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Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané, období prvních
dnů a týdnů v roce bývá ve znamení
bilancování, hodnocení, ale následně
i období předsevzetí a plánování. Ne
vše probíhalo a probíhá podle představ, ke spokojenosti.
Máme za sebou velmi složitý rok,
zejména v oblasti personální. O změnách v samosprávě jsme toho již řekli
a napsali dost. Nyní je třeba stabilizovat personálně “úřad“, a proto několik informací. Začátkem prosince se ujala vedení MIC Ing. Marta Kutílková, která nahradila,
minimálně po dobu mateřské dovolené, paní Kerlesovou. Ve stejném období převzala velení v městské policii paní Lenka Susekárová. Nový tajemník městského úřadu bude ustaven na základě
výběrového řízení, předpokládám do konce února. V lednu též dochází ke změně ve správě informačních technologií. Firmu pana
Novotného nahrazuje firma Vertix s.r.o.
Je mým velkým přáním, abych při bilancování za rok 2017
mohl konstatovat, že se výběr na vedoucí pozice povedl, že nastala pracovní atmosféra vzájemné spolupráce.
Předchozí rok byl ve znamení „výstavby obchodního domu Penny“ na pozemcích Za Pivovarem. Jedním z argumentů proti výstavbě byla nevyjasněnost, jak celou lokalitu o výměře 16 000 m2
chceme užívat. Existuje řada studií, které byly v minulosti vždy
bouřlivě projednávány, ale kromě podmínek stanovených Územním plánem nemáme k dispozici nic závazného, čím bychom se
mohli nebo dokonce museli řídit. Nesmíme zastavovat tuto lokalitu
nahodile po částech. Řešením je dopracování dokumentu Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011-2027 na konkrétní záměry, ze kterých by vyplynuly potřeby města s lokalizací na pozemky
Za Pivovarem. Užiji spíše řečnickou otázku: „Co nám v Bohdanči
chybí a hodilo by se do oblasti Za Pivovarem?“
I proto se nedaří provizorní zprovoznění „parkoviště“ na pozemcích Za Pivovarem. Zadání projektantům bylo jednoznačné.
Měli navrhnout minimální úpravy plochy v rámci platných předpisů. Výsledkem je řešení, které by stálo necelé 4 miliony korun, a to
je na provizorium příliš.
Neočekávané komplikace nastaly v přípravě velkých stavebních investic. Kontrolní výbor zastupitelstva upozornil na možná
pochybení a užití nestandardních postupů v procesu přípravných
prací výstavby sportovní haly a přístavby západního křídla základní školy. Nasmlouvané a objednané projekční a přípravné práce
budou dokončeny, ale do rozptýlení obav nebudou smluvně zajištťovány další. V případě poskytnutí dotace by mohlo při následných kontrolách dojít k vracení poskytnutých prostředků. Zpraco1/2017

Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč
váváním stupňů projektové dokumentace dochází ke zpřesňování
předpokládaných rozpočtových nákladů a to má vazbu na způsob finančního zajištění. Opravné kroky a úpravy postupů se daří
nacházet.
Zavedli jsme od roku 2016 nová pravidla správy městského
majetku obsažená v několika našich směrnicích a v pracovních
náplních odborů a SmLB. Z vyhodnocení provedeného v závěru roku vyplývají provozní potíže spojené s organizací užívání
a údržby fotbalového stadionu. Společně se zástupci SK jednáme a hledáme, jak upravit nájemní smlouvu a navazující městské
dokumenty.
V průběhu uplynulého roku se zvýšil počet sběrných míst tříděného odpadu na 20. Mělo tak dojít ke zkrácení docházkových
vzdáleností, a přesto opakovaně dostávám stížnosti a návrhy na
jiná umístění. Na základě probíhajících jednání a zatím ústních
dohod, by měli investoři na své náklady vybudovat v roce 2017
stavebně upravená sběrná místa v Družstevní ulici a u bývalého
Domu techniky. Bude to pádný důvod ke komplexnímu přehodnocení rozmístění a kapacity sběrných míst.
Výsledkem dosavadních snah v oblasti omezení nákladní dopravy je řada absolvovaných jednání s osobnostmi a institucemi
a existence odborné studie, která obsahuje návrhy na řešení vycházející z konkrétních údajů. Určení zástupci města a Regionálního svazku obcí Bohdanečsko si popsali cíl, stanovili časovou
a obsahovou posloupnost dalších kroků a jednání. Zásadní jednání proběhnou v únoru.
Poněkud příjemnější starost nastává v oblasti péče o seniory. Firma Senior-park požádala město o odprodej vybraných
pozemků Na Lužci, včetně neužívaného objektu bývalé důstojnické jídelny. Na vlastní náklady tam chce vybudovat bytový jednopodlažní komplex s uzavřeným atriem. Vznikla by tak kapacita
80 lůžek v malých samostatných bytových jednotkách (podrobně www.senior-park.cz). Souběžně firma Senior-holding chce stavebně upravit bývalý Dům techniky pro klienty s pečovatelskou
službou. Před námi stojí rozhodování, jestli taková zařízení na
území města chceme a zda a za jakých podmínek požadované
pozemky prodáme.
Závěrem chci vyslovit přesvědčení, že se nám v novém roce
podaří za vzájemné spolupráce zastupitelů a úřadu města vznikající problémy řešit a záměry tak realizovat v předpokládaných termínech.
Miloš Karafiát, starosta
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se uskuteční v sobotu 1. dubna 2017;
podrobnosti naleznete v příštím vydání Zpravodaje!!!
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Poděkování za vzornou reprezentaci města
První prosincový den loňského roku proběhlo slavnostní žehnání nové vlajky města Lázně Bohdaneč. Ceremoniálu se kromě
bohdanečského faráře Jiřího Kváše aktivně účastnili také členové místní skautské organizace, jmenovitě Kristýna Izáková,
Marie Svobodová, Helena Turinová, Jakub Turina, Jakub Bažant
a Ondřej Horáček. Všem patří velký dík za vzornou reprezentaci
města Lázně Bohdaneč.
Lenka Křivská, odbor rozvoje města

Zprávy z úřadu
Místní poplatky za odpady
a ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromaždďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Lázně Bohdaneč stanoví pro rok 2017 místní poplatek
za svoz a likvidaci komunálních odpadů
ve výši 600 Kč. Tento místní poplatek je
splatný jednorázově do 30. dubna 2017.

Úleva ve výši 300 Kč se poskytne dětem do 10 let a osobám, které v letošním
roce dosáhnou věku 76 let.
Poplatky ze psů (starších 3 měsíců)
jsou stanoveny ve stejné výši jako v loňském
roce. Splatné jsou do 31. března 2017.
Oba poplatky je možné zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu
(budova radnice, kancelář č. 110), v Městsko-lázeňském informačním centru nebo
převodem na účet Města Lázně Bohdaneč
č. 19-22824561/0100 po předchozím přidělení variabilního symbolu, který obdržíte
na telefonním čísle: 466 797 066, popř.
e-mailu: kohoutkova@lazne.bohdanec.cz.

Finanční úřad pomáhá našim občanům

Jako každoročně budou pracovníci Finančního úřadu v Pardubicích pomáhat občanům Lázní Bohdanče a okolních obcí při
vyplňování formulářů daně z příjmu za rok 2016.

Každému, kdo příslušný poplatek neuhradí v daném termínu, bude vystaven
platební výměr (původní poplatek může
být v tomto případě zvýšen až na trojnásobek). Neuhrazené poplatky jsou vymáhány exekucí.
S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách města lazne.bohdanec.
cz/urad/vyhlasky-a-narizeni nebo na podatelně městského úřadu.
Věra Kohoutková,
hospodářsko-správní odbor

Avizovaná činnost proběhne v Langrově síni radnice
20. a 22. března 2017 v době od 13 do 17 hodin.
Věra Kohoutková, hospodářsko-správní odbor

Zastávkové přístřešky na autobusovém nádraží

V měsíci listopadu 2016 byly zahájeny zemní práce v souvislosti
s umístěním dvou kusů zastávkových přístřešků. Počátkem prosince provedla firma BLACKBOX s.r.o. ukotvení a instalaci konstrukcí
přístřešků. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek již bohužel nedošlo k osazení skel. Montáž skel může být dle výrobce
prováděna při minimální denní teplotě 5 °C a loňský prosinec takto
teplotně příznivé dny nenabídl. Ani výhled na leden zatím nevypadá optimisticky, je proto možné, že zastávkové přístřešky budou
moci cestující plně využívat až s jarními měsíci letošního roku.
Jitka Vomlelová, odbor správy majetku

Až počasí dovolí, budou autobusové přístřešky V Ráji osazeny sklem.

Úprava křižovatky Spojovací, Pod Břízami,
Za Sokolovnou
Po velké nejistotě, zda se s ohledem na počasí vůbec podaří na
sklonku loňského roku úpravu křižovatky realizovat, se dílo nakonec
zdařilo. V rámci úprav byla vybudována nová přechodová místa.
Úpravou a umístěním tří nároží více do středu křižovatky bylo dosaženo zlepšení rozhledových poměrů. Doplněny byly chodníkové
plochy a chodníkový přejezd. Bohužel ani v průběhu realizace nám
nepřálo počasí, a tak nebylo možné dílo dokončit kompletně. Konečná úprava bude provedena za vhodných klimatických podmínek, nejspíše v jarních měsících letošního roku. Přesto doufáme, že
již stávající úprava výrazně přispěla ke zlepšení bezpečnosti.
Jitka Vomlelová, odbor správy majetku
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Bohdanečská křižovatka se díky úpravám stala přehlednější a více bezpečnou.
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V rohu náměstí vzniká víceúčelový dům

Z podzimního výběrového řízení na kompletní rekonstrukci
čp. 47 na Masarykově náměstí vzešla vítězně pardubická firma
MARHOLD a. s. Na základě smlouvy o dílo proběhlo v první polovině ledna 2017 předání staveniště, doba realizace je stanovena
na 20 týdnů. V rámci rekonstrukce dojde dispozičně k novému
uspořádání jednotlivých podlaží. Prostory prvního nadzemního
podlaží budou připraveny pro provozovnu České pošty, s. p., která se do nových prostor přestěhuje z budovy městského úřadu.

