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Novoroční slovo
Vážení čtenáři,
před několika dny jsme vkročili do nového roku 2018. Ten předchozí je již uzavřenou
kapitolou. Co se stalo, už nezměníme, ale můžeme se z toho poučit. Nyní je čas se dívat především směrem dopředu.
Rok 2018 je rokem volebním. Již za několik dnů budeme znát výsledky prezidentských
voleb a tedy osobu, která nás bude jako prezident ČR reprezentovat následujících pět let. Na
podzim se budou konat také komunální volby. Nové členy do zastupitelstev měst a obcí budeme volit na další čtyři roky.
Do konce mandátu zastupitelů zbývá ještě asi ¾ roku a tedy dostatek času na hodnocení výsledků více než tříleté práce zastupitelstva. Pro občana je to možná dlouhá doba něco za
tu dobu dokázat a změnit. Ale ve skutečnosti toho času zdaleka tolik není. Zastupitelé se museli nejprve seznámit s některými zákony, poznat práci zastupitele, naučit se pravidlům tvorby rozpočtů, seznámit se s interními směrnicemi, obecně závaznými vyhláškami a dalšími
předpisy. A co teprve čas na investiční projekty. Občas slýcháváme v médiích kritiku, že příprava a realizace projektů trvá příliš dlouho. Ano, je to pravda. Od doby projednávání záměru zastupitelů po první kopnutí do země to bývá min. 1 rok, obvykle 2-3 roky, u velkých projektů i déle. Proto je dnes zcela běžné, že se připravují projekty (dokumentace) tzv. do šuplíku,
tedy s předstihem. Následně se založí a jsou připraveny na vhodnou dobu k realizaci. Např. až
bude dostatek peněz na stavbu nebo se naskytne možnost získat dotaci.
Jinou kapitolou je práce, do které zastupitelé zasahovat nemohou. Na malé obci ji vykonává starosta a referent, ve městech tuto činnost vykonává tajemník a jednotlivé odbory. Pro
občany i řadové zastupitele je tato činnost téměř neviditelná do doby, než si zažádají např. o
nějaké rozhodnutí (povolení). Přitom právě vykonávání přenesené působnosti státní správy a
běžná administrativa zaměstnává úředníky na obci nejvíce. Starosta i referentka věnují minimálně 50% z pracovního času právě této administrativě. Dalších 30% času stráví zpracováváním dokumentů k investičním projektům. V případě projektů s dotacemi je zapotřebí času na jejich administraci podstatně více. A teprve zbývající čas je určen pro zajištění běžného
chodu obce (tj. korespondence, evidence, kontroly, zajišťování menších oprav a revize, jednání, školení, smlouvy a mnoho dalších povinností). Za poslední roky zde např. téměř zmizel
prostor na práci a styk s občany. Nebýt společenských akcí, výročních schůzí spolků nebo veřejných zasedání, frekvence setkání je spíše náhodná. To je především výsledek enormně rostoucí byrokracie a stále nových povinností, které jsou obecnímu úřadu nařizovány. Před každými volbami od politiků slyšíme, že se byrokracie bude snižovat a vydávání různých povolení
a hlášení bude jednodušší. Přesto je opak skutečností.
Před námi je necelý rok do komunálních voleb a zastupitele v něm bude čekat ještě několik velmi důležitých rozhodnutí. Jednat se bude např. o kanalizaci, o rozvoji bytové výstavby nebo o podobě nového sportovního areálu.
Budeme rádi, když se i letos podaří stavebně dokončit alespoň některé připravené projekty a k tomu dokončit rozpracované dokumentace do stavebního řízení.
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S příchodem nového roku děkuji všem, kteří se v roce 2017 snažili zlepšovat prostředí a
život v naší obci, kteří přišli pomoci, když bylo zapotřebí (úklid na Zelenou sobotu, přípravy a
úklid spojený s Gulášovými slavnostmi nebo i s přípravou Společenského plesu). Doposud většinu těchto prací zajišťují ve svém volném čase zastupitelé a zaměstnanci obce a nahrazují
tak mnohdy dobrovolné organizace. Bez většího zapojení občanů, spolků, školy i podnikatelů,
nelze do budoucna udržet rozsah doposud fungujících společenských aktivit, natož je dále
rozšiřovat. Děkuji také členům dobrovolných organizací v obci, kteří se zapojují do dobrovolné činnosti prospěšné našim občanům.
Na závěr bych si přál, aby smyslem našeho života bylo vytvářet něco pozitivního a ne to
jiným kazit. Vytvářené hodnoty by měly být prospěšné celé společnosti a všichni by si měli vážit toho, co pro ně druzí dělají. Stejně by měli být rádi za to, co jim dnešní doba nabízí a neřešit hlouposti a malichernosti.
Přeji všem čtenářům, aby rok 2018 byl šťastnější a úspěšnější než ty předcházející. Přeji
vám též dostatek energie, odpočinku, štěstí a zdraví.
Petr Kubíček, starosta obce
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Usnesení č. 2/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 7/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Výpisy ze zasedání
zastupitelstva
Zápis č. 8/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 10. 10. 2017
v obecním hostinci v 17 hodin.
Přítomni: 5 členů zastupitelstva
Omluveni: M. Kramář – zaměstnání, H.
Černý – rodinné důvody, P. Mencl – osobní
důvody, P. Hojný - zaměstnání
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Máslová, M. Végsö
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: viz seznam

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni M. Máslová, M. Végsö.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 1/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M.
Máslovou a M. Végsö.

Bod č. 2: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 8, 9, 11,
12, 13).
Hlasování: pro 5 : proti 0

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 6, 7 a
8/2017
Starosta seznámil přítomné s provedenými
rozpočtovými
opatřeními č. 6/2017,
schválené starostou obce 20. 8. 2017 a č.
7/2017,
schválené
starostou
obce
27.09.2017, které berou zastupitelé na
vědomí.
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 8/2017
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 3/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2017.

Bod č. 5: Nabídka rekonstrukce úseku komunikace v Lipinách (90+90 m)
vč. lokálních oprav v ul. Pod rybníky
Starosta telefonicky poptal stavební firmy,
které mají volné kapacity na opravu místních
komunikací na podzim 2017. Dotázány byly:
Strabag Rychnov nad Kněžnou, Štěpánek
Opočno, Stavitelství EU s.r.o. Vamberk.
Volnou kapacitu mělo pouze Stavitelství EU
s.r.o. Vamberk, které přijelo na konzultaci a
zaměření, neboť nebyl zpracován projekt ani
rozpočet. Stavitelství EU Vamberk dodalo
nabídku ve výši 336.000,- Kč
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 4/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na
rekonstrukci
úseku
v Lipinách
vč.
lokálních oprav ulice Pod rybníky od firmy
Stavitelství EU s.r.o. Vamberk a pověřuje
starostu k zajištění a objednání realizace
oprav.

Bod č. 6: Nabídka dokumentace na
rekonstrukci
úseku komunikace
v ulici Pod rybníky (115 m)
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ohledně vypracování dokumentace na
rekonstrukci úseku komunikace Pod
rybníky. Nabídka je ve výši 58.080,-Kč.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 5/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na
vypracování dokumentace na rekonstrukci
úseku komunikace Pod rybníky od firmy
VIA Projekt a pověřuje starostu
k objednání a zajištění zpracování této
dokumentace.

Bod č. 7: Projednání úpravy obsazení
zaměstnanců obce
Zastupitelé projednali možnost přijetí dvou
nových zaměstnanců obce. Jedná se o
technického a administrativního pracovníka.
Zároveň pověřili starostu k přípravě kritérií
pro možné přijetí obou zaměstnanců.
Náplň jejich činnosti:
- administrativní zaměstnanec – archivnictví
a spisovnictví, úsek vodovodu a kanalizací,
vedení knihovny
- technický zaměstnanec – správa a údržba
nemovitostí, technické zajištění akcí,
vzájemná výpomoc mezi oběma technickými
zaměstnanci.

Bod č. 8: Nabídka na nákup sněhové
radlice
Pan starosta oslovil firmu ZEAS a.s., která
nám dodala traktor vč. stávající techniky
s poptávkou na sněhovou radlici. Firma
ZEAS a.s. poslala nabídku na dodávku čelní
otočné radlice a zadní otočné radlice. Cena
za obě vč. DPH je 51.425,- Kč. Vybrána
byla čelní radlice s hydraulickým ovládáním
šíře 125 cm a zadní radlice s mechanickým
ovládáním šíře 180 cm.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 6/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od
firmy ZEAS a.s. na přední a zadní
sněhovou radlici v hodnotě 51.425,- Kč a
pověřuje starostu nákupem sněhových
radlic dle nabídky.

Bod č. 9: Návrh plánu zimní údržby
Přítomní projednali plán zimní údržby. Plán

Bolehošťský ZPRAVODAJ
bude ještě projednán se spol. Agrospol
Bolehošť, a.s. a pracovníkem obce p.
Záleským pro případné připomínky a
úpravy.

Bod č. 10: Přípravy projektu sportovního areálu
Pan starosta předložil cenovou nabídku na
zpracování studie sportovního areálu před
OÚ od spol. Profesionálové z HK v hodnotě
39.930,- Kč.
Hlasování: pro 5 : proti 0
Usnesení č. 7/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje přeloženou
nabídku
na
zpracování
studie
víceúčelového
sportovního
areálu
v hodnotě 39.930,- Kč a pověřuje starostu
k objednání.

Bod č. 11: Dohoda o prodloužení vodovodu pro objekty Bolehošť čp. 121
(Kučerovi) a 17 (pí Svobodová)
Zastupitelům byl předložen návrh na řešení
situace prodloužení vodovodu v Bolehošti
čp. 121 a čp. 17. Technicky nebude
provedeno prodloužení vodovodu, které by
vedlo cca jen do poloviny vzdálenosti, ale
budou zde vedeny dvě přípojky. Po realizaci
stavby bude ½ z každé přípojky odkoupena
obcí (na základě doložených dokladů).
V 18 h se dostavil P. Hojný

Bod č. 12: Přijetí žádosti o poskytnutí
dotace na rok 2018 - Centrum Orion
Zastupitelům byla předložena žádost o
dotaci na osobní asistenci pro Jiřího Wiliama
Patrného od společnosti Centrum ORION.
Výše dotace bude 2.000,- Kč za školní měsíc
od podpisu smlouvy (20 tis za celý školní
rok). Žádost bude zařazena do v rozpočtu
obce na rok 2018.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 8/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí žádosti
o dotaci na rok 2018 od společnosti
Centrum ORION Rychnov nad Kněžnou na
osobní asistenci, která bude zařazena do
rozpočtu obce na rok 2018.
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Bod č. 13: Přijetí žádosti o poskytnutí
dotace na rok 2018 - MŠ, ZŠ a SŠ
Daneta HK
Zastupitelům byla předložena žádost o
dotaci na pokrytí neinvestičních nákladů pro
Lucii Smolkovou od MŠ, ZŠ a SŠ Daneta
HK ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 9/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí žádosti
o dotaci na rok 2018 od MŠ, ZŠ a SŠ
Daneta HK, která bude zahrnuta do
rozpočtu obce na rok 2018.

Bod č. 14: Zprávy z finančního a kontrolního výboru
Finanční výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly hospodaření obce
Bolehošť a kontroly hospodaření ZŠ a MŠ
Bolehošť za první pololetí 2017 (viz zápis
z kontroly v příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek
kontroly hospodaření obce Bolehošť a ZŠ a
MŠ Bolehošť.
Kontrolní výbor seznámil zastupitele
s výsledkem kontroly obce Bolehošť za
první pololetí 2017 (viz zápis z kontroly v
příloze).
Zastupitelé berou na vědomí výsledek
kontroly kontrolního výboru na obci
Bolehošť.

Bod č. 15: Seznámení s výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ Bolehošť
v období 2016 - 2017
Přítomní byli seznámeni s výroční zprávou o
činnosti ZŠ a MŠ Bolehošť. Zastupitelé
berou tuto zprávu na vědomí.

Bod č. 16: ostatní
a) zastupitelé byli seznámeni s potřebou
hledání odborné osoby pro přípravy,
studii a postup řešení odvádění
odpadních vod v obci
b) doplnění kulturního výboru – kulturní
výbor nebude doplněn o nového člena a
zůstává tak stávající stav
c) opravy stolů na sále – stoly byly
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postupně odváženy na opravu
d) ČEZ prodloužení smlouvy na dodávku
energie
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 10/10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení
smlouvy se společností ČEZ Prodej a.s. a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 17: Příprava Strategického
plánu rozvoje
Seznámení přítomných s vyhodnocením
ankety ke Strategickému plánu rozvoje.
Tímto bodem opět provázel p. Grossman,
zpracovatel Strategického plánu rozvoje.

Bod č. 18: Diskuze
Bod č. 19: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 19:30 hod. ukončil.

Zápis č. 9/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 7. 11. 2017
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: M. Kramář – zaměstnání, P.
Hojný – zaměstnání, M. Máslová – osobní
důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: P. Mencl, 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 P. Mencl, H. Černý.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu P.
Mencla a H. Černého.

Bod č. 2: Schválení programu
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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, 9, 11)
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 8/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 11 l): ostatní
přesunutí bodu na začátek jednání
žádost vlastníků parcel nové výstavby na
Solnické k užívání „zeleného“ pásu kolem
jejich pozemků. Požadují 4 m široký pruh
zeleně, který nebude Agrospol obdělávat a
zároveň ho budou sami udržovat. Důvod je
nebezpečí chemických postřiků v těsné
blízkosti jejich domů. Bude nadále
projednáno s Agrospolem.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č.
9/2017 a 10/2017
Starosta seznámil přítomné s provedeným
rozpočtovým
opatřením
č.
9/2017
schváleným starostou obce 24.10.2017 a č.
10/2017
schválené
starostou
obce
31.10.2017, které berou zastupitelé na
vědomí.

Bod č. 5: Projednání strategického
plánu rozvoje
Tento bod byl přesunut k projednání na příští
zasedání.

Bod č. 6: Plán zimní údržby
Zastupitelé projednali plán zimní údržby,
který byl mj. projednán i se zástupci spol.
Agrospol Bolehošť, a.s., která zajišťuje pro
obec zimní údržbu pluhováním. Zastupitelé
žádají o zaslání finálního znění plánu do
mailu.
Pro: 6 : proti 0
Usnesení č. 3/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje plán zimní

údržby obce.

Bod č. 7: Memorandum o spolupráci
při realizaci projektu MAP vzdělávání pro Kostelecko, Třebechovicko a
Černilovsko
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem MAS
nad Orlicí o přistoupení k memorandu o
spolupráci při realizaci projektu Místní akční
plán vzdělávání pro Kostelecko, Černilovsko
a Třebechovicko založenému Místní akční
skupinou NAD ORLICÍ, o. p. s.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 4/11/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s přistoupením
k memorandu o spolupráci při realizaci
projektu Místní akční plán vzdělávání pro
Kostelecko, Černilovsko a Třebechovicko
založenému Místní akční skupinou NAD
ORLICÍ, o. p. s.
V 19 h se dostavila M. Máslová.

Bod č. 8: Nabídka zpracování studie
k řešení odpadních vod v obci
Zastupitelé
diskutovali
nad otázkou
nakládání s odpadními vodami v obci
v budoucích letech. Pan starosta předložil
zastupitelům nabídku na zpracování studie
proveditelnosti odkanalizování a čištění
odpadních vod v obci.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 5/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na
zpracování
studie
proveditelnosti
odkanalizování a čištění odpadních vod v
obci a pověřuje starostu k zadání
zpracování této studie.

Bod č. 9: Nabídka na zpracování a
podání žádosti o dotaci na projekt
„Chodníky, 1. etapa“
a) firma Profesionálové HK předložila
nabídku na zpracování podání žádosti o
dotaci na projekt „Chodníky, 1. etapa“
z programů Královehradeckého kraje.
Hlasování: pro 7 : proti 0
Usnesení č. 6/11/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou

Bolehošťský ZPRAVODAJ
firmy Profesionálové HK na podání žádosti
o dotaci na projekt „Chodníky, 1. etapa“ a
pověřují pana starostu k zajištění této
žádosti.
b) obnova pomníku padlých před obecním
úřadem – s ohledem na 100. výročí
vzniku samostatného československého
státu, které bude v roce 2018, zastupitelé
rozhodli o provedení rekonstrukce
pomníku a zároveň pověřují pana
starostu k podání žádosti o dotaci na
obnovu pomníku a jeho okolí.
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g)
h)

i)
c) obnova školní zahrady – realizace
obnovy zeleně školní zahrady dle
vypracovaného projektu se z důvodu
finančních nákladů přesouvá na příští
rok

j)

Bod č. 10: Projednání úpravy obsazení zaměstnanců obce

k)

Pan
starosta
seznámil
zastupitele
s vypracovanou výzvou a kritérii pro přijetí
nových zaměstnanců obce. Zastupitelé
souhlasí s výzvami a jejich zveřejněním.

přítomní byli seznámeni o doručení
výzvy na uhrazení této finanční opravy
prodej pozemků u bytovek – pan starosta
byl požádán o zajištění zaměření
pozemků
oprava střech na objektech školy a
hostince – po nedávném větru byla
poškozena střecha na ZŠ, která byla
následně opravena. V roce 2018 bude
společně se střechou na obecním hostinci
kompletně zrevidována a hřebíky budou
nahrazeny vruty.
žádost paní Vinterové o vyjádření
k obecní komunikaci – pan starosta
seznámil přítomné s postupem v této
záležitosti a paní Vinterové bude podáno
vyjádření písemně
přípravy na Gulášové slavnosti 2018 –
zajištění základních bodů (stany,
pódium, lavice, hudby, moderátor)
aktuální společenské akce – dne 5. 11.
proběhlo vítání občánků, připravujeme
divadlo 25. 11. s názvem P.P.S., 3. 12.
rozsvícení zvoničky, 9. 12. setkání
seniorů
bod byl projednán na začátku jednání

Bod č. 11: ostatní

l)

a) projekty v rozpočtu 2018 – seznámení
s plánovanými projekty z rozpočtu na
rok 2018
b) situace s komunálními odpady +
motivační program – přítomní byli
seznámeni se změnami v oblasti nákladů
a třídění odpadů (nové poplatky obcím
za
recyklaci
odpadů,
zvyšování
mzdových nákladů aj.)
c) dotace z rozpočtu obce na rok 2018 –
místním spolkům bylo e-mailem
odesláno upozornění na možnost podání
žádostí o dotaci na rok 2018
d) dotace na domovní čistírny odpadních
vod – seznámení s možností těchto
dotací
e) informace k zákonu o střetu zájmu a
nařízení k ochraně osobních údajů
f) úhrada finanční opravy z poskytnuté
dotace na projekt Změna stavby OÚ a
hasičské zbrojnice, přístavba a zateplení
obvodového pláště, Bolehošť 10 –

Bod č. 12: Diskuze
Bod č. 13: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 21:45 hod. ukončil.

Zápis č. 10/2017
o průběhu zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne: 12. 12. 2017
na obecním úřadě v 17 hodin.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: P. Hojný, M. Máslová, H. Černý
– osobní důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Végsö, M. Kramář
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce
Petrem Kubíčkem. Zapisovatelkou byla
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jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni M. Végsö a M. Kramář.
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 1/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Végsö,
M. Kramář.

Usnesení č. 4/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický
plán obce Bolehošť na období 2017-2027.

Bod č. 2: Schválení programu

Zastupitelé byli seznámeni se změnami
pravidel rozpočtového provizoria na rok
2018.
Pro: 8 : proti 0
Usnesení č. 5/12/2017
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové
provizorium na rok 2018 ve znění „Pravidel
pro hospodaření s finančními prostředky
obce Bolehošť v období rozpočtového
provizoria“, tvořící nedílnou přílohu tohoto
usnesení.

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. 14, 15,
16, 17, 18)
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 2/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený
program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 9/2017
Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 11,
12, 13/2017 a 14/2017
Starosta seznámil přítomné s provedeným
rozpočtovým
opatřením č. 11/2017,
schválené starostou obce 28.11.2017,
opatřením č. 12/2017 schváleném starostou
obce 29.11.2017 a č. 13/2017 schválené
starostou obce 30.11.2017, které berou
zastupitelé na vědomí.
Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 14/2017
Hlasování: pro 6 : proti 0
Usnesení č. 3/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 14/2017.
V 17.30 h se dostavil H. Černý.

Bod č. 5: Projednání strategického
plánu rozvoje
Zastupitelé byli seznámeni s konečnou
úpravou strategického plánu rozvoje. Pan
starosta dal hlasovat o schválení tohoto
plánu.
Hlasování: pro 7 : proti 0

V 17.45 h se dostavil P. Hojný.

Bod č. 6: Rozpočtové provizorium na
rok 2018

V 18 h se dostavila M. Máslová.

Bod č. 7: Změny v odměňování zastupitelů
Zastupitelé
obce
projednali
změny
maximální výše odměn neuvolněných členů
zastupitelstva územních samosprávných
celků, podle § 1, zákona č. 318/2017 Sb.
platné od 1. 1. 2018. Zároveň stanovili výši
odměn.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 6/12/2017
Zastupitelstvo obce stanoví odměnu
neuvolněného člena zastupitelstva ve výši:
člen výboru 220,- Kč
člen zastupitelstva 310,- Kč
člen zastupitelstva a člen výboru 530,- Kč
člen zastupitelstva a předseda výboru 750,Kč
místostarosta obce 2.860,- Kč
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
Neuvolněnému členu zastupitelstva náleží
pouze odměna za jednu funkci a to za
funkci, za kterou mu náleží nejvyšší
odměna.

Bod č. 8: Příspěvek pro MAS nad Orlicí
Zastupitelům byla předložena žádost o
příspěvek na činnost pro MAS nad Orlicí ve
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výši 10.- Kč na občana.
Hlasování: pro 0 : proti 8 : zdržel 1 (P.
Mencl)
Usnesení č. 7/12/2017
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o
příspěvek pro MAS nad Orlicí.

Usnesení č. 11/12/2017
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
pro
Jezdeckou stáj Vesna Nepasice – statek
Lipiny individuální dotaci na rok 2018 ve
výši 10.000,- Kč, která bude zařazena
do rozpočtu obce na rok 2018.

Bod č. 9: Smlouva s ČEZ o věcném
břemenu (pilíř na pozemku 1624/1)

Bod č. 12: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO ZŠ a MŠ Bolehošť
pro rok 2019-2020

Byla projednána smlouva se spol. ČEZ o
věcném břemenu.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 8/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene na pilíř
pro el. přípojku, na pozemku p.č. 1624/1
v k.ú. Bolehošť a pověřuje starostu
k uzavření a podpisu smlouvy se spol. ČEZ
Distribuce a.s.

Bod č. 10: Návrh infrastruktury RD
Kouty
Pan
starosta
seznámil
zastupitele
s vypracovaným návrhem infrastruktury RD
Kouty.

Bod č. 11: Žádosti o dotace z rozpočtu
obce na rok 2018
Přítomným byly předloženy žádosti o dotaci
z rozpočtu obce na rok 2018
a) žádost o dotaci na spolkovou činnost
SDH Bolehošť ve výši 50.000,- Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 9/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje pro SDH
Bolehošť individuální dotaci na rok 2018
ve výši 50.000,- Kč, která bude zařazena
do rozpočtu obce na rok 2018.
b) žádost o dotaci na spolkovou činnost SK
Sokol Lipiny ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 10/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje pro SK Sokol
Lipiny individuální dotaci na rok 2018 ve
výši 15.000,- Kč, která bude zařazena
do rozpočtu obce na rok 2018.
c) žádost o dotaci na činnost Jezdecké stáje
Vesna Nepasice - statek Lipiny ve výši
10.000,- Kč.
Hlasování: pro 9 : proti 0

Zastupitelům byl předložen střednědobý
výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Bolehošť na
roky 2019 -2020. Výhled byl zveřejněn na
úřední desce příspěvkové organizace.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 12/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Bolehošť na
roky 2019 – 2020 dle zveřejněného návrhu.

Bod č. 13: Návrh rozpočtu PO ZŠ a
MŠ Bolehošť pro rok 2018
Zastupitelům byl předložen rozpočet PO ZŠ
a MŠ Bolehošť na rok 2018. Rozpočet byl
zveřejněn na úřední desce příspěvkové
organizace.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 13/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet PO
ZŠ a MŠ Bolehošť na rok 2018 dle
zveřejněného návrhu.

Bod č. 14: Dodatek č. 19 ke smlouvě o
provozování vodovodu
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s dodatkem smlouvy č. 19 ke smlouvě o
provozování vodovodu se spol. AQUA
SERVIS RK. Zároveň byli zastupitelé
seznámeni s cenou vodného na rok 2018,
která zůstala stejná jako v roce 2017.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 14/12/2017
Zastupitelé obce schvalují dodatek smlouvy
č. 19 ke smlouvě o komplexním
provozování infrastrukturního majetku
z 01.09.1994 s AQUA SERVISEM a
pověřují starostu k jeho podpisu.

Bod č. 15: Stanovení ceny za odpady
na rok 2017
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2018 zůstává ve stejné výši (tj. 650,Kč/osoba) a OZV č. 1/2016 je platná beze
změn.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 15/12/2017
Zastupitelstvo obce potvrzuje výši poplatku
za odpady pro rok 2018 ve výši dle platné
OZV č. 1/2016.

Bod č. 16: Podání žádosti o dotaci
Návrh podání dotace na obnovu a úpravu
zeleně a okolí pomníku před OÚ.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 16/12/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z POV na rok 2018 na
úpravu okolí pomníku před OÚ a pověřují
starostu k podání této žádosti.

Bod č. 17: Pověření výběrové komise
pro obsazení nových pracovních míst
Navrženi do komise byli L. Nováková, P.
Kubíček a Z. Andržová.

Bod č. 18: Inventury 2017
Zastupitelé byli seznámeni
inventur za rok 2017.

s plánem

Bod č. 19: ostatní
a) korespondence
- p. Karásek – seznámení zastupitelů
se
závěrem jednání
ohledně
pozemků na Solnické
- p. Řehák – žádal o změnu termínu
dokončení stavby uvedeného v kupní
smlouvě - žádosti nebylo vyhověno.
b) odměny ředitelce a zaměstnancům školy
z nevyčerpaných dotací od obce
Paní ředitelka Mgr. Hana Boukalová
požádala o rozhodnutí zastupitelstva
k využití nedočerpaných finančních
prostředků na platy zaměstnanců školy,
které obec poskytla navýšením rozpočtu
o 109.323,- Kč. Celková výše
nevyčerpaných dotací od obce je
44.488,50 Kč. Z této částky navrhli
zastupitelé ponechat na odměny pro
zaměstnance a ředitelku školy 20.000,-

Kč. Zbylé finance je povinna ZŠ vrátit
do 31. 12. 2017 na účet obce. Zároveň
bude rozpočtovým opatřením upravena
částka na OdPa 3113 5331.
Hlasování: pro 9 : proti 0
Usnesení č. 17/12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje, že z
nevyčerpané dotace od obce na platy
zaměstnanců školy bude použito 20.000,Kč na mimořádné odměny ředitelce školy a
zaměstnancům školy. Částku 24.488,50 Kč
musí ZŠ vrátit na účet obce do 31. 12.
2017a zároveň bude provedeno rozpočtové
opatření na OdPa 3113 5331.
c) žádost J. Bašeho o odkoupení pozemku
p.č. 301/2 v k.ú. Bolehošť – zastupitelé
souhlasí se zveřejněním záměru
d) informace z jednání starosty se Správou
silnic Khk o opravách komunikací v obci
e) zhodnocení kulturních akcí
- divadla – obě představení byla
vydařená a diváci spokojení
- adventní rozsvícení zvoničky –
počasí tentokrát přálo a vánoční
náladu navodily koledy, svařené
víno, cukroví i klobásy
- předvánoční setkání seniorů – letošní
setkání bylo zpestřeno vystoupením
kouzelníka, doprovázeno hudbou
Fantasy Music a tradičně nechyběly
koláčky a sváteční večeře
f) projednání směrnice pravidel pronájmů
pozemků – směrnici prozatím nebude
obec vydávat
g) pořízení nového párty stanu – původní
stan byl poškozen větrem při gulášových
slavnostech,
P.
Prause
seznámil
přítomné s nabídkou zakoupení nového
stanu. Cena je cca 25-30 tis korun. Tato
částka bude zahrnuta do rozpočtu na rok
2018.

Bod č. 12: Diskuze
Bod č. 13: Závěr
Starosta poděkoval přítomným za pozornost
a zasedání v 20:35 hod. ukončil.
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Nová šatna, vytápění a okna
Tyto základní tři body byly v zadání pro opravy objektu Obecního hostince pro rok 2017.
Po loňské rekonstrukci sálu bylo zapotřebí opravit také prostory pod jevištěm. Z původně
dvou místností byly vytvořeny tři (šatna, sklad židlí a sklad vybavení). Dále byly opraveny
omítky, podlaha, odstraněna část původní elektroinstalace pro záložní zdroj, doplněna voda a
odpady, vyměněna okna a instalováno umyvadlo. Ve všech místnostech pod jevištěm a vedle
jeviště bylo zapojeno nové vytápění. Šatna byla vybavena novým nábytkem a podlahovou krytinou. Nyní je k dispozici nejen během společenských akcí pro hudebníky, herce, tanečníky apod.,
ale také pro sportovní nadšence, kteří si přijdou zahrát na sál.
Součástí letošních oprav byla také další etapa výměny oken. Kromě prostoru pod jevištěm
to byla okna v 1. NP ve směru k silnici a k poště. Nejen výměnou oken, ale i změnou vytápění
z plynových topidel (Vafky) na ústřední vytápění elektrokotlem našla využití i zasedací místnost
v 1. NP. Nově zde vznikla herna pro předškolkové děti s maminkami. Obec sem zakoupila nový
koberec a skříňky. Kromě stolů a židlí, které mají samozřejmě maminky k dispozici, si ostatní
vybavení pro děti zajistily samy.
Náklady na opravu prostorů pod jevištěm, vč. výměny všech oken a instalace vytápění pod
jevištěm, byly v tomto roce 280 tis. Kč. Další náklady budou započteny později a to na ústřední
vytápění v celém 1. NP, na kterých se podílí i nájemce objektu.
Před podzimním znovuotevřením sálu byly mj. opraveny i stropní kazety. Ty se „podařilo“ na několika místech promáčknout pravděpodobně během míčových her (nohejbalu). K některým se přihlásil p. Kašpar a současně slíbil opravu. Kazety se podařilo opravit a tímto mu
děkujeme, že dostál svého slibu a opravil možná i to, co nepoškodil jen on sám.
Těsně před zahájením divadelního podzimu bylo odvezeno asi 22 stolů na opravu. Cena za
opravy byla 16 tis. Kč.
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Oprava komunikace v Lipinách
S již provedeným prodloužením vodovodu v Lipinách v úseku Menclovi – p. Kopecký
v březnu 2017, bylo předpokládáno, že dojde k opravě tohoto úseku místní komunikace.
Po jednání s dodavateli jsme přistoupili ke kompletní výměně povrchu vozovky, alespoň
v části této komunikace, s případným zpevněním poškozených částí její podkladové konstrukce.
Uvedený úsek byl značně potrhaný, propadlý a poškozený od překopů vozovky nejen
z důvodu umístěného vodovodu, ale i dalších sítí. Zároveň byly částečně vyrovnány i další úseky této komunikace ve směru k Toucovým.
Z důvodu dostupnosti teplé živice a vhodné techniky byla plánována oprava větších výtluků nebo rozpadlých částí vozovky a
to v ulici za zelárnou.
Dodavatelem stavby byla fa
Stavitelství EU Vamberk a subdodavatelem živičných povrchů fa Strabag Rychnov n. K. Opravy stály celkem 348 tis. Kč.

komunikace v Lipinách
před opravou
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komunikace po celkové rekonstrukci
živičného povrchu v Lipinách

komunikace po částečné opravě propadlé krajnice v Lipinách

oprava čtyř krátkých úseků v ulici
„Za zelárnou“
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Doplnění a obnova dopravního značení
V listopadu provedla společnost INKA HK výměnu 20 ks tabulí svislého dopravního značení. Dále byly vyměněny některé zkorodované sloupky, opraveny uražené DZ a rozmístěno
bylo 15 nových dopravních značek (DZ).
Nové dopravní značení najdete v Koutech. Konkrétně 8 ks DZ upravujících přednost P02 Hlavní pozemní komunikace vč. dodatkových tabulek E02b – Tvar křižovatky. Dále 2 ks výstražných DZ poblíž sportoviště u OÚ A12 – Děti. V ulici za pomníkem je nově zákazová dopravní značka B04 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů. Poblíž školy byly doplněny dvě nové
DZ značky B20a – Nejvyšší povolená rychlost (30 km/h). A poslední úprava je v místě silničního propustku se zúženou vozovkou za B. Lhotou. Zde byly doplněny DZ upravující přednost a
to P07 – Přednost protijedoucích vozidel a P08 – Přednost před protijedoucími vozidly.
Společně s DZ byly také nově instalovány bílé směrové sloupky za B. Lhotou a červené
směrové sloupky na Spraších. Náklady na dopravní značení byly 70 tis. Kč.
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Údržba koryta Nadýmačského potoka
Po několika letech jednání a následném projektování se konečně podařilo vyčistit koryto
Nadýmačského potoka. Pro méně znalé místopisu se jedná o potok, který je zásobován stejným
pramenem jako naše vodovodní baterie.
Po letech zhoršování stavu funkčnosti koryta začalo docházet k dlouhodobým výpadkům
zásobování vody do obce, konkrétně Velkého Nadýmače. Dno uvedeného potoka bylo v úseku
od pramene k obci cca o 50 cm výše a většina vody se ztrácela dalšími melioračními přepady
v polích. I zbývající voda tekoucí do vesnice se postupně ztrácela a to nejen z důvodu netěsného
potrubí (viz foto), ale také rozpadlých břehů koryt a zvýšenou hladinou sedimentu.
V prosinci byly dokončeny zemní práce na čištění koryta vč. výměny potrubí v úseku
v Koutech (viz. foto).
V následujících letech je plánováno pokračování údržbou navazujícího Chropotínského
potoka, který
ústí
do řeky
Dědina
v Ledcích.
I
toto koryto je
značně zanesené a z tohoto
důvodu
jsou
hlavně
nefunkční meliorační systémy
v části
obce
Kouty a dále
na
Spraších.
Aktuálně
je
řízení k tomuto
projektu pozastaveno krajským úřadem
z důvodu odvolání
se
„ochránců přírody“, kteří ho
zdůvodňují
pestrým životem drobných
živočichů žijících na březích
koryta tohoto
potoka.
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Poděkování za nezbytnou a rychlou opravu střechy školy
Koncem října se přes region přehnala jedna ze silnějších vichřic. Na rozdíl od okolních
obcí a měst nezpůsobila v naší obci výraznější škody. Snad jen rozlomení několika stromů ve
špatném zdravotním stavu a poškození krytiny na budově školy a vedlejší kůlně. Silný vítr zde
utrhl a odnesl několik plechových šablon a desítky dalších šablon uvolnil. Při hledání volného
pokrývače či klempíře jsem byl několikrát odmítnut pro jejich vytížení u rozsáhlejších oprav.
Posledním z oslovených byla firma p. Václava Hromka z Týniště n. O. Ten nejen přislíbil,
ale také druhý den přijel provést alespoň nejnutnější opravy. Zároveň jsme provedli kontrolu
obdobné střechy na hostinci, kde byla situace bez větších defektů. P. Hromek nakonec odmítl
finanční vyrovnání s tím, že se jednalo o pomoc v nouzi. S ohledem na stav plechové krytiny
především na škole, se patrně znovu obrátíme na stejnou firmu pro provedení celkové opravy
střechy. Tímto děkujeme p. Hromkovi za ochotu a pomoc.

Novinky a postřehy v odpadech
Téma odpadů je a bude stále aktuální. V tomto vydání uvedeme několik aktuálních poznatků z různých kapitol nakládání s odpady a obvyklé dotazy, které nám mohou pomoci:
 směsný komunální odpad (SKO) neboli také tuhý domovní odpad (TDO),
 je takový odpad, který nelze jinak vytřídit, tzn. bez plastů, skla, papíru, kovů a biologicky rozložitelného rostlinného odpadu
 ukládá se do sběrných nádob – popelnic nebo jako objemný odpad na sběrná místa určená obcí – kontejner, a to min. 2x ročně
 komunálním odpadem není např. nebezpečný odpad, stavební odpad nebo zemina
 náklady hradí obec z poplatků od občanů
 stavební odpad (SO)
 lze ukládat na určené skládky nebo oprávněným osobám (firmám), které se zabývají
jeho recyklací a mají oprávnění vydat certifikát o jeho zpracování a kvalitě
 SO mohou občané ukládat způsoby

malé množství (max. přívěs za os. vozidlo) odvozem na skládku společnosti
ODEKO v Nové Vsi u Albrechtic n. O.

větší množství SO lze ukládat na místa k tomu určená v odstavci výše, dopravu
nebo přistavení kontejneru může zajistit společnost ODEKO
 do SO nepatří např. asfaltové lepenky, eternit, barvy, dřevo, kabely aj.
 náklady si hradí původce odpadu
 nebezpečný odpad (NO)
 jsou zbytky barev, léků, chemických látek, obrazovky starých televizorů, nádoby od
olejů, barviv a chemických látek aj
 ukládá se na sběrná místa (u nás řešeno mobilním svozem 2x ročně)
 náklady hradí obec z poplatků od občanů
 nebezpečný odpad je také eternit a jiné azbestové stavební prvky, jejichž předání si zajišťuje každá osoba sama a stejně tak hradí náklady
 elektroodpad (EO)
 se člení na drobný a velké elektrospotřebiče:

drobný EO jako jsou menší el. součástky, baterie, kulmy, mixéry, konvice,
toustovače, aj., lze ukládat celoročně do nádoby u vchodu do OÚ
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velké elektrospotřebiče jako jsou TV, sporáky, přímotopy, vysavače, pračky,
ohřívače vody aj. jsou odevzdávány k mobilnímu svozu 2x ročně
 náklady za mobilní sběr hradí obec
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
 třídíme dle požadavku kompostárny na:

měkký, což je např. tráva, listí, ovoce, zelenina

dřevitý, což jsou především větve
 je ukládán určená stanoviště nebo na sběrná místa

