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Horáková Věra

Hamerská Helena

Stanická Jaroslava

Hurdálková Dagmar

Škopová Anna

Branda Stanislav

Tošnarová Helena
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti.

Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci, dárkový balíček a milou
návštěvu. Moc mě to potěšilo.
Janina Marešová
Děkuji za přání k narozeninám a milou návštěvu.
Zdeňka Černá
Děkuji OÚ za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Miluše Pavlíková
Děkuji OÚ za gratulaci a dárek k narozeninám.
Vladimír Malý

délka
polínek:

cena původní/prms

cena v akci/prms

30 cm

1230,- Kč
včetně DPH

1082,- Kč
včetně DPH

Objednávejte na tel. č.
491 523 770, 724 182 792

Dne 1. 4. 2017 vyjede první autobus
z Meziměstí do Walbrzychu – a není to
apríl!
Dlouho slibovaný a téměř dva roky projednávaný autobusový spoj
městské dopravy z Walbrzycha konečně dne 1.4. ráno dorazí do
Meziměstí. Občané z Meziměstí a celého broumovského výběžku tak
dostávají šanci dopravit se do Mieroszówa např. do Biedronky za nákupy,
nebo i do Walbrzychu za kulturou, sportem a turistikou. Zatím čtyři spoje
linky městské dopravy č. 15 umožní propojení Meziměstí s více než 130
tisícovým Walbrzychem. Cena jízdenky je 2,80 zlotých – za tuto cenu
dojedete až do Walbrzychu, kde z centra můžete označeným autobusem
dojet zdarma např. do Victorie. Věříme, že tento spoj ocení zejména ti,
kteří nemají k dispozici osobní automobil a kteří by se rádi do Polska
vypravili. Tyto spoje vyjíždí z Meziměstí od nádraží ČD následovně:
-

Pracovní dny: 06:25; 09:58; 17:05; 23:35
Sobota: 08:02; 10:02; 17:15; 23:52
Neděle a svátek: 07:54; 10:52; 17:15; 21:10

A zpět se můžete dostat z Walbrzychu následovně:
- Pracovní dny: 05:06; 09:01; 15:58; 22:35
- Sobota: 07:02; 09:02; 14:58; 22:25
- Neděle a svátek: 06:37; 09:15; 15:12; 19:52
Cesta až do Walbrzychu trvá cca hodinu. V Mieroszowe u Biedronky jste
z Meziměstí za necelých 10 minut. Tak třeba autobus v 07:02
z Walbrzychu je cc v 7:48 v Mieroszowe.

Protažení linky č. 15 je dalším konkrétním výstupem naší česko-polské
spolupráce. Věříme, že si do budoucna najde tento spoj své příznivce a
bude využíván i např. při návštěvách koupaliště v létě, při různých
sportovních aktivitách na obou stranách hranice a jako výchozí bod pro
cesty za poznáním do českého i polského vnitrozemí (Wroclav, Hradec
Králové…).
Podrobné informace najdete v autobusových zastávkách, na stránkách
města a na vývěsních plochách.
Vedení města

TŘÍDĚNÝ ODPAD
ODPADY – CO KAM PATŘÍ?
A ALOBAL Směsný odpad. Popř. sběrné nádoby na hliník

- tam kde

jsou. AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, specializované firmy. AKVÁRIA
Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. AUTOVRAK
Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr. AUTOSKLO
Sběrný dvůr. AZBEST Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou
firmu.

B BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad. BALICÍ PAPÍR Klasický
balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do
směsného odpadu. BARVY Zbytky barev do sběrného dvora nebo do
kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do
kanalizace! BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad.
BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat.
Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery, tak
tam. Jinak směsný odpad. BIOPLAST 100% bio plast lze kompostovat.
Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast!
BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný odpad.

C CD Žlutý kontejner na plasty. CELOFÁN Směsný odpad. CEMENT
Ztvrdlý cement nebo cementové bloky a sběrný dvůr. Nebo
prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního
odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod.
CIGARETY Popelník. ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU
Směsný odpad. Nepálit v kamnech! ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V
obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad. Vylévat

do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný
odpad.

D DEODORANTY v plastových obalech do kontejneru na plasty. Ve
skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu.
DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavební odpad.
DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr. DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr.
DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na
elektroodpad. DURAL Sběrný dvůr.

E

ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný

dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového
odpadu. ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci
svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.

