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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Ohlédnutí za vydařeným plesem
V pořadí již 5. Starkočský ples se
konal v pátek 7. 2. 2014.
Dlouho dopředu byla místa k sezení v sále starkočské Sokolovny
vyprodána, což je vizitkou toho, že
ples si získal i v okolí velmi dobrou pověst a vyhlášená je též i půlnoční bohatá tombola, která nabídla celkem 40 hodnotných cen. Na
lístky do tomboly se dokonce tvořila fronta, chvílemi i beznadějná,
nakonec se ale na všechny zájemce
dostalo!
Aby se však ples mohl letos konat
v důstojném prostředí, bylo zapotřebí vymalovat sál. Přece jen poslední rekonstrukce sálu proběhla
již před pěti lety, což na stavu interiéru bylo už znát. Nebýt několika nadšenců (stále se opakující
jedna a ta samá jména, bohužel),
kteří provedli nezbytné „kosmetické úpravy“, včetně nové výzdoby
a následného úklidu, nebylo by
všechno tak reprezentativní, jak se
na vrchol takové kulturní události
ve Starkoči sluší a patří.
K tanci hrála stejně jako v loňském
roce skupina Akcent Chrudim, kte-

rá má neuvěřitelně pestrý repertoár
a trefila se tak do vkusu snad každého účastníka. Až do třetí hodiny
ranní nám takřka nedovolila opustit parket, vyjma několika občerstvovacích přestávek.
Na závěr mi dovolte jednu poznámku, kterou si prostě nemohu
odpustit. Týká se naprosto nevhodné volby oděvu některých návštěvníků, kteří naprosto podcenili vý-

znam takovéto kulturní akce v obci
(původně jsem chtěla i jmenovat,
ale pevně věřím, že se ti dotyční
poznají a zamyslí se pro příště více
nad volbou svého oděvu - týká se
pouze cca 4 mužů). Je to přece vizitka nás všech a dodržovat dress
code vyžadují pořadatelé na každé
významné akci všude na světě!
Takže nashledanou na příštím Starkočském plese. Magda Jiskrová

Nepřehlédněte !!
Vyvážení dřevního odpadu
Vedení obce žádá všechny obyvatele, aby při vývozu
dřevního odpadu nejezdili přes střed hřiště, ale po jeho
obvodu. Vyježděné koleje znesnadňují sekání plochy.
Velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad
V obci bude jako každý rok přistaven kontejner
na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Datum přistavení kontejneru: 6. 6. - 8. 6. 2014
Komunální odpad
Od 4. dubna je svoz komunálního odpadu každý pátek.
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Zprávy z radnice
Zde je výběr z usnesení Obecního zastupitelstva ve Starkoči
při posledním loňském zasedání
a při jednáních v I. čtvrtletí 2014.
Kompletní seznam všech přijatých usnesení je k dispozici na
Obecním úřadu Starkoč.
Zastupitelstvo obce Starkoč při
zasedáních mimo jiné schválilo:
- rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet byl zveřejněn na zákonnou dobu k připomínkám občanů
na úřední i elektronické desce.
Nebyla vznesena žádná připomínka. Rozpočet na rok 2014 byl
schválen se ztrátou 89 tisíc Kč.
Ztráta je kryta zůstatkem na běžném účtu obce, který vysoce překračuje schválenou ztrátu.
- zrušení DSO Doubravka s likvidací
Na členskou schůzi DSO Doubravka zastupitelé schválili zástup-

ce za obec Starkoč starostu Jana
Jiskru a dva zastupitele, Jaroslava
Brunera a Janu Prausovou, v reakci na návrh obce (starosty) Bílé
Podolí, kde bylo zjištěno, že doposud nebyl úředně zrušen Dobrovolný svazek obcí Doubravka,
který byl založen za účelem plynofikace obcí. Je nutné provést likvidaci tohoto subjektu. K tomuto účelu je třeba svolat členskou
schůzi DSO Doubravka.
- provedení kontroly pozemků
Zastupitelé uskuteční kontrolu
zaplocených obecních pozemků
a dohodli se, že v roce 2014 provedou důslednou revizi na Katastru nemovitostí v Kutné Hoře
a dořeší tak případný odprodej dotčených pozemků.
- finanční spoluúčast ve výši
maximálně 11 434 Kč s DPH
na opravu kostela Nanebevzetí
Panny Marie v obci Starkoč

Zastupitelstvo obce Starkoč vyjádřilo předběžný souhlas s vyčištěním
kostela Nanebevzetí Panny Marie
v obci Starkoč od holubího trusu a
vyčleněním finančních prostředků.
Souhlas je podmíněn provedením
záchranných prací, hlavně zasíťováním okenních výplní proti dotěrným holubům.
Starosta požádal zastupitelstvo
o finanční spoluúčast obce Starkoč
ve výši 11 434 Kč z celkové částky
101 434 Kč v případě kladného vyřízení dotace z Ministerstva kultury
ČR prostřednictvím MěÚ Čáslav.
Jde o odstranění nesoudržné omítky
(nebezpečí padání), opravu střechy
(zatékání) a umístění sítí do okenních výplní. V případě, že se tyto
základní kroky uskuteční, navrhuje dále starosta, aby zastupitelstvo
schválilo finanční prostředky kolem
cca 25 - 30 tisíc korun na vyčištění
kostela od holubího trusu.

Rekonstrukce staronového obecního úřadu se komplikovala
Zvýšené úsilí oproti původním
předpokladům museli starkočští
zastupitelé věnovat průběhu rekonstrukce bývalého a zároveň i
budoucího sídla obecního úřadu.
Nejprve bylo potřeba schválit provedení víceprací ve výši dvaačtyřicet tisíc korun v ceně bez DPH
na vybudování zvýšeného chodníku (ochozu) v zadní části objektu,
a poté k tomu ještě zpevnění venkovní omítky 233 m2 perlinkou s
par propustným lepidlem ve výši
31 261 Kč bez DPH. Zastupitelé
zplnomocnili starostu obce k podepsání dodatku smlouvy č. 2 se
zhotovitelem Atos s.r.o. na vícepráce v celkové výši maximálně
73 261 bez DPH.
Vzhledem k tomu, že zpracovaný
projekt nepočítal se zvednutím
terénu, bylo nutné v zadní části
ke sklípkům zhruba od poloviny
domu směrem k rybníku udělat
zvýšený chodník (ochoz) se zábradlím ve výšce cca 60 - 70 cm.
To si vyžádalo i štípané bednění

ve stejném stylu, jako jsou sloupky kolem rybníku.
Zhotovitel, firma Atos s.r.o., nabídla provedení zmíněných víceprací s položkovým rozpočtem
ve výši 42 000 Kč bez DPH. Fasáda se měla na návrh zhotovitele udělat, i vzhledem k větším
vrstvám omítek, zpevněