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Doba, kdy venku už je chladno
a my zůstáváme doma schoulení
pod teplou huňatou dekou
s horkým čajem, se pomalu mění
v kouzelnou vánoční atmosféru.
V těchto chvílích, kdy máme
možnost si oddechnout, odpočívat
a soustředit se na své blízké
a přátele, cí�me po celém domě
nádhernou vůni čerstvě
napečeného cukroví, perníčků
a posloucháme vánoční koledy.

Slovo advent pochází
z la�nského adventus - příchod.
V křesťanské tradici je advent
vnímán jako doba příprav na
příchod Spasitele. Plamínek první
svíčky na adventním věnci
oznamuje začátek adventu, období
příprav a těšení se na vánoce.
Každou další adventní neděli
zapalujeme na věnci o jednu svíčku
navíc. Až se rozhoří všechny čtyři,
Štědrý večer bude přede dveřmi.

Čtyřtýdenní adventní doba skončí
se západem slunce o Štědrém
večeru. Vánoce, vítejte!

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2023

pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
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Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce, které se konalo
24.10.2022, byli zvoleni starostkou
obce Mgr. Jana Němečková
a místostarostou obceMichal Pavel.

Dalšími členy zastupitelstva jsou
Jarmila Horáčková, Mgr. Lucie
Valentová, Roman Šlechta, Miroslav
Šedivý, Ing. Marek Horáček, Jiří
Mikas, Jiří Mádle. Děkujeme všem
občanům, kteří přišli k volbám
a odevzdali své hlasy.

Co čeká zastupitelstvo v nejbližší
době? Na konci roku připraví
a schválí rozpočet hospodaření na
rok 2023. Bude třeba provést

aktualizaci Místního plánu rozvoje
obce, který je třeba aktualizovat
z pohledu potřeb obyvatel obce
a měl by nas�nit její další rozvoj.

Navýšení cen energií je zátěží pro
rozpočet obce. Zastupitelé řeší, jak
hospodárně nakládat s energiemi
v obecním majetku a plánuje, jaké
kroky povedou k úsporám na
energiích. K tomu bude třeba
připravit energe�ckou koncepci
obce. První dílčí úsporná opatření
jsou již prováděna. V místní
hospodě, v ZŠ aMŠ bylo instalováno
úsporné osvětlení a je důsledně
kontrolována spotřeba energií

využívaná k vytápění obecních
budov. Stejné opatření bude
provedeno také v kulturním domě,
na OÚ a na veřejném osvětlení.

V obci je stále co opravovat
a rekonstruovat. Za �m účelem se
bude zastupitelstvo snažit rozumně
využít případné dotace a postupně
naplňovat nový plán rozvoje obce
tak, aby se obec rozvíjela ke
spokojenos� občanů.

Výši stočného stanovuje obec
každý rok na základě skutečných
nákladů na provoz centrální ČOV v
obci. Všichni jsme letos ve svých
peněženkách pocí�li, že došlo
k nárůstu cen za elektrickou energii,
za pohonné hmoty, za materiál, za
služby aj. Ani obec se nevyhnula
tomuto nárůstu cen, který bude
pokračovat i v dalším roce, protože
do ledna má zastropovanou cenu
elektřiny a od února dojde
k nárůstu její ceny. Obec provozuje
ČOV bez jakéhokoli zisku.

Náklady provozování ČOV tvoří:
odběry vzorků z ČOV a kalů, vývozy
odpadní vody z ČOV, drobné
servisní opravy, náklady na
odbornou osobu zajišťující provoz
ČOV (pracovník firmy VODACZ
SERVICE Jaroměř), čištění nátoku
ČOV a čerpací stanice u KD (2×/rok),
pravidelné revize a servisní
prohlídky, náklady na obsluhu ČOV,
odstranění shrabků. Do nákladů je
zároveň započítána částka ve výši
250 �síc Kč, kterou musí obec každý
rok po dobu 10 let vkládat na fond
obnovy a tvořit finanční rezervu, ze
které může případně hradit opravy
a v budoucnu příp. obnovu na

technologii ČOV apod. Dodržení
této podmínky bude poskytovatel
dotace kontrolovat. Obec zároveň
podléhá kontrolám cenotvorby
stočného ze strany finančního
úřadu a tato kontrola již jednou
proběhla.