F

FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve

specializovaných firmách. Jinak směsný odpad. FOTOGRAFIE Směsný
odpad. FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY ideálně sběrný dvůr. Jinak
směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý
textil.

G GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru. GUMA
Směsný odpad.

H

HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) na

sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky. HLINÍK
Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst,
popřípadě se někdy sbírá ve školách. HOBRA Sběrný dvůr. HOUBIČKY
A ŽÍNKY Směsný odpad. HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr.
Popřípadě směsný odpad.

CH

CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný

dvůr. CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do
záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I

IGELIT Žlutý kontejner na plast. INFEKČNÍ ODPAD Specializované

firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve
zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).

J JUTA Směsný odpad.
K KABELY Kontejnery na

elektroodpad, sběrný dvůr. KABELKY A

TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak
směsný odpad. KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr. KELÍMKY OD
JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty. KELÍMKY OD PIVA A
NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu.
KERAMIKA, KERAMICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad, sběrný dvůr.
KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného
odpadu. KOBERCE Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový
odpad. KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad. KOSMETIKA Zbytky
nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte
plast do plastu, sklo do skla, hliník (pod tlakem) do směsného
odpadu,nebo kontejnery na kov. KRABIČKY OD CIGARET Směsný
odpad. KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do
skla. KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní
časopisy tištěné na křídovém papíře. KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY
Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.
KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a
podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru.
LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Ideálně nesplachovat do WC, Obaly od
léků podle materiálu. LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír.
Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo
rozřezat. LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak
odpad směsný. LINOLEUM Sběrný dvůr nebo kontejnery na
velkoobjemový odpad. Nepálit!

M MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Žlutý kontejner na plast.
MOLITAN Sběrný dvůr. MATRACE Velkoobjemový odpad - sběrný
dvůr. MIKROTEN Žlutý kontejner na plast. MÍČE Do brány :-) nebo do
směsného odpadu. MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný
elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita.
MONITORY Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce
v rámci zpětného odběru.

N

NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr. NÁPOJOVÉ

KARTONY (TERTRAPACKY) Oranžový kontejner. JInak podle pokynů
v místě vašeho bydliště. NEREZ Sběrný dvůr. NOVODUR Sběrný dvůr
nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty. Je to PVC.
NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých
kontejnerů na plast. Opět PVC.

O OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z
nich cokoli odstraňovat. OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na
použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.
OLEJE (potravinové) Do PET lahve, zavřít a šup do směsného odpadu.
OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr. OCEL Sběrný
dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny
kovu, tak tam.

P PAPÍR Modrý kontejner, sběrna. PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY
směsný odpad. PILINY V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné
stanice. Jinak směsný odpad. PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo
PVC). Popř. sběrný dvůr. Z PET lahví odstraňte PVC etikety. PLATA
PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný
odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost. PLATA PLASTOVÁ OD
VAJEC Žlutý kontejner na plast. PLECHOVKY (alu) V některých
lokalitách jsou kontejnery na kov/hliník. Nebo sběrný dvůr. PLENY
JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.

PLEXISKLO Sběrný dvůr. PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v
pneuservisech, sběrný dvůr. POČÍTAČE A POČÍTAČKY Kontejner na
elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce. POHLEDNICE Směsný odpad. Staré
pohlednice bez lesku fotografe možno do kontejneru na papír.
POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty. POLYURETAN Sběrný dvůr.
PORCELÁN Směsný odpad. POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.
PVC Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad.

R REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do
kontejneru na nebezpečný odpad. ROLETY pokud jsou z papíru papír,
jinak směsný odpad. RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO
KUCHYŇSKÝCH UTĚREK: kontejner na papír, směsný odpad,
bioodpad nebo kompost. ŘEDIDLA Dobře uzavřené do kontejneru na
nebezpečný odpad. Nebo sběrný dvůr. Nevylévat do odpadu!

S

SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Žlutý kontejner na plasty.