Pořízení techniky pro JSDH Lázně Bohdaneč
V minulém čísle Zpravodaje jste obdrželi informaci o probíhající
veřejné zakázce na dodavatele nové požární techniky. Z předložených nabídek byla jako vítězná vybrána nabídka společnosti
THT Polička, s. r. o. Jak vyplývá z uzavřené kupní smlouvy, nová
cisternová stříkačka a příslušné požární vybavení v hodnotě více
než 7,5 mil. Kč vč. DPH, budou dodány již závěrem měsíce března tohoto roku. Poté bude možné zpracovat žádost o platbu a ná-

Dostanou pavilony mateřské školky nové kabáty?
Pavilony mateřské školy byly postaveny v průběhu roku 1978 na
základě projektu z prosince 1975. V průběhu let byly provedeny
některé dílčí stavební úpravy, např. stavební přestavba bývalého
hospodářského pavilonu (2003), výměna oken (2009-2011) apod.
Zcela původní jsou střechy a venkovní omítky pavilonů. V případě
střech docházelo k drobným opravám, které řešily místní zatéká-

Revitalizace rybníků Truhličky
Rybníky Truhličky leží v zarostlých partiích městských lesů nedaleko silnice na obec Křičeň. Ačkoliv jsou to malé rybníky, jedná se
o pozůstatek unikátního rybničního komplexu z doby Pernštejnů.
První snahy o úpravu rybníků Truhličky spadají do roku 1999.
V následujících letech bylo učiněno ještě několik pokusů o zahájení prací na projektu. Teprve od roku 2014 se provádějí systematické
kroky v rámci získání podkladů pro zahájení vlastních projektových
prací. V závěru roku 2015 byly dokončeny např. práce na inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém průzkumu včetně zpracování
výsledků laboratorních rozborů odebraných vzorků zemin z rybníků.
Bylo provedeno geodetické zaměření celé lokality včetně podmáčené části lesního pozemku v severní části rybníka. Rok 2016 byl
věnován pracím na biologickém hodnocení, jehož cílem bylo posouzení vlivů záměru revitalizace na celé zájmové území. Celá lokalita je
velice cenná z pohledu výskytu chráněných živočichů a rostlin. V pří-

Informační centrum
Dovolte, abych se představila...
Jmenuji se Marta Kutílková a od 12. prosince 2016 jsem byla
na dobu čerpání mateřské a rodičovské
dovolené paní Vladislavou Kerlesovou
ustanovena zástupkyní ředitelky Městsko-lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s.
Pro výkon této zajímavé a kreativní prá1/2017

Druhé nadzemní podlaží bude sloužit zájmovým činnostem a ve
3. NP, které bude dotčeno změnami nejméně, budou i nadále byty.
Vlhkost bude řešena strojním podřezáním. Budova bude zateplena. Dojde k výměně krovu včetně krytiny, instalovány budou nové
rozvody elektroinstalace, vody, topení a kanalizace. V okolí objektu budou provedeny sadové úpravy, vzniknou nové zpevněné
plochy a vodní prvek. Dvůr bude vybaven novým mobiliářem.
Jitka Vomlelová, odbor správy majetku
klady spojené s realizací projektu uhradit z dotace. Výše podpory
poskytované z IROP na projekty pořízení specializované techniky
a věcných prostředků určených pro výkon činností složek IZS je
90 % ze způsobilých nákladů projektu.
Lucie Paclíková, odbor rozvoje města

ní. I přes tyto dílčí opravy problémy se střechami stále pokračují. Proto bylo přistoupeno k pořízení projektové dokumentace na
komplexní opravu střešního a obvodového pláště všech pavilonů
vč. jejich zateplení. Domníváme se, že si tuto opravu téměř 40 let
staré objekty více než zaslouží.
Leopold Formánek, vedoucí odboru rozvoje města

padě, že by uvažované práce nebyly provedeny, dojde přirozenými
procesy k postupnému zániku této zajímavé lokality. Během prací
dojde kromě jiného k citlivému odbahnění, odvezení starých deponií
bahna, opravě hráze, redukci dřevin apod. Práce samozřejmě budou
probíhat za přísného dodržení všech ochranářských zásad.
Plánované revitalizační práce zajistí další rozvoj této cenné lokality, upravené vodní plochy budou např. sloužit k záchytu vody
a pozitivně ovlivní i hospodaření v městských lesích, protože dojde k odvodnění dnes silně podmáčené části lesa. Zároveň vznikne
i zajímavý turistický cíl.
V současné době jsou zkompletovány všechny důležité podklady pro zahájení zpracovávání projektu, který bude cíleně připravován k využití některého dotačního titulu z operačního programu
životního prostředí.
Leopold Formánek, vedoucí odboru rozvoje města

ce jsem odhodlána využít veškeré své pracovní zkušenosti, manažerské schopnosti,
teoretické znalosti, kreativní dovednosti
i osobnostní předpoklady. Ale především
zdravý selský rozum...
Většinu svého profesního života jsem věnovala práci ve veřejných službách a správě. Vysokoškolské vzdělání s právnickým,
ekonomickým a manažerským zaměřením
jsem ukončila v roce 2008. Při výkonu své
funkce budu maximálně čerpat především
ze zkušeností s řízením informačního centra pod Zelenou bránou v Pardubicích (dříve
Pardubice Region Tourism) v letech 2008
až 2012. Z tohoto období mám také zkušenost s vypracováním a realizací projektu na

marketingovou podporu cestovního ruchu
v turistické oblasti Pardubicko v rámci ROP
Severovýchod, tedy i s čerpáním dotací
z evropských fondů.
Budu velice ráda, když se díky spolupráci různých subjektů, s jejichž zástupci jsem
připravena úzce spolupracovat, podaří
pro občany města, jeho návštěvníky i lázeňské hosty vytvořit přívětivou společenskou a kulturní atmosféru. Jsem připravena
a ochotna při jasně dohodnutých a dodržovaných pravidlech tomu věnovat potřebné
nasazení a nadšení i kreativní duši.
Těším se na setkávání se s vámi!
Marta Kutílková, zástupkyně ředitelky MIC
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Městská policie
Ohlédnutí za rokem 2016

Vážení občané, jako vedoucí strážník Městské policie Lázně Bohdaneč bych ráda na počátku roku 2017 zhodnotila předchozí rok a zároveň vás informovala o změnách, které provedeme v roce letošním.
Celkem jsme v roce 2016 řešili 4 122 událostí, z toho bylo 1 555
dopravních přestupků spáchaných na území obcí, se kterými
máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu (Lázně Bohdaneč, Rybitví, Rohovládova Bělá), 48 přestupků proti veřejnému pořádku,
5 podezření ze spáchání trestného činu, 1 920 událostí z kontrolní činnosti (kontrola problémových objektů, kontrola závadových
osob a majetku a 92 žádostí o asistenci IZS (Integrovanému záchrannému systému). Mezi těchto 92 žádostí patřilo i 22 dopravních nehod, se kterými souviselo poskytnutí první pomoci, zabezpečení místa nehody a usměrňování provozu. Ve většině případů
naše hlídka dorazila na místo mezi prvními, jelikož dojezdový čas
IZS pro občany našeho města je delší než náš. Pro poskytnutí
první pomoci jsme dostatečně vybaveni.
Dále jsme v loňském roce od občanů obdrželi 507 žádostí
o pomoc, nejčastěji se jednalo o občanské soužití, narušování
veřejného pořádku nebo vandalismus.
V rámci prevence jsme prováděli ve škole besedy vedené preventistou kriminality se zaměřením na problematiku mládeže. Tolik
ke shrnutí činnosti městské policie za rok 2016.
Nicméně musím konstatovat, že ačkoliv jsem u městské policie v Lázních Bohdanči pouze rok, s některými věcmi, tak jak je
nastavilo bývalé vedení města, nemohu souhlasit.
Zejména s tím, že bývalé vedení města zorganizovalo snížení
počtu strážníků a pracovní dobu striktně upravilo od 7 do 19 hodin. Nyní se ukazuje toto rozhodnutí jako zcela nevyhovující pro
občany našeho města, ačkoliv jsme bývalého starostu upozor-

Služby města
Služby města
Lázně Bohdaneč informují
Zimní období je cca ve své polovině.
Lednový spad sněhu nám sice nezpůsobil větší problémy (alespoň prozatím
ne), ale opatrnosti při pohybu na komunikacích není nikdy dost. Služby města
jsou schopny prozatímní sněhový trend
zvládnout v časové ose cca 4-5 hodin.
Vzhledem k tomu, že práce na odklízení
sněhu jsou zahajovány ve 4 ráno, bývají
dokončovány mezi 8. až 9. hodinou ranní. Zvažme si tedy každý za sebe, zda
musíme bezpodmínečně v půl 7. vyrazit
do ještě nevyčištěných ulic, nebo můžeme ještě 2 hodiny počkat, až bude sníh
odklizen. Zda pojedeme na kole, anebo
půjdeme pěšky v pevných botách se
zimním vzorkem. Není v možnostech
města zajistit úklid všech komunikací
v jedné jediné chvíli. Mysleme prosím
zejména na svoje zdraví a chovejme se
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ňovali na to, že se občanům tento systém služeb nelíbí a nemůže
jim vyhovovat, nebyli jsme k potřebám občanů vyslyšeni. Na mě,
jako na nového strážníka, to působilo dojmem, že se jedná o počátek systematické likvidace městské policie. Navíc, pod vedením
bývalého pana starosty a bývalého velitele městské policie nebylo
investováno ani do výzbroje a výstroje strážníků, ačkoli tato je zastaralá a pro výkon některých požadovaných činností nevyhovující.
Změna ve vedení Městské policie Lázně Bohdaneč se uskutečnila dne 8. prosince 2016, kdy jsem byla pověřena jejím vedením, a místostarosta Ing. Vladimír Šebek byl ustanoven naším
přímým nadřízeným. Nové vedení má na bezpečnosti města velký
zájem, a proto společně zavedeme zcela nový systém, který bude
více vyhovovat vám, našim občanům. Ovšem zvýšení počtu strážníků je v dnešní době nereálné a to z mnoha důvodů, proto zůstáváme i nadále ve stejném počtu, ale po dobu, kdy se nebudeme
nacházet na služebně, budeme k dispozici 24 hodin na telefonu.
V případě potřeby se občané nedovolají na záznamník, ale konkrétnímu strážníkovi, který bude jejich problém okamžitě řešit.
Pro zabezpečení potřeb občanů města bude MPLB také dále
zvyšovat své dovednosti a znalosti, například plánujeme 14denní
stáž u zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
V neposlední řadě budeme více spolupracovat s obvodním
oddělením PČR Lázně Bohdaneč a nastavovat užší spolupráci
s okolními obecními policiemi. Velký prostor vidíme v úzké spolu
práci s JSDH Lázně Bohdaneč.
Chceme zlepšovat naše služby občanům města, proto také
rádi uvítáme vaše podněty, kterými se budeme zabývat a hledat
cestu k jejich uskutečnění.
Velké díky patří novému vedení města a vám, jeho občanům,
za důvěru a podporu.
V případě potřeby nás i tento rok můžete kontaktovat na telefonním čísle 603 864 222.
Lenka Susekárová, vrchni strážník

jako v zimě. A jak se při úklidu sněhu postupuje:

až po skončení trvalého sněžení a odklizení sněhu.

1. Odklízení sněhu mechanickými
prostředky

2. Zdrsňování náledí nebo provozem
ujetých sněhových vrstev

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvýhodnější technologií ZÚ. Sníh
je odstraňován podle technických možností tak, aby provozem nedošlo k jeho
zhutnění. S odklízením sněhu se započne
v době, kdy vrstva sněhu dosáhne cca
5 cm. Při trvalém sněžení se v odstraňování sněhu pokračuje nepřetržitě při dodržení radou města stanovených tras. Na MK
zařazených plánem zimní údržby do I. pořadí důležitosti (K Lihovaru, Zborovská,
Na Lužci /páteřní komunikace/, nám. Bratranců Veverkových, Perštýnská, Spojovací, Pod Břízami, Za Sokolovnou, Družstevní, L. Janáčka, Husova, Škroupova,
Kosinova, cyklostezky Rybitví, Živanice)
se odstraňování sněhu provádí v celé šířce vozovky, na ostatních MK a chodnících
pouze v jednom pruhu. S eventuálním
posypem MK a chodníků bývá započato

Zdrsňování je prováděno přednostně
inertními materiály (písek, drtť), které mají
ulpět na povrchu vrstvy náledí, resp. ujetých sněhových vrstev a zvýšit koeficient
tření. Jde však o opatření často krátkodobé, dochází k odvátí materiálu provozem
na okraj vozovky a některé posypové materiály jsou do jisté míry i ekologicky závadné.
Proto posyp MK s dopravním provozem je
prováděn inertními materiály v celé délce
jen na místech dopravně exponovaných
a dále jen na místech nebezpečných (křižovatky, stoupání, klesání, ostré směrové
oblouky, přechody pro chodce apod.).

3. Odstraňování sněhu chemickými
posypovými materiály
Na dopravně důležitých a svažitých
městských komunikací jsou výjimečně
použity chemické posypové prostředky
k odstranění sněhu a náledí z městských 4
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komunikací. Posyp chemickým materiálem je prováděn pouze před spadem
sněhu a tehdy, nepřesáhne-li sněhová
vrstva 3 centimetry. V jiných případech
je prováděn inertní posyp v kombinaci
s pluhováním.

4. Údržba chodníků a přechodů průjezdních úseků silnic

Zmírňování závad ve schůdnosti je na
chodnících, přechodech a ostatních pěších komunikacích prováděn pouze mechanickým odklizením sněhové vrstvy
a posypem inertními materiály, případně v kombinaci s pluhováním, na chodnících zařazených tímto plánem do I. pořadí důležitosti v šířce minimálně jeden
metr, pokud je komunikace užší, v celé
její šíři. Použití chemických materiálů je
užíváno zcela výjimečně a odůvodně-

MAS Bohdanečsko
Strategie MAS Bohdanečsko
je schválena
Nejradostnější předvánoční novinou a zároveň palivem pro další činnost MASky
v roce 2017 byla zpráva, že Strategie MAS
je schválena. Toto pozitivní oznámení jsme
obdrželi dne 22. 12. 2016 a nám všem, kteří jsme se aktivně podíleli na vzniku tohoto
dokumentu, spadl velký kámen ze srdce.
Strategie MAS Bohdanečsko (s formálním názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko
2014–2020) byla zpracovávána průběžně
od roku 2013 a převážná část činností na
tomto dokumentu proběhla v letech 2014–
2015. Strategie byla do schvalovacího procesu odeslána v únoru 2016 a schválena
byla po více než 10 měsících, na konci roku
2016. Tímto tedy skončila první etapa, jejíž náplní bylo splnění tzv. standardů místní
akční skupiny, zpracování Strategie MAS
Bohdanečsko a její následné schválení řídícími orgány (ministerstvem zemědělství
a ministerstvem pro místní rozvoj). MAS
Bohdanečsko se tak zařadila mezi prvních
30 místních akčních skupin (ze 179 v rámci
celé ČR), které nyní mají možnost vyhlásit
výzvy a přerozdělit v území své působnosti
dle vytipovaných potřeb finanční prostředky, které jí byly „předpřiděleny“.
Strategie MAS Bohdanečsko byla
zpracována v úzké spolupráci s občany,
zástupci obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelských subjektů. V průběhu
zpracování tohoto dokumentu probíhala
průběžná komunikace s občany a subjekty
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ně. Na exponovaných místech (zdravotní středisko atp.) jsou k dispozici zásobníky s inertním posypovým materiálem,
případně meziskládky. Posypový materiál na chodníky lze rovněž obdržet u pověřené organizace Služby města Lázně
Bohdaneč.

5. Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp městských komunikací se provádí všude tam,
kde není možno z technických důvodů použít mechanizační prostředky (přechody
pro chodce, schody, rampy, zastávky BUS
apod.). K posypu se přednostně využívají
inertní materiály.

6. Nakládání a odvoz sněhu
Tato činnost bude prováděna při spadu
většího množství sněhu, tzn. pouze při

v území MAS Bohdanečsko pomocí dotazníkových šetření, setkání tematických pracovních skupin, osobních schůzek, sběru
typových projektů a veřejných projednávání. Všem, kteří se na vzniku a připomínkování Strategie MAS Bohdanečsko podíleli,
velice děkujeme.
Nyní jsme pokročili do další fáze, kterou je realizace schválené Strategie MAS
Bohdanečsko. Konkrétně se pod pokličkou realizace schovávají pro mnohé již
uchopitelnější a praktické kroky spojené
s vyhlašováním výzev MAS pro konečné
žadatele, kontrolou a hodnocením žádostí a rozdělováním finančních prostředků
konkrétním projektům v regionu MAS Bohdanečsko. Realizace strategie bude probíhat v období 2017–2023 a v tomto období
by měla MAS přerozdělit mezi žadatele
o dotaci celkem 16 721 026 Kč pro projekty podané v Integrovaném regionálním
operačním projektu (IROP) a 8 044 994 Kč
pro projekty podané v Programu rozvoje
venkova (PRV).
MAS Bohdanečsko bude vybírat drobné
projekty v oblastech investic do formálního
a zájmového vzdělávání, do rekonstrukcí
přestupních uzlů a projektů, které přispějí

vyhlášení kalamitní situace, a organizována operačním štábem. Odvoz bude
prováděn přednostně na trasách linkových autobusů a dále počínaje centrem
města s vyústěním do okrajových částí,
s možností spolupráce s cizími organizacemi.
Josef Doležel, ředitel Služeb města

ke zvýšení bezpečnosti v obcích. Dále budou podporovány investice do stavebních
úprav, technologií a mobilních strojů zemědělských podniků hospodařících v rostlinné i živočišné výrobě. Podpora bude
směřovat i do stavebních obnov, pořízení
technologií a souvisejícího vybavení pro
nezemědělskou činnost. Z rezervovaných
finančních prostředků budou realizovány
i drobné investice v lesích Bohdanečska, tj.
značení a zpevnění lesních stezek, značení
naučných stezek, vybudování odpočívadel
a herních prvků v lese atp.
Vyhlášení prvních výzev pro konečné žadatele pro Opatření 1 a Opatření 2
v IROP plánujeme na jaře letošního roku.
Dále plánujeme na podzim tohoto roku
vyhlásit výzvy pro PRV (Fiche 3, Fiche 4
a Fiche 6).
Všem, kteří plánují podání projektu prostřednictvím MAS, doporučujeme včasnou
konzultaci projektového záměru s pracovníky kanceláře MAS. Kontaktujte nás na telefonním čísle: 732 881 851 nebo na e-mailu:
info@mas-bohdanecsko.cz.
Daniela Dvořáková,
manažerka MAS Bohdanečsko

Finanční alokace MAS Bohdanečsko (kolik „poteče“ do projektů podaných přes MASku)
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření 1 – Ve škole i za školou
Opatření 2 – BEZ omezení: Bezpečně – Ekologicky – Zdravě
Program rozvoje venkova (PRV)
Fiche 3 – Poklady naší ornice
Fiche 4 – U nás na venkově
Fiche 6 – Zelená má zelenou

5 016 308 Kč
11 704 718 Kč

30 %
70 %

2 493 948 Kč
2 493 948 Kč
3 057 098 Kč

31 %
31 %
38 %
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Základní a mateřská škola
Zprávy z mateřské školy

Rok se s rokem sešel a vstoupili jsme do
nového roku 2017. Tak ještě malé ohlédnutí
za loňským rokem. V listopadu tradičně přijel do našeho města svatý Martin. V mateřské škole jsme připravili písničkové přivítání
Martina na zahradě mateřské školy. Místo
očekávaného sněhu ale vydatně pršelo.
Svatého Martina na bílém koni jsme na závěr lampionového průvodu přeci jen viděli.

Celý prosinec v mateřské škole probíhal
ve slavnostním – adventním duchu. Dvě bílé
Barborky přišly k nám do školky a přinesly
dětem kromě větviček a dárečků i příjemně
strávené společné dopoledne plné písniček,
hádanek a smíchu. Další dlouho očekávaná
návštěva dorazila do školky šestého prosince. V naší mikulášské tradici vystupují bytosti pohádkové, Mikuláš - důstojný dobrý
stařec a popletený čert. Společně s dětmi si
zazpívali a nezapomnělo se ani na drobné
dárečky. Také letos pokračovala spolupráce se ZUŠ v Pardubicích. Žáci školy i paní
učitelky zahráli na různé hudební nástroje
a zazpívali zimní písně na Vánočním koncertě v MŠ. Děti ze školky se svým zpěvem často přidávaly k muzikantům o trochu starším
a společně jsme vytvořili krásnou vánoční

atmosféru. Vánoce a advent jak z pohádky
děti viděly ve skanzenu v Přerově nad Labem, kam se společně jely podívat.

České koledy zpívané dětskými hlásky na Vánočním zpívání se v doprovodu
varhan nesly kostelem až k srdcím diváků,
a leckde se v očích zaleskla i slza dojetí.
Závěrečný cinkot rolniček zněl až do našich
snů, plných lásky a vánoční poezie. Letošní
koncert dětí byl věnován nemocné Michalce Hlaváčkové. Za finanční podporu akce
děkujeme Klubu rodičů při mateřské škole.
Během předvánočních týdnů děti měly také
pohádkové dny nejen s divadélky ve školce,
ale byly i pozvané na vánoční divadlo do základní školy na pohádku Sněhová královna.
Besídkou ve školce s ježíškovskou nadílkou
jsme společně ukončili loňský rok.
V lednu děti z mateřské školy společně
s kamarády z prvního stupně základní školy
zahájily lyžařský výcvik v lyžařském areálu
Hlinsko. Někteří měli lyže poprvé a zkoušeli první jízdu, ti zkušenější mohli již jezdit na
velké sjezdovce. Se slovy „lyžování je prima“
ale odjížděli domů všichni.
Letošní rok přináší do škol změny dané
novelou školského zákona; zápisy do mateřských i základních škol budou probíhat
až v jarních měsících. Mateřská škola tvoří
přirozený most pro přechod od nezávazného dětství k systematickému vzdělávání.

Vzdělávání dětí je v naší mateřské škole
koncipováno komplexním rozvíjením dítěte
v dlouhodobém působení a je zakomponováno do většiny činností v každém školním
dnu. Cílem je všestranný rozvoj dítěte, který
je tou nejlepší přípravou. Mateřská škola nepřipravuje děti jen speciálně na vstup do základní školy, ale po celou docházku dětí do
mateřské školy rozvíjíme v dětech pozitivní
vztah k poznávání a vzdělávání.

Mateřská škola zve každoročně v tomto období na schůzku rodiče dětí jdoucích
k zápisu do školy. Formou besedy si povídáme o připravenosti a zralosti dětí na školu, co v tomto směru nabízí mateřská škola,
a v čem můžeme rodičům s přípravou dětí
pomoci. S dětmi se také chodíme dívat na
vyučování do základní školy. Na zimní měsíce máme pro děti připravenu spoustu aktivit
a činností, těšit se budeme na divadélka ve
školce, masopust, pokračovat budou pokusy Tajemství přírody. Společně s dětmi ze základní školy si půjdeme prohlédnout šplhavce a dozvědět se o nich něco zajímavého.
Všechny akce a aktivity mateřské školy
jsou zveřejněny na webu školy, fotografie
z uskutečněných akcí najdete ve fotogalerii.
Přejeme všem úspěšné zahájení nového
roku.
Aneta Burešová, mateřská škola

Usnesení rady města
Rada města na 52. zasedání dne 16. 11. 2016 po projednání:
• Bere na vědomí přesun finančních prostředků v rámci běžných
výdajů ORM a TAJ a v rámci kapitálových výdajů ORM.
• Schvaluje Dohodu o narovnání k Nájemní smlouvě č. 5/201500132 s MUDr. Evou Vanáčovou, Dohodu o narovnání k Nájemní smlouvě č. 5/2015-00131 s MUDr. Janem Vanáčem, Dohodu
o narovnání k Nájemní smlouvě č. 5/2015-00128 s MUDr. Michalem Kokrdou, Dohodu o narovnání k Nájemní smlouvě
č. 5/2015-00129 s MUDr. Janou Štěchovou, Dohodu o narovnání k Nájemní smlouvě č. 5/2015-00130 s MUDr. Sylvou Slezákovou, Dohodu o narovnání k Nájemní smlouvě č. 5/2015-00133
s VESELÁ – AMBULANCE, s.r.o., zastoupená MUDr. Kateřinou
Nechvátalovou a Dohodu o narovnání k Nájemní smlouvě
č.5/2015-00126 s Jitkou Dostálovou.
• Schvaluje nájemní smlouvu č. 5/2016-00136 na nájem pozemku
p.č. 1301/5 v k.ú. Lázně Bohdaneč o výměře 17 m2 na dobu neurčitou s D. H., Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje nájemní smlouvu č. 5/2016-00137 na nájem pozemku p.č.
1301/22 v k.ú. Lázně Bohdaneč o výměře 22 m2 na dobu neurčitou
s J. K. a L. K., Lázně Bohdaneč.
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• Schvaluje nájemní smlouvu č. 5/2016-00138 na nájem pozemku
p.č. 1301/32 v k.ú. Lázně Bohdaneč o výměře 26 m2 na dobu
neurčitou s P. F., Pardubice.
• Přijímá záměr o změně výpovědní lhůty na 6 měsíců v Nájemní
smlouvě č. 5/2015-000129 uzavřené mezi Městem Lázně Bohdaneč (pronajímatel) a MUDr. Janou Štěchovou (nájemce)
a ukládá jej zveřejnit na úřední desce Města Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 511013 o využívání Sběrného dvora k uložení separovaného odpadu s obcí Křičeň, kterým se tato smlouva prodlužuje do 31. 12. 2017.
• Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 511014 o využívání Sběrného dvora k uložení separovaného odpadu s obcí Neratov,
kterým se tato smlouva prodlužuje do 31. 12. 2017
• Rada města schvaluje plán zimní údržby na období 2016-17.
• Souhlasí s uvolněním finančních prostředků z reservního a investičního fondu SmLB na nákup mulčovače a čelního kloubového nakladače.
• Souhlasí s úhradou stavební dokumentace „Odkanalizování objektů SmLB“ z rezervního fondu.
• Schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. 9/2016/00050 s PPP spol. s r.o.
Pardubice.
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• Bere na vědomí informaci o vývoji možnosti odkoupení budovy
čp. 48 a získání ho do majetku města.
• Bere na vědomí informaci o ustanovení projektového týmu a zahájení zpracování žádosti o dotaci projektu „Přístavba západního křídla polytechnických učeben - ZŠ Lázně Bohdaneč“.
• Schvaluje Smlouvu o nájmu movité věci č. 36/2016 (č. nájemce
9/2016-00139) uzavřenou s Regionálním svazkem obcí Bohdanečsko na nájem dřevěných prodejních stánků pro akci Městsko-lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s.
• Schvaluje Smlouvu o podnájmu movité věci č. 9/2016-00140
uzavřenou s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně
Bohdaneč, o.p.s. na podnájem prodejních stánků na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ konanou dne 1. 12. 2016 na Masarykově náměstí v Lázních Bohdanči.
• Bere na vědomí opravu Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku pro JSDH Lázně
Bohdaneč v roce 2016 a výši skutečně poskytnuté dotace.
• Schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování certifikačních
služeb č. 506019-000696, kterým se mění určené pověřené
osoby.
• V souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb. rozhodla o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče:
VALC, s.r.o., se sídlem Pražská třída 13/84, 50004 Hradec
Králové - Kukleny, IČ 45537151.
• Na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., ROZHODLA o výběru nejvhodnější nabídky, která byla hodnocena dle základního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti, veřejné
zakázky zadané v otevřeném řízení na stavební práce „Rekonstrukce domu čp. 47 v Lázních Bohdanči - projektové a inženýrské
práce“ takto:
Pořadí č. 1: Nabídka č. 2, obchodní firma: MARHOLD a.s., se
sídlem: Jiráskova 169, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí,
právní forma: akciová společnost, IČ: 15050050, stručné zhodnocení kritérií vybraného uchazeče:
- nabídková cena v Kč včetně DPH: 22 432 009 Kč
- doba realizace díla v kalendářních týdnech: 20.
• Stanovuje termín jednání zastupitelstva města na 7. 12. 2016 od
17:00 hod. v Langrově síni na radnici s tímto návrhem programu:
Složení slibu člena zastupitelstva
1. Finanční záležitosti
a) Plnění rozpočtu k 30. 9. 2016
b) 4. rozpočtové opatření roku 2016
c) Návrh rozpočtu na 2017
d) Návrh rozpočtového výhledu 2018-19
e) Smlouva o poskytnutí dotace MIC
f) Prodej dluhopisů Via Chem Group
2. Majetkové záležitosti
a) Schválení změny č.1/B ÚP LB
b) Schválení smlouvy o provozování kanalizační soustavy
3. Různé
a) Zpráva z jednání finančního výboru
b) Zpráva z jednání kontrolního výboru
c) Personální záležitosti.

Rada města na 53. zasedání dne 30. 11. 2016 po projednání:
• Doporučuje zastupitelstvu schválit vstoupení Města Lázně Bohdaneč do Místní akční skupiny Bohdanečsko, z. s.
• Bere na vědomí informaci o návrhu řešení vybudování provizorního parkoviště popsané v předložené studii.
• Bere na vědomí informaci o zahájení řízení o vydání integrovaného povolení na akci: Bioplynová stanice Pardubice.
• Schvaluje Darovací smlouvu č. 9/2016-00145 (č. poskytovatele
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Hasiči 88/2016) na pořízení termokamery pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů města Lázně Bohdaneč z Hasičského
fondu Nadace AGROFERT.
Schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 9/2016/00146 se spol. Vč. muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice na bezplatné
dočasné využívání sbírkových předmětů pro účel výstavy: „Zvýšení turistického potenciálu renesanční budovy radnice v Lázních Bohdanči“.
Schvaluje Smlouvu o dílo č. 5/2016-00141 s firmou MARHOLD a.s.,
se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 15050050 za
nabídkovou cenu 18 538 851 Kč bez DPH, 22 432 009 Kč včetně DPH na akci Rekonstrukce domu č. p. 47 v Lázních Bohdanči
- projektové a inženýrské práce.
Pověřuje starostu města Ing. Miloše Karafiáta podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem MARHOLD a.s. v souladu s nabídkou uchazeče.
Schvaluje znění smlouvy o využívání systému nakládání s komunálními odpady s fyzickými a právnickými osobami podnikajícími v Lázních Bohdanči na rok 2017.
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 5/2016-00142
se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín týkající se umístění součásti distribuční soustavy –
kabelové vedení NN, na pozemku p. č. 128 a 1126/4 v k. ú.
Lázně Bohdaneč, ve vlastnictví Města Lázně Bohdaneč.
Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu č. 5/201600143 o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti – trolejbusové dopravy na části území Pardubického kraje za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.
Schvaluje Nájemní smlouvu č.5/2016-00131 nájem prostoru
sloužícího k podnikání s nájemcem Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, IČ 7205250.
Schvaluje Nájemní smlouvu č.5/2016-00132 nájem prostoru
sloužícího k podnikání s nájemcem Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, IČ 7205250.
Rada ukládá předložit ke schválení smlouvu, která bude řešit
souhlas města se stavebními úpravami v budově č. p. 718 (lékárna a zubní ordinace) s podmínkou, že město se nebude nijak podílet na financování těchto úprav ani v době realizace, ani
v případě skončení nájmu.
Rada města ustupuje od záměru prodeje pozemků st. p č. 141
a st. p. č. 142 z důvodu záměru budoucího řešení přilehlého
chodníku a souvisejících poměrů v lokalitě.
Bere na vědomí informaci o průběhu odkupu pozemků p. č.
964/2 a 964/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
Rada města jako pronajímatel souhlasí s odstoupením nájemce
od výpovědi nájemní smlouvy nebytových prostorů v budově
č. p. 262 provozovaných jako Fitbar.
Bere na vědomí žádost pana Š. D. o vybudování sjezdu pro
vozidla na pozemku p. č. 569/3.
Ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 833/11 a 835/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč, ve vlastnictví
Města Lázně Bohdaneč na úřední desce.
Z textu předloženého návrhu jednacího řádu komisí rady města
vypouští v ustanovení čl. II odst. 5 řádek první slova „znát a“.
Rada města ukládá předložit návrh jednacího řádu komisí rady
po úpravě předložit znovu předsedům komisí.
Doporučuje zastupitelstvu města schválit jednací řád kontrolního výboru ve znění předloženém kontrolním výborem.
Doporučuje zastupitelstvu města schválit jednací řád finančního
výboru v navrženém znění.
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• Schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to
s účinností od 1. 12. 2016.

Rada města na 54. zasedání dne 14. 12. 2016 po projednání:
• Bere na vědomí přesun finančních prostředků v rámci běžných
výdajů městské knihovny, tajemníka, OSM a ORM.
• Souhlasí s uzavřením Servisní smlouvy č. 2/2016/00150 s Živnostenská pojištťovací, a. s., Praha 2.
• Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 9/2016/00149 s autorizo
vaným architektem pro obor územního plánování Ing. Eduardem Žaludou, IČ:735 80 872, Železná 493/20,110 00 Praha 1 na
zhotovení Změny č. 2 ÚP Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podaných ve veřejné zakázce „Pořízení techniky pro výkon činností JSDH Lázně Bohdaneč“.
• Rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise v souladu
s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o výběru
nejvhodnější nabídky, která byla hodnocena dle základního
hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti, veřejné zakázky
zadané v otevřeném řízení na dodávky „Pořízení techniky pro
výkon činností JSDH Lázně Bohdaneč“ takto:
Pořadí č. 1 - Nabídka č. 2
Obchodní firma: THT Polička, s.r.o., se sídlem: Starohradská
316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, právní forma: společnost
s ručením omezeným, IČ: 46508147, stručné zhodnocení kritérií
vybraného uchazeče:
Kritérium 1: Nabídková cena bez DPH:
6 258 000 Kč
Kritérium 2: Celková výška CAS (mm):
2 850
Kritérium 3: Počet míst v kabině:
4
Kritérium 4: Brodivost CAS při jízdě ve vodě (mm): 1 200
Kritérium 5: Doba dodání v kalendář. dnech:
90
Pořadí č. 2 - Nabídka č. 1
Obchodní firma: KOBIT – THZ s.r.o., se sídlem: Tovární 123, 538
21 Slatiňany, právní forma: společnost s ručením omezeným,
IČ: 15053920, stručné zhodnocení kritérií uchazeče:
Kritérium 1: Nabídková cena bez DPH:
6 270 000 Kč
Kritérium 2: Celková výška CAS (mm):
2 850
Kritérium 3: Počet míst v kabině:
4
Kritérium 4: Brodivost CAS při jízdě ve vodě (mm): 1 200
Kritérium 5: Doba dodání v kalendář. dnech:
180
• Schvaluje Kupní smlouvu č. 9/2016-00148 se společností THT
Polička, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, Dolní Předměstí,
572 01 Polička, IČ: 46508147 za nabídkovou cenu 6 258 000 Kč
bez DPH, 7 572 180 Kč vč. DPH, jejímž předmětem je pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky a dodání požadovaného požárního příslušenství.
• Pověřuje starostu města Ing. Miloše Karafiáta podpisem Kupní
smlouvy č. 9/2016-00148 s vybraným uchazečem THT Polička,
s.r.o. v souladu s nabídkou uchazeče.
• Rada města bere na vědomí navržené technické řešení uvedené ve studii na vybudování provizorního parkoviště v lokalitě
Za Pivovarem.
• Schvaluje vyjádření k předložené dokumentaci „Bioplynová stanice
Pardubice – IPPC povolení“ zpracované ing. Klicperou J., CSc., dne
13. 12. 2016, které bude základním podkladem pro oficiální vyjádření Města Lázně Bohdaneč k oznámení o zahájení řízení o vydání
integrovaného povolení - „Bioplynová stanice Pardubice“.
• Bere na vědomí informaci o záměru Pardubického kraje
realizovat stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 32225-2 Černá
u Bohdanče“.
• Bere na vědomí výpovědď Smlouvy o sdružených službách do-
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dávky plynu č.5/2016-0004 s RWE Energie s.r.o. (dnes pod jménem „innogy Energie, s.r.o.“), Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10,
IČ 49903209.
Schvaluje přijetí cenové nabídky na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. 1200069414 od ČEZ Prodej s.r.o.,
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433.
Bere na vědomí informaci o připojení sousední nemovitosti
k místní komunikaci - sjezdu z pozemku p. č. 547/1 v k. ú. Lázně
Bohdaneč na pozemek 1123/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
Souhlasí s odstraněním zeleně na pozemku p. č. 1123/1 v k. ú.
Lázně Bohdaneč z důvodu zřízení sjezdu.
Schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 5/2016-00129
s MUDr. Janou Štěchovou, Na Lužci 718, 53341 Lázně Bohdaneč. IČ: 70865345.
Schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 781/6, 781/5,
782/9 a pozemku p.č. 2156 v k.ú. Lázně Bohdaneč, ve vlastnictví Města Lázně Bohdaneč pro zřízení komunitních domů
pro seniory a ukládá jej zveřejnit na úřední desce.
Ukládá odboru správy majetku zajistit zpracování znaleckého
posudku na pozemky p.č. 781/6, 781/5, 782/9 a 2156 v k.ú. Lázně Bohdaneč.
Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2016-00135 na
„Úpravu nemotoristické dopravy ve městě Lázně Bohdaneč křižovatka ulic Spojovací - Pod Břízami“ s firmou M-STAV CZ s.r.o.
se sídlem Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČ: 275 57 235.
Schvaluje zápis do městské kroniky za období roku 2015.
Rada města schvaluje smlouvu č. 7/2016-00151 s firmou Dobráci s.r.o., se sídlem Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, DIČ: SK2024100782 za nabídkovou cenu
247 900 Kč bez DPH, na pořízení sady HVZ pro JSDH Lázně
Bohdaneč.
Pověřuje starostu města Ing. Miloše Karafiáta podpisem smlouvy na dodávku sady HVZ s vybraným dodavatelem Dobráci s.r.o.
Schvaluje finanční odměnu řediteli SmLB v souladu s důvodovou zprávou.
Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč Mgr. Bc. Janu Ĺuptovskému v souladu s důvodovou
zprávou.

Rada města na 55. zasedání dne 21. 12. 2016 po projednání:
• Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 5/2016-00135 na
„Úpravu nemotoristické dopravy ve městě Lázně Bohdaneč křižovatka ulic Spojovací - Pod Břízami“ s firmou M-STAV CZ s.r.o.
se sídlem Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČ: 275 57 235 na
změnu ceny za provedené dílo na částku 348 441 Kč bez DPH,
421 614 Kč včetně DPH.
• Bere na vědomí přesun finančních prostředků v rámci běžných
výdajů OSM.
• Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu majetku č. UZSVM/
HPU/2893/2014-HPUM (č. nájemce 5/2014-00018) s Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, na nájem pozemků p. č. 1079/3 a 1079/7 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
• Souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy o převodu zaknihovaných
dluhopisů, interní číslo smlouvy 2/2016/00154, která se týká
prodeje 61 kusů dluhopisů Via Chem Group, a. s. za cenu
1,83 mil. Kč firmě NSG Investments, a. s., Jakubská 647/2,
110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO 28214498.
• Bere na vědomí odstoupení paní Aleny Jančíkové z Lázeňské,
kulturní a sportovní komise k 20. 12. 2016.
• Bere na vědomí přerušení provozu školní družiny a mateřské
školy v době vánočních prázdnin.
1/2017

Usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na 14. zasedání dne 7. 12. 2016 po
projednání:

• Bere na vědomí vzdání se mandátu člena zastupitelstva města
MUDr. Jana Vanáče.
• Bere na vědomí složení slibu Ing. Petra Brancuského, člena zastupitelstva města, podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.
• Stanovuje poskytování odměny Ing. Petru Brancuskému jako
neuvolněnému členu zastupitelstva od 7. 12. 2016.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 15. 11. 2016.
• Bere na vědomí zprávu ze 7. zasedání kontrolního výboru konaného dne 28. 11. 2016 a ukládá všem orgánům města, tj.
rada města, starosta a městský úřad, aby nečinili žádné další
úkony na přípravě výstavby sportovní haly v areálu ZŠ Lázně
Bohdaneč a práce na přístavbě západního křídla ZŠ Lázně
Bohdaneč. T: od 7. 12. 2016
• Ukládá starostovi zadat u KrÚ Pardubického kraje provedení
nezávislého auditu, který prověří správnost všech úkonů, které
provázely přípravu výstavby sportovní haly a přípravu výstavby
západního křídla základní školy v období 1. 1. 2015 až 28. 11. 2016.
• Ukládá tajemníkovi města zpracování jednacích řádů všech
ustavovaných komisí RM, zejména komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise.
• Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu
Města Lázně Bohdaneč ke dni 30. 9. 2016.
• Bere na vědomí informaci o aktuálním stavu portfolia cenných
papírů ke dni 30. 9. 2016.
• Schvaluje 4. rozpočtové opatření roku 2016:
Rozpočet po navrženém rozpočtovém opatření:
Platný rozpočet
po 4. RO roku
		
2016 v tis. Kč
Třída 1 - Daňové příjmy
49 284,09
Třída 2 - Nedaňové příjmy
9 235,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy
2 929,85
Třída 4 - Přijaté transfery
6 447,01
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci
67 896,01
Třída 5 - Běžné výdaje
55 296,77
z toho: - Městský úřad
33 049,07
- Městská policie
2 885,00
- Základní škola a mateřská škola
4 460,00
- Služby města Lázně Bohdaneč
9 550,00
- Městsko-lázeňské informační centrum
1 600,00
- Granty,dotace a dary cizím subjektům
2 573,00
- Městská knihovna
747,00
- JSDH
432,70
Třída 6 - Kapitálové výdaje
53 321,00
z toho: - Městský úřad
45 550,00
- JSDH
7 771,00
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci
108 617,77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci
-40 721,76
Třída 8 - Financování
40 721,76
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
0,00
Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech
-40 721,76
Ukazatel

• Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2016/00134 s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s.
na rok 2017.
1/2017

• Schvaluje rozpočet pro rok 2017 s podmínkou vypuštění výdaje
ORJ 5921 a vypuštěním předpokladu čerpání úvěru:
Ukazatel
		
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci
Třída 5 - Běžné výdaje
z toho: - Městský úřad
- Městská policie
- Základní škola a mateřská škola
- Služby města Lázně Bohdaneč
- Městsko-lázeňské informační centrum
- Granty, dotace a dary cizím subjektům
- Městská knihovna
- JSDH
Třída 6 - Kapitálové výdaje
z toho: - Městský úřad
- Městská policie
- JSDH
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci
Třída 8 - Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Splátky úvěrů
Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech

Rozpočet
pro rok 2017
v tis. Kč
46 715,10
7 591,10
0,00
4 700,00
59 006,20
52 141,50
29 659,50
2 983,00
4 645,00
9 770,00
1 600,00
2 050,00
822,00
612,00
39 586,50
31 041,00
500,00
8 045,50
91 728,00
-32 721,80
32 721,80
0,00
0,00
-32 721,80

• Schvaluje rozpočtový výhled na r. 2018 – 2019 s respektováním
rozpočtu roku 2017.
rok 2018
výhled
		
v tis. Kč
Třída 1 - Daňové příjmy
47 500,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy
8 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0,00
Třída 4 - Přijaté transfery
5 500,00
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci
61 000,00
Třída 5 - Běžné výdaje
49 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje
43 000,00
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci
92 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsol. -31 000,00
Třída 8 - Financování
31 000,00
Přijaté úvěry
0,00
Splátky úvěrů
0,00
Nákup státních dluhopisů
0,00
Splatnost stát. dluhopisů
0,00
Změna stavu krátk.prostř. na bank. účtech -31 000,00
Ukazatel

rok 2019
výhled
v tis. Kč
48 500,00
8 000,00
0,00
5 500,00
62 000,00
50 000,00
5 000,00
55 000,00
7 000,00
-7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00

• Schvaluje prodej 61 ks dluhopisů Via Chem Group za 30 % jejich nominální hodnoty.
• Zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává Změnu č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí předběžné stanovisko Ministerstva financí ČR
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•

•
•

•

k uzavření koncesní smlouvy mezi Městem Lázně Bohdaneč
a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Schvaluje Smlouvu o nájmu a provozování kanalizací č. 9/201600147 se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Schvaluje Smlouvu č. 5/2016-00143 o poskytnutí příspěvku
k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti – trolejbusové dopravy na části území Pardubického kraje za období od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice.
Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru dne
26. 9. a 25. 10. 2016.
V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ruší pověření řízením Městské policie Lázně
Bohdaneč panem Mgr. Miroslavem Šímou k 7. 12. 2016.
V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, pověřuje s účinností od 8. 12. 2016 plněním
některým úkolů při řízení Městské policie Lázně Bohdaneč paní
Lenku Susekárovou.

Městské organizace
Hasiči města Lázně Bohdaneč
hodnotí uplynulý rok

Máme za sebou rok 2016 a je tedy na čase zhodnotit celý rok.
Za rok 2016 hasiči města Lázně Bohdaneč vyjížděli celkem k 40
událostem, konkrétně se jednalo 29x o technickou pomoc (například odstranění nebezpečného hmyzu, požární asistence, otevření bytu, odstranění překážky silničního provozu atd.), 5x ostatní
pomoc (například asistence při pořádání veřejných akcí), 4x dopravní nehodu a 3x požár (1x požár rodinného domu v Rohoznici,
1x požár Hájovny v Lázních Bohdanči a 1x požár ubytovny v Pardubicích).
V roce 2016 se konala i průběžná odborná příprava jednotlivých členů jednotky daná zákonem o požární ochraně. Navíc například členové jednotky podstoupili speciální výcvik záchrany na
ledové ploše nebo evakuaci osob ze zakouřeného prostoru v neznámé budově. V rámci zvyšování odborné kvalifikace část členů
jednotky absolvovala týdenní kurz záchrany osob z havarovaných
vozidel, dva členové jednotky úspěšně absolvovali kurz strojníků
a jeden člen úspěšně absolvoval kurz taktického řízení pro profesionální jednotky, který ho opravňuje k funkci velitele zásahu,
velitele družstva a velitele jednotky.
Jako další část přípravy členů jednotky jsou i soutěže v požárním útoku. Letošní rok byl pro soutěžní tým přelomový, nebotť
se nám podařilo umístit na prvním místě ve své kategorii a na
druhém místě celkově v soutěži o pohár starosty obce Křičeň,
5. místo hasiči přivezli ze soutěže ve Volči.
Hasiči města Lázně Bohdaneč v průběhu celého roku organizovali i několik akcí pro veřejnost. Jednalo se o ples s násled-

