychnov nad Kněžnou.

Zastupitelé se seznámili s návrhem ceny a
obsahu nabízených pozemků od paní
Doutnáčové, které budou využity pro
budoucí stavební parcely. Dále projednali
návrh oslovit pana Rejchrta a Chadimu na
odkup části sousedního pozemku.
Hlasování: pro 6 (Kubíček, Mencl, Végsö,
Jelen, Nováková, Prause) : proti 1 (Hojný) :
zdržel se 1 (Černý)
Usnesení č. 14/1/2017
Zastupitelstvo obce potvrzuje zájem o odkup
pozemků od paní Doutnáčové určených
k zastavění (p.č. 160/1, 160/10 a část 160/12
v k.ú. Bolehošť) a zároveň pověřují starostu
obce k jednání s vlastníky pozemku p.č. 158
v k.ú. Bolehošť.

Bod č. 15: Nabídka prodeje evangelické školy
Zastupitelé
projednali
návrh
od
Českobratrské církve evangelické v Klášteře
nad Dědinou na prodej evangelické školy
(č.p. 72) za cenu 1 000 000 Kč + pozemek
p.č. 273/1 v k.ú. Bolehošť za cenu 200 000
Kč se splátkovým kalendářem. S ohledem na
rozpočtový výhled 2017 – 2020 nemá obec
na tento záměr dostatečné finanční
prostředky.
Hlasování: pro 0 : proti 7 (Kubíček, Mencl,
Végsö, Jelen, Nováková, Prause, Černý) :
zdržel se 1 (Hojný)
Usnesení č. 15/1/2017
Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku
Českobratrské církve evangelické na koupi
evangelické školy v Bolehošti č.p. 72 vč.
přilehlých pozemků.

Bod č. 16: Návrh podmínek na odkup
pozemku pod komunikací v Lipinách
Pan starosta byl pověřen k dalšímu jednání
s panem Syrůčkem o odkupu pozemku pod
komunikací v Lipinách. Pan Syrůček návrh
obce neakceptoval. Z tohoto důvodu je
odkup pozemků od p. Syrůčka a pí

Bod č. 17: Pověření k zastupování obce na VH společnosti AQUA Servis

Bod č. 18: Jednání se
PROFESIONÁLOVÉ z HK

spol.

Přítomní byli seznámeni s činností a možnou
spoluprací
se
společností
PROFESIONÁLOVÉ z HK ohledně nových
dotačních možností pro obec. Pan starosta
vyžádá nabídku na zpracování projektů.

Bod č. 19: Stav projektů
Pan
starosta
seznámil
zastupitele
s pokračováním
probíhajících
projektů
(chodníky I. a II. etapa + zpevnění ploch u
OÚ a výstavba ČOV ve škole).

Bod č. 20: ostatní
a) příprava rozpočtu obce – starosta navrhl
základní body pro zařazení do rozpočtu obce
na 2017
b) zimní údržba komunikací ve správě SÚS
Khk + obecní
Vzhledem k několika stížnostem občanů na
zimní údržbu komunikací v obci, pan
starosta kontaktoval SÚS Khk ohledně
zkvalitnění údržby. SÚS Khk přislíbila
zlepšení údržby, především ve směru na
Ledce a dále ve Lhotě. Situace na hlavní
komunikaci
je
uspokojivá.
Obecní
komunikace jsou udržovány na základě
dohody se společností Agrospol a to
pluhováním při vrstvě 5cm a více nového
sněhu. Posypem se místní komunikace
neudržují. Chodníky jsou udržovány
průběžně vyhrnováním. Posyp je používán
jen při náledí.
c) pozemek u hřiště – odkup pozemku je
v jednání s vlastníkem
d) výpověď pronájmu párty stanu od DSO
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Dřížná – řešení pronájmu stanu od někoho
jiného
e) servis topidel na sále – byla provedena
oprava a servis topidel ve společenském
sále, dále byly opraveny reproduktory a
probíhá doladění ozvučení jeviště
f) změna tarifu elektřiny v hostinci – na
žádost provozovatele bude podána žádost o
změnu tarifu
g) charitativní Tří králová sbírka v obci 7. 1.
2017 – vybráno 1 788 Kč
h) příprava na Společenský ples – termín
brigády na přípravu sálu

Bod č. 21: Diskuze
Bod č. 22: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21:40 hod. ukončil.

Zápis č. 2/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 7. 2. 2017
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: H. Černý (příchod v 17.30h)
Ověřovatelé zápisu: P. Mencl, M. Végsö
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 P. Mencl a M. Végsö.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/2/2017
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.
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Usnesení č. 2/2/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 1/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.
V 17.30 h se dostavil H. Černý

Bod č. 4: Dodatek smlouvy se spol.
Odeko
Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č.5
ke smlouvě se spol. ODEKO na zajišťování
služeb v oblasti nakládání s odpady na rok
2017.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 3/2/2017
Zastupitelé obce schvalují dodatek č. 5 ke
smlouvě se spol. ODEKO na zajišťování
služeb v oblasti nakládání s odpady na rok
2017 a pověřují starostu k podpisu dodatku.

Bod č. 5: Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
Zastupitelům byla předložena smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se spol. ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p.č.
1331/15 v k.ú. Bolehošť.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 4/2/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene- služebnosti se spol. ČEZ
Distribuce a.s. na pozemku p.č. 1331/15
v k.ú. Bolehošť a pověřuje starostu
k uzavření a podpisu smlouvy.

Bod č. 6: Smlouva o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
Zastupitelé projednali žádost o dotaci od
Královehradeckého kraje (Khk) na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 5/2/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Khk
o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou.
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zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/2/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
s Khk o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou a pověřují starostu k
podpisu.

Bod č. 7: Závěr jednání s vlastníky
pozemků
Pan starosta seznámil přítomné se závěrem
jednání s vlastníky pozemků p. Rejchrtem a
p. Chadimou. Vlastníci pozemků s prodejem
souhlasili. Pozemky budou zaměřeny, aby
mohlo dojít k odkupu. Zastupitelé berou
výsledek jednání na vědomí.

Bod č. 8: Projednání rozpočtu obce
na rok 2017 a úpravy rozpočtového
výhledu 2017 - 2020
Finanční výbor předložil zastupitelům návrh
rozpočtu obce na rok 2017. Zastupitelé
návrh rozpočtu projednali.
Pan starosta předložil přítomným upravený
rozpočtový výhled 2017 – 2020. Zastupitelé
projednali úpravy rozpočtového výhledu.

Bod č. 9: Zadání zajištění výběrového
řízení na projekt „Zpevněné plochy a
oplocení u OÚ Bolehošť“
Zastupitelé pověřili pana starostu k zadání
zajištění výběrového řízení na dodavatelské
stavby „Zpevněné plochy a oplocení u OÚ
Bolehošť“ vč. stavebního dozoru a BOZP
externí firmou.

Bod č. 10: Zadání poptávky na projektovou dokumentaci
Zajištění projektové dokumentace k projektu
„Zasíťování pozemků Kouty“
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 7/2/2017
Zastupitelé obce pověřují pana starostu
k zadání poptávky na zpracování projektové
dokumentace inženýrských sítí na projekt
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„Zasíťování pozemků 15RD v Bolehošti –
Kouty“.

Bod č. 11: Návrh likvidační komise
Přítomným byl předložen návrh likvidační
komise s žádostí ZŠ Bolehošť o vyřazení
nepotřebného majetku obce, který je ve
výpůjčce ve škole.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/2/2017
Zastupitelé obce schvalují vyřazení
vybavení dle likvidačního protokolu
z majetku obce, který je ve výpůjčce v ZŠ a
MŠ Bolehošť.

Bod č. 12: ostatní
a) poruchy vodovodu, plán rekonstrukce
vybraného úseku – vzhledem k častým
haváriím na vodovodním řádu v části Habeš
byl projednán návrh na celkovou
rekonstrukci vodovodu v úseku Habeš
b) žádost o příspěvek od spotřebitelské
poradny – žádost byla zamítnuta
c) žádost ředitelky ZŠ na opravu parket a
topení ve školní družině – oprava topení
bude zajištěna vyčištěním zanesených
radiátorů (prozatím byly nabídnuty 2ks
přímotopů z OÚ pro zajištění dočasného
vytápění),
rozsah
poškození
parket
v tělocvičně bude monitorován cca 1-2x
ročně, celková obnova laku se zatím
nepředpokládá. Závěr předloží škole P.
Prause (pověřen správou školy).
d) změny na pobočce České pošty –
seznámení s návrhem na změnu provozní
doby od 1. 4. 2017
e) pronájem sálu na taneční – upřesnění
podmínek vypůjčení sálu a vyrovnání za
spotřebu energií
f) info z HZS – informační leták pro občany
(bude dále zveřejněn)
g) info z VH AQUA SERVISU
h) kanalizační řád obce
i) vyhodnocení Společenského plesu obcí –
ohlasy byly velmi pozitivní, především od
návštěvníků okolních obcí
j) zastupitelé pověřují finanční a kontrolní
výbor ke kontrole za 2. pol. 2016 v PO ZŠ a
MŠ, a obce
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Bod č. 13: Diskuze
Bod č. 14: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20:20 hod. ukončil.