Vodohospodářská a obchodní
společnost Jičín a. s. zvýší od roku
2023 ceny vodného a stočného
celkově o zhruba 10 %. Do ceny se
promítne nárůst inflace, růst cen
služeb a také vstupních materiálů
pro opravy vodárenské
infrastruktury. Společnost chce
i nadále držet vyrovnané
hospodaření a investovat do
obnovy své infrastruktury.

Vodné se zvýší o 15 % na částku
49,94 Kč/m³ (týká se nemovitos�
v obci napoj. na veřejný vodovod).
Stočné vzroste o 5 % na částku
45,02 Kč/m³ (netýká se
nemovitos� v obci, protože jsou
odpadem napojeny do obecní
kanalizace na obecní ČOV, tudíž
stočné hradí obci za cenu
stanovenou obcí.)
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Občané projevovali stále větší
zájem o spravedlivější systém
poplatku. Obec postupně během
posledních čtyř let op�malizovala
systém třídění domovních odpadů
tak, že občan může vytřídit většinu
odpadů přímo v obci a je mu navíc
umožněno využít i Sběrný dvůr
v Hořicích pro odložení především
velkoobjemového odpadu a zeleně.
Obec zavedla pytlové svozy plastů
a papíru přímo od domů. Ty mají
dopad na větší míru
vytřídění komunálního odpadu,
který vhazují občané do popelnic.
Zlepšil se také pořádek
u kontejnerů, kde se v minulos�
z důvodu velkého množství plastu

a papíru (kartonů) povaloval odpad
po zemi a zaměstnanci obce i přes
každodenní úklid nebyli schopni
udržet pořádek. Nejkri�čtější bylo
období covidu, kdy byli všichni
doma, stravovali se celý den doma,
z dlouhé chvíle vyklízeli
nemovitos�, objednávali zboží přes
e-shopy a odkládali velké množství
kartonových obalů ke kontejnerům.
Naštěs� je toto období za námi.

Nový poplatek umožňuje občanům
zvolit si velikost popelnice a četnost

svozu podle toho, kolik domovního
odpadu po vytřídění odloží do
popelnice. Občané budou nadále
dostávat žluté pytle na svoz plastů
a modré na svoz papíru, jako
doposud, nadále budou moci
využívat Sběrný dvůr v Hořicích
a zde nadále pla� limit pro
velkoobjemový odpad a to do
100kg / nemovitost / rok zdarma.
Překročené množství odpadu nad
stanovený limit občan uhradí na
OÚ na základě zaslané faktury.
ZELEŇ v jakémkoliv množství
odevzdává občan na sběrném dvoře
vždy ZDARMA.

POPLATKY NA ROK 2023 DLE ČETNOSTI SVOZU A KAPACITY NÁDOBY
obsah nádoby režim svozu četnost / rok poplatek na rok

60 l 14 denní (po 2 týdnech) 26 × 1 092Kč
kombinovaný 21 × 882 Kč
měsíční (po 4 týdnech) 13 × 546 Kč

120 l 14 denní (po 2 týdnech) 26 × 2 184 Kč
kombinovaný 21 × 1 764 Kč
měsíční (po 4 týdnech) 13 × 1 092 Kč

240 l 14 denní (po 2 týdnech) 26 × 4 368Kč
kombinovaný 21 × 3 528 Kč
měsíční (po 4 týdnech) 13 × 2 184 Kč

Svozy popelnic budou probíhat pravidelně jednou za 14 dní
v pátek v sudých týdnech, jako doposud. Jak to začne?

13.1.2023 - 14denní a kombinovaná známka
27.1.2023 - 14denní, kombinovaná a měsíční známka (všechny nádoby)
10.2.2023 - 14denní a kombinovaná známka
24.2.2023 - 14denní, kombinovaná a měsíční známka (všechny nádoby) atd.

KALENDÁŘ SVOZŮ I ZNÁMKU NA POPELNICI OBDRŽÍTE ZAČÁTKEM LEDNA.