SÁDROKARTON Sběrný dvůr. SAMOLEPKY i podklad samolepky do
směsného odpadu. SILIKONY Směsný odpad. SILON Směsný odpad.
SKELNÁ VATA Sběrný dvůr. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším
množství specializovaná firma. SKLENICE Kontejner na sklo. Pozor!
Varné sklo do směsného odpadu. SKLO Kontejnery na sklo. Bílé na čiré
(průhledné) a zelené na barevné sklo. Pozor! Ne všechno sklo je možno
vhazovat do těchto kontejnerů. STELIVO PO DOMÁCÍCH
MAZLÍČCÍCH Zabalit do plastu a dát do směsného odpadu. Pokud je
100% přírodní je možno ho kompostovat. STŘELIVO Specializované
firmy. SUŤ Sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná
se o stavební odpad. ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není
třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do
směsného odpadu.

T

TAMPONY Směsný odpad. TAPETY Směsný odpad. TEFLON

Směsný odpad. TELEVIZORY Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného
odběru u prodejce. TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny

teploměry odebírají. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně! TÉROVÝ
PAPÍR Sběrný dvůr.TEXTIL Sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr.
Nepoužitelný nebo zašpiněný textil do směsného odpadu. TONERY A
INKOUSTY DO TISKÁREN Zpětný odběr, některé kontejnery na
elektroodpad.
TRÁVA POSEKANÁ Kompost, bioplynná stanice, sběrný dvůr. TUBY
OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD. Žlutý kontejner na plasty. TUKY
Z KUCHYNĚ Pečlivě uzavřít do PETky a do žluté popelnice, která bude
označena nebezpečným odpadem, příslušně označené, v naší vesnici
budou tyto popelnice brzy zavedeny. Popelnice bude o oběmu 240 l.
Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové
kuchyňské utěrky a vhodíme do směsného odpadu.

U

UHYNULÁ ZVÍŘATA Možností je několik. Každopádně pokud

pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné
vody. UMAKART Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

V VARNÉ SKLO Směsný odpad. VATA Směsný odpad. VÍČKA OD
PET LAHVÍ Nechat na lahvích a spolu s nimi do žlutého kontejneru.
Nebo zvlášť – Charita. VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod.
Směsný odpad. Popřípadě kontejnery na hliník. VÍČKA Z PLASTU OD
KÁVY apod. Žlutý kontejner na plasty. VIDEOKAZETY (VHS, BETA,
apod) Do žlutého kontejneru. Netřeba rozebírat. Stejně tak jejich plastové
obaly. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír. VOSKOVÝ
PAPÍR Směsný odpad.

Z

ZÁCLONY A ZÁVĚSY Sběrný dvůr, kontejnery na textil.

ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad. ŽÁROVKY ÚSPORNÉ,
ZÁŘIVKY Sběrné kontejnery Ekolampu, sběrný dvůr, ZEMINA Zeminu
z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak
specializovaná firma. ZRCADLA Směsný odpad. ZUBNÍ KARTÁČKY A
PLASTOVÉ KARTÁČE Plast nebo směsný odpad, chcete-li.

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE Nutná odborná likvidace!! ŽELEZO Do
výkupen, sběrný dvůr.

NĚKOLIK RAD JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT
ODPAD
•
Všeobecně platí, že veškeré odpady od Vás převezmou ve
sběrných dvorech. ZDARMA máte-li v dané oblasti místo bydliště.
•
Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete
odkládat 'zdarma' u prodejců nebo na vybraných místech.
•
Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep,
průhledná okénka, apod.
•
Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to
má jen když obaly delší dobu skladujete.
•
Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím
pásu.
•
Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O
to se postará zpracovatel.
•
Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo
pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil do směsného odpadu.
Některé odpady od Vás mohou převzít jen osoby k tomu oprávněné. Jedná
se zejména o autovraky a nebezpečné odpady, azbest, apod.
•
Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství,
skončí ve spalovně – i když jsou recyklovatelné. Zmenšete obsah
odevzdávaného odpadu. Sešlápnutí plastových lahví, tetrapaků nebo
plechovek. Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat
na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa. Odpady nikdy nepalte.
Krom toho, že si zaneřádíte komín, vypustíte do ovzduší i nebezpečné
zplodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na
zdraví.