Zápis č. 3/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 14. 3. 2017
v obecním hostinci v 17 hodin.
Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: P. Mencl (nemoc)
Ověřovatelé zápisu: Z. Jelen, H. Černý
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: viz seznam

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni Z. Jelen a H. Černý.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 1/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu Z. Jelena
a H. Černého.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 5, 13).
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 2/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 2/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Zprávy z finančního a kontrolního výboru
Finanční výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly hospodaření obce
Bolehošť a kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ
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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 2016 (viz zápis z kontroly
v příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek
kontroly kontrolního výboru na obci
Bolehošť.

Bod č. 5: Žádost o dotaci na osobní
asistenci ORION
Zastupitelům byla předložena žádost
o dotaci na osobní asistenci pro Jiřího
Wiliama Patrného od společnosti Centrum
ORION. Výše dotace byla upravena
v souladu se smlouvou o dotaci na
požadované období – měsíce 4-6 a 9-11,
celkem 6 x 2 000 Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 3/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost
o dotaci pro Centrum ORION Rychnov nad
Kněžnou na osobní asistenci v upravené
výši 12 000 Kč a pověřují starostu
k uzavření a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 4/3/2017
Zastupitelé obce schvalují dotaci ve výši
12 000 Kč pro Centrum ORION Rychnov
nad Kněžnou a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 6: Schválení rozpočtu obce na
rok 2016
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2017, který byl zveřejněn na
elektronické a úřední desce (viz příloha).
Zastupitelé projednali a doplnili návrh
rozpočtu a přijali rozpočet jako schodkový
ve výši 2.602 858 Kč. Rozpočet byl schválen
se zapojením zůstatku na účtu z minulého
roku. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou
paragrafy.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 5/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
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Bod č. 7: Úprava střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2017 2020
Pan starosta seznámil přítomné s úpravou
střednědobého výhledu na roky 2017 – 2020,
který bude dále aktualizován a na následném
zasedání předložen ke schválení.

Bod č. 8: Zadání výběrového řízení na
dodávku stavby k projektu „ČOV
v ZŠ a MŠ Bolehošť“
Zastupitelé projednali podmínky zadání
výběrového řízení. Kritéria pro výběr jsou
20% nejkratší termín dodání a 80% nejnižší
cena.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 6/3/2017
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k zadání výběrového řízení na dodávku
stavby k projektu ČOV v ZŠ a MŠ
Bolehošť.
Usnesení č. 7/3/2017
Zastupitelé dále pověřují komisi pro výběr
dodavatele.
Komise: Petr Kubíček, Petr Prause, Petr
Mencl, Hynek Černý, zástupce IRBOSu
Náhradníci: Zdeněk Jelen, Petr Hojný,
Miroslav Végsö, Martin Kramář, zástupce
IRBOSu

Bod č. 9: Zadání výběrového řízení na
projekt „Zpevněné plochy a oplocení
u OÚ Bolehošť“
Zastupitelé projednali podmínky zadání
výběrového řízení. Kritéria pro výběr jsou
20% nejkratší termín dodání a 80% nejnižší
cena.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 8/3/2017
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k zadání výběrového řízení na dodávku
stavby k projektu Zpevněné plochy u OÚ
Bolehošť.
Usnesení č. 9/3/2017
Zastupitelé dále pověřují komisi pro výběr
dodavatele.
Komise: Petr Kubíček, Petr Prause, Petr
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Mencl, Hynek Černý, zástupce IRBOSu
Náhradníci: Zdeněk Jelen, Petr Hojný,
Miroslav Végsö, Martin Kramář, zástupce
IRBOSu

Bod č. 10: Zadání zajištění výběrového řízení, stavebním dozorem a kontrolou BOZP externí firmou
Vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci
byla oslovena firma IRBOS Čestice, která
předložila nabídky služeb pro projekty
„ČOV v ZŠ a MŠ Bolehošť“ ve výši 78 650
Kč a „Zpevněné plochy a oplocení u OÚ
Bolehošť“ ve výši 77 740 Kč.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 10/3/2017
Zastupitelé obce pověřují k zajištění
výběrového řízení na dodavatele stavby,
stavebního dozoru a kontrolu BOZP na
projekt ČOV v ZŠ a MŠ Bolehošť, firmu
IRBOS Čestice.
Usnesení č. 11/3/2017
Zastupitelé obce pověřují k zajištění
výběrového řízení na dodavatele stavby,
stavebního dozoru a kontrolu BOZP na
projekt Zpevněné plochy a oplocení u OÚ
Bolehošť, firmu IRBOS Čestice.

Bod č. 11: Kupní smlouva na nákup
pozemků
Přítomným byl předložen návrh kupní
smlouvy s Petrou a Barborou Doutnáčovou
na nákup pozemků určených pro výstavbu
parcel v Koutech. Kupní cena je 250 Kč/m2.
Hlasování: pro 7 : proti 1 (Hojný)
Usnesení č. 12/3/2017
Zastupitelé obce schvalují kupní smlouvu
s Petrou a Barborou Doutnáčovou na
nákup pozemků p.č. 160/1, 160/10, 160/16
v katastrálním území Bolehošť a pověřují
starostu k podpisu smlouvy.
Přítomným byl předložen návrh kupní
smlouvy s p. Rejchrtem a p. Chadimou na
nákup pozemku určeného pro výstavbu
parcel v Koutech (malá část pozemku).
Kupní cena je 200 Kč/m2.
Hlasování: pro 7 : proti 1 (Hojný)
Usnesení č. 13/3/2017
Zastupitelé obce schvalují kupní smlouvu
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s p. Rejchrtem a p. Chadimou na nákup
pozemku p.č. 158/2 v katastrálním území
Bolehošť a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Bod č. 12: Smlouva o úvěru
Zastupitelům byla předložena indikativní
nabídka České spořitelny na úvěr ve výši
4.500 000 Kč, na nákup pozemků určených
pro výstavbu parcel v Koutech.
Hlasování: pro 7 : proti 1 (Hojný)
Usnesení č. 14/3/2017
Zastupitelé obce schvalují indikativní
nabídku na úvěr od České spořitelny a.s. ve
výši 4.500 000 Kč a pověřují starostu
k podpisu úvěrových smluv.

Bod č. 13: Výběr dodavatele projektové dokumentace na projekt „Inženýrské sítě pro 15 RD v Bolehošti –
Kouty“
Osloveny k dodání nabídky na zajištění
projektové
dokumentace
k
projektu
„Inženýrské sítě pro 15 RD v Bolehošti –
Kouty“ byly 4 firmy:
- DABONA, s.r.o., Rychnov n. K.
(nabídnutá cena 611 050 Kč)
- Profesionálové, a.s., Hradec Králové
(nabídnutá cena 354 409 Kč)
- IRBOS, s.r.o., Čestice
(nabídnutá cena 475 530 Kč)
- ERV – Ekologický rozvoj a výstavba
s.r.o., Jaroměř
(nabídnutá cena 687 280 Kč)
Hodnocení nabídek probíhalo dle podmínek
v zadání. Podíl hodnocení byl 70% nejnižší
cena a 30% nejkratší termín. Jedná se o
služby: projektová dokumentace pro územní
řízení, stavební povolení, inženýrská činnost,
rozpočet,
hydrogeologický
průzkum,
geodetické zaměření, administrace.
Hlasování: pro 7 : zdržel 1 (Hojný)
Usnesení č. 15/3/2017
Zastupitelé obce vybrali za dodavatele
projektové dokumentace na projekt
„Inženýrské sítě pro 15 RD v Bolehošti –
Kouty“ firmu Profesionálové, a.s., Hradec
Králové.
Zároveň pověřují starostu
k podpisu smlouvy o dílo dle předložené
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Usnesení č. 16/3/2017
Zastupitelé
obce
pověřují
starostu
k zajištění podání žádosti o dotaci
z programů
Khk,
prostřednictvím
společnosti Profesionálové.