Svoz, který zohledňuje větší
množství odpadu (popela)
z domácnos� v topném období;
září – duben svoz nádoby po 14
dnech, květen – srpen svoz nádoby
po 4 týdnech.

DO POPELNICE NEDÁVEJTE ZELENÝ ODPAD ANI KUCHYŇSKÝ BIOODPAD. K TOMU ÚČELU VYUŽÍVEJTE DOMOVNÍ
KOMPOSTÉRY NEBO JINÝ ZPŮSOB KOMPOSTOVÁNÍ NA VLASTNÍCH ZAHRADÁCH PŘÍPADNĚ Sběrný dvůr

v Hořicích.

NOVĚ BUDE MOŽNÉ SVÁŽET NÁDOBU O KAPACITĚ 60 l.
Tuto možnost využijí především občané, kteří žijí v domě nebo v bytě sami a netopí uhlím.

NÁDOBU ZAJISTÍ OBČANŮM OBECNÍ ÚŘAD, NÁKLADY HRADÍ OBČAN.

Do ceny poplatků jsou zahrnuty i náklady za tříděný odpad.
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• komunální odpad – svoz popelnice od domu (po 14 dnech, po 4 týdnech, kombinovaný )
• plast a tetra-pack – svoz pytlů od domu ( po 4 týdnech ), kontejner sběrné místo u Jednoty, ZD
• papír - svoz pytlů od domu ( po 4 týdnech ), kontejner sběrné místo u Jednoty, ZD
• sklo bílé a barevné – kontejnery zvon sběrné místo u Jednoty
• kovy - nádoby sběrné místo u Jednoty
• jedlý olej a tuky - sběrné místo u Jednoty, lze dát plast. láhev s olejem k popelnici v den jejího svozu
• tex�l - kontejner sběrné místo u Jednoty
• drobný elektroodpad – kontejner ELEKTROWIN sběrné místo u Jednoty, ASEKOL – chodba KD
• nebezpečný odpad –mobilní svoz v obci 2x/rok, Sběrný dvůr Hořice
• velkoobjemový odpad - Sběrný dvůr Hořice
• bioodpad - rostlinné zbytky z kuchyně a zeleň ze zahrad - domácí kompostování, Sběrný dvůr Hořice
• roš� – říjen – duben skládka za kulturním domem, květen – září Sběrný dvůr Hořice
• stavební suť, zemina – likviduje občan na vlastní náklady přímo na oprávněné skládce

(např. Demont Bašnice – býv. cukrovar)

Svozová firma Marius Pedersen a.s. požádala o rozšíření níže uvedené informace občanům naší obce.
„ Vážení občané, v poslední době jsme stále častěji upozorňováni spalovnou, do které odvážíme výmět z třídící
linky plastů, na nevhodný a v některých případech i nebezpečný obsah“.

• podlahové kry�ny (linoleum, všechny druhy koberců, koberečky z automobilů)
• všechny druhy obuvi včetně gumáků
• plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky
• gumové/ nafukovací hračky
• plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů
• zahradní hadice
• plastové blistry (pla�čka od léků) obsahují alobal
• BATERIE všechny druhy - při spalování/drcení by mohlo dojít k výbuchu!
• silně znečištěné plasty

Děkujeme za respektování této žádos�. Váš Marius Pedersen.
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Před příchodem zimního období
připravujeme svou zahradu a okolí
domu na mrazivé počasí. Často ale
lidé zapomínají na to, že
i vodovodní soustava se může
vlivem nízkých teplot poničit
a může dojít k úniku vody. Vodárny
řeší každou zimu poruchy a havárie
nejen na páteřních rozvodech.
Přibývá i prasklých domovních
přípojek a vodoměrů. Ty pak
majitele stojí nejenom náklady na
jejich opravu, ale mnohdy dojde
i k úniku vody, kterou musí majitel
přípojky zapla�t. Problémům však
lze předejít – stačí okolí potrubí
a vodoměru zateplit.

