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Pur�ura večerem zavoní, zvoneček tichounce zazvoní.
A jeho st�íbr�ý hlas vzpomínky probudí v nás.
Srdcem jsme stále dět�i, čekáme, až se set�í.

Až vánoční st�omek t� bude stát a varhany Tichou noc budou hrát,
chceme Vám v t� chvíli přát.
Ať každý každého má rád.

Krásné Vánoce.
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K Vánocům patří i jejich typická
vůně. Vůní Vánoc je hned několik.
Typickou vůní je myrha a kadidlo,
kterými se nechávaly provonět
kostely a chrámy, ale také je
používali boha� lidé a králové. Na
rozžhavené uhlí se často pokládala
pryskyřice, která také vydávala
příjemné vůně. Vykuřování chrámů
se stalo zvykem, který se začal
prak�kovat i u nás. Díky tomu pak
vznikaly fran�šci, purpury a jiné
vonné tyčinky, které si mohli dovolit
i obyčejní lidé. Myrha i kadidlo byly
velmi drahé a tak si obyčejní lidé
doma pálili smolu nebo jehličí.

Kadidlo se vyrábí z kadidlovníku
pravého. Ten pochází z Arábie

a východní Afriky. Nejlepší kadidla
pochází přímo ze Somálska.
Kadidlovník a jiné pryskyřníkovité
rostliny u nás můžeme vidět pouze
ve sklenících. Jsou náročné na své
pěstování.

Myrha vonná se získává
z myrhovníku pravého. Jde
o rostlinu, která roste planě a to
hlavně v oblas� západního pobřeží
v Arábii. Svou podobu mění do
trnitého keře a může připomínat
trnku. Když se kůra tohoto keře
naruší, vytéká z ní olejovitá,
poloprůsvitná, světle hnědá
pryskyřice, která na vzduchu tuhne.
Vůně této pryskyřice je
terpentýnová s nahořkle kořenovou
chu�. Myrhu měli lidé rádi už ve
starověku, kdy ji využívali hlavně
v lidovém léčitelství. Myrha byla
určena zejména k podpoře chu�
k jídlu, ke správnému trávení,
k odhleňování, ke kloktání, na vředy
a dokonce se z ní dělaly i pomády na
vlasy. Myrha se pálila v chrámech
a světských obydlích. Dokonce se
používala i k balzamování mrtvých.
Také se jí říkalo balsamovník
myrhový. I dnes se myrha užívá
hojně v kadidlových směsích, aby na
Vánoce provoněla všem byt.

Jalovec se užíval často jako zdroj
vůně. Když byla vůně čerstvá a to
jak z jehličí a pryskyřice, krásně
dokázala provonět byt. Mezi
chudými lidmi se jehličí pálilo na
kamnech a nechával se jimi
provonět příbytek. Často se takto
užíval právě jalovec a to jeho plody.
Z těch se dokázaly získávat i silice
a vyráběla se tak kořalka borovička,
která je původem z jalovce.
Lidé si spojují Vánoce s různými

vůněmi. Někteří je spojují s vůní
cukroví a perníčků, jiní s vůní jedle,
nebo borovičky. A jaká vůně je ta
vaše?
Ať Vám letošní Vánoce opět

krásně voní. Užijte si vánoční rituály
Vaší rodiny nebo i nějaký nový
přidejte. Zkuste upéct vánočku
nebo perníčky. Projděte se k lesu
a ozdobte stromek dobrotami pro
zvířátka (jablíčka, lojové koule,
mrkev aj). Ozdobte Váš domov
větvemi chvojí. Možnos� je mnoho.
Nezapomeňte však ve všech těchto
rituálech zapojit i Vaše dě�, které si
odnesou vzpomínky na vánoční
vůně a zvyky do svého dospělého
života a budou je dále v rodině
předávat.

• První datované vánoční oslavy
sahají do roku 521 do
oblas� Británie.