Bod č. 14: Schválení záměru obce č. 1
a 2/2017 včetně kupních smluv na pozemky
Záměr č. 1 - prodej pozemků p.č. 41/6, 56/1,
41/7 o celkové výměře 197 m2 v katastrál.
území Bolehošť. Záměr byl zveřejněn na
úřední desce. Cena pozemku je 30 Kč/m2.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 17/3/2017
Zastupitelé obce schvalují záměr č. 1/2017
na prodej pozemků p.č. 41/6, 56/1, 41/7
v katastrálním území Bolehošť panu
Myšákovi a pověřují starostu k podpisu
kupní smlouvy.
Záměr č. 2 - prodej pozemku p.č. 84/5,84/6
o celkové výměře 26 m2 v katastrálním
území Bolehošť.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 18/3/2017
Zastupitelé obce schvalují záměr č. 2/2017
na prodej pozemku p.č. 84/5, 84/6
v katastrálním území Bolehošť panu
Vaňkovi a pověřují starostu k podpisu
kupní smlouvy.

Bod č. 15: Dodatek č. 1 ke smlouvě se
spol. Textil Eco a.s.
Pan starosta seznámil přítomné zastupitele
s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou
Textil Eco (dříve Revenge). Dodatek
obsahoval změnu názvu a sídla firmy.

Bod č. 16: Smlouvy o dotaci na provoz místních organizací
Žádosti předložili:
- SK Sokol Lipiny
15 000 Kč
- Jezdecká stáj Vesna Nepasice - statek
Lipiny
10 000 Kč
- SDH Bolehošť
30 000 Kč
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 19/3/2017
Zastupitelé obce schvalují dotace na provoz
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Pan starosta seznámil přítomné s žádostí
obce Ledce o vytvoření společného
školského obvodu mateřské školy. Tato
záležitost bude dále projednávána po získání
dalších informací od obce Ledce.

c) nabídka sběru použitých olejů z kuchyně.
Tato služba není pro obce zpoplatněna.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 21/3/2017
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k zajištění sběru použitých olejů v obci a
uzavření případné smlouvy.
d) nový zákon 23/2017 Sb. o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti (zadluženost obcí,
rozpočtové úpravy, rozpočty PO obcí) –
stručné seznámení s nově platnými předpisy
e) akce „zelená sobota“ + sběr objemného
odpadu se uskuteční 8. 4. 2017
f) nabídka služeb domácího hospice
z Rychnova nad Kněžnou – tuto nabídku
zveřejníme pro občany, ale finančně se zatím
nebudeme zapojovat
g) stoly na stolní tenis – zastupitelé vybrali
ke koupi 2 ks stolů Butterfly Korbel Roller
včetně obalů, které budou zakoupeny a
následně k dispozici na společenském sále
h)
otevření
kasičky s dobrovolnými
příspěvky na sportovní vybavení na sále –
vybráno bylo 1 110 Kč, za které bude
zakoupeno drobné sportovní vybavení na sál

Bod č. 19: ostatní

Bod č. 20: Diskuze

pro místní spolky. SK Sokol Lipiny 15 000
Kč, Jezdecká stáj Vesna Nepasice - statek
Lipiny 10 000 Kč, SDH Bolehošť 30 000 Kč
a pověřují starostu k podpisu smluv.

Bod č. 17: Smlouvy darovací
Zastupitelům byly předloženy již schválené
žádosti o peněžní dar od Charity Červený
Kostelec a Agentury Domácí péče.
Hlasování: pro 8 : proti 0
Usnesení č. 20/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní dar
ve výši 5 000 Kč pro Oblastní charitu
Červený Kostelec, peněžní dar 5 000 Kč pro
Agenturu Domácí péče a pověřují starostu
k uzavření a podpisu smlouvy.

Bod č. 18: Návrh dohody o vytvoření
společného školského obvodu mateřské školy od obce Ledce

a) zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 (audit z Khk)
– nebyly zjištěny závažné chyby a
nedostatky
b) přehled o hospodaření obce a o
odpadovém hospodářství

Bod č. 21: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a
zasedání
v 19:10
hod.
ukončil.

Hospodaření obce v roce 2016
V následujícím přehledu je uveden upravený rozpočet k 31. 12. 2016. Tabulka dokládá
rozpočet podle kapitol, nikoliv paragrafů, na které se rozpočet připravuje a schvaluje.
Jednotlivé podkapitoly jsou zde uvedeny s odskočeným textem.
Jako poznámku k výdajovým položkám mohu doplnit, že většina stavebních prací v roce
2016 byly opravy, tedy provozní výdaje, zařazené do mnoha podkapitol podle využití. Z tohoto
důvodu byly kapitálové výdaje v minulém roce minimální.

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Příjmy
1_Daňové příjmy
2_Nedaňové příjmy
3_Kapitálové příjmy
4_Dotace - Přijaté transfery

Celkem

6 713 324 Kč
542 545 Kč
2 184 160 Kč
424 480 Kč

9 864 509 Kč

Výdaje
5 - Provozní výdaje
2 - průmysl a hospodaření (dopravní a vodní hospodářství)
3 - služby pro obyvatele
31 - školství a vzdělávání
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
34 - tělovýchova a zájmová činnost
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj
37 - ochrana životního prostředí
4 - sociální služby a politika zaměstnanosti
5 - bezpečnost státu a právní ochrana
6 - všeobecná veřejná správa a služby
61 - stát. moc, st. správa, územní samospráva
63 - finanční operace
64 - ostatní činnost

6 - Kapitálové výdaje
2 - průmysl a hospodaření
3 - služby pro obyvatele
31 - školství a vzdělávání
34 - tělovýchova a zájmová činnost
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj
39 - ostatní činnosti související se službou pro obyvatele

Celkem
8124 - Dlouhodobé financování - splátka jistiny (-)
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

Hospodaření - Schodek / Přebytek

5 937 566 Kč
268 478 Kč
3 598 426 Kč
877 535 Kč
339 639 Kč
118 448 Kč
1 523 144 Kč
739 661 Kč
5 000 Kč
74 444 Kč
1 991 219 Kč
1 833 768 Kč
152 070 Kč
5 380 Kč

233 863 Kč
39 494 Kč
194 369 Kč
105 000 Kč
12 870 Kč
74 499 Kč
2 000 Kč

6 171 429 Kč
2 355 199 Kč
0 Kč

3 693 080 Kč

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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Rozpočet obce na rok 2017
Paragraf

PoNázev paragrafu
ložka

0000

1111

0000

1112

0000

1113

0000
0000

1121
1211

0000

1340

0000

1341

0000

1343

0000
0000
0000

1361
1381
1511

0000

4112

1012
1032
2219
2310
3319
3399
3613
3639
3722
3725
6171
6310
2212

Název položky

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmu fyz. osob
ze závislé čin.
Daň z příjmu fyz. osob z
sam. výděl. čin.
Daň z příjmu fyzických
osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za prov. systému lik. kom. odpadů
Poplatek ze psů
Poplatky z veřejného
prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Neinv. přij. trans. ze
státního rozp. - s. d. vzt.
Podnikání a restr. v zeměděl. a
potravinářství
Podpora ostatních produkčních
činností
Ostatní záležitosti pozemních
komunikací
Pitná voda
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti kul., círk.,
sdělovací prostředky
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunál. odpadů
Využívání a zneškodnění komun. odpadů
Činnost místní správy
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Silnice

Rozpočet

1 300 000 Kč
50 000 Kč
130 000 Kč
1 400 000 Kč
2 600 000 Kč
350 000 Kč
12 000 Kč
200 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
520 000 Kč
102 600 Kč
35 577 Kč
1 400 Kč
450 Kč
1 040 164 Kč
80 100 Kč
10 000 Kč
101 000 Kč
6 000 Kč
200 Kč
50 000 Kč
10 000 Kč
25 500 Kč
440 000 Kč
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2219
2292
2310
2329
3113
3314
3319
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3611
3613
3631
3722
3725
3745
4351
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6402
6409
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Ostatní záležitosti pozemních
komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čist. odp. vod j. n.
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ost. zálež. sdělov. prostředků
Ostatní záležitosti kul., círk.,
sdělovací prostředky
Sport. zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využ. vol. času dětí a mládeže
Ost. zájmová činnost a rekreace
Program podpory indiv. byt.
výstavby
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz komunál. odpadů
Využívání a zneškodnění komun. odpadů
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Os. asist., peč. služba, sam. by
Ochrana obyvatelstva
PO - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Finanční vypořádání minul. let
Ostatní činnosti j.n.
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8124 Uhraz. spl. dlouh. přij. půjč. prostředků (-)

ROZPOČTOVÝ PŘÍJEM
ROZPOČTOVÝ VÝDAJ
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ
rozpočtový rozdíl vč. dlouhodobého financování

2 105 880 Kč
1 505 Kč
298 672 Kč
80 000 Kč
1 490 020 Kč
23 400 Kč
228 000 Kč
115 000 Kč
83 000 Kč
300 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
55 000 Kč
4 960 500 Kč
646 500 Kč
200 000 Kč
560 000 Kč
15 000 Kč
291 397 Kč
22 000 Kč
1 000 Kč
50 650 Kč
748 000 Kč
1 172 550 Kč
7 500 Kč
35 600 Kč
10 347 Kč
8 880 Kč
4 500 000 Kč
-977 648 Kč

7 850 191 Kč
13 975 401 Kč
3 522 352 Kč
schodkový rozpočet

Schválený rozpočet je také zveřejněn na úřední desce a elektronické desce obce.