Vodohospodářská a obchodní
společnost a. s. řeší stále častěji
havárie na vodovodních přípojkách
rodinných či bytových domů.
Většinou bývá potrubí uloženo
hluboko v zemi, tedy v nezámrzné
hloubce 80 cm a více, a k poškození
mrazem by nemělo dojít. Pokud je
ale nad potrubím zeminy
nedostatek, může ho mráz poškodit
a jednoho dne praskne.

V případě havárie je potřeba
volat nejbližší provozní středisko
VOS a. s. Telefony na provozní
střediska jsou dostupné na
www.vosjicin.cz. Mimo pracovní
dobu a o víkendech lze volat na
společnou havarijní linku na
tel. 493 033 343. Po nahlášení na
místo přijede havarijní služba
a uzavře hlavní přívod, čímž zabrání
většímu úniku vody. Následně se
řeší, kdo bude opravu provádět.
„Naše společnost dle zákona řeší
pouze havárie páteřního potrubí
a čás� přípojek, které jsou na
veřejném prostranství. Potrubí na
soukromém pozemku a samotná
přípojka jsou vždy v majetku
vlastníka domu, který si musí situaci
vyřešit sám. Neprovádíme opravy
soukromým subjektům,“ říká ředitel
VOS, a. s. Ing. Richard Smutný.

Horší situace bývá na rozvodech
ve sklepích, nebo tam, kde přípojka
vchází do domu. Potrubí ani
vodoměr zde většinou nejsou pro�
mrazům chráněny vůbec.

„Doporučujeme odhalené trubky
zateplit, nejlépe izolačním
materiálem, postačí ale i stará
deka. Na víko šachty pak lze dát
polystyrenovou desku, izolační vatu,
nebo plastový pytel naplněný
drceným polystyrenem. K vodoměru
ale musí vždy zůstat volný přístup.
Při velkých mrazech je lepší i okna
do sklepa zavírat. Ročně řešíme
desítky podobných poškození
rozvodů, proto každoročně
apelujeme na majitele domů, aby
tuto slabinu rozvodů dostatečně
zajis�li, případně se také pro�
možné škodě pojis�li,“ popisuje Ing.
Richard Smutný. Pokud dojde
k poškození vodoměru, musí ho
vodohospodáři vyměnit. Vzniklou
škodu hradí i v tomto případě
odběratel, protože vodovodní
soustavu dostatečně před mrazem
neochránil.

Pokud dojde k většímu úniku
vody, považuje se voda dle zákona
za spotřebovanou a zákazník tak
musí její objem zapla�t, i když šlo
o havárii. Větším problémem pak je,
pokud jde o skrytý únik a voda se
dostane pod dům. „V tom případě
může napáchat další velké škody na

majetku, například dům podmáčet,
vyplavit sousedům sklep apod. Je
proto dobré hlídat spotřebu vody
a v případě jakéhokoliv podezření
situaci řešit včas. Už jsme měli
i případ, kdy zákazníkovi takto
unikala voda na nemovitos� několik
týdnů a škoda byla ve sta�sících,“
přibližuje zkušenos� ředitel Richard
Smutný.

VOS, a. s. řeší ročně zhruba
stovku vodovodních havárií na
veřejném prostranství. Pracovníci
vodáren musí co nejdříve zastavit
přívod vody, poté se vytyčí
inženýrské sítě, které problémovým
místem vedou, odkryje se vozovka
a zjišťuje se přesné místo úniku.
Oprava následně probíhá za
jakéhokoliv počasí a může trvat
i několik hodin. Po tuto dobu bývá
většinou omezena dodávka vody
v daném úseku obce, či města.

Bližší informace:
Ing. Richard Smutný,

ředitel VOS a. s.,
tel.: 493 544 811.
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Rybářství Chlumec nad Cidlinou,
a.s., které je vlastníkem
Cukrovarského rybníka, bude od
ledna 2023 provádět kácení dřevin
na hlavní hrázi tohoto rybníka.
Nabízí občanům možnost nařezat si
dřevo vlastními silami po dohodě se
zástupcem společnos�.
Občané, zájemci o dřevo, musí

kontaktovat pana Bergra na tel.
774 006 801, který jim sdělí bližší
informace a termín zahájení prací.