pro měkký odpad jsou v obci rozmístěny 4 kontejnery

pro dřevitý odpad jsou v obci aktuálně tato dvě stanoviště

v Lipinách za hřištěm - v období od počátku roku do konce dubna

v Bolehošti u Agrospolu - od dubna do listopadu
 musí obec umožnit občanům v době od 1.4. do 31.10.
 náklady hradí obec z poplatků od občanů
tříděný komunální odpad,
 se člení na plasty, sklo bílé a barevné, papír a kovy
 ukládá se na stanovených místech do sběrných nádob (v obci máme 8 stanovišť)
 náklady na jeho svoz hradí obec z poplatků od občanů
z dotazů k třídění plastů
 lze ukládat všechny recyklovatelné plasty, používané především v kuchyni, jako jsou
kelímky, PE sáčky, PET lahve apod.
 nádoby od jogurtů, tvarohů či olejů by měly být před uložením vypláchnuty teplou
vodou (nebudou plesnivět a zapáchat nejen v domácnosti, ale i v kontejnerech a během uložení k dotřídění), zároveň je jednodušší jejich další zpracování
 PET lahve ukládejte sešlápnuté bez víčka případně stočené (jako šnek i
s víčkem), lahve od pracích prostředků ukládejte bez víček a vypláchnuté;
v opačném případě je jejich skladování a přeprava velmi nákladná (převáží se
hlavně vzduch) neboť jsou špatně slisovatelné
 do plastů nepatří velké polystyrenové díly, např. z krabic od sporáků, televizorů apod.;
ty se odkládají do objemného odpadu
 takto vytříděné plasty lze dále zpracovat a jsou cenou komoditou pro další výrobu
z dotazů k třídění skla
 čiré – bílé sklo je na trhu stále cennou surovinou a proto sem nevhazujte sklo barevné,
tabule skel z oken aj.; bílé sklo je tím znehodnoceno
 barevné sklo je na trhu méně žádané, ovšem bez příměsí jako jsou drátoskla, zrcadla,
autoskla či porcelán je možné s takovým sklem dále obchodovat
z dotazů k třídění papíru
 zde nejen v naší obci řešíme problém s ukládáním větších papírových obalů; krabice je
vhodné např. rozložit nebo rozřezat na menší díly, lépe ještě sešlápnout; v opačném
případě zabírají příliš místa v nádobách a ty jsou tak brzy plné
 do papíru nesmí přijít např. voskované nebo jinak znečištěné papíry
 není vhodné sem ukládat ani papírové výrobky z opakovaně recyklovatelného papíru,
jako jsou např. různé proložky vč. od vajec; ty náleží již např. do popelnic, případně
do kompostu
z dotazů k třídění kovů
 nádoby na kovový odpad obsahují především drobné plechovky od potravin, nápojů,
krmiv a kosmetiky; je vhodné jejich sešlápnutí, aby se zmenšil jejich objem a nebyly
nádoby zakrátko zaplněné; i zde platí, že svoz je příliš nákladný
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při likvidaci tonerů nebo inkoustových kazet můžete zvolit více způsobů. Nejvhodnější je
řešit nové náplně výměnou nebo jejich znovunaplněním. Dále je možné u některých typů
řešit jejich výkup. Tato pravidla platí samozřejmě při větším množství (firmy, školy, úřady). Pokud nenajdete uplatnění pro vaše prázdné náplně, náleží do SKO, tedy popelnice.
Výše popsané poznatky nebo odpovědi na dotazy občanů uvádím záměrně. Měly by přispět
k stále lepšímu třídění odpadů a snižování množství nevytříděného odpadu (popelnice a objemný odpad). Města a obce v celé republice se připravují na velké změny ve svozu odpadu. Podle
novely MŽP ČR by do roku 2024 měl zcela skončit svoz nevytříděného komunálního odpadu na
skládky. Místo toho se budou odpadky recyklovat a spalovat. To znamená, že během několika
příštích let porostou náklady spojené s likvidací odpadů i několikanásobně.
Výše poplatků za SKO v naší obci pro rok 2018 zůstala sice ve stejné výši jako
v předchozím roce, ovšem již následující rok může být situace jiná. A to nejen z důvodu zvyšování ceny skládkovného, která se má výrazně každým rokem zvyšovat.
Města a obce proto nabádají své občany k lepšímu třídění a ke zmenšení objemu SKO v
popelnicích. Některá města zkoušejí zavádět i různé motivační systémy. Např. „měření“ skutečně odvezeného množství SKO v každé popelnici nebo zavedla třídění odpadu doma (např. do
pytlů), který občané předávají na sběrná místa. Zde se kontroluje obsah odpadu, váží se a označuje se čárovým kódem. Takovéto systémy jsou spravedlivější a znamenají úsporu na poplatcích
až 50% pro ty, kteří odpad třídí. Někteří ale naopak zaplatí na poplatcích i 2x více. I tento systém má však svá negativa. Těmi jsou vysoké náklady na zpracování (svoz, třídění, vážení, evidenci, zpracování dat, vyplácení přeplatků aj.). Je nutné zajistit kontejnery, kryté uzavřené prostory, digitální váhy, výpočetní techniku, programy a především zaměstnávání několika dalších
osob. Úspora na množství odpadu je pak mnohem nižší než celkové náklady na tento systém.
Obzvlášť pro obce je to prozatím ekonomicky nevýhodné.
Některá větší města ze svého rozpočtu významně dotují ztrátovost systému nakládání
s odpady. Samozřejmě je to vykoupeno chybějícími penězi v jiných oblastech při správě nebo
rozvoji města. Z článků dostupných v médiích (např. DENÍK), které se věnovaly odpadům a
poplatkům v našem regionu bylo patrné, že velká města dotují až 50% nákladů na odpadové
hospodářství. Konkrétně dle údajů v DENÍKU je v Hradci Králové poplatek 500 Kč/osobu. Slevu mají děti, senioři a chalupáři. Město má jeden z nejnižších poplatků v kraji. Odpady je ročně
stojí cca 80 mil. Kč a z poplatků získá necelých 40 mil. Kč.
Dle společnosti EKO-KOM, která prováděla průzkum respondentů k systému nakládání
s odpady, jsou poněkud zajímavé závěry. Pro většinu občanů není podstatná motivace finanční,
ale spíše co nejsnadnější způsob třídění. Přednost dává většina občanů takovým systémům, kdy
nemusejí docházet daleko s odpady, nemusejí hlídat provozní doby sběrných dvorů a nemusejí
doma uchovávat větší množství odpadů. Smysl motivačních programů je tedy zajímavý pouze
pro malou část občanů.
Pravděpodobně i tento závěr bude důležitý pro naši obec. Nabídnout občanům efektivnější
síť sběrných míst, např. úpravou rozmístění sběrných „hnízd“, umožnit častější sběr objemného
odpadu, kontrolovat obsah popelnic a upozorňovat občany na chyby při třídění odpadů. To je
jen několik vybraných bodů.
Co je však jisté? Náklady na uložení komunálních odpadů / skládkovné se budou podstatně
zvyšovat a s tím poplatky pro občany. Vyrovnat vyšší ceny lze pouze snížením množství odpadů
v popelnicích, vytřídit co nejvíce kvalitních komodit, se kterými lze dále obchodovat. (tzn. nemíchat tříděný odpad, jako příklad uvedu, že bílé sklo by mělo být bílé, plasty aby neobsahovaly
prvky, které nejdou recyklovat apod.). Snížit objem odpadu v popelnicích alespoň o 30%. Stále
se ve SKO nachází mnoho skla, plastů a biologického odpadu rostlinného původu. Přičemž dříve takový odpad lidé nechávali na svém kompostu nebo hnoji na zahradě.
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Plán zimní údržby
V listopadu 2017 vstoupil v platnost nový Plán zimní údržby, který je zmiňován v článku
„Na slovíčko“. Kompletní dokument je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na webových stránkách obce.
Ve stručnosti proto uvádím alespoň dvě přílohy, a to postup údržby chodníků a komunikací
v případě větší vrstvy nového sněhu (min. 10 cm). V případě vrstvy cca 3-10 cm lze postup
upravit dle vyhodnocení pracovníků provádějící odklízení sněhu.

chodníky, veřejné plochy, stezky, místní a účelové komunikace

Poznámka k pořadí:
1) červená
2) žlutá
3) zelená dle priorit označených číslicemi

Bolehošťský ZPRAVODAJ
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krajské, místní a účelové komunikace

Poznámka k pořadí:
1) červená (provádí ÚS viz Plán zimní údržby)
2) žlutá dle priorit označených číslicemi
3) zelená
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Zapojení občanů do strategie obce
V průběhu podzimu tohoto roku probíhalo zpracování Strategického plánu obce Bolehošť
na období 2017 - 2027. Zpracovatelem byla firma Grossman Agency: Bc. Martina Lorencová a
Mgr. Roman Grossman z Hradce Králové.
Do tvorby dokumentu byli přizváni i občané, kteří měli nejprve možnost vyplnit dotazníky, které jim byly doručeny do domovních schránek a následně je mohli vrátit na OÚ. Zúčastnili
se i první schůzky (5. září) a druhé schůzky (10. října) v sále obecního hostince, kde probíhalo
seznámení s tvorbou rozvojového plánu, návrhy témat, jejich řešení a nastavení priorit.
Dotazníky nám byly po jejich vyhodnocení vráceny zpět k založení. S ohledem na zajímavé podněty občanů, budeme z nich čerpat např. pro zpravodaj.
Závěr analýzy potřeb občanů je vyhodnocen do čtyř kategorií: silné stránky, slabé stránky,
příležitosti a hrozby. Vyhodnocení proběhlo nejen na základě dotazníků, ale i z veřejných projednávání. Jsou v něm proto uvedeny i požadavky a připomínky, které obec nemůže sama příliš
ovlivnit. Jako např. pasivita občanů a spolků, nadměrná byrokracie, omezená finanční podpora a
zdroje od státu či kraje, údržba zelených nebo vodních ploch v soukromém vlastnictví, obava o
uzavření hostince a pošty nebo obava z nelegálních ubytoven. Dále jste uvedli chybějící sportoviště, chodníky a kanalizaci, stav veřejného osvětlení. Mezi pozitivy byly často zmiňovány
služby místních obchodů a pošty, dostupnost místní ZŠ a MŠ, nabídka společenského vyžití a
kulturních akcí, okolní příroda, úprava a prostředí v obci, dopravní obslužnost, podnikatelské
prostředí a jejich nabídky, výstavba nových domů.
Do priorit strategického plánu byly zařazeny skutečně podstatné cíle pro následujících 10
let. Uvedeným cílům by zastupitelé měli v příštích letech věnovat zvýšenou pozornost. Zároveň,
při financování případného projektu s pomocí dotace, je kladen velký důraz na jeho zařazení
v tomto dokumentu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Výsledky voleb
a jejich vliv na složení Poslanecké sněmovny PČR a následně na složení budoucí vlády jsou probírány snad ve všech
médiích.
Pojďme se ale
podívat na výsledky
voleb v našem volebním okrsku, které
jste si mohli prohlédnout na úřední desce
nebo
webových
stránkách obce, případně na stránkách

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 26 -

Českého statistického úřadu.
A také se podívejme přímo do volební místnosti.
A ještě jedno upozornění, za několik dnů nás čekají další volby a to prezidenta ČR. Ty
proběhnou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
články připravil Petr Kubíček
Strana
číslo

název
21
8
24
29
1
15
4
7
10
12
9
20
30
2
22
23
28
3
6
13
14
19
26
27

ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a dem. unie – Českoslov. strana lidová
Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
Česká strana sociálně demokratická
Starostové a nezávislí
ROZUMNÍ - stop migraci, diktátu EU
Strana svobodných občanů
Strana zelených
TOP 09
Strana Práv Občanů
Řád národa - Vlastenecká unie
Dobrá volba 2016
Sdruž. pro rep. – Rep. strana Českoslov. M. Sládka
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Cesta odpovědné společnosti
Radostné Česko
Blok proti islamizaci – Obrana domova
Občanská demokratická aliance
Referendum o Evropské unii
REALISTÉ
SPORTOVCI

Platné hlasy
celkem
v%
97
36,60
34
12,83
24
9,05
23
8,67
17
6,41
16
6,03
15
5,66
10
3,77
9
3,39
7
2,64
3
1,13
3
1,13
3
1,13
1
0,37
1
0,37
1
0,37
1
0,37
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Milí čtenáři, silvestrovské veselí je již dávno za námi a naopak před námi je celý nový
rok 2018. Co nového nám přinese, se můžeme jen dohadovat. Jistotou zůstává naše
rubrika s panem starostou v Bolehošťském
zpravodaji, ve které se budu nadále ptát, co,
Vás občany, zajímá. Tak jdeme na to, pane
starosto.
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Strana - 27 Otázka č. 1: Právo každého voliče volit doma do volební urny. Po uplynulých
volbách do PS jsme zaznamenali připomínky některých občanů, proč volební
komise nechodila s urnou k občanům.
Odpověď: Hlasování probíhá ve volebních místnostech podle trvalého bydliště. Ze závažných
(zdravotních) důvodů můžete požádat příslušný obecní úřad nebo přímo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, abyste mohli hlasovat mimo volební místnost (tedy doma). V takovém případě k vám volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Všichni občané, kteří si o tuto službu požádali, členové volební komise navštívili. Tato pravidla jsou dána volebním zákonem mnoho let.