-2 602 858 Kč
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OBJEM ODPADŮ

Přehled odpadového hospodářství
rok
separ. odp. - sklo [t]
separ. odp. - papír [t]
separ. odp. - plasty [t]
separ. odp. - kovy [t]
BRKO [t]
nebezpečný [t]
textil [t]
SKO + objemný odp. [t]
celkem odpadu [t]
SKO/ob. [kg]
sep.odp./ob. [kg]
odp.celk./ob. [kg]

2016
3,46
3,71
5,65
0,75
31,23
0,71
2,64
138,42
186,57
262,16
25,70
353,35

2015
3,78
6,04
6,34
0,49
12,08
1,44
2,37
154,34
186,88
290,66
31,36
351,94

2010
4,82
4,10
4,12
0,00

176,98
190,02
328,96
24,24
353,20

NÁKLADY ZA ODPADY

PŘÍJMY ZA ODPADY

POROVNÁNÍ
průměr v regionu - SKO/ob. [kg]
?
216,74
269,73
V REGIONU
poplatky za SKO od občanů
312 918 Kč 251 100 Kč
264 250 Kč
poplatky za SKO od chalupářů
17 550 Kč
14 500 Kč
6 000 Kč
platby od podnikatelů
27 800 Kč
24 000 Kč
platby za jednorázové pytle
450 Kč
3 550 Kč
1 020 Kč
EKOKOM za separovaný odpad
53 508 Kč
49 223 Kč
32 242 Kč
platby za textil
1 000 Kč
- Kč
CELKEM PŘÍJMY
413 226 Kč 342 373 Kč 303 512 Kč
příjmy na odpad. hosp./ob.
783 Kč
645 Kč
564 Kč
sběr SKO + objemného odp.
383 484 Kč
392 900 Kč
355 051 Kč
sběr separovaného odpadu
102 528 Kč
65 992 Kč
71 299 Kč
sběr BRKO
25 506 Kč
15 281 Kč
- Kč
sběr nebezpečného odpadu
16 863 Kč
17 806 Kč
úklid veř. prostranství + adminis30 500 Kč
16 000 Kč
14 000 Kč
trativa aj.
CELKEM NÁKLADY
558 881 Kč 507 979 Kč 440 350 Kč
náklady na odpad. hosp./ob.
1 058 Kč
957 Kč
818 Kč
výše poplatku/ob.
650 Kč
500 Kč
500 Kč
SOUHRN
náklady za SKO/ob.
726 Kč
740 Kč
660 Kč
počet obyvatel
528
531
538
Poznámky k tabulce:
SKO… směsný komunální odpad (v popelnicích), případně tuhý komunální odpad (TKO)
BRKO… biologicky rozložitelný komunální odpad (u nás pouze rostlinného původu)
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Na téma odpady se dá hovořit a psát stále. Přesto, že naprostá většina otázek byla již mnohokrát popsána, minimálně polovina občanů toto téma doposud příliš neřeší nebo mu nerozumí.
Pro získání aktuálního přehledu o stavu odpadového hospodářství v naší obci, informace k novým povinnostem obcí, přehledu o situaci v regionu i o výpočtu nákladů a cenách bude následující článek.

Přehled objemů a nákladů odpadového hospodářství
V tabulce na předchozí straně jsou uvedeny nejen náklady, ale i příjmy z poplatků a
z odevzdaného separovaného odpadu.
Z přehledu je patrné, že množství odpadů se v jednotlivých letech mění jen o několik procent. V posledních letech přibyl sběr kovu, textilu, BRKO, a přesto celkové množství odpadů se
příliš nemění.
S ohledem na skutečnost, že do roku 2024 má být ukončeno skládkování SKO, je nutné
vytřídit maximum recyklovatelných odpadů, především se jedná o papír, plast, sklo, kovy a nápojové kartony. ČR má za cíl do roku 2020 třídit 50% hmotnosti odpadů a to především tříděním výše uvedených druhů separovaných odpadů. Od roku 2024 se bude zbývající část nevytříděných odpadů (SKO) likvidovat ve spalírnách a cena za likvidaci bude pravděpodobně mnohem vyšší než při ukládání na skládky.
V současné době (v roce 2016) bylo v Bolehošti zlikvidováno 138,42 t SKO vč. objemného odpadu a 16,21 t separovaného odpadu (vč. textilu). To znamená, že z celkového množství
SKO se vytřídí pouze cca 10,5% separovaného odpadu. Přesný výpočet a zařazení komodit
do separovaného odpadu zatím neznáme, ale i tak je rozdíl mezi současností a rokem 2020 více
než alarmující.
Ano, je pravda, že systém sběru odpadů a poplatků za odpady není optimální. Menší část
občanů se snaží třídit a při tom platí stejné poplatky jako ti, co netřídí. V některých městech již
zavádějí nové technologie a způsoby sběru i placení poplatků. Např., že odevzdaný separovaný,
případně i směsný komunální odpad se váží a dále se eviduje pro každou domácnost. Ti, co vytřídí větší množství odpadů, mohou platit až o ½ méně než u obvyklého systému (jako je i u nás)
a ti co netřídí, si připlatí 2-3 násobně více. Náklady na tento způsob sběru odpadů jsou zatím pro
menší svozové oblasti příliš velké a tedy neekonomické. Ovšem pokud by odpad občané sami
třídili, nebylo by nutné hledat jiné a nákladné způsoby, jak oddělit poctivé a nepoctivé občany.
Třídění odpadů by ale nemělo být jen o penězích. Především jde o odpovědnost za životní prostředí pro naše i budoucí generace!

Výpočet ceny fakturované obcím
Pro porovnání, jak vypadá otázka odpadů v regionu, přikládám ještě výpočet ceny za odpady a přehlednou tabulku.
Směsný komunální odpad (SKO) je to, co se odveze z popelnic a jde na skládku. Za
skládkování účtované firmou Marius Pedersen se platí v roce 2017 za 1 tunu 1 239 Kč + DPH
15 % = 1 425 Kč/tuna. Tato částka je fakturována Odekem jednotlivým obcím dle skutečného
množství odpadu odvezeného z dané obce. Dle kalkulačního vzorce pro výpočet regulované
ceny dle platných pokynů MF ČR přičítá Odeko k fakturované ceně za skládkování skutečně
odvezeného odpadu při týdenním svozu na 1 obyvatele:
o celkové náklady na svoz SKO
= 271,70 Kč/ 1 obyv.
o celkové náklady na separaci
= 162,50 Kč/ 1 obyv.
o náklady za SKO a separaci jsou při započtení zisku (60 Kč/tuna) a 15% DPH
= 568,30 Kč/1 obyv.
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Celkové náklady fakturované obcím dle odvezených tun a počtu obyvatel se skládají:
1.425 Kč/ tuna + 568,30 Kč/ 1 obyv. včetně DPH
Obec

podíl v
ODEKU
4%
1%
5%
24 %
0%
8%
8%
0%
0%
29 %
15 %
4%

tun/rok
2014
130
66
186
533
121
263
330
38
91
1 142
1 272
129

tun/rok
2016
150
56
124
451
101
213
220
53
80
1 166
1 214
91

rozdíl v %

kg/obyv.
2016
313
311
232
224
222
220
217
208
197
186
186
172

Žďár n. Orl.
+ 15,4
Nová Ves
- 15,2
Bolehošť
- 33,3
Borohrádek
- 15,4
Veliny
- 16,5
Albrechtice n. Orl.
- 19,1
Čermná n. Orl.
- 33,4
Poběžovice
+39,5
Vysoké Chvojno
- 12,1
Týniště n. Orl.
+ 2,1
Holice
- 4,6
Lípa n. Orl.
- 29,5
Poznámky k tabulce:
- Uvedené poplatky jsou doplněny z veřejných zdrojů a nejsou v nich zahrnuty žádné slevy
nebo úlevy.
- Pořadí obcí je seřazeno dle množství odpadů na občana v roce 2016.
- V tabulce jsou uvedeny pouze odpady z popelnic.