•
Ještě než cokoli vyhodíte, zkuste se zamyslet, jestli by to nešlo
znovu použít. Prodloužení životnosti čehokoli je mnohem přínosnější, než
recyklace a ekologická likvidace dohromady.
Všechny články o odpadech
pro Vás připravila Lenka Matějů

PRO ZAJÍMAVOST
Třídění a recyklace víček od PET
Plastová víčka od PET lahví a některých nápojových krabic jsou
materiálem, který máme spojený především s charitou. To je samozřejmě
chvályhodné. Nicméně je dobré zajímat se i o to, proč tomu tak je. Protože
nic není jen tak samo od sebe. Plastová víčka jsou vyráběna polypropylenu
(PP), vysoko hustotního polyetylenu (HD-PE) a Polystyrenu (PS). Tedy z
materiálů, které lze zpracovávat recyklačními metodami. A logicky ze
vzniklého recyklátu vyrábět nové produkty. Pokud vytřídíte víčko spolu s
PET lahví do žlutého kontejneru, je zde velká pravděpodobnost, že
zpracován bude pouze PET. Pokud jste tedy třídící maniaci, můžeme Vám
doporučit třídit barevná víčka zvlášť a do žlutého kontejneru házet PETky
bez nich. Věřte, že žádný zpracovatel se na vás zlobit nebude. Spíše
naopak. Protože tvrdá víčka komplikují lisování. Sebraná víčka pak
můžete buď věnovat na charitativní účely, nebo je odevzdat subjektům,
které se zabývají jejich výkupem a dalším zpracováním. Jsou to například
firmy Hottech, Petvíčka.
Jak se recyklují víčka z PET lahví? Sebraná plastová víčka jsou drcena
podle jednotlivých druhů materiálů, ze kterých jsou vyrobená a dále podle
barev. Jak lze předpokládat, drcení zajišťují drtiče. V další fázi dochází
tepelným zpracováním ke vstřikování materiálu do forem, ze kterých pak
vypadávají nové skvělé výrobky. Úžasné, viďte? Z víček od PET lahví se
vyrábějí například potrubí, jejich spojovací komponenty, plastové

konstrukce. A logicky vzato ještě kde co, k čemuž výrobě se používají
materiály, ze kterých byla vyrobena plastová víčka.
Plastová víčka a charita Sběr plastových víček máme převážně spojený s
charitou. Víčka jako taková s tím nemají nic společného. Těm je nějaká
charita šumafuk. Za touto tzv. charitativní činností stojí zpracovatelé
plastů, kteří si tímto způsobem zajišťují přísun velmi kvalitní suroviny.
Možná i výrobci nápojů. Výkupní cena za kilogram víček se může
pohybovat od 5 do 8 Kč. Celý princip charity pak spočívá v převedení
sumy za výkup na konto podporované organizace. Nebo jednotlivce.
Samozřejmě, že víčka můžete k výkupu odevzdat i bez toho, abyste
podpořili charitativní činnost, a peníze shrábli do vlastní kapsy — pokud
vám to za to stojí. Environmentální organizace mohou velmi správně
podotknout, že výkup víček iniciovaný charitativními úmysly svým
způsobem podporuje výrobu a prodej nápojů v PET lahvích. Což je
bezpochyby asi nejméně tzv. ekologický obal na nápoje (spolu s kartony).
Problém zvaný PVC V rámci recyklace plastů se nerecykluje PVC. PVC
obsahuje chlór. Chlór se může uvolňovat. Oficiálně se PVC jmenuje
Polyvinylchlorid. PVC je velmi oblíbený plast. Je to třetí nejpoužívanější
plast na světě. Především proto, že jeho výroba je levná. Jeho aplikace je v
mnoha aplikacích v současnosti téměř nenahraditelná. Mimoto i proto, že
se dá upravovat všemi možnými i nemožnými způsoby. ALE při
nedokonalé tepelné likvidaci (recyklace plastů někdy probíhá i tepelně) se
uvolňuje chlorovodík. Avšak především některé látky ze skupiny dioxinů to už je jiná parta. Dovolujeme si upozornit, že dioxiny jsou s největší
pravděpodobností silně karcinogenní. Proto PVC do kontejnerů neházejte.
A hlavně ho nepalte doma v kamnech nebo na ohništi při čarodějnicích
nebo opékání buřtů. Výrobky z PVC se spalují ve speciálních spalovnách,
jejichž filtry škodliviny zachytí. Popřípadě se recyklují mechanicky.

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení?
A kam s ním?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je
mohou nalévat do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládat do
určených separačních nádob. Tyto označené nádoby (240l žluté plastové
popelnice) najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván
do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že
nastane dříve či později havarijní stav na domovních odpadech. Odpady i
kanalizace budou neprůchodné.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení odpadní vody v
kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení,
respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po
ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků
tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné
kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího
procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací
prostředky) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený
problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to
první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních
potrubních systémů v domácnostech. V následujících obdobích bude
docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak
řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom
zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin. Jako jsou
kompostéry. Pokud máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní
prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce
odpadních systémů.