• Rekord v nejvyšším vánočním
stromku drží město Washington,
které v roce 1950 postavilo
vánoční strom měřící 68 metrů.

• Na Vánoce se původně
stromeček zavěšoval vzhůru
nohama.

• Vánoční stromky v Německu byly
původně z barveného husího
peří.

• Tradiční vánoční pokrm smažený
kapr je rela�vně nový recept,

který vlastně pochází z kuchařky
Magdaleny Dobromily Re�gové
z 19. stole�.

• V Japonsku jsou typickým jídlem
podávaným na vánoce kuřata
z řetězce KFC.

• Vánoční pochoutka v Grónsku je
Alka naložená po dobu půl roku
v tulení kůži, kde hnije.

• V předvánočních nákupech je
každou vteřinu prodáno 28 sad
stavebnice LEGO.

• Na Novém Zélandu jsou na
vánoční svátky zakázané televizní
reklamy.

• V Řecku, Itálii, Španělsku
a Německu mají pracovníci
pracující v tento svátek nárok
na mzdu ve výši měsíčního
příjmu.
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Pozemkové úpravy jsou
procesem, který uspořádává
vlastnické vztahy a vytváří novou
digitální katastrální mapu. Jedná se
mul�funkční nástroj pro
dlouhodobý a trvale udržitelný
rozvoj území, který jako jediný v ČR
komplexně řeší venkovský prostor
včetně realizací veřejně
prospěšných staveb.

Pozemkové úpravy jsou
zpracovávány především podle
zákona č.139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů. Dále se řídí
prováděcí vyhláškou č.13/2014 Sb.
o postupu při provádění
pozemkových úprav a náležitostech
návrhu pozemkových úprav.
Proces pozemkových úprav lze

rozdělit do čtyř fází:
•zahájení řízení - pokud se pro
pozemkové úpravy vysloví
vlastníci pozemků nadpoloviční
výměry zemědělské půdy
v dotčeném katastrálním území

•přípravné práce – průzkum území
a analýza území z pohledu
morfologie, hydrologických
poměrů, půdních či erozních
poměrů; provádí se geode�cké
zaměření skutečného stavu
terénu; stanoví se obvod
pozemkových úprav a soupis
nároků jednotlivých vlastníků
včetně ocenění pozemků

•návrhové práce – na základě
zaměření skutečného stavu
území a provedených analýz se
navrhne tzv. plán společných
zařízení, který tvoří základní
kostru území, tj. polní cesty,
pro�erozní, pro�povodňová
a ekologická opatření; do této
kostry je dále umísťováno nové
uspořádání pozemků, které je

projednáno s vlastníky
a dotčenými orgány státní správy

•realizační práce – po
odsouhlasení návrhu nového
uspořádání pozemků vlastníky je
vytvořena nová digitální
katastrální mapa jako podklad
pro obnovu katastrálního
operátu; po dokončení
pozemkové úpravy má každý
vlastník nárok na vytyčení nově
navržených pozemků.

V případě, že nenastávají
v průběhu řešení výraznější
komplikace, trvá řízení
o pozemkových úpravách zhruba
čtyři roky. Plán společných zařízení
je stěžejním dokumentem celé
pozemkové úpravy. Právě v něm je
možné navrhnout celou řadu prvků
a opatření plnících veřejný zájem,
která lze rozdělit na :
•opatření ke zpřístupnění
pozemků – polní nebo lesní cesty,
mostky, propustky, brody,
železniční přejezdy

•opatření pro�erozní – ochrana
vodních toků, vodní nádrže,
ochrana zastavěných čás� obce
před nežádoucími účinky eroze,
podpora retence vody v krajině a
to vše s ohledem na požadavky
a možnos� zemědělské výroby

•organizační opatření – ochranné
zatravnění a zalesnění, tvar

a velikost pozemků, pásové
střídání plodin, pro�erozní směr
výsadby aj.

•agrotechnická opatření – výsev
do ochranné plodiny a strniště,
zatravnění meziřadí, ponechání
posklizňových zbytků, bezorebné
se� aj.