Otázka č. 2: V této době je již zimní údržba zahájena, tak je tato otázka více než
na místě – jak byla vyřešena údržba komunikací v zimě v naší obci? Především
potom cesta do Bolehošťské Lhoty a Lipin, kam SÚS zajížděla velmi zřídka a cesta k nádraží ČD.
Odpověď: Zimní údržba je nově lépe specifikována Plánem zimní údržby (PZÚ), který zastupitelé schválili na podzim tohoto roku a je platný na dobu od 1. 11. do 31. 3. každého roku. Komunikace, které vlastní nebo udržuje obec, jsou popsány v uvedeném PZÚ. Zimní údržbu pluhováním na většině místních komunikací bude opět zajišťovat místní zemědělský podnik na základě
objednávky. Obec bude zajišťovat zimní údržbu chodníků a vybraných úseků místních nebo účelových komunikací a to vlastní technikou. Přednost mají chodníky na hlavní trase a následně je
stanoveno pořadí dalších úseků. Hlavní krajské komunikace spravuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje (ÚS Khk), která si může smluvně zajistit (objednat) pomoc externě v dané obci. Zde byl v minulosti nedostatek ze strany ÚS Khk. Bylo mi potvrzeno ze strany ÚS Khk i Agrospolu, že na tyto služby mají uzavřenou smlouvu. Postup je takový, že pokud ÚS Khk nezvládá
svými prostředky tyto komunikace včas udržovat, měla by předat pokyn právě Agrospolu.
Konkrétně dotazovaná komunikace k vlakovému nádraží je zařazena do PZÚ. Do PZÚ byly zařazeny všechny místní komunikace, vybrané úseky účelových komunikací a chodníky vč. vybraných veřejných ploch (parkoviště, autobusové zastávky, stanoviště kontejnerů aj.). Nezařazeny
jsou obvykle vjezdy k jednotlivým domům, které jsou vzdálené do 30 m od místní komunikace a
účelové komunikace jiných vlastníků.
V PZÚ je mj. stanovena i min. vrstva sněhu, při které se provádí zimní údržba. Zimní údržba je
započata při vrstvě sněhu 3 až 5 cm a postup údržby je zcela v kompetenci osob, které údržbu
provádějí a to na komunikacích určených PZÚ. V případě vrstvy sněhu min. 10 cm se provádí
zimní údržba dle stanoveného pořadí důležitosti a to i opakovaně do sjízdného nebo uživatelného stavu. PZÚ je stanoven v souladu se zněním vyhlášky 104/1997 Ministerstva dopravy a spojů.
Celkově jsme na zimní údržbu připraveni mnohem lépe, než v předchozích letech. Tento rok
jsme postavili zásobníky na inertní materiál. Máme i jeho dostatečnou zásobu pro případ ledovky nebo zledovatělého sněhu, a to především na chodnících. Technika pro posypový materiál
zůstala prozatím stejná, tedy zahradní traktůrek se sypačem určený především pro údržbu chodníků. Dále byla zakoupena na obecní malotraktor čelní sněhová radlice, která se vejde na většinu chodníků v obci. Zakoupena byla i zadní radlice s širším záběrem pro pluhování stanovených
úseků místních nebo účelových komunikací. K dispozici je i stávající sněhová fréza.
Kompletní PZÚ je samozřejmě k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na webových stránkách obce a to vč. obrazových příloh (map).

Otázka č. 3: Má třetí otázka se týká veřejného osvětlení. Někteří občané se domnívají, že je nedostatečné a zastaralé. Je v plánu výměna (rekonstrukce) veřejného osvětlení? Bude se nadále svítit celou noc nebo zvažujete po určitou dobu
osvětlení vypínat jako tomu je v jiných obcích?
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Odpověď: Stáří a technický stav je velmi podobný většině obcí. Jeho obnova je průběžná. Každý
rok se vymění několik lamp veřejného osvětlení za modernější. Obvykle se odstraňují lampy, které již nejsou kompletní, jsou málo účinné nebo energeticky velmi náročné. Většina obce má hustotu rozmístění svítidel cca na každém druhém sloupu elektrického vedení. Celková rekonstrukce
není ve výhledu zařazena. Důvodem jsou velmi vysoké náklady na výstavbu nových sloupů,
úsporných svítidel a el. rozvodů. Obec má v plánu doplňovat sloupy vč. svítidel v několika vytipovaných lokalitách, kde vznikají „černá“ místa. S ohledem na doposud neschválený rozpočet
obce pro rok 2018 nemohu odpovědět, zda to bude již v roce 2018.
Otázka úpravy spínání veřejného osvětlení je spíše na širší diskuzi. Je pravda, že náklady za nepřetržité svícení po celou noc jsou vysoké (cca 110 tis. Kč) a při úspoře 4-5 h svícení by byla
úspora 40-45% energie. To znamená téměř 50 tis. Kč ročně. Za tuto částku by bylo možné pořídit několik nových svítidel každý rok. Mnoho obcí v regionu má takto nastaveno veřejné osvětlení již mnoho let.
Děkuji za Vaše odpovědi, čtenářům přeji v roce 2018 především zdraví, spokojenost a pohodu.
Zdeňka Andržová

Divadelní pohádka
o drakovi a královně
Už jste slyšeli nebo četli jméno Maciej Wojtyszko? Pokud ne, tak je jedním z
nejpopulárnějších polských režisérů, spisovatelů a autorů dětské literatury, který má na kontě
desítky divadelních inscenací, včetně těch pohádkových pro děti. Jendou z jeho pohádek je právě ta, kterou do Bolehoště přijeli zahrát herci z divadelního souboru MASKA Česká Skalice.
Představení se konalo v sobotu 4. 11. 2017 od 15:00 hodin ve společenském sále. Pohádka se
jmenovala O drakovi a královně Johance.
A jak to bylo s tím drakem? Více jak padesát dětí a rodičů sedělo s napětím do konce pohádky a čekalo, kdy a kde se drak objeví. Bude to drak šlehající plameny? A kolik bude mít
hlav? Jednu, tři nebo snad sedm? Tenhle drak se jmenoval Bonaventura. Přiletěl do království,
zabydlel se v jeskyni a odtud posílal hlášení, kolik času zbývá, než sežere královnu Johanku.
Bohužel se jednalo o království, kde chyběli lidé s odvahou. Královna tak musela hledat
pomoc i daleko mimo své království. Postupně se dostavili Rytíř Šedá Brada, Billy Pružina nebo
Mifušura, ovšem na draka si nikdo netroufl. Do sežrání již zbývá poslední minuta a k drakovi se
vydává královna a za ní na pomoc její páže. Z jeskyně je slyšet, že si pochutnává na královně a
páže si nechá jako zákusek. Tu se najde odvážný chlapec z hlediště, který chce královně pomoci. Jde za drakem a za okamžik se vrací s královnou, pážetem a dopisem. V něm drak prohlašuje, že je vegetariánem, zkrátka takovým drakem, který jí výlučně ovoce a zeleninu. Královny
nejí a jiným drakům to také zakazuje. Do království přilétl na pozvání Hodné Čarodějky, která
se zlobila, že v království není nikdo, kdo by byl odvážný a pravdomluvný. Drak chtěl svou přítomností pomoci království. Po té už ale spěchal domů, protože měl chuť na zeleninový salát.
Zdálo se, že tahle pohádka bude mít špatný konec, ale vše se v dobré obrátilo. Snad jediné
co mohlo děti mrzet, je, že nevěděly, kolik hlav měl drak Bonaventura. Ale možná, že to bylo
dobře … co kdyby si to s tím salátem rozmyslel …?
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P. P. S
Pro mnohé nic neříkající název a někoho možná i odradil od návštěvy představení. Ovšem
význam této zkratky hledejme při podávání inzerátů. A co inzerent, to jiné vysvětlení pro uvedenou zkratku.
Nakonec se diváci skvěle bavili. Lehce lechtivá komedie se odehrávala v městském
apartmá obstarožní divadelní divy, která chytla třetí mízu. Z tohoto důvodu si podá inzerát, a
protože nechce do něj příliš investovat, podá si ho ve zkratkách. Její podnájemnice mají stejný
nápad a tak se rozjíždí kolotoč neočekávaných vtipných situací. Na motivy autorky Růženy
Jiráskové zpracovala Renáta Šťastná. A do Bolehoště je přijel zahrát divadelní spolek MOŠNA
ze Žďáru nad Orlicí. Představení proběhlo v sobotu 25. 11. 2017 a pobavit se přišlo asi 52 návštěvníků.
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Vítání občánků
Tento rok již podruhé obecní úřad pozval
všechny rodiče s novorozenými občánky k jejich
přivítání mezi své spoluobčany. Pozváno bylo
pět dětí:
Ester Kovaříčková
Kryštof Karásek,
Ester Zámečníková
Emma Stodůlková
Nela Stoklasová
Vítání občánků se
konalo ve společenské
místnosti obecního úřadu, umístěné v 1. NP
Obecního
hostince.
V neděli 5. 11. se zde odpoledne sešli nejen rodiče s dětmi, ale přišlo se podívat i hodně babiček
a dědečků, případně dalších členů rodin.
Slavnostní obřad, kterým toto přivítání je, má již svůj řád a nic se na něm nezměnilo ani
tentokrát. Starosta obce Petr Kubíček a
Zdeňka Andržová pozdravili společně
děti. Popřáli jim i jejím rodičům šťastný
život a vztah k rodnému kraji. Přivítat
nové občánky v naší obci přišli také žáci
základní školy s paní ředitelkou Mgr.
Hanou Boukalovou.
Pro děti a jejich rodiče byly připraveny i menší dárečky. Osuška
a ručník se jménem a znakem obce, pamětní list, pamětní knížka, plyšák, květina pro maminku a hotovost v obálce.
Rodiče se dále podepsali do pamětní
knihy a na závěr společný přípitek.
Zatímco si hosté mohli dát kávu,
pivo nebo čaj a připravené zákusky, rodiče se postupně fotili u dřevěné kolébky. Posledním snímkem byla společná
fotografie. Bohužel na ní není Nela Stoklasová, kterou rodiče omluvili pro nemoc. Požádali jsme proto o předání věnovaných dárků přítomnou prababičku.
Kdo měl zájem, mohl si na obci později
vyzvednout i fotografie z tohoto svátečního odpoledne.
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Babičky a dědové byli okouzleni
A to doslova. V průběhu společenského večera Setkání seniorů, které pořádala obec Bolehošť za účasti seniorů z Ledec a Očelic. Již po 16. měli možnost nejen naši občané přátelsky
posedět při vánoční náladě a nechat se obsloužit a pobavit. Byla sobota 9. prosince, 14 hodin a
starostové z Bolehoště P. Kubíček a Očelic R. Železová zahájili několika slovy sváteční odpoledne. Za obec Ledce se k pozdravu přidala paní I. Stejskalová.
Na úvod vystoupily se svým pásmem ČERTÍCI děti z mateřské školy. Následně pak žáci
bolehošťské základní školy s pásmem CIRKUS. Obě představení se moc povedla a poděkováním byl nejen potlesk všech návštěvníků, ale i malá pozornost dětem i paní učitelkám. Po té následoval již hlavní bod odpoledního programu. Našim seniorům opět zahrála skupina
FANTASY MUSIC a to k poslechu i tanci.
Po 16. hodině byla pro seniory připravena společná večeře, vepřový plátek
s bramborovým salátem, který si letos lidé moc pochvalovali. To samozřejmě rádi slyšíme a pochvalu jsme předali i paní kuchařce.
A jak to bylo s tím okouzlením? To když s menším zpožděním dorazil kouzelník a bavič
Mr. CARLO. Nejprve zahříval napjaté diváky karetními kousky a kovovými kruhy. Pohrál si se
šátky, s kloboukem, kouzelnickou krabičkou nebo propíchanou rukou noži. Ve svém dalším
vstupu nadchl všechny diváky hrou s nafukovacími balónky. Mj. svázal také svou asistentku,
která poté zvládla vysvléknout za závěsem jednomu z bolehošťských hostů sako a sama si ho
obléci. Mr. CARLO rozhodně své publikum nezklamal a diváky skutečně okouzlil. A my věříme, že je okouzlil natolik, že i příští rok se opět rádi přijdou pobavit a užít si toto přátelské setkání. Letošní šestnáctý ročník navštívilo asi 80 lidí.
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Rozsvícení zvoničky
První adventní
neděle se tento rok
posunula až na 3. prosince. Loňský déšť
vystřídal mrazivý vítr
a teploty kolem bodu
mrazu. Ten neodradil
naše občany, aby se
přišli podívat na zahájení
adventu
v Bolehošti. Od prvopočátku této akce se
scházíme u zvoničky,
u příležitosti její rozsvícení. Společně s ní
se rozsvítí také blízký
vánoční strom, a dále
strom u obecního úřadu, ve Lhotě a v Lipinách.
Po zahájení starostou obce s přáním občanům všeho dobrého v tomto předvánočním období, zatroubili čtyři trumpetisté několik vánočních koled. Občané si mohli dát svařené víno,
linecké cukroví, čaj nebo si zakoupit opečenou klobásu.
A jelikož bylo opravdu chladno, byli jistě rádi za teplo u připravených ohňů, které pro nás
zajistili Máslovi z Lipin, za což jim děkujeme.
za kulturně-zájmový výbor Petr Kubíček
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Pekelná partička proletěla Bolehoští
Kůň černý jako noc, kočár rovnou z pekla, na něm dva rohatí, kteří k sobě po cestě přibrali
i dva svaté. Ti dohlíželi, aby čerti nevzali ty nepravé. Jestli tento rok naplnili pytel zlobivými
dětmi to nevím, ale dobrot měli plný koš. Kdo byl hodný, nemusel se bát, no a ten, kdo zlobil,
už teď ví, jak vypadá peklo …
Tak děkujeme a za rok na viděnou.
Poděkování patří celé „partičce“ vč. Lukáši Menclovi ze stáje Vesna, statek Lipiny, který
pro tento večer zajistil povoz.
za kulturně-zájmový výbor Zdeňka Andržová
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Naše škola, to je škola!
15. prosince 2017/ Kostelecké Horky
Spolu s Vámi už druhým rokem diskutujeme o kvalitě vzdělávání a společně
hledáme cesty, jak na to. Děkujeme Vám - Místní akční plán vzdělávání pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko.
Co se nám spolu s Vámi podařilo? Otevřeli jsme debatu v území a posbírali spoustu zajímavých námětů od vás - rodičů, učitelů, starostů, ředitelů, odborníků i dětí. Dozvěděli jsme se,
co by se dalo dělat pro zlepšení úrovně vzdělávání. Sebrané náměty a potřeby jsme začali realizovat a v plné šíři je rozvineme v následujících čtyřech letech v navazujícím projektu
s podporou EU a MŠMT.
Také jsme na pravidelných setkáních ředitelů propojili školy, a školy se starosty. Zvláště
důležité to bylo v obcích, kde komunikace mezi úřadem a školou v poslední době chyběla. O
aktuálních palčivých tématech, která hýbají českým školstvím, se hovořilo u kulatých stolů učitelů s odborníky na inkluzi, se zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a České školní inspekce.
Výhodou bylo i to, že vzdělávací semináře, šité na míru pracovníkům ve vzdělávání, se
konaly v místě nebo poblíž jejich pracovního působiště. Konference Cesta ke škole 21. století
v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí pak dala školám příležitost ukázat veřejnosti, v čem jsou
dobré a čím se odlišují a znovu vnesla do našeho území témata, o kterých je dobré se bavit.
Žáci ze šesti škol se propojili na setkání žákovských parlamentů a ve spolupráci a sdílení
dobrých zkušeností budou pokračovat.
A jaké jsou ohlasy rodičů? „Díky MAP jsem se blíže poznala se zástupci institucí, které se
týkají mých dětí a mohla s nimi promluvit jako s lidmi a ne formálně jako se zástupci instituce.
Pomohlo mi to pochopit jejich motivaci a záměry v situacích, kdy jsem nerozuměla jejich jednání. Zároveň jsem si ujasnila, že není v jejich moci změna, kterou bych si ve školství přála a
rozhodla jsem se jednat sama. Na jednání pracovní skupiny jsem se seznámila s jednou kolegyní, se kterou jsme vytvořily projekt (technologického klubu), který by mohl té mnou požadované změně napomoci,“ řekla Jana Zaňková.
Další informace k místnímu akčnímu plánu, který realizuje MAS NAD ORLICÍ, najdete
na http://map.nadorlici.cz/kostelecko/
Jana Fajfrová
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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:
Hana Vinterová
Zdeněk Jelen
Bohumila Kašparová
Jana Hanzalová
Josef Mareš
Olga Marešová
Jaroslava Nováková
Miloslava Kubcová