Cílem programu Nová zelená
úsporám Light je poskytnout
finanční prostředky na zateplení
rodinných domů domácnostem
s nižšími příjmy a seniorům.
Podporovaná jsou snadno a rychle
realizovatelná opatření, která
dopomůžou k okamžitým úsporám
výdajů na energie.

Program je určen pro vlastníky
a spoluvlastníky rodinných domů
z řad seniorů a lidí pobírajících
dávky na bydlení. Podmínkou je,
aby v době podání žádos� byl
rodinný dům ve vlastnictví žadatelů
a � v něm měli současně trvalý
pobyt, a to déle než od 12.září 2022.
NZÚ light má přinést prostředky na
dílčí zateplení a renovace
nízkopříjmovým domácnostem,
které jsou nejvíce ohroženy
energe�ckou chudobou.

1. vlastník nebo spoluvlastník
rodinného domu, ve kterém jsou
trvale hlášeni déle než od
12.září 2022,

2. vlastník nebo spoluvlastník
trvale obývané stavby pro rodinnou
rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni
déle než od 12.září 2022,

3. žadatel a všichni členové
jeho domácnos� pobírají ke dni
podání žádos� o dotaci starobní
důchod nebo invalidní důchod
3.stupně, nebo v období mezi
12.září.2022 a dnem podání žádos�
o dotaci pobírali příspěvek na
bydlení.

Příjem žádos� bude otevřen
9.ledna 2023. Máte-li zájem, pusťte
se do úprav svého obydlí již teď.
Dotaci lze vypla�t i zpětně na
realizace uskutečněné již od
12.září 2022.

Místní akční skupina Podchlumí,
z.s. poskytuje bezplatnou pomoc
při přípravě žádos� do programu
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM light.

Kontaktní osoby MAS Podchlumí, z.s.
Bc. Petra Barešová, e-mail: baresova@podchlumi.cz, tel.: 724 164 673
Ing. Kateřina Burianová, e-mail: burianova@podchlumi.cz, tel.: 777 854 526
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V řadě životních situací je „ne“
kouzelným slůvkem, které nás
chrání před obrovskými problémy.
Mnoha lidem se ale neříká snadno.
S jakými nástrahami se starší lidé
běžně setkávají a proč je důležité
umět odmítnout vnucovanou
nabídku?

Na seniory se zaměřují mnozí
neseriózní obchodníci a škála jejich
nástrojů je široká: nabídky
nejrůznějšího zboží po telefonu,
předváděcí a pouliční prodej či
podomní nabízení smluv
o dodávkách energií.
Stačí jeden nečekaný hovor,

souhlas se zasláním dárku
v podobě mince, medaile, holítek
či náhradních břitů a dotyčného
člověka čeká jejich pravidelný
přísun. Cílem obchodníků není
zákazníky obdarovat, ale udělat
z nich stálé odběratele svého zboží.
Vylákají z nich to�ž souhlas, který si
nahrávají. Časté jsou také nabídky
různých služeb, třeba mobilních
tarifů se zlevněnými telefony či
tablety. Byť existuje obrana
v podobě odstoupení od smlouvy,
je lepší naučit se tyto nabídky
rovnou odmítat.

Podomní prodejci si pak ve
způsobech nezadají s pořadateli
předváděcích akcí. Zneužívají
nezkušenos� a důvěřivos�
především starších lidí. Často
uvádějí lživé informace. Třeba se
představují jako zástupci stávajícího
dodavatele energií, distributora
nebo Energe�ckého regulačního
úřadu. Jinou záminkou k návštěvě je

kontrola vyúčtování. Jakmile
vyúčtování předložíte, spočítají vám
úsporu, které dosáhnete, pokud
s nimi uzavřete novou smlouvu.
Naučte se tedy nezvané návštěvy
razantně odmítat.
Dalším trikem je podstrčení
smlouvy o dodávkách energií
k podpisu, přičemž podomní
prodejce lis�nu vydává za neškodné
potvrzení o své návštěvě. Smlouva
se může vyklubat i z dokumentu,
který byl prezentován jako
nezávazná nabídka. Není tedy
dobré cokoliv podomnímu prodejci
podepisovat.