•technická opatření – záchytné
a svodné průlehy či příkopy,
pro�erozní meze, stabilizace
drah soustředěného odtoku,

zasakovací pásy, sedimentační
nádrže, terasy, větrolamy aj.

•opatření vodohospodářská
a k ochraně a tvorbě životního
prostředí – vodní nádrže suché
nebo se stálým zadržením vody,
revitalizace vodních toků,
ochranné hráze, rybníky, úpravy
vodních toků apod.

Plán společných zařízení musí být
v souladu s územním plánem obce.
Pokud není v souladu, stává se
návrhem aktualizaci nebo změnu
územního plánu. Pokud je nutné
pro společná zařízení vyčlenit
nezbytnou výměru půdního fondu,
použijí se nejprve pozemky ve
vlastnictví státu a potom ve
vlastnictví obce. Zpracovaný plán
společných zařízení je předložen
zastupitelstvu obce ke schválení
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a dotčeným orgánům státní správy
k uplatnění připomínek.
Zastupitelstvo obce definuje
priority následných realizací
navržených opatření.

Komplexní pozemkové úpravy
jsou silným nástrojem při řešení
retence (zadržování) vody
v krajině, protierozní
a protipovodňové ochrany a také
v boji proti suchu. Nicméně je
nutné mít na zřeteli, že
významnou roli zde sehrávají
i zemědělci, kteří mohou
způsobem hospodaření vodní
režim krajiny ovlivnit pozitivně,
ale také negativně. Každé
opatření má své limity i z hlediska
účinnosti.

•upřesnění vlastnictví pozemků co
do výměry i polohy

•možnost scelení pozemků a jejich
bezplatné vytyčení v terénu

•úprava tvaru pozemků
•možnost reálného rozdělení
spoluvlastnictví

•zpřístupnění pozemků
vytvořením sítě polních cest

•zvýšení tržní ceny pozemků
•možnost zahájení užívaní svých
pozemků

•(před pozemkovou úpravou
nepřístupných)

•ukončení za�mního užívání cizích
pozemků

•uzavření nových nájemních
smluv na již zcela přesnou
výměru jednotlivých parcel

• lustrování pozemků
•vyšší efek�vita využi� pozemků
včetně stabilizace jejich užívání

•vytyčení lesních pozemků
(v případě jejich řešení
v pozemkových úpravách)

•zprůhlednění vlastnických vztahů
k pozemkům

•vymezení původního církevního
majetku ze státní půdy

•dohledání doposud nezapsaného
obecního majetku a jeho
op�mální rozmístění v kontextu
s veřejně prospěšnými záměry
v krajině

•převedení většiny pozemků
pod navrženými

•společnými zařízeními
do vlastnictví obce, což vede
ke zjednodušení jejich budoucí
realizace

•realizace prvků společných
zařízení pozemkovým úřadem ze
státních prostředků nebo zdrojů
EU přecházejí do majetku obce,
pokud není stanoveno jinak

•snížení pohybu zemědělské
techniky uvnitř obce v důsledku
realizace polních cest kolem obcí
v rámci schválených
pozemkových úprav

•všestranné využi� vybudovaných
polních cest např. jako cyklotras
a �m zatrak�vnění oblas�
pro turis�ku

•vyřešení neškodného odvedení
povrchových vod a ochrany
území před záplavami pomocí

realizace pro�erozních
a vodohospodářských opatření

•zvýšení ekologické stability
a pestros� okolní krajiny
v důsledku výsadby místních
prvků ÚSES

•zjednodušení a zlevnění
zpracování územního plánu obce

•konkre�zace některých prvků dle
platného územního plánu až
na úroveň jednotlivých parcel

•nové uspořádání pozemků tak,
aby byly přístupné a zemědělský
využitelné i po realizaci výstavby
obchvatů obcí, silničních
a železničních koridorů