• V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, pověřuje s účinností od 8. 12. 2016 řízením
Městské policie Lázně Bohdaneč místostarostu Ing. Vladimíra
Šebka.
• Schvaluje členství Města Lázně Bohdaneč jako samostatného
člena místní akční skupiny Místní Akční Skupiny Bohdanečsko, z. s.
• Pověřuje pana Ing. Bc. Vladimíra Šebka k zastupování Města
Lázně Bohdaneč v plném rozsahu jako člena spolku MAS Bohdanečsko, z. s., i jako člena volených orgánů na všech zasedáních a hlasováních místní akční skupiny.
• Bere na vědomí, že starosta svolá zastupitelstvo v roce 2017
v termínech 5. 1. 2017, 22. 3. 2017, 21. 6. 2017, 13. 9. 2017
a 13. 12. 2017.
• Schvaluje jednací řád kontrolního výboru ve znění předloženém
kontrolním výborem s účinností od 8. 12. 2016.
• Schvaluje jednací řád finanční ho výboru v navrženém znění
s účinností od 8. 12. 2016.

ným karnevalem, pálení čarodějnic a dětský den. Dále se hasiči
podíleli na akcích pořádaných Městem Lázně Bohdaneč, zde se
například jednalo o hudební slavnosti, dětský den, rozloučení s létem, Martin na bílém koni a novoroční ohňostroj. Účastnili jsme se
i akcí v okolních obcích, a to především v obcích, pro které jsme
„mateřskou“ jednotkou - obec Rybitví a obec Neratov.
Všechny naše aktivity a aktuální dění můžete sledovat i na
facebooku Hasiči Lázně Bohdaneč, případně nás můžete navštívit každé úterý od 16:30 do 17:30 v hasičské zbrojnici Na Lužci.
Patrik Trojan, velitel JSDH

Trénink SDH Lázně Bohdaneč na závody
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Volnočasové aktivity

SPORTEM PROTI DROGÁM, PŘIJĎTE DĚTI MEZI NÁS

Činorodá zimní přestávka
Přesto, že právě probíhá zimní přestávka, která je zpravidla ve znamení tréninků
a kondičních příprav před jarní částí sezony, blýskl se náš klub několika povedenými akcemi. V probíhající přípravné části sezóny skvěle reprezentovali
SK Lázně Bohdaneč hráči mladší přípravky.
3. 12. 2016 jsme se zúčastnili halového
turnaje o pohár senátora Miroslava Antla.

Ve složení: v bráně Pavel Eisner, obránci:
Petr Čichovský, Michal Čapský, Tomáš Firszt
a Radek Peterka, útočnici: Jan Tomášek,
Vojtěch Kubrycht, Dominik Černý a Samuel
Fistr. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin:
A: Pardubičky, Přelovice, Rohovládova
Bělá a Nemošice
B: Pardubice, Chvaletice, Rozhovice
a SK Lázně Bohdaneč.
První zápas jsme sehráli proti Rozhovicím a po trefách Jana Tomáška a Vojty Kubrychta jsme vyhráli 2:1, ve druhém utkání
jsme narazili na borce z Chvaletic, a když
se trefili ti stejní hráči, výhra 2:0. Poslední
zápas ve skupině jsme sehráli proti Pardu-

bicím a prohrou 0:4 jsme obsadili druhé
místo ve skupině a čekali na to, kdo vyhraje druhou skupinu. Skupinu A vyhrály
Pardubičky bez ztráty bodu, a proto byly
naším semifinálovým soupeřem. Do zápasu jsme šli s jasnou taktikou dát aspoň
jeden gól a nepustit soupeře před naši
bránu. První úkol jsme splnili celkem brzy,
když po samostatném průniku zavěsil náš
kapitán Jan Tomášek. Druhý úkol, nepustit soupeřovy útočníky k zakončení, nám
párkrát nevyšel, ale když už se to soupeři
podařilo, tak nás podržel skvělými zákroky
famózně chytající Pavel Eisner. Naši borci tento nejtěsnější výsledek udrželi a tím
rozhodli, že domů nepojedeme s prázdnou. Když ve druhém semifinále Pardubice porazily Nemošice, bylo jasné, že se
utkáme podruhé s Pardubicemi o první
místo. V tomto zápase jsme byli nejvyrovnanějším soupeřem Pardubic a dokonce
jsme šli po trefě Jana Tomáška do vedení.
Soupeř obléhal naši bránu tak dlouho, až
se mu podařilo vstřelit tři branky a po porážce 1:3 jsme nakonec obsadili krásné
druhé místo. Moc všem hráčům děkujeme za předvedené výkony a rodičům za
podporu.
Jednoznačně největší událostí, která
se stala v tomto období, je rekonstrukce
umělého povrchu hřiště v areálu Na Baště.
Celá akce stála nemalé úsilí jak vedení
klubu, tak především zodpovědných zástupců našeho města, a za to patří všem
veliký dík. I přes nepřízeň počasí proběhlo

Mistrovství ČR ve vzpírání mladších žáků

V Horní Suché se konalo mistrovství ČR a finále ligy ve vzpírání mladších žáků. Na mistrovství se probojoval jako jediný člen oddílu Lukáš Pompa, který splnil limity pro výběr. Zvedal 4 kg v trhu a 60 kg
v nadhozu. Svým výkonem obsadil 6. místo z 11 vybraných ve své
váhové kategorii a polepšil se o 3 místa oproti minulému mistrovství
ČR. Také hájil barvy Zlína a Zlín skončil také 6. ve finále ligy. Další akcí
byl Mikulášský pohár ve Zlíně, kde se představil náš nováček Tadeáš
Livora. Zvedal 18 kg v trhu a 19 kg v nadhozu. Svým výkonem obsadil 2. místo z 9 bojovníků ve své kategorii. Lukáš Pompa zvedal 48 kg

Historie města
Ohlédnutí za bohdanečskou minulostí – 10. díl
S velkou pravděpodobností zůstávalo území současného Bohdanče
stranou zájmu osídlenců až do závěrečných let 13. století. Nedokázali si představit, že by na něm mohli třeba pěstovat vinnou révu jako
v blízkých Osicích nebo chmel u Přelouče. Naráželi totiž převážně
na podmáčenou půdu, porostlou zpravidla olšinami a osičím. Navíc
by jim po nemalou část roku znepříjemňovali život komáři, vznášející se nad krajinou v nespočetných rojích. Až rozvíjející se obchod
měl všechno změnit. Jeho provozovatelé si záhy uvědomili přednost
1/2017

vše podle plánu a předem stanovených
termínů.

První zatěžkávací akcí byl turnaj starých
gard, který jsme uspořádali v samotném
závěru loňského roku.

Fotbalový turnaj starých gard vyhrál tým
VCHZ Pardubice (74/75), který ve finále
zdolal FC Loko Pardubice 3:1. Sestava vítězů: Ouředník - J. Uhlíř, Koblížek, M. Holub,
R. Holub, Slavík, Ročín, O. Vencl.
Konečné pořadí:
1. VCHZ (74/75) 12 bodů (12:6)
2. FC Loko Pardubice 12 bodů (18:7)
3. SK Pardubičky 7 bodů (5:9)
4. SK Řečany nad Labem 7 bodů (5:9)
5. Lázně Bohdaneč 6 b. (6:9)
6. Staré Hradiště 9 bodů (4:13)
Všechny duely odřídil sudí Ziegler.
Tomáš Jupa, sekretář SK Lázně Bohdaneč

v trhu a 60 kg v nadhozu a vybojoval si 5. místo ve své kategorii.
Nejlehčí to měl Rudolf Flachs který měl jednoho protivníka a obsadil
1. místo výkonem 33 kg v trhu a 45 kg v nadhozu. Další pohárové klání
se konalo v Boskovicích o pohár starosty. Lukáš Pompa zvedal 48 kg
v trhu a 61 kg v nadhozu, obsadil 5 místo z 15. Rudolf Flachs zvedal
32 kg v trhu a 45 kg v nadhozu a obsadil 10. místo z 15. Tadeáš Livora
zvedal 19 kg v trhu a 23 kg v nadhozu, obsadil 12. místo z 15. Závěr
sezony byl úspěšný a budeme doufat, že příští rok bude ještě lepší.
Jan Zelenák, SK Lázně Bohdaneč
míst, kde leží dnešní Bohdaneč. Právě na nich se jim křížily dvě významné cesty. První spojovala tehdy vzkvétající Kutnou Horu s Přeloučí a Hradcem Králové, další potom Chrudim i na svůj vzestup
čekající Pardubice s Chlumcem nad Cidlinou. Přitom nešlo o silnice
v dnešním slova smyslu, ale jen o jakési stezky. Jejich povrch v závislosti na počasí koňské povozy budď zpevňovaly nebo rozrývaly hlubokými bahnitými kolejemi. Dnes nevíme, kdo přesně dal podnět, aby
byla v průsečíku stále častěji využívaných obchodních cest založena
osada. Rozhodně to nebyl panovník, poněvadž se jí do vínku nedostalo
označení královského města. Nebyl to ani Opatovický klášter, který by
tím sledoval rozšíření svého už tak značného majetku. Nelze ho přičítat
ani Pardubicím, protože samy byly v té době poddanským městečkem
jen postupně se vymaňujícím ze své bezvýznamnosti. Nejspíše to byl 4
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až vlastník pozemků, jimiž procházeli mezi močály a mokřinami kupci
s nejrůznějším zbožím. S ním se však v písemných pramenech setkáváme až tehdy, když Bohdaneč má již za sebou několik let svého
rozvoje. Dejme proto opět slovo již připomenuté legendě. Podle ní
náleželo koncem 12. století celé Bohdanečsko rodu pánů z Blatníka,
majitelům stejnojmenného hradu. Ten skutečně v oné době ležel asi
čtyři kilometry jihovýchodně od dnešního Bohdanče na pravém břehu
Labe. Spíše však než o kamenné sídlo se jednalo o vodní tvrz. Měla dvě
věže, z nichž jedna byla obytná a druhá plnila hlavně obrannou funkci.
Spojeny byly dřevěným mostem, přičemž další se klenul nad příkopem
naplněném vodou. Dnes již po zmíněné tvrzi není ani památky. Zanikla