Průměrné množ. na 1 obyvatele v roce 2016 při celkovém počtu 21.634 obyvatel v
regionu je 200 kg.
Podle odhadů Odeka je skladba komunálního odpadu (tedy to co je v popelnicích) dlouhodobě: 15% papír, 15% plasty, 5% sklo, 2% drobné kovy, 25% bioodpad, 7% textil a 31% ostatní
(tedy to co nelze vytřídit). Z toho je tedy patrné, že snížení nákladů na skládkování je zcela závislé na skladbě odpadů v popelnicích, tedy na nás občanech.

Ukládání separovaného odpadu v obci
Na závěr jistě vzniknou i dotazy k některým přeplněným nádobám na separovaný odpad.
Pravda je, že některá sběrná místa jsou podstatně více využívána než jiná a zatímco nádoby u
školy, před obecním úřadem, u pošty nebo v Lipinách jsou často přeplněné, ostatní sběrná místa
nebývají využívána ani z 50%. Doporučujeme tedy případně ukládat tento odpad do méně využívaných nádob. Zároveň byla již uzavřena smlouva s EKOKOMem, která mj. zajišťuje změnu
typů nádob a v některých místech i jejich doplnění. Výměna by měla proběhnout již tento rok.
Při řešení otázky odpadů ještě upozorňuji, že ne vše co ukládáte do nádob na separovaný
odpad, případně ponecháte u nich, sem náleží. Odpady, které tam nenáleží svozové auto neodveze. Ty pak mnohdy poletují nebo jsou pohozené i týdny poblíž nádob. Následně musí likvidaci zajistit obec.
Např. do skla nepatří porcelán a keramika. Sklo se třídí na barevné (zelené nádoby) a bílé
(bílé nádoby). Bílé sklo je mnohem dražší surovina a obci se tak vrací více peněz z jeho prodeje.
Pokud to některý „dobrák“ nerespektuje, škodí tím nižšímu příjmu do kapitoly odpadů. Dále do
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plastů nepatří většina autodílů (nárazníky, spoilery, zrcátka, palubní desky apod.). K nádobám se
neukládají ani objemné odpady jako koberce, lina, hadice apod. Tyto všechny věci náleží do
objemného nebo SKO.

Grafické znázornění množství odpadů a nákladů v obci
350,00
300,00
250,00
200,00

SKO + objemný odp. [t]
celkem odpadu [t]

150,00

SKO/ob. [kg]
100,00
50,00
0,00
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

1 200 Kč
1 000 Kč
výše poplatku/ob.

800 Kč
příjmy na odpad.
hosp./ob.

600 Kč

náklady za SKO/ob.
400 Kč
náklady na odpad.
hosp./ob.

200 Kč
- Kč
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
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Tuky - velký problém pro domovní odpady i kanalizaci
Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do
sebe další příměsi, které pak ulpívají v kanalizačním potrubí nebo ucpávají čerpadla v čerpacích
stanicích na kanalizaci. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny,
a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra a dojde k
úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků rozplaví a
zachytí a ten je pak odvezen na skládku. Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu
čištění na čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry odpadní vody do recipientu.
Řešení pro domácnosti:
Kanalizační řád nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace
tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá. V případě nakládání s kuchyňskými odpady v domácnostech je rozumné oleje a tuky uložit například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET lahve či lahve od oleje a
odevzdat jako tříděný odpad.
Zastupitelé proto rozhodli, že sjednají novou službu a možnost pro občany, aby tuky
z domácností mohli ukládat jako tříděný odpad. Více informací sdělíme před spuštěním této nové služby u nás.
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Aktuální statistika o počtu obyvatel
počet

průměrný věk

nejstarší občan

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muž

žena

Bolehošť

170

143

313

42,0

44,0

43,0

92,1

90,6

Bolehošťská Lhota

62

61

123

46,5

47,5

47,0

91,0

87,7

Lipiny

44

51

95

41,2

38,5

39,9

85,0

85,6

CELKEM

276

255

531

43,2

43,3

43,3

92,1

90,6

Nová provozní doba České pošty od 1. 4. 2017
den

od

do

od

do

pondělí

8:30

9:30

13:00

17:00

úterý

8:30

9:30

středa

8:30

9:30

13:00

17:00

čtvrtek

8:30

9:30

pátek

8:30

9:30

13:00

15:00

Sport na sále
V předchozím vydání zpravodaje jsme nabízeli novou možnost využívat sál i pro sportovní účely. Během zimního období se zde pravidelně hrával volejbal, badminton a občas nohejbal.
Poslední jmenovaný sport byl již v sále zakázán, stejně jako ostatní míčové sporty spojené s kopáním. Na začátku provozu sálu zazněly od místních občanů také nabídky zapůjčení vybavení
na stolní tenis. Nabídky odezněly, ale poptávky po možnosti hrát zde stolní tenis přetrvávají.
Zastupitelé se proto rozhodli zakoupit dva nové stoly včetně obalů. Do jisté míry to lze brát jako
náhradu za zrušený nohejbal. Počínaje 13. týdnem si už můžete přijít „pinec“ zahrát.
V předchozím týdnu dorazily stoly, které M. Végsö a H. Černý složili a následně proběhl i zkušební trénink.
V období bez vytápění mohou občané využívat sál zdarma. V restauraci je nadále umístěna pokladnička pro dobrovolné příspěvky, kam mohou nejen místní sportovci přispívat na pořízení nového sportovního vybavení nebo jeho obnovu. Do této doby bylo již vybráno 1.110,- Kč.
Tímto děkujeme.
Sál je k dispozici celoročně. O volných termínech se můžete informovat u provozovatele
restaurace.
Pro ty z vás, kteří sportovat ještě nebyli a nemají ani registraci, opakujeme, že registraci si
mohou stáhnout z webových stránek obce a přinést na obecní úřad. Případně ji vyplnit přímo
v kanceláři.
Přejeme sportu zdar!
Zdeňka Andržová
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Informace z obce formou SMS
Několik let již máme v obci zavedeny sdělovací
systémy, které občanům mohou zajistit průběžné a aktuální důležité informace z obce. Kromě veřejného rozhlasu, úřední desky nebo plakátovacích míst to jsou i modernější způsoby. Všechny byly již dříve prezentovány a je na každém občanovi, kterou z nich
bude používat. Pro všechny občany jsou tyto zprávy zdarma.
- Emailové zprávy – na webových stránkách obce si můžete nastavit zasílání příspěvků, které
se objevují v Aktualitách. Zde si můžete nastavit zasílání např. jen Sdělení/upozornění
obecního úřadu, Kulturní akce nebo jiné kapitoly.
- RSS - pomocí této služby můžete mít nepřetržitě přehled o nových příspěvcích, aktualitách a
podobně, aniž byste museli pravidelně navštěvovat konkrétní web nebo jeho stránku. Zprávy
můžete odebírat do svého emailu.
- SMS hlášení – přihlášení k odběru SMS zpráv si můžete zajistit na webových stránkách obce nebo přímo v kanceláři OÚ. Pro přihlášení je nutné zadat číslo mobilního telefonu, na
který budou SMS zprávy přicházet a dále jméno a příjmení. I zde si můžete nastavit výběr
zpráv ze skupin Krizová hlášení, Upozornění, Kulturní a sportovní hlášení. Ne všechna hlášení zveřejněná obecním rozhlasem jsou však zasílána touto službou. Především je vhodné
tuto možnost využívat pro případy plánované odstávky elektřiny, poruchy na vodovodu a jiné důležité zprávy.
K odběru SMS hlášení je aktuálně přihlášeno:
Krizová hlášení ............................... 71 uživatelů
Kulturní a sportovní hlášení ............. 64 uživatelů
Upozornění ..................................... 65 uživatelů
U všech uvedených služeb je samozřejmě možnost odhlášení ze zasílání zpráv nebo je
možné změnit typ zasílaných zpráv.
připravil Petr Kubíček
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Sdělení společnosti ODEKO
Společnost ODEKO sděluje, že svozový den začíná
v 6:00 h ráno a v tuto dobu by měla být popelnice připravena na
přístupném místě. Jelikož se může stát, že je nutné změnit trasu
svozu, nemůže spol. ODEKO garantovat, že bude vždy ve stejnou dobu na daném místě.
Tímto by ráda předešla případným připomínkám od občanů celé svozové oblasti nebo návratům svozových vozidel.
Milí čtenáři, již po druhé se v tomto roce
setkáváme u rubriky Na slovíčko. Pár témat,
která Vás zajímají, se našlo a tak se na ně
pana starosty můžeme zeptat. Nyní už jako
obvykle, jdeme na to, pane starosto.