•obnova katastrálního operátu
•vznik digitální katastrální mapy
•promítnu� skutečného stavu
do katastru nemovitos�
a odstranění nesouladů

•přesné výměry jednotlivých
parcel

•odstranění parcel zjednodušené
evidence (tzv. PK parcel)

•zahuštění polohového bodového
pole

•odstranění bezprizorních parcel
•dořešení doposud
nedokončeného scelovacího
řízení a přídělového řízení

•vyřešení duplicitních vlastnictví
•dohledání dosud neznámých
vlastníků, případně dědiců
zemřelých vlastníků

•oprava případných nesprávných
údajů o vlastnících nemovitos�

VOS, a. s. představila na valné
hromadě akcionářům výsledky
hospodaření roku 2018. Společnos�
se daří, i v loňském roce zůstala
v zisku, který činil 5,4 milionů korun
před zdaněním. Provozní zisk
společnos� byl 10,8 mil. Kč.
Dobrého hospodaření dosáhla díky

meziročnímu nárůstu prodeje pitné
vody o 7 % i nárůstu prodeje
stočného o 4 %. Podobně jako
v minulos� byly vynakládány
značné finanční prostředky na
obnovu a opravy vodárenské
infrastruktury a byly započaty větší
plánované projekty modernizace
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Od 1.1.2021 vešel v platnost
nový zákon o odpadech, který na
obce klade povinnos� týkající se
třídění odpadů a stanovuje celkem
přísné limity na vytřídění
komunálních odpadů (dále jen KO)
v černých popelnicích připadajících
na 1 občana na rok. Povolené limity
množství vytříděného odpadu
v černých popelnicích na osobu/rok
budou v nejbližších letech každý rok
klesat a zároveň bude stoupat cena
za uložení 1t KO na skládkách
(viz. tabulka). Pokud nedodržíme
zákonem stanovené limity na
osobu/kg/rok a budou překročeny,
pak obec zapla� navýšenou
(tzv. penalizovanou) cenu za uložení
KO na skládce. Nezbývá, než se

snažit důsledně třídit odpad.
Děkujeme občanům, že se do
třídění ak�vně zapojují. Je to vidět

z celkových přehledů množství
vytříděných odpadů, které obec
dlouhodobě zpracovává.

Od příš�ho roku zavede obec
pytlový sběr papíru od domu tak
jako u plastů. Tento způsob sběru
odpadů se ukázal jako velmi
přínosný, občané skutečně vytřídí
více odpadu a sníží �m množství
odpadu v černé popelnici. Zároveň
občané třídí doma a pytle pouze
dají v den svozu před dům.

Občané obdrží od obecního
úřadu pytle na svoz papíru
současně s pytli na plasty. Pytle
s papírem budou sváženy 1x za
měsíc. Termíny svozu papíru budou
občanům včas oznámeny. Stejně
jako termíny svozu plastů je také
najdete v kalendáři na stránkách
obce.

V roce 2022 dojde k nárůstu
nákladů za svoz směsného
komunálního odpadu v rozmezí 6,6
až 7,8 % a za svoz separovaných
(tříděných) odpadů ve výši 3,1 %.
Recyklační poplatek za 1t plastu se
sníží z 1 630 Kč na 758 Kč.
Recyklační poplatek za papír, který
byl fakturován v době, kdy nebyl
odbyt na vytříděný papír, byl
zrušen, protože situace na trhu
s tříděným papírem se v průběhu
roku změnila. Zavedení pytlového
sběru plastu sice navyšuje celkové
náklady na svoz KO cca o 50 000 Kč
ročně, ale přináší obci bonus ve
formě zvýšené odměny za třídění
KO od společnos� EKO-KOM. Tuto

odměnu obec vždy celou promítne
do výpočtu místního poplatku za
svoz odpadu a �m sníží celkové
náklady pro výpočet výše poplatku.
Tato odměna celá patří občanům,
protože se ak�vně zapojují do
zavedeného systému třídění v obci
a mají tak možnost vytřídit téměř
veškerý komunální odpad. Obec
smluvně zajis�la možnost celoročně
využívat též Sběrný dvůr v Hořicích.
Obec uzavřela se svozovou

firmou Marius Pedersen a.s.
Dodatek Smlouvy na svoz odpadu
ve smyslu změny fakturace.
Doposud byl svoz KO fakturován
paušální částkou stanovenou
poplatkem/občan/rok krát počet
obyvatel obce. Obec však neznala
skutečné množství svezeného KO ze
svého území. Firma sveze během