70 let
75 let
87 let
90 let
81 let
81 let
80 let
70 let

Srdečně blahopřejeme.
Z ŘAD NAŠICH SPOLUOBČANŮ ODEŠEL:

Miroslav Jelen ve věku 46 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Odpoledne s hasiči
Dovolím si říci, že spolupráce bolehošťských dobrovolných hasičů a naší školy
je na velmi dobré úrovni. Když nás osobně
přišel pozvat pan Miřijovský na exkurzi do hasičské zbrojnice, ani chviličku jsme nezaváhali a
srdečné pozvání s radostí přijali.
Ve středu 27. září jsme se hned po obědě přesunuli k budově obecního úřadu, jehož
součástí je i nová hasičská zbrojnice. Byli jsme úplně všichni, nikdo nechyběl a moc jsme se
těšili. Před zbrojnicí nás vítali v uniformách pan Ježek a pan Řízek a také pan Miřijovský a pan

Bolehošťský ZPRAVODAJ

Strana - 41 -

Netík. Po přivítání nám byla ukázána obě požární auta. Z garáže vyjela s houkačkami – to byl
teda pěkný rámus. Auta jsme si prohlédli ze všech stran. Dále jsme si prošli krásně zrekonstruovanou garáž a novou přístavbu. I tady nám hasiči ukazovali, k čemu vše slouží a proč je to důležité. Měli jsme dávat dobrý pozor, protože v klubovně na nás čekal krátký kvíz. Krátký sice
byl, ale některé otázky byly záludné. S malou pomocí jsme vše zvládli a čekala na nás sladká
odměna. Ale to nebylo ještě
všechno. Opět jsme šli ven,
tentokrát na blízké hřiště.
Vzápětí za námi vyrazila Tatra a pěkně kouřila. Všichni
jsme si zkusili stříkat hadicí.
Na řadu přišlo prověřování
znalostí některých z nás –
malých hasičů. Předvedli
jsme, že do kroužku nechodíme nadarmo. Uzle, topografické a hasičské značky jsme
uměli na jedničku. Ještě jsme
si oživili něco málo ze zdra-