Otázka č. 1: Pane starosto, letošní
zima byla poněkud chladnější a vlivem počasí byly častější poruchy na vodovodním řádu. Především pak byla postižena část Bolehoště – Habeš. Občané se ptají, jestli bude tento úsek vodovodu
vyměněn za nový.
Odpověď: Jsme si vědomi opakovaných poruch vodovodu v úseku části obce Habeš. Zde se nachází ještě staré litinové potrubí. Výměna celého úseku od křižovatky u č.p. 16 po č.p. 133 je
plánována na rok 2018. V dalším výhledu se předpokládá výměna vodovodu v Bolehošťské Lhotě od č.p. 29 na konec Lhoty po č.p. 15 a v Bolehošti od křižovatky u č.p. 95 po č.p. 16.

Otázka č. 2: Druhá otázka byla již Vámi zodpovězena několika občanům na veřejném zasedání 14. 3. 2017 v obecním hostinci a tak pro ty ostatní se ptám ještě
jednou. Jaká budoucnost čeká Českou poštu v naší obci?
Odpověď: Především chci uklidnit občany, že aktuální změny na pobočce České pošty v naší
obci neznamenají uzavření místní pobočky. Česká pošta dlouhodobě hledá partnery na provoz
„Pošty Partner“ ve všech obcích a stejně tak je tomu i u nás. Aktuální změny na naší pobočce se
budou týkat pouze nové provozní doby, která se pro občany zlepšila.
Dnešní rozhovor je u konce, čtenářům přeji krásné jarní dny a zachovejte nám nejen čtenářskou
přízeň i nadále.
Zdeňka Andržová
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Reprezentační ples
v Bolehošti
Kdo miluje hudbu a tanec, mohl v sobotu 4. února navštívit zdejší společenský
sál Obecního hostince. V nedávno zrekonstruovaném sále se právě tento den konal již 15. Společenský ples obcí Bolehošť, Ledce, Očelice, Přepychy, Jílovice a Vysoký Újezd.
Toto ojedinělé uskupení obcí, pro jedinou příležitost v roce, připravuje svůj vlastní ples
každý rok. A věřte, že o zábavu není nikdy nouze. Vše začíná již několik večerů před plesem,
kdy se sejde několik dobrovolníků z každé obce, aby nejen vkusně, ale vždy originálně vyzdobili společenský sál, připravili bohatou a také vtipnou tombolu, zavzpomínali na předchozí ročníky a vše doplnili několika veselými příhodami. Tito lidé se na ples nejen těší, ale umí si ho užít
už během příprav.
Právě odbila šestá hodina onoho očekávaného sobotního podvečera a společenský sál začíná ožívat. Zdejší vytápění již jede naplno a prvními návštěvníky sálu se stávají členové hudebního tělesa. Pro tento rok zvolili pořadatelé skupinu, která zde několik let hrála a mj. byla u zrodu této akce. K malému, ale o to významnějšímu 15. výročí, byli opět pozváni STREYCI, a jak
při zahájení uvedl pan starosta Petr Kubíček, „dvě tetky k tomu“. V těsném závěsu dorazila také
asi 16ti členná skupinka mladých a štíhlých slečen a mladíků. Nebylo třeba se představovat, neboť se ihned ujali volného parketu a krátký trénink prokázal, že tančit začali pravděpodobně dříve, nežli chodit.
S přibývajícím časem byli již postupně všichni připraveni, jak se říká, na značkách. Zpěvačky se rozezpívaly a hudební nástroje společně s kapelníky byly zahřáty na tu správnou teplotu. Děvčata a chlapci z tanečního klubu se oblékali do svých dresů, ženy v šatně vítaly první
hosty a personál restaurace již netrpělivě vyhlížel první objednávky na pivo. K hostinci přijíždí
také první a za chvíli i druhý autobus, který sváží všechny hosty z okolních obcí.
Dvacátá hodina je vrchol „mumraje“. Jedni se u stolů zásobuji vším, co dnes v hospodě
teče, druzí stojí frontu na lístečky do tomboly a ostatní se již baví. S malým zpožděním je tradičně počítáno a zahájení může za okamžik začít.
Jak starostové okolních obcí s radostí říkají, zahájení ponecháme na domácím. Úvodního
slova se tedy ujímá Petr Kubíček, starosta obce Bolehošť, aby nejen přivítal všechny návštěvníky a účinkující. Zároveň poděkoval všem, kteří pomáhali s přípravami plesu nebo přispěli do
plesové tomboly. První kulturní vložkou bylo představení Tanečního klubu AKCENT Dobruška, pod vedením Mgr. Martina Odla, který zahájil tento ples mixem latinskoamerických tanců
na motivy filmu Madagaskar. Po úžasném úvodu patřilo většinu společenského večera již
STREYCŮM. TK AKCENT Dobruška se představil během večera ještě jednou a to ukázkou
standardních tanců.
Přesně o půlnoci bývá vyhlášena pauza na předávání TOP cen tomboly. Když patnáctý
ročník, tak i stejný počet TOP cen si mohli šťastní návštěvníci vylosovat. Mezi těmito cenami
byl např. televizor, gril nebo patrový dort. Po půlhodinové pauze se většina tanečních párů opět
přesunula na parket rozhýbat své boky s písničkami od Streyců.
S postupujícím časem přichází samozřejmě i „únava“. Někteří tak opouštějí zábavu
v plném proudu po jedné hodině ranní prvním rozvozovým autobusem a jiní čekají na samý závěr plesu. Poslední písnička dohrála o půl třetí nedělního rána. Zbývalo už jen krátké rozloučení
a hurá domů.

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 24 -

Závěrem je zapotřebí shrnout, že po celý večer si všichni užili skvělou zábavu, ochutnali
výbornou kuchyni a domů odcházeli spokojeni. Společenský ples tedy můžeme vyhodnotit za
opravdu vydařený. Sousedé, přátelé a kamarádi, příští rok zde opět na viděnou!
za kulturně-zájmový výbor Petr Kubíček
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Divadelní jaro
Loutkové divadlo Kozlík
Nedělní odpoledne 5. března patřilo dětem. Tentokrát byla pro naše nejmenší diváky
v rámci divadelního jara v Bolehošti připravena pohádka O neposlušných kůzlátkách v podání
divadelního souboru Kozlík z Divce u Hradce Králové. Pro přítomné děti byla pohádka velkým
zážitkem. Herci s velmi náročným publikem, kterým děti dokáží být, totiž komunikovali a tím je
vtáhli do děje. Děti dostávaly od herců různé otázky, a pokud pozorně pohádku sledovaly a poslouchaly, znaly na ně správné odpovědi. Na závěr celého divadelního vystoupení spolku Kozlík
si měly možnost vyzkoušet s přítomnými herci loutky samy vést. Podle rozzářených tvářiček
publika se dalo usuzovat, že se jim a rodičům loutkové divadelní představení líbilo.
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Detektivní sobota aneb Kolombová v podání ochotníků z
Kvasin
V sobotu 18. března 2017 v sále Obecního hostince v Bolehošti mohla hrstka vyvolených
na vlastní oči vidět to, po čem filmoví i divadelní diváci prahnou více jak 50 let. Tedy vidět paní
Kolombovou. Ano, přesně tu paní Kolombovou, o které jsme toho z úst jejího manžela, poručíka losangeleské policie slyšeli tolik, že ji všichni dokonale známe. Jen jsme ji bohužel nikdy
neviděli, tedy až do té osudné soboty. A vděčíme za to ukradenému diamantu „Růžový ptakopysk“. Největší diamant na světě, který si pro sebe zakoupil, z pouhé pošetilosti, Lord Hammilk-ton. Diamant se totiž pouze pár okamžiků po zakoupení ztratí, respektive ho někdo ukradne. Lord okamžitě osloví ty nejslavnější detektivy z celého světa a žádá je tím o pomoc
při vyřešení případu krádeže Růžového ptakopyska. Mezi oslovenými velikány jsou např. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, policejní rada Vacátko, major Zeman nebo instituce jako kriminálka New York, FBI, MI5 a mnoho jiných. Ti všichni se však omluví, pouze poručík losangeleské policie z oddělení vražd nabídku příjme. Nepřijede však on sám, ale jeho žena. Po vzoru
svého muže nechybí slavný pomačkaný baloňák, doutníky, ostře nabroušená tužka, zápisník a
pachatel, který se hned na začátku prozradí tou nejmenší chybičkou, která ovšem paní Kolombové neunikne, začíná vyšetřování plné přesně mířených otázek a trefných okamžiků, které svou
současností vtipně
útočily na bránice
přítomných diváků. A tím ochotníky
z Kvasin
odměnili zaslouženým potleskem.
Hynek Černý,
předseda kulturně-zájmového výboru
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Taneční kurz v Bolehošti
Na začátku minulého roku se zrodila v několika hlavách bláznivá myšlenka, uspořádat taneční večery s výukou společenských tanců. Slovo dalo slovo a začalo se plánovat. Oslovili
jsme taneční mistry z Hradce Králové, manželé Prouzovi, sjednali jsme si s nimi schůzku a po
krátké debatě jsme dospěli k závěru, že od neděle 15. ledna začneme s výukou. K tomu jsme
využili velký společenský sál naší obce. K našemu úžasu se na první lekci dostavilo 37 tanečních párů, což bylo pro nás obrovské překvapení, jelikož jsme takovou účast nečekali. Z naší
obce se zúčastnilo 7 tanečních párů. Po sedm nedělních večerů jsme se učili mnoha tancům, ať
už přes ty známé jako jsou polka, valčík, waltz, tango i jiné, jako cha-cha, jive, mazurka, foxtrot,
blues, rumba, country a disko tanec zvaný clok. Toto všechno jsme si mohli v sobotu 4. března
vyzkoušet na závěrečném věnečku. Sem si mohl každý pozvat své přátele, a tak se nás sešlo kolem 120 tanečníků a tanečnic. Večer jsme si zpříjemnili malou tombolou, kdy každý za sebe přinesl nějaký malý dárek. Dle ohlasů tanečníků si myslíme, že se tato akce zdařila a že všichni
budou v dobrém vzpomínat. A z toho plyne již otázka, jestli se do toho příští rok vrhnout znovu.
Uvidíme, necháme to trochu odpočinout a s odstupem času se ukáže. Na závěr bychom chtěli
poděkovat Obecnímu úřadu Bolehošť za poskytnutí společenského sálu a panu hostinskému za
výbornou obsluhu.
připravil Prause Petr
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Fotografická soutěž na Facebooku
Letošní chladnější zima potrápila několik řidičů a chodců. Ovšem radost udělala jistě milovníkům tohoto ročního období. Některé dny měly téměř ideální podmínky i
k procházkám amatérských fotografů. A právě v jeden takovýto den byla zveřejněna na Facebooku pobídka, abyste fotili
zimní Bolehošť a své fotografie zasílali. Ty nejlepší snímky
jsme slíbili zveřejnit v následujícím zpravodaji. Tady je máte.
A jelikož se několik z vás ihned zapojilo, vyhlašujeme
další foto akci. Tentokrát na téma rozkvetlá Bolehošť. Své
snímky z různých koutů Bolehoště, Lhoty nebo Lipin opět zasílejte nebo sdílejte na našem Facebooku. Ty nejlepší opět zveřejníme v příštím vydání zpravodaje.
Zdeňka Andržová
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foto: Roman Kovaříček