ROK LIMIT
1 os/kg/rok

POPLATEK za 1t
KO do limitu

POPLATEK za 1t
KO nad limit

2021 200 kg 500 Kč/t 800 Kč/t
2022 190 kg 500 Kč/t 900 Kč/t
2023 180 kg 500 Kč/t 1 000 Kč/t
2024 170 kg 500 Kč/t 1 250 Kč/t
2025 160 kg 500 Kč/t 1 500 Kč/t
2026 150 kg 600 Kč/t 1 600 Kč/t
2027 140 kg 600 Kč/t 1 700 Kč/t
2028 130 kg 700 Kč/t 1 800 Kč/t
2029 120 kg 700 Kč/t 1 850 Kč/t

rok 2021 - 118 700 Kč - jedna nádoba na domácnost, vytřídění plastů
rok 2020 - 94 724 Kč
rok 2019 - 94 921 Kč
rok 2018 - 86 438 Kč - zavedení pytlového svozu plastu

rok 2017 - 73 859 Kč
rok 2016 - 63 917Kč
rok 2015 - 54 258 Kč
rok 2014 - 70 247 Kč
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během dne několik obcí najednou
a celkové množství KO za daný den
dělí součtem známek na popelnice,
které předala obcím na začátku
daného roku. Množství KO
vykazované firmou ve čtvrtletních
výkazech bylo nepřesné. Doposud
to ničemu nevadilo, ale od
letošního roku, kdy je stanoven limit
200 kg KO na občana/rok, je nutné
znát skutečnou váhu KO za obec.
Od roku 2022 bude firma vážit

celkové množství KO svezené
pouze z naší obce (zváží přímo
váhou na vozidle) a bude
fakturovat na základě stanovené
ceny za svoz 1t KO.
V minulos� byl vznesen dotaz,

kdy obec zavede systém vážení
očipovaných popelnic, aby občané

pla�li pouze své zvážené skutečné
množství KO, které odloží do černé
popelnice. Tento systém zavádí
většinou města, která mají své
technické služby a ty službu
provedou. Pokud mají prostor,
obslouží touto službou někde i své
okolní obce. Jde o systém, který je
náročný finančně (technika, lidé,
čipy, nádoby) a časově (obsluha
potřebuje více času při svozu
nádob). Svozové firmy nemají
v současné době dostatečné
množství techniky vybavené pro
zajištění takové služby, postupně ji
pořizují, ale za�m jsou schopné ji
provádět pouze ojediněle.

Na závěr připomínáme, že
součás� poplatku za svoz odpadu
není pouze množství odpadu

v černé popelnici. Poplatek musí
zahrnout veškeré náklady za celý
obecní systém třídění a likvidace
odpadů a za služby Sběrného dvora
v Hořicích. Nezapomínejte třídit
bioodpad z kuchyně do domácích
kompostérů. Tento odpad je mokrý,
těžký, navyšuje tonáž svezeného KO
a do černé popelnice nepatří.
Kuchyňský olej odkládejte do
nádoby u Jednoty, ne do dřezu
a pak na ČOV. Tuky všeobecně se
v potrubí usazují a na ČOV a zvyšují
náklady za čištění nátoku ČOV, které
pla�te ve stočném.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE.