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

30. dubna 2017
v 18.00 hodin

Slet čarodějnic
z horního a dolního konce obce u OÚ - zde proběhne sčítání horňaček a
dolňaček a za přítomnosti notáře dojde k vyhodnocení účasti

v 18.30 hodin

Odlet všech čarodějnic na místní hřiště, kde bude slavnostně zapálena
vatra

od 19.00 hodin
Zábavný program

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Srdečně zve OÚ Hejtmánkovice a ostatní složky obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.03/17/Z03
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

27. 3. 2017
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:10 do 18:45 hodin.
Harasevič Václav, Adamírová Jaroslava,
Pol Josef, Mgr. Horák Vojtěch, Ing.
Brouček Jan, Remeš Miroslav, Seidlová
Dana, MUDr. Stříbrná Radka
Středa Jiří
Šulc Vít

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:10 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 8 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č.02/17/Z02 ze dne 27. 2. 2017.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 2 k 31. 3. 2017.
5) Projednání zpracování Provozních monitorovacích zpráv projektu
„Regenerace zahrady MŠ Hejtmánkovice.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Jaroslava Adamírová a paní
Dana Seidlová.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 8 hlasy.
3 Projednání zápisu č. 02/17/Z02 ze dne 27. 2. 2017.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis č. 02/17/Z02 ze dne 27. 2. 2017.

4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 2 k 31. 3. 2017 viz příloha.
ZO byli seznámeni s tím, že schválené navýšené odměny s účinností od 1.
2. 2017 nebyly vyplaceny v odměnách za 2 / 2017. Rozdíl bude doplacen
v 3. měsíci 2017.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 2 k 31. 3. 2017 viz příloha.
5 Povinností obce je zpracovávání „Provozních monitorovacích zpráv“
projektu „Regenerace zahrady MŠ Hejtmánkovice“, po dobu deseti let od
převzetí díla. ZO projednali nabídku Ing. Yvony Eliášové na zpracovávání
„Provozních monitorovacích zpráv“. Ing Eliášová požaduje za
zpracovávání 3000,- Kč ročně.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují cenovou nabídku paní Ing. Yvony Eliášové na
zpracovávání „Provozních monitorovacích zpráv“ projektu „Regenerace
zahrady MŠ Hejtmánkovice“, ve výši 3000,- Kč ročně po dobu deseti let
od převzetí díla.
6 Různé
6.1 ZO projednali Příkazní smlouvu č. PS 1748815058, předmětem
smlouvy je zpracování žádosti o dotaci finančních prostředků na nákup
hasičského dopravního automobilu.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují „Příkazní smlouvu č. PS 1748815058“ a pověřují
starostu uzavřením smlouvy s akciovou společností Profesionálové,
Hradec Králové.
6.2 ZO projednali výrobu nástavby na nákladní automobil Renault.
Oslovená firma Montex spol. s r.o., Radovesnice nabízí výrobu nástavby
za 36 000,- Kč bez DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že firma Montex spol. s r.o., Radovesnice provede
výrobu nástavby na nákladní automobil Renault za nabídnutou cenu
36 000 Kč bez DPH.
6.3 ZO projednali provedení výběrového řízení na vypracování projektové
dokumentace chodníků v obci Hejtmánkovice. Výstavba chodníků se