foto:
Věra Sluková

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 32 -

foto: Jan Mach

Přihlášky do Gulášových slavností
Vážení přátelé Gulášových slavností v Bolehošti,
dovolujeme si vám již s předstihem připomenout letošní termín Gulášových slavností a u
té příležitosti také pozvat do soutěže o nejlepší guláš. Může se zdát, že času je ještě mnoho, ale
přípravy běží již od podzimu.
Máte-li chuť si zasoutěžit nebo víte-li o někom, kdo se chce soutěže ve vaření guláše zúčastnit a neví, jak má postupovat? V takovém případě je toto sdělení právě pro vás, protože je
nejvyšší čas! Mnozí již své přihlášky zaslali a soutěžní listina se pomalu plní.
Přihlášky pro elektronické vyplnění v MS Word nebo pro vytisknutí v PDF jsou
k dispozici na webových stránkách obce. Poslední termín podání přihlášky je sice až v červenci,
ale s ohledem na zájem a kapacitu areálu, doporučuji podat přihlášku co nejdříve! Další nové
informace můžete průběžně najít na webových stránkách www.obecbolehost.cz/gulasoveslavnosti
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Poděkování dárcům

Farní charita Třebechovice pod Orebem
děkuje všem dárcům
Tříkrálové sbírky 2017,
kteří přispěli
v Bolehošti
částkou 1 788,- Kč
Vybrané prostředky budou použity na humanitární projekty Charity Česká republika a Diecézní charity Hradec Králové u nás i v zahraničí,
na podporu Domova sv. Josefa v Žírči pro nemocné roztroušenou sklerózou a část bude použita na sociální služby zajišťované Farní charitou Třebechovice p. O.
Vyúčtování prostředků z Tříkrálové sbírky v r. 2017 bude v závěru roku
zveřejněno na webových stránkách Farní charity Třebechovice pod Orebem.
Srdečně děkujeme
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Nabídka domácího hospice

Sídlo: Domácí hospic Setkání, o.p.s., Hrdinů odboje 1017, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní adresa: Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Provozní doba: PO a ČT: 8.00 – 12.00
Kontaktní telefon: 733 694 162, 733 694 160
E-mail: hospic.setkani@seznam.cz
Obchodní údaje:
IČ: 023 05 291
bankovní účet číslo: 107-5655350207/0100
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S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od
kterých máme souhlas se zveřejněním,
obdrželi blahopřání od obce nebo již
došlo ke zveřejnění v obecním rozhlase.

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:

Srdečně blahopřejeme.

Oldřich Holub
Anežka Bartošová
Jarmila Říčařová
Jiří Bouška
Zdeněk Boukal
Josef Moravec
Zdeňka Bednářová
Václav Hlávka
Jana Maisnerová
Miroslav Hencl
Marie Bašová

92 let
86 let
86 let
85 let
85 let
83 let
83 let
83 let
75 let
70 let
70 let

Z ŘAD NAŠICH SPOLUOBČANŮ ODEŠEL:
Jaroslav Černý ve věku 70 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
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Základní škola a mateřská škola Bolehošť,

Zápis
k povinné školní docházce
pro školní rok 2017/2018
se koná ve čtvrtek 06. dubna 2017 od 14 hod.
v budově Základní školy a mateřské školy Bolehošť
v I. třídě v 1. patře.
Srdečně zveme děti, které k 1. září 2017 dosáhnou 6 let věku.