BONUSY pro občany:
• pytlový svoz plastu - pytle ZDARMA
• NOVĚ pytlový svoz papíru od domu - pytle ZDARMA
• možnost třídit tex�l a drobný elektroodpad

(není povinnost obce)
• možnost vytřídění směsných komunálních odpadů

v maximální míře v obci

Poplatek za stočné na rok 2022 je stanoven na základě
skutečných nákladů na provozování kanalizace v roce
2021.
Občané uhradí dle směrného čísla stanoveného
zákonem 35 m³/osobu/rok.
Cena za 1m³ je ve výši 31,43 Kč/1m³ Kč.

Počet pytlů na PLAST A PAPÍR na domácnost :
PLASTY– 40 ks /rok
PAPÍR – 15 ks/rok

Občané si mohou na OÚ do konce března sjednat splátkový kalendář a rozložit úhradu na více splátek.

Stočné je splatné do 31.3. 2022Poplatek je splatný do 31.3. 2022

600 Kč - osoby nad 15 let hlášené v obci
300 Kč - dě� ve věku 0 - 15 let hlášené v obci
600 Kč - nemovitost, kde není nikdo hlášen

k trvalému pobytu

100 Kč - KAŽDÝ PES 3. LEDNA
31. LEDNA
28. ÚNORA
28. BŘEZNA

28. DUBNA
23. KVĚTNA
20. ČERVNA
18. ČERVENCE

15. SRPNA
12. ZÁŘÍ
10. ŘÍJNA
7. LISTOPADU
5. PROSINCE

1 100 Kč - za každou osobu skutečně žijící v
nemovitos�

1 100 Kč - za objekt, kde nikdo celoročně nežije
(tzv. rekreační)

Splatný do 31.3. 2022
PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD JSOU ZDARMA.

!
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Obec letos pořídila pro domácnos�
100 ks domovních kompostérů
z Operačního programu životní
prostředí. V současné době má
obec ještě několik kompostérů
volných a nabízí je občanům.
Zájemci, kteří od obce nezískali
kompostér v první ani v druhé vlně
pořizování kompostérů, se mohou
přihlásit na OÚ a kompostér získají

zdarma.
Obec začátkem roku 2022 předá do
všech domácnos� brožuru
s informacemi, jak správně
kompostovat. Občanům, kteří si
letos převzali kompostér, byla
brožura již předána. Další informace
o kompostování získají zájemci na
webu kompostuj.cz.

Pozorní občané si jistě všimli, že se
v naší obci objevil Z-BOX. Nachází se
u prodejny Jednoty. Obec umožnila
firmě Zásilkovna umís�t na území
obce samoobslužné výdejní místo,
tzv. Z-BOX, který je od 22.11.2021
v provozu a to 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu. Z-BOX má v sobě
zabudovanou technologii, která
využívá propojení Bluetooth
a aplikace “ Zásilkovna“ v chytrém
mobilním telefonu. Tuto aplikaci si
musí zákazník stáhnout do telefonu,
jinak nebude Z-BOX spolupracovat.
Z-BOX vydá pouze zaplacenou

zásilku a v boxu může být uložena
(nevyzvednuta) po dobumaximálně
dvou dnů. Pokud budete
objednávat zboží na e-shopu,
vyberete možnost doručení
Zásilkovnou a zadáte místo Dobrá
Voda u Hořic. Maximální velikost
zásilky je dána velikos� největší
skříňky Z-BOXu, tj. 32×44×60cm
(hloubka).
Zásilkovna nabídne v průběhu roku
2022 další službu, tzv. „Mezi námi“,
která umožní fyzickým osobám také
pomocí Z-BOXu balíčky odesílat.