plánuje provést od Hospůdky u Bůnů po váhu pod bytovkami a opačným
směrem po MŠ Hejtmánkovice, výstavba by se uskutečnila současně
s opravou hlavní komunikace Broumov – Starostín v roce 2018.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují výběrového řízení na vypracování projektové
dokumentace na výstavbu chodníků v obci Hejtmánkovice.
6.4 ZO projednali nabídku služeb s přípravou projektu „ Komunitního
centra předkládaného do IROP 2014-2020“ od pana Ing. Jiřího Škody,
jednatele Východočeské rozvojové s.r.o., Nové Město nad Metují. Cenová
nabídka za zpracování „Studie proveditelnosti“ činí 85 000 Kč bez DPH,
„Příprava projektové žádosti a jejich příloh, vč. zadání do systému
ISKP14+“ činí 50 000 Kč bez DPH, částka 50 tis. bude uhrazena pouze
v případě, že projekt bude podpořen z IROP (Integrovaný regionální
operační program).
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují nabídku služeb s přípravou projektu „ Komunitního
centra předkládaného do IROP 2014-2020“ od pana Ing. Jiřího Škody,
jednatele Východočeské rozvojové s.r.o., Nové Město nad Metují.
ZO schvalují cenovou nabídku za zpracování „Studie proveditelnosti“ činí
85 000 Kč bez DPH, „Příprava projektové žádosti a jejich příloh, vč.
zadání do systému ISKP14+“ činí 50 000 Kč bez DPH, částka 50 tis. bude
uhrazena pouze v případě, že projekt bude podpořen z IROP (Integrovaný
regionální operační program).
ZO pověřují pana starostu uzavřením smlouvy na dané služby.
6.5 ZO projednali žádost TJ Sokol Hejtmánkovice o zapůjčení obecní
restaurace Šolcovna z důvodu zajištění obědů pro účastníky „Vebských
her“, které se budou konat na místním hřišti dne 24. 6. 2017.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zapůjčení obecní restaurace Šolcovny TJ Sokol
Hejtmánkovice na akci „Vebské hry“ konané dne 24. 6. 2017.
6.6 ZO projednali cenové nabídky na zahradní traktory.

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují koupi zahradního traktoru značky „Kubota GR 1600
II“ za 169 500 Kč bez DPH od firmy Agrico s.r.o., Týniště n. Orlicí.
6.7 ZO projednali nabídku společnosti TSProduction.cz, Kolín na letní
promítání.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítli nabídku společnosti TSProduction.cz, Kolín letního
kina.
6.8 ZO projednali vystoupení obce Hejtmánkovice ze Sdružení místních
samospráv ČR.

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují vystoupení obce Hejtmánkovice ze Sdružení místních
samospráv ČR k 31. 3. 2017.
6.9 ZO vzali na vědomí oznámení o ukončení činnosti MUDr. Radky Stříbrné v
ZO Hejtmánkovice k 31. 3. 2017.
ZO vzali na vědomí.
7 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO

v 18:45 hodin.

Finanční úřad pro KHK upozorňuje na změnu adresy
Územního pracoviště v Broumově
Od 12. května 2017 dochází k organizační změně.
Územní pracoviště v Broumově se stěhuje na novou adresu (v centru
města):
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Broumově
Mírové náměstí 104
550 01 Broumov
Telefonní spojení na podatelnu Územního pracoviště v Broumově
(od 12. května 2017): 491 418 260

Královéhradecký kraj bude žádat o dalších
200 milionů korun na
kotlíkové dotace
Poslední aktualizace: 21.3.2017 12:40
V nové výzvě na kotlíkové dotace, kterou vyhlásilo v minulém týdnu
Ministerstvo životního prostředí, se bude Královéhradecký kraj letos
ucházet o dalších 200 milionů korun. Za ty by se mělo v regionu vyměnit
do roku 2019 na 2000 kotlů spalujících uhlí. První výzva pro majitele
rodinných domů by mohla být vyhlášena ještě do konce letošního roku. Ze
strany Ministerstva životního prostředí ovšem dochází k zásadním
změnám podmínek a Královéhradecký kraj se snažil během schvalování
uplatnit své připomínky.
O dalších 200,1 milionů korun z evropských dotací, které budou využity
na tzv. kotlíkové dotace, zažádá Královéhradecký kraj do konce dubna
2017. Za tyto finance se zaváže vyměnit 2083 kotlů, které nyní spalují
uhlí. Termíny, kdy budou moci lidé o dotace z nové výzvy žádat, ještě
nebyl přesně stanoven, ale vyhlášení se předpokládá ještě do konce roku
2017.
Jisté ovšem je, že oproti výzvám minulým dojde k určitým změnám v
pravidlech poskytování dotací. „Výraznými změnami podmínek nás
Ministerstvo životního prostředí poněkud překvapilo. Určité změny jsme
očekávali, k některým jsme se prostřednictvím Asociace krajů snažili
uplatnit připomínky. Obáváme se například, že úplné zastavení podpory
kotlům spalujících výhradně uhlí, podobně jako omezení možnosti pořízení
kombinovaného kotle na uhlí a biomasu pouze na zařízení s automatickým
přikládáním paliva, by mohlo části žadatelů zkomplikovat přístup k dotaci.
Přesto věříme, že uspokojíme většinu zájemců,“ uvádí hejtman
Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který připomínky v rámci AKČR
uplatňoval.