Zvláštní pozornost zaslouží
i podomní nabízení účas�
v energe�ckých aukcích. Jejich
podstatou je podpis přihlášky do
aukce, v níž má být vybrán
nejvýhodnější dodavatel energií.
Často se však žádná aukce nekoná.
Podomní prodejce za vás jakožto
zprostředkovatel uzavře na základě
plné moci smlouvu o dodávkách
energií. Odstoupíte-li od takové
smlouvy či ji vypovíte, bude vám
naúčtována smluvní pokuta.

Také se objevují různé finanční
produkty zaměřené na seniory,
třeba takzvaná reverzní hypotéka
či seniorská hypotéka. O co se
jedná? Podstatou reverzní hypotéky
je poskytnu� jednorázové nebo

pravidelné renty seniorovi, který
napro� této výplatě zastaví svůj
domov. Slovo domov je použito
záměrně, protože úspěch tohoto
konceptu staví na psychologickém
aspektu a �m je láska k domovu.
Spolu se smlouvou o výplatě renty
je uzavřena zástavní smlouva
k nemovitos�. Senior tedy zůstává
jejím vlastníkem a je povinen hradit
všechny náklady spojené s jejím
provozem a udržovat ji tak, aby se
nesnižovala její hodnota. Výše
výplaty se pohybujemezi 10 až 50 %
z ceny nemovitos� a to podle
pravidla: čím je senior starší, �m
vyšší výplata. Poskytovatelé
reverzních hypoték lákají na slova,
že vám vypla� peníze a vy nic
nesplácíte. Ve skutečnos� se ale
jedná o spotřebitelský úvěr. Senior
sice úvěr průběžně nesplácí, ale
naskakují mu sjednané úroky.
Společnost inkasuje peníze až
následně ze zajištěné nemovitos�
poté, co daný člověk zemře nebo
poruší smlouvu.

Spotřebitelský problém? Volejte
poradnu dTestu na telefonním čísle
299 149 009. Naši poradci jsou
připraveni vám pomoci každý
všední den od 9 do 17 hodin.
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73 letIvan Caldr

7.ledna 2023 Myslivecký ples od 20:00 h., hraje skupina BYLO NÁS PĚT , zvěřinová tombola
předprodej p. Lískovský tel. 732459548

14.ledna 2023 Valná hromada SDH od 14:00 h. v hospodě
28.ledna 2023 Výroční schůze rybářů od 14:00 h. v hospodě
11.února 2023 Ples hasičů od 20:00 h., hraje skupina EFEKT , tombola
25.února 2023 Vepřové hody od 10:30 h. v hospodě
12.března 2023 Dětský maškarní karneval od 14:00 h., hraje DJ Kamil

Vzhledem k tomu, že ve Zpravodaji uvádíme pouze jména jubilantů s kulatým životním výročím, blahopřejeme
touto cestou i všem našim dalším občanům-seniorům a přejeme všem pevné zdraví, hodně elánu, rados� ze života
a op�mismu. BLAHOPŘEJEME K ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ.

70 let Vlas�mil Michalica
Miloslav Dvořák
Eliška Doležalová

80 let Jaroslav Pour
Jiří Menčík

Obec děkuje našim mladým
rodinám s dětmi, které letos
opakovaně vysazovaly ovocné
stromky na příkopech podél silnice
z Dobré Vody na Hořice. První
stromky vysadily před dvěma lety,
další letos v listopadu.
Proč to dělají? Není jim hlostejné,
že z příkopů u silnic postupně mizí
ovocné stromy.

Obec dosázela v listopadu na ovocné stezce pod Horkou 15 ks ovocných stromů vysokokmenů vypěstovaných ve
VŠÚO Holovousy. Jedná se o tradiční krajové odrůdy. Výsadbu provedli zaměstnanci obce. V minulos� na této stezce
vysadila obec 190 ks ovocných stromků, ale cca čtvr�nu stromků obec postupně mění. Kdo občas touto stezkou
procházel jistě zjis�l, že na zde vysázených švestkách se letos urodilo výborné ovoce.