Už v září příš�ho roku začne ze
zákona pla�t zákaz vytápět starými
kotli na uhlí nebo dřevo, které
nedosahují alespoň 3. emisní třídy.
Ministerstvo životního prostředí na
jejich výměnu poskytuje od roku
2015 tzv. kotlíkové dotace. Po
dočerpání prostředků ve všech
krajích měly kotlíkové dotace
v letošním roce skončit,
Ministerstvu životního prostředí se
však podařilo v Evropské komisi
vyjednat další prostředky na
pokračování tohoto velmi
úspěšného programu. Domácnos�
díky tomu dostanou poslední
možnost k výměně starého kotle

s dotací ještě před jejich zákazem.
Kotlíkové dotace budou

pokračovat až do roku 2022. Nově
se soustředí i na domácnos�
s nižšími příjmy, kterým nabízí
možnost získat až 95% dotaci na
výměnu starého kotle. Možnost
vyměnit si kotel s dotací ale stále
mají i ostatní domácnos�, ty
dostanou na výměnu až 50 %.
Ministerstvo životního prostředí
zveřejnilo základní parametry
pokračování kotlíkových dotací.
Domácnos� si tak budou moci
požádat o dotace maximálně do
1. září 2022, kdy začne pla�t zákaz
provozu starých neekologických

kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již
v roce 2012. Každý, kdo si o dotaci
požádá a splní podmínky, dostane
peníze na výměnu kotle, slíbil
ministr Brabec. Navíc �, kteří si
o dotaci požádají a doloží to
úřadům, nebudou v případě
kontroly po 1. září 2022 pla�t sankci
za nevyměněný kotel a dostanou
další rok na jeho výměnu bez
finančního pos�hu.
Domácnos� s nižšími příjmy

nadefinovaloMinisterstvo životního
prostředí na základě modelu
Agentury pro sociální začleňování.
Domácnost, kde jeden člen
domácnos� vydělal v roce 2020
maximálně 170 900 Kč čistého
příjmu, bude mít možnost si
požádat o kotlíkovou dotaci s 95%
podporou. Výdělky dě� se považují
vždy za nulové a nesledují se, za
každé dítě se však zvyšuje příjem
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Už v září příš�ho roku začne ze
zákona pla�t zákaz vytápět starými
kotli na uhlí nebo dřevo, které
nedosahují alespoň 3. emisní třídy.
Ministerstvo životního prostředí na
jejich výměnu poskytuje od roku
2015 tzv. kotlíkové dotace. Po
dočerpání prostředků ve všech
krajích měly kotlíkové dotace
v letošním roce skončit,

Ministerstvu životního
prostředí se však podařilo
v Evropské komisi
vyjednat další prostředky
na pokračování tohoto
velmi úspěšného
programu. Domácnos�
díky tomu dostanou
poslední možnost k
výměně starého kotle
s dotací ještě před jejich
zákazem.
Kotlíkové dotace

budou pokračovat až do
roku 2022. Nově se
soustředí i na domácnos�
s nižšími příjmy, kterým
nabízí možnost získat až

95% dotaci na výměnu starého
kotle. Možnost vyměnit si kotel s
dotací ale stále mají i ostatní
domácnos�, ty dostanou na
výměnu až 50 %. Ministerstvo
životního prostředí zveřejnilo
základní parametry pokračování
kotlíkových dotací. Domácnos� si
tak budou moci požádat o dotace
maximálně do 1. září 2022, kdy

začne pla�t zákaz provozu starých
neekologických kotlů, o kterém bylo
rozhodnuto již v roce 2012. Každý,
kdo si o dotaci požádá a splní
podmínky, dostane peníze na
výměnu kotle, slíbil ministr Brabec.
Navíc �, kteří si o dotaci požádají a
doloží to úřadům, nebudou v
případě kontroly po 1. září 2022
pla�t sankci za nevyměněný kotel a
dostanou další rok na jeho výměnu
bez finančního pos�hu.
Domácnos� s nižšími příjmy

nadefinovaloMinisterstvo životního
prostředí na základě modelu
Agentury pro sociální začleňování.
Domácnost, kde jeden člen
domácnos� vydělal v roce 2020
maximálně 170 900 Kč čistého
příjmu, bude mít možnost si
požádat o kotlíkovou dotaci s 95%
podporou. Výdělky dě� se považují
vždy za nulové a nesledují se, za
každé dítě se však zvyšuje příjem
celé domácnos� o stanovený
maximální strop 170 900 korun. To
znamená, že na 95% dotaci tak
dosáhne například čtyřčlenná
domácnost složená ze dvou dě�

a dvou dospělých, kde oba rodiče
(nebo jen jeden z nich) vydělali
v roce 2020 dohromady ne více než
683 600 Kč čistého příjmu za celý
rok. Domácnos� složené čistě z
důchodců pobírajících starobní
nebo invalidní důchod 3. stupně
mají na 95% dotaci automa�cky
nárok, samozřejmě pokud splní
další (technické) podmínky
stanovené programem. Žadatelé
budou mít navíc možnost získat
prostředky na výměnu kotle již před
její výměnou – tzn. například
zálohovým financováním ze strany
krajských úřadů.
Ostatní domácnos� si budou

moci požádat o až 50% dotaci na
výměnu kotle v programu Nová
zelená úsporám. Zde si žádost může
podat každý bez prokazování výše
příjmů po splnění technických
podmínek programu. V NZÚ si navíc
může žadatel nakombinovat různá
ekologická opatření (např. výměnu
zdroje a zateplení objektu) a získat
tak vyšší celkovou dotaci. Dotace

Jedná se o jedinečnou a časově
omezenou nabídku lidem, kteří
jsou v exekuci s dluhem
u veřejnoprávních oprávněných
subjektů (věřitelů). Jde o nabídku
odpuštění úroků, penále či pokut
při jednorázovém zaplacení dlužné
jis�ny a nákladů exekutorovi ve
výši 908 Kč (poplatek + DPH).

Tzv. „milos�vé léto“ nabylo
účinnos� 28. října 2021 a bude ho
možné využít do 28. ledna 2022.
Máte dluhy vůči městu nebo dluh
u zdravotní pojišťovny, Českého
rozhlasu, České televize, městských
dopravních podniků, ČEZu, nebo
u jiných právnických společnos�
s většinovým podílem státu a vaše
dluhy jsou již v exekuci?

Mohlo by pro vás být tzv.
„milos�vé léto“ řešením?
Kontaktujte nás, domluvte si s námi
schůzku a společně zjis�me, zda
splňujete zákonné podmínky pro
využi� této jedinečné příležitos�.

Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř 731 598 850, 703 855 728
Trutnov 739 685 113
Dvůr Králové nad Labem, Hořice 703 855 728
Vrchlabí, Hos�nné 731 036 324
Email: poradna.sp@charitadk.cz
Bc. Jana Mikásková, Dis., vedoucí služby www.charitadk.cz
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Rekonstrukce školních toalet

Akce „Hurá prázdniny“ Akce „Hurá prázdniny“

Rybářská brigáda Rybářská brigáda

Vítání občánků Vítání občánků

Rekonstrukce školních toalet



Číslo 2/2021
Dobrovodský zpravodaj

www.dobravodauhoric.cz oudobravoda@�scali.cz

Dobrovodský ZPRAVODAJ, vydává Obecní úřad Dobrá Voda u Hořic, MK ČR E 17454

10

91 let
91let

Josef Střihavka
Josef Tonar

12.8.2021
19.10.2021

Z DŮVODU VÝVOJE EPIDEMIE COVID-19 JE PLESOVÁ SEZÓNA ZRUŠENA

Blahopřejeme k životnímu výročí

70 let Miloš Trnavský
Josef Doležal
Bře�slav Holšán

75 let Hana Menčíková
Ladislava Dudková

Slávka Vancová
Jana Menclová

80 let Alena Drašarová
Jaroslava Fléglová
Josef Kvasnička

85 let Josef Stejskal
Zdenka Horáková
Karel Šnajdr

91 let Josef Bezvoda

OBECNÍ ÚŘAD BUDE UZAVŘEN Z DŮVODU DOVOLENÉ

22.12.2021 – 31.12.2021
V naléhavém případě volejte starostku – mobil – 724 180 092