vovědy a byl tu konec.
Ač neradi, museli jsme
se rozloučit. Odpoledne strávené spolu s hasiči se nám
líbilo. Děkujeme mockrát za
perfektně připravené setkání a
těšíme se na další.
Mgr. Denisa Školníková
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Hasík.CZ
Už žáci prvního ročníku znají trojmístná telefonní čísla 150, 155, 156, 158, 112. Co
přesně se skrývá pod číslem 150, to odhalili i naši žáci. Do školy za námi přijeli hasiči
z Rychnova n. Kn. se vzdělávacím programem „Hasík.CZ – Výchova dětí v oblasti požární
ochrany a ochrany
obyvatelstva“.
Prevence je
podle hasičů u dětí
velmi důležitá. Ze
statistik totiž vyplývá,
že
případů,
v nichž hlavní roli
sehraje dětská neopatrnost a neznalost
požární
prevence,
stále přibývá. Smyslem výchovného programu proto je, aby
děti a dospělí byli
schopní ochránit sebe
i své blízké před
vznikem nebo při
vzniku požáru. Tím
by se měl snížit počet
obětí na životech a ztrátě majetku.
Děti tato témata velice zajímala a zapojovaly se do nich. Formou scének si mohly vyzkoušet volání na tísňovou linku, chování při požáru u nich doma a přemýšlely, jaká nebezpečí
mohou nastat. Dále si poslechly zvuk Všeobecné výstrahy a naučily se, jak se v takovém případě
mají zachovat. Mohly
si
též
vyzkoušet
hasičskou helmu, nošení hasičské hadice i
hydraulické
nůžky,
prozkoumaly hasičská
auta, …
Návštěva byla velice poučná, příjemná a milá, ale
všichni bychom si
přáli, abychom se potkávali pouze na tak
milých setkáních a
s úsměvem na rtech
jako dnes.
Mgr. Radka
Pavlínková
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„Rytmy sběrného dvora“
Ve čtvrtek 16.11.2017 nás navštívil se svou hudební dílnou „Rytmy sběrného dvora“ pan
David Andrš. Celou dobu děti spolupracovaly a velmi si hraní na „bubny“ užívaly. Uvolnily ze
sebe energii a některým se podařilo pěkně chytit rytmus. Zároveň se přesvědčily, jak se dají
využít věci kolem nás k produkci zvuku, protože hrály na recyklované materiály (plastové sudy,
hrnce, chrastítka z plechovek, atd.) pomocí paliček zakončených tenisovým míčkem. Formou
hry se učily akcentům, gradacím, počítání, a prožívání rytmu. Součásti dílny byl i bodydrumming, což je rytmus na
tělo - tleskání, pleskání
a dupání při tanci. Zároveň si vyzkoušely
roli bubeníka a poznaly, jak fyzicky náročná
je tato profese.
Vystupování bylo úžasné a dětem byly
zprostředkovány nevšední hudební zážitky. I s
odstupem času o
přestávkách rytmizují a
vytleskávají.
Mgr. Hana Boukalová
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Mikulášská besídka a Mikuláš s čertem ve školce
Adventní čas….. čas klidu, pohody, zpěvu koled, které slýcháme na každém rohu, padajícího sněhu a hlavně těšení se na Ježíška je zase po roce tady. Patří sem i ta u dětí méně oblíbená
tradice a tou je příchod Mikuláše, čerta a anděla mezi nás. O tom bude i dnešní článek.
V sobotu 2. prosince 2017 jsme se společně s dětmi z mateřské školy sešly v Obecním
hostinci v Bolehošti, kde se konala tradiční Mikulášská besídka. Vystoupily jsme zde s krátkým
programem jako malí čertíci. Celkem se sešlo z dvaceti dětí sedmnáct, což považuji za velmi
pěknou účast. Vystoupení se dětem i rodičům líbilo a každý dostal hezký balíček, za který moc
děkujeme.
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Hned
v pondělí 4. prosince 2017 navštívil
Mikuláš
s čertem i naši
školku. Napětí bylo cítit už od samého rána a u pár
dětí došlo na slzičky, ale nakonec
všechny statečně
odříkaly básničku
nebo
zazpívaly
písničku, ať už
samy
nebo
s pomocí paní učitelky, podaly si
ruku s čertem a
jako poděkování
za nadílku, kterou
nám donesli, jsme se rozloučili písničkou „Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na
koláč…...“. Nikoho si neodnesli, i když čert měl připravený pytel dostatečně velký. Tak zase za
rok se na Vás těšíme!
Po dobu těšení se a příprav na příchod návštěvy z nebe a pekla se naše školka proměnila
na školku pekelnou. Ve velkém hrnci jsme vařili čertovský guláš, vyzdobili si chodbu i třídu
čertovskými obrázky a i děti samotné se občas těm čertíkům snažily podobat. Teď už se postupně ladíme na adventní notu, budeme si povídat o vánočních zvycích, o tom, co všechno advent
provází a možná se u nás zastaví i Ježíšek. Nechme se překvapit.
Natálie
Jarkovská,
DiS., uč. MŠ
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Hurá, už píšeme perem!
A také čteme ve slabikáři. Mikulášská nadílka ve škole přinesla našim prvňáčkům velikou
radost – pero.
Všechny děti se nového úkolu zhostily na výbornou s hvězdičkou a jsme na ně náležitě
pyšné.
učitelky školy
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Samé šťastné okamžiky
V neděli se v každé domácnosti rozhořel plamínek první svíčky na adventním věnci. Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o jednu svíčku navíc. Až se rozhoří všechny
čtyři, bude blízko Štědrý večer! Oči našich dětí se rozzáří jako plamínky těchto svíček velkým
očekáváním, ale i obavou, zda i letos pod krásně ozdobeným stromkem budou dárky od Ježíška.
Této krásné chvíli předchází celé období adventu.
I my ve škole se na tyto nejkrásnější svátky v roce připravujeme. A to už od října. Pilně
nacvičujeme představení, které předvedeme v místním hostinci na Mikulášské besídce a poté
pro seniory. Letos jsme připravili představení Cirkus BOLHOLI.
Proč Bolholi? No přeci BO - jako Bolehošť, LHO – jako Lhota a LI – jako Lipiny. Vystoupení plné písniček, tanečků i akrobatických kousků se v sobotu 2. prosince rozjelo na plné
obrátky a my jsme vše bravurně zvládli. I když s čerty za zády to nebylo jednoduché – nebo
právě proto?
Přejeme Vám všem krásné Vánoce plné radosti, pocitu štěstí a rozzářených očí Vašich
blízkých. Přejeme Vám Vánoce, které budou plné hlasitého smíchu, ale také odpočinku a pohody. Zasloužíte si, aby se Vám vyplnily i ty nejtajnější sny a v novém roce jste zažívali jen samé
šťastné okamžiky.
učitelky ZŠ
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Činnost Sokola pokračovala i během podzimu
Připravovali jsme se na akci, která se
konala 30. září a bylo to posezeni k oslavě svatého Václava.
Pivovar Primátor na tento svátek vaří speciální várku piva, kterou jsme měli možnost
ochutnat Pod lípou. K tomu se podávalo skvělé občerstvení. Sobotní podvečer se velice vydařil.
Další akce, kterou uspořádal 16. listopadu Sokol Lipiny, byla exkurze do pivovaru Primátor v Náchodě. Autobus naplněn téměř padesáti účastníky vyrazil v 15.30.h směr Náchod. Po
příjezdu do pivovaru se nás ujal místní sládek, který nás více než hodinu provázel celým pivovarem. Navštívili jsme stáčírnu lahví, plnírnu sudů, samotnou varnu, poté i spilku, kde vzniká pivo
v nerezových kádích. A nakonec i sklepy, kde pivo zraje v ležatých tancích.
A samozřejmě po celou dobu nám pan sládek vyprávěl o historii piva a samotného náchodského pivovaru.
Během podzimu jsme také zazimovali stoly a lavičky, abychom jim prodloužili životnost.
Také se zmíním o družstvu kuželkářů, ti odehráli v podzimní části pět zápasů ve čtvrté lize, opět překonali několikrát hranici 1000 bodů na zápas. Tři zápasy vyhráli a dva prohráli. Ještě
nejsou odehrány všechny zápasy ve skupině, tak nevíme, jestli to bude stačit na postup do třetí
ligy.
Na samotný konec zmíním připravovanou akci a to Silvestr Pod lípou. Určitě si tuto akci
užijeme a přivítáme Nový rok jak se sluší a patří. K tomu také patří, abychom vám všem čtenářům a spoluobčanům jménem Sokola Lipiny popřáli do nového roku hodně zdraví a štěstí v roce
2018.
připravil
Petr Prause
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O činnosti sboru
Vážení spoluobčané, s novým číslem
zpravodaje Vám přinášíme novinky
z činnosti našeho sboru.
Od 1. do 7. července 2017
jsme společně s SDH Záhornice
pro děti uspořádali tradiční hasičský tábor, tentokráte nazvaný
Barevné léto. Během něho jsme
se věnovali nejen tréninku hasičských disciplín, ale vydali se také
na výlety do okolí. Pěšky jsme
došli na nedalekou rozhlednu
Osičina, dojeli do skanzenu
v Krňovicích nebo navštívili
pevnost Skutina. Během „modrého“ dne jsme v táboře přivítali
významného hosta Miroslava
Antla, senátora za obvod Rychnov nad Kněžnou a také zastupitele Královéhradeckého kraje, za
jehož přispění se akce pořádá. Na závěr tábora byla pro děti připravena pouť 
Začátkem září jsme také obnovili podzimní tréninky s dětmi. 27. září se konal den otevřených dveří pro Základní
školu
v Bolehošti.
Kromě exkurze po zrekonstruované hasičské
zbrojnici a prohlídky
aut čekal na děti krátký
kvíz a po něm sladká
odměna. Po prohlídce
interiéru pokračovalo
odpoledne na nedalekém hřišti, kde si všichni mohli vyzkoušet stříkání hadicí. Pozadu nezůstali ani naši malí
hasiči. Bravurně svým
spolužákům předvedli,
co se za léta v kroužku
naučili – předvedli jim
uzle, prokázali znalost
topografických i hasič-
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ských značek. Děkujeme ZŠ Bolehošť za
příjemně
strávené
odpoledne a rádi její
žáky opět někdy přivítáme v prostorách
hasičské zbrojnice 
15.října jsme
ve spolupráci s SDH
Záhornice
v Bolehošti uspořádali každoroční branný závod. Děti si vyzkoušely Hasičský
závod všestrannosti,
který zahrnuje střelbu
ze vzduchovek, orientaci v terénu, uzle, znalosti
hasičských a topografických
značek a zdravovědu. Po ukončení byly děti odměněny sladkostmi a grilovanými kuřaty.
Druhý prosinec patřil
v obecním sále každoroční návštěvě čertů s Mikulášem. Konala se mikulášská nadílka spojená
s vystoupením žáků MŠ a ZŠ
Bolehošť. Pod dohledem rodičů,
prarodičů a přátel předvedly děti
výborně secvičené vystoupení,
za jehož přípravu děkujeme

všem učitelkám základní
školy a Natálii Jarkovské,
DiS učitelce mateřské školy.
Zároveň bychom také rádi
poděkovali paní ředitelce
Mgr. Haně Boukalové za celoroční spolupráci ZŠ Bolehošť s dobrovolnými hasiči a
těšíme se na její pokračování.
Po vystoupení následovalo
odměnění hodných dětí Mikulášem, který jim rozdal
drobné sladkosti, a postrašení
těch zlobivých čerty.
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Příspěvek na
rok 2017 z dotace
obce byl použit na
týdenní hasičský tábor na Záhornici a
dále na pořízení závodního oblečení pro
děti. Část prostředků
byla použita na přípravu
reklamních
předmětů na oslavy
140 let od založení
našeho sboru, které
se
budou
konat
v roce 2018 a na nákup pohárů a medailí
pro okrskovou soutěž, která se tento den
bude po 5 letech konat v Lipinách. Celá
dotace byla řádně a v pořádku vyúčtována. Tímto děkujeme Obecnímu úřadu Bolehošť za podporu v roce 2017 a doufáme v její pokračování v následujícím roce.
Závěrem bych Vás rád pozval na nadcházející akce, které budeme pořádat. 23. února 2018
se bude konat již 122. Hasičský ples a následující den bude opět patřit dětem, které tímto zveme
na Dětský karneval. Za celý sbor dobrovolných hasičů bych Vám rád popřál mnoho zdraví a
spokojenosti v novém roce, ať je pro Vás ještě lepší než předchozí 
Za SDH Bolehošť kulturní referent Vojtěch Drašnar

SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ OBCE BOLEHOŠŤ
na leden - březen 2018
DATUM

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

27. leden

- Společenský ples ....................... společenský sál Obecního hostince

23. únor

- Hasičský ples ............................ společenský sál Obecního hostince

24. únor

- Dětský karneval ........................ společenský sál Obecního hostince

březen

- Bolehošťské divadelní jaro ........ společenský sál Obecního hostince

březen

- oslava MDŽ .................................................... klubovna SK Lipiny

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínů. Podrobnější informace k jednotlivým akcím
najdete na informačních deskách a stránkách obce.
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Sbírka v Bolehošti
se uskuteční

v sobotu 6. ledna 2018
Tři králové Vás navštíví s radostnou událostí Vánoc a
popřejí všechno dobré do nového roku.
Třetina výtěžku je tradičně určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v
zahraničí i u nás a další projekty na pomoc lidem v nouzi.
Pět procent je určeno na realizaci humanitárních projektů v Indii a Hondurasu. Tři
procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech
(např. povodně), další část bude sloužit na podporu pečovatelské služby
v Třebechovicích a v okolních obcích.
Loňský rok
V letošním roce 2017 byly vaše dary použity na humanitární pomoc Charity Česká republika, na realizaci humanitárních projektů v Hondurasu a v Indii v rámci dlouhodobých aktivit projektu Adopce na dálku Diecézní charity Hradec Králové, dále byl zaslán
příspěvek na provoz Domova sv. Josefa v Žírči a část prostředků byla využita Charitní
pečovatelskou službou Třebechovice na nákup kompenzačních pomůcek.
Novinkou je v tomto roce, že od 1.1.2018 se Farní charita Třebechovice sloučí
s Oblastní charitou Hradec Králové, takže i Tříkrálovou sbírku bude již nyní
zastřešovat Oblastní charita Hradec Králové.

Děkujeme za Vaši důvěru, za Vaši pomoc.
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové.
Kontakt: Petra Zíková, dobro@charitahk.cz, tel.: 774 836 276, www.charitahk.cz
Pro Třebechovicko Irena Dernerová, tel. 604 281 546, Alice Doksanská 777 611 263