Základní škola a mateřská škola Bolehošť,

Zápis do mateřské školy
školního roku 2017/2018
se bude konat v termínu od 2. do 16. května 2017.
Bližší informace budou zveřejněny na nástěnkách a webových
stránkách školy.
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Cesta kolem světa
Ve středu 21. prosince naši školu navštívila paní lektorka, která školákům s „Cestou kolem světa“ zpříjemnila předvánoční čas. Během putování děti navštívily několik zemí a při té
příležitosti se naučily také spoustu slov v cizích jazycích.
První zastávka byla ve Španělsku, kde během pohybové hry děti počítaly. U našich sousedů, v Německu, zase popisovaly části těla a ve Francii se seznámily s číslicemi. Ruština sice
někdy zní podobně jako náš český jazyk, ale co psaná podoba? Základní barvy – modrou, červenou, žlutou a zelenou – jsme nejenom slyšeli, ale také viděli napsané azbukou. Na závěr jsme
doputovali do Anglie, kde jsme se naučili rozeznávat pozdravy. Paní lektorka nás také seznámila se zdejšími vánočními zvyky. Věděli jste, že v Anglii dětem nosí dárky Father Christmas
(Otec Vánoc)?
Celý program byl ukončený zpěvem anglické koledy a rozdáním dárků pro děti. Jednalo
se o cracker – malý dáreček s překvapením, který si dávají na talíř lidé v Anglii před vánočním
obědem.
Mgr. Jiřina Hejčlová
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Úspěch ve výtvarné soutěži
Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou vyhlásilo 1. ročník výtvarné soutěže
pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií na téma:
Moje město/Moje vesnice.
Podtéma:
o dům, ve kterém bydlím
o sportování v našem městě
o co ukážeme turistům
Do soutěže mohli vstoupit vzhledem k zadanému věku jen žáci 4. a 5. ročníku. A tak se
našich osm pustilo v hodinách výtvarné výchovy do práce.
Věděli jsme, že se jedná o soutěž, o to více jsme byli natěšení ale také nervózní, aby se vše
povedlo. Nejdříve jsme si povídali nad obrázky naší vesnice, co se nám u nás líbí, co nelíbí, zda
bychom mohli i my sami něco zlepšit a hlavně, co bychom ukázali svým kamarádům z jiných
míst.
Nápadů bylo mnoho, ale vyhrála zvonička. Každý z nás okolo ní chodí nejméně dvakrát
denně. A když jsme ji chtěli namalovat, najednou to nebylo vůbec jednoduché. Jaký má tvar,
jakou střechu, jakou barvu mají kameny, je smrček nalevo či napravo. Otázek bylo mnoho. Tužky klouzaly po papíře a gumovalo se o sto šest. Ale už se tu něco rýsovalo – a bylo to i
k poznání - zvonička. Kreslili jsme tzv. technikou kolorované kresby.
Povedené obrázky jsme poslali do soutěže a … o to větší byla naše radost, když po týdnu
zazněl telefon, ozvalo se ředitelství gymnázia, které nám sdělilo, že se jeden obrázek líbil i porotě. Nakreslila ho Adéla Rejdáková, která se umístila na 3. místě. Moc gratulujeme.
Mgr. Denisa Školníková, uč. výtvarné výchovy
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O činnosti sboru
Vážení spoluobčané, držíte v rukou
nové číslo zpravodaje a s ním novinky
z činnosti našeho sboru.
Před vánoční přestávkou jsme pro
mladé hasiče v naší klubovně uspořádali 19. prosince vánoční besídku. Tato akce byla spojena
s ochutnávkou vánočního cukroví, zpíváním koled a děti od vedoucích obdržely drobné dárečky
.
Na začátku roku, 7. ledna 2017, proběhla tradiční valná hromada našeho sboru. Té se
kromě našich členů zúčastnili i zástupci okolních sborů (jmenovitě Přepych, Ledec, Očelic, Jílovic, Záhornice a Týniště nad Orlicí) a dále představitelé obce a místních spolků (jmenovitě starosta obce Petr Kubíček a zástupce Sokola Lipiny pan Prause). Během valné hromady bylo uděleno čestné uznání okresu Zdence Miřijovské a Jiřímu Netíkovi. Dále čestné uznání organizace
získal Pavel Baše a Lukáš Baše. Současně byla udělena stužka za věrnost 50 let Janu Bašovi
nejstaršímu a za 30 let činnosti starostovi sboru Janu Bašovi a Milanu Ježkovi.
Zároveň jsme se také zúčastnili valných hromad pořádaných okolními sbory, jmenovitě
jsme navštívili SDH v Týništi nad Orlicí, Přepyších, Jílovicích, Ledcích a Očelicích.
V pátek 24. února jsme pořádali již tradiční 121. hasičský ples. K tanci a poslechu hrála opět kapela STANĚK MUSIC, která na parketě připravila báječnou atmosféru. O zpestření
této akce se také postaralo předtančení v podání BON STEP Hradec Králové.
Následující den, 25. února, se konal dětský maškarní karneval. Karneval zahájilo předtančení skupiny z Týniště nad Orlicí. V plně obsazeném sálu se představilo přibližně 70 dětí,
z nichž bylo vybráno 6 nejkrásnějších masek karnevalu. Vyskytlo se zde mnoho zdařilých masek a náš výběr nebyl jednoduchý. Všechny masky byly následně odměněny drobnými cenami
v podobě pastelek, omalovánek nebo sladkostí. Současně byly pro děti připraveny další hry
(včetně tradiční židličkované) a
drobnější soutěže o ceny.
V následujících měsících připravujeme každoroční
sběr železného šrotu a pravidelné tréninky s dětmi.
Za SDH Bolehošť kulturní
referent Vojtěch Drašnar
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Činnost Sokola Lipiny od
1.1.2017
V těchto zimních měsících byla naše
činnost spíše oddychová, výbor se scházel
v nepravidelných schůzkách a pomalu se připravoval na první akci a to oslavu MDŽ, která se
konala v sobotu 11. března v klubovně Pod lípou. Je to již 108 let, kdy americké švadleny stávkovaly pro lepší postavení žen ve společnosti. I když se od té doby hodně změnilo, je důležité na
tento den nezapomenout. A snad i přítomným ženám zůstaly nezapomenutelné zážitky z této
oslavy, kterých přišlo asi 50. Jako host zavítala bývalá radní za školství Královéhradeckého kraje Táňa Šormová. Všechna děvčata obdržela na úvod kytičku. Milé a pěkné bylo vystoupení dětí
z naší Základní školy Bolehošť pod vedením pí. Denisy Školníkové. Malý kulturní program
předvedly naše cvičenky seniorky, který byl obohacen tombolou. K poslechu a tanci hrál pan
Krejča z Opočna a zejména perfektní pohostinský servis od našich mužů, přispěl k příjemné atmosféře tohoto svátku.
Družstvo našich kuželkářů již začalo soutěžit v jarním kole prvním zápasem, který bohužel prohrálo na body 4:6, ale opět překonalo hranici 1000 bodů.
Další velkou akci připravujeme na čtvrtek 13. dubna, protože se blíží Velikonoce. Bude se
podávat zelené pivo a k tomu nějaké speciality z grilu i kuchyně. Samozřejmě nebude chybět
skvělá hudba k poslechu i tanci. A duben zakončíme jako vždy pálením čarodějnic.
připravil: Petr Prause a Hana Joštová
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„ZELENÁ SOBOTA“
8. 4. 2017
Obec zve občany, kteří se chtějí zapojit
do jarního úklidu přírody a prostředí kolem nás
a chtějí podpořit celorepublikovou akci

„UKLIĎME ČESKO“.
Sraz je v 9:00h u obecního úřadu.
Akce je vhodná pro rodiče s dětmi a místní spolkové organizace.
Na místě budou všem předány pytle na odpadky a další pokyny.
K dispozici bude i malé občerstvení.

Akci podporují:
Ministerstvo životního prostředí, LESY ČR, E-ON, ŠKODA AUTO a další.
www.uklidmecesko.cz
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
bude probíhat 8. 4. 2017
v době 9-10 h u obecního úřadu
Uložit zde MŮŽETE předměty, které náleží do běžného směsného komunálního odpadu, ale vzhledem k objemu se nevejdou do běžných nádob (popelnic):
např. matrace, podlahoviny (např. linoleum, koberec), sanitární technika
(např. umyvadlo, toaletní mísa, sprchový box, akrylátová vana), výrobky se
sklem (např. zrcadlo, drátosklo, autosklo či jiné upravené rozměrné sklo), zahradní hadice, nábytek apod.
Ukládat zde NELZE předměty a materiál určený do tříděného sběru (plast,
sklo, papír, kov), dále nebezpečný odpad (např. azbestové a umakartové desky), chemický odpad (např. znečištěné obaly od olejů, barev a jiných chemických látek), elektro spotřebiče, biologický odpad, jakékoliv tekutiny, stavební
suť, zeminu, pneumatiky, textil a jiné.
Předměty, které jsou příliš těžké nebo rozměrné pro umístění do kontejneru,
musí být demontovány nebo děleny na menší díly.
Ostatní druhy odpadu, (které nepatří do směsného komunálního odpadu),
velmi objemný odpad, stavební odpad, nevhodná zemina nebo nepřiměřené
množství uvedených odpadů můžete odkládat přímo na sběrném dvoře spol.
ODEKO Týniště n. O. (sběrný dvůr se nachází v Albrechticích n. O. – cca 200 m
za Albrechticemi n. O. ve směru na Borohrádek odbočte vpravo, dále asi 500
metrů k přijímací kanceláři, tel. 494 372 182).
Odkládané díly předávejte pouze osobně !
Tento sběr není určen pro odpad
vzniklý z podnikání !
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SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ OBCE BOLEHOŠŤ
na duben - červen 2017
DATUM

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

13. duben

- Velikonoce - Zelený čtvrtek ....... klub. SK Lipiny + Obecní hostinec

30. duben

- Pálení čarodějnic ................................................... hřiště SK Lipiny

6. květen

- Putování za divadlem .............................................. zájezd do Prahy

28. květen

- Vítání občánků ............ společ. místnost OÚ (objekt Obec. hostince)

3. červen

- Dětský den ............................................................ hřiště SK Lipiny

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

UPOZORŇUJEME OBČANY
že od 1. 4. budou opět k dispozici kontejnery na ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Stanoviště zůstávají beze změn.
(měkký odpad – Bol. Lhota za zastávkou, Bolehošť u OÚ, Lipiny na návsi
a dřevitý odpad – Bolehošť u výjezdu z obce směrem na Očelice, Lipiny
v místě pálení čarodějnic POUZE do 28. 4.).

Zároveň žádáme občany, aby vzájemně nemíchali uvedené druhy odpadu.
Měkký druh odpadu se bude ukládat do připravených kontejnerů a dřevitý
odpad se bude odkládat na sběrném místě volně na zem.
Platnost této povinnosti je pro období 1. 4. – 31. 10.