"Kraj má za sebou více než roční zkušenost s Kotlíkovými dotacemi druhé
generace, kdy se podařilo uspokojit více než 1600 žadatelů. Svými dvěma
zásadami - dotace bez front díky výhradně elektronickému příjmu žádostí
a dotace bez půjček prostřednictvím zálohového čerpání dotace -se zařadil
k těm progresivnějším regionům," doplňuje radní pro oblast regionálního
rozvoje, grantů a dotací Pavel Hečko.
Nabídkou veřejných seminářů a osobních konzultací se úředníci snaží
pomoci každému, kdo má o podporu na výměnu zdroje vytápění zájem.
Nebude tomu jinak ani v dalším kole. Semináře, které přiblíží mimo jiné
novinky v dotačním programu, jsou předběžně naplánovány na září tohoto
roku a proběhnou opět na několika místech kraje.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na
pevná paliva s ručním přikládáním za:
 tepelné čerpadlo,
 kotel pouze na biomasu,
 automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
 plynový kondenzační kotel.
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s
následující hranicí:
• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě
projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však
75 tis. Kč.
• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě
projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis.
Kč.

• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je
realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však
100 tis. Kč.
• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je
projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na
biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč
Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna
kotle realizována v těchto obcích vybraných Ministerstvem životního
prostředí (seřazených dle ORP):
Broumov – Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Křinice
Dobruška – České Meziříčí, Dobruška, Opočno, Semechnice
Dvůr Králové nad Labem – Dvůr Králové nad Labem, Choustníkovo
Hradiště
Hořice – Bašnice, Cerekvice nad Bystřicí, Dobrá Voda u Hořic, Hořice,
Chomutice, Miletín, Ostroměř, Rohoznice
Hradec Králové – Blešno, Černilov, Černožice, Dobřenice, Holohlavy,
Hradec Králové, Hvozdnice, Chlumec nad Cidlinou, Kratonohy, Kunčice,
Lhota pod Libčany, Libčany, Lochenice, Lovčice, Nechanice, Nové
Město, Osice, Osičky, Praskačka, Předměřice nad Labem, Sadová,
Smiřice, Stěžery, Střezetice, Syrovátka, Třebechovice pod Orebem,
Urbanice, Všestary, Vysoká nad Labem
Jaroměř – Hořenice, Jaroměř, Rasošky, Rychnovek, Vlkov
Jičín – Cholenice, Jičín, Kbelnice, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Libáň,
Osek, Podhradí, Sobotka, Staré Hrady, Valdice, Vysoké Veselí, Železnice

Kostelec nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí, Borohrádek, Častolovice,
Čermná nad Orlicí, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí,
Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí
Náchod – Červený Kostelec, Česká Skalice, Dolní Radechová, Hronov,
Kramolna, Náchod, Police nad Metují, Říkov, Studnice, Velké Poříčí,
Vysokov, Žďár nad Metují
Nová Paka – Nová Paka, Stará Paka
Nové Město nad Metují – Bohuslavice, Nové Město nad Metují,
Provodov-Šonov
Nový Bydžov – Hlušice, Humburky, Nepolisy, Nový Bydžov, Skřivany,
Sloupno, Smidary, Starý Bydžov, Vinary
Rychnov nad Kněžnou – Kvasiny, Rychnov nad Kněžnou, Solnice,
Synkov-Slemeno, Vamberk, Záměl
Trutnov – Batňovice, Havlovice, Chotěvice, Rtyně v Podkrkonoší,
Trutnov, Úpice
Vrchlabí – Hostinné, Vrchlabí
Výzva na Obnovitelné zdroje – květen 2017 20 milionů korun
Před startem nových výzev kotlíkových dotací koncem roku 2017
vyhlásí Královéhradecký kraj ještě v květnu 2017 jednu malou výzvu
ve výši 20 milionů korun, která se bude týkat pouze obnovitelných
zdrojů. Podmínky dotačního programu bude schvalovat
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání 27. března
2017. Podmínky budou poté zveřejněny.
Autor: Martina Götzová
Zdroj: ww.kr-kralovehradecky.cz