Názory a reakce občanů
Dvě vzpomínky

Nedávno proběhla v médiích zpráva o tom,
že české a slovenské loutkářství bylo zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Chci připomenout, že i v našem
městě bylo vynikající loutkové divadlo, které
tady založil někdy před rokem 1950 pan Jan
Fajt, tehdejší knihkupec. Loutková scéna byla
na balkoně zdejší sokolovny. Po smrti p. Fajta
byli pokračovateli Jan Matýsek, Ládďa Vaněk,
Jan Kratochvíl, paní Kaštánková a další. Členové souboru se věnovali této činnosti s velkým
nadšením. V té době jsem byl též členem sou-

Miloš Charbuský, kronikář města

boru, bylo mi 16 let. Byla postavena velká pojízdná scéna, hrálo se ve velkém sále sokolovny.
Na pohádky chodilo hodně dětí i dospělých,
v zimě se hrálo každou neděli. Účastnili jsme
se i soutěží, např. v České Třebové o kvalifikaci
do celostátního kola, kde jsme obsadili 2. místo.
Do celostátní soutěže jsme se nedostali s odůvodněním, že repertoár divadla neodpovídal
politickým požadavkům té doby. Určitá rivalita
s ochotnickým divadelním souborem, onemocnění vedoucího loutkového souboru a následně
i události r. 1968 vedly k rozpadu. Možná by
se našli pokračovatelé, ale někteří odpůrci se
zasloužili o to, že scéna byla zbourána, kulisy
zničeny, loutky rozkradeny a nic se nezachovalo. Škoda. V posledním čísle Zpravodaje byla

Nový rok, nové aktivity

Rok 2016 je za námi, a tak mi dovolte krátké ohlédnutí za úspěšnou
činností našeho spolku. Společně jsme oslavili Svátek sousedů, podívali jsme se vlakem do rakouského Semmeringu a na podzim jsme
zdokonalovali naše taneční schopnosti při druhém ročníku kurzu Tanečních pro dospělé.
I v roce 2017 nechceme zahálet. Plánujeme pokračovat v již tradičních akcích a rádi bychom založili akce nové, které by rozšířily činnost
spolku tak, aby se mu dařilo i nadále naplňovat účel svého založení.
Tím účelem je mj. propojovat všechny věkové kategorie s cílem zlepšení sociálního soužití, efektivního využití volného času a celkového
zvýšení kvality života ve městě. Snahou našeho spolku je doplnit nabídku akcí ve městě Lázně Bohdaneč, a to jak pro celé rodiny s dětmi,
tak pro studenty, střední generaci či aktivní seniory. Spolek by tímto
rád podpořil soudržnost komunity a sounáležitost občanů s městem.
Věříme, že se nám postupně podaří plně dostát našim cílům.
Spolek Ludvík Bohdanečský, z. s. by se letos rád zapojil do celorepublikové akce „Uklidďme svět, uklidďme Česko“, jejímž cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Nyní jsme započali přípravné práce organizace akce. Úklidovým dnem pro nás bude sobota
8. dubna 2017. Pokud byste měli zájem zúčastnit se této akce spolu
s námi, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: ludvikbohdanecsky@gmail.com. Podrobnosti k akci budeme postupně zveřejňovat na našich FB stránkách.

Uklidďme svět, uklidďme Česko 2017!

Ráda bych touto cestou informovala spolky a veřejnost v Lázních Bohdanči
o akci, která se po celém světě koná od roku 1992. V České republice se
akce jako taková koná od roku 2014. Jedná se o akci Uklidďme svět, uklidďme Česko. Spolek Ludvík Bohdanečský, z. s. by se do této akce rád zapojil.
Chtěli bychom tímto vyzvat i ostatní, zda by neměli zájem se zapojit, budď
už společně v rámci jedné skupiny, nebo založením další skupiny. Uklidďme svět, uklidďme Česko je dobrovolnická akce, která probíhá na území
celé České republiky, a jejím cílem je úklid černých skládek a nepořádku
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během husitských válek. Stejně tak vzalo za své další vladycké sídlo
stojící poblíž rodícího se Bohdanče. To však nebylo nikdy spojováno
s jeho založením. Přitom podle dobového zápisu z počátku 15. století
od něj stálo jen asi půl hodiny chůze při cestě na Chlumec. Spolu s přilehlou vesnicí se mu říkalo Jílovka. Odděleno od ní bylo vodní plochou
a spojeno dřevěným mostem, poněvadž bylo zbudováno na malém
ostrůvku uprostřed rybníka. Podle pověsti se však jeho majitelé záhy
přestěhovali na jiné sídlo, takže jejich původní rychle pustlo. V současnosti ho v krajině nic moc nepřipomíná, jen malý vršek u rybníka Skříň.

zmínka o bývalém muzeu, které bylo umístěno
na bohdanečské radnici. Jsem pamětník, a tak
se pamatuji na některé zajímavé exponáty, např.
prapory místních cechovních spolků, kroje,
mince, cepy, zbytek kostelního zvonu, který se
roztavil při požáru města, obrazy a jiné. Také se
pamatuji, jak se v 60. letech muzeum likvidovalo.
Pod okny radnice stál vlek, do kterého se to naházelo a odvezlo na Rabinku, která se zavážela
před rekonstrukcí silnice na Pardubice. Menší
děti zvědavě přihlížely, a co se jim líbilo, tak si
mohly odnést. Ano, říkalo se, že se něco odvezlo do Pardubic. Snad se podaří něco z historie
Bohdanče vrátit a zachovat pro další generace.
Jan Kučera, Lázně Bohdaneč

V tuto chvíli jsme ve fázi hledání vhodných prostor pro pravidelná
setkání maminek s malými dětmi. Do našeho města se stále stěhují
mladé rodiny s dětmi a my bychom rádi touto cestou podpořili jejich
zapojení do bohdanečské komunity. Prostřednictvím těchto setkání se
maminky mohou nejen vzájemně seznámit, navázat nová přátelství,
ale i vyměnit si rady a informace, které jim usnadní krásné, leč někdy
náročné období mateřské či rodičovské dovolené. Bližší informace
bude možné získat opět na našich FB stránkách, příp. při dalším vydání Zpravodaje. Vánoční atmosféru mají ještě někteří z nás tzv. pod kůží,
proto bychom rádi navrhli městu, resp. Městsko-lázeňskému informačnímu centru, zda by nechtělo letos v prosinci zorganizovat předvánoční
veřejné zpívání koled, atťuž u vánočního stromu na náměstí, nebo v kostele. Myslíme si, že by bylo přinejmenším milé na chvíli se zastavit v předvánočním shonu, uvědomit si ty pravé hodnoty v životě, zazpívat pár
koled a pozdravit své sousedy, známé i neznámé. Akce by mohla být
spojena i s charitativní činností a pomocí druhým. Rádi se budeme na
organizaci akce podílet. V následujícím roce nás čeká mnoho nového,
proto bych osobně chtěla spolku popřát mnoho sil a štěstí při realizaci
tradičních i nových projektů. Dovolte mi, abych Vám jménem našeho
spolku popřála do nového roku 2017 spoustu zrealizovaných přání, snů
a plánů. Těšíme se na shledání s Vámi při některé z akcí spolku Ludvík
Bohdanečský, z. s.
Lenka Makovská, Ludvík Bohdanečský, z. s
v přírodě. Manažer úklidové skupiny může sám zvolit termín a místo úklidu.
V loňském roce se aktivně zapojilo přes 86 000 dobrovolníků a sebralo se
přes 1 600 tun odpadu. Do úklidů se zapojily školy, spolky, vodáci, sousedé,
studenti, maminky, důchodci, celá města, obce apod. Termín hlavní úklidové akce pro rok 2017 je stanoven na sobotu 8. dubna. Více informací na
www.uklidmecesko.cz. V případě zájmu o spolupráci s naším spolkem
nás, prosím, kontaktujte e-mailem na: ludvikbohdanecsky@gmail.com.
Lenka Makovská, Ludvík Bohdanečský, z. s.
1/2017
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Rybnicní
Hospodárství

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ PRODEJNY RYB,
MÁME OTEVŘENO VE DNECH:

čtvrtek - pátek 10:00 -17:00 hod
sobota 9:00 -12:00 hod

PERNŠTEJNSKÝ KAPR

NAŠE OBVYKLÁ NABÍDKA:
kapr, pstruh, amur, sumec, jeseter
NABÍZÍME:
kuchání, půlení, porcování, stahování, ﬁletování a vakuové balení
Rybniční Hospodářství, s.r.o., Sádka 148, Lázně Bohdaneč
Tel.: 777 643 778, www.rybnicnihospodarstvi.cz
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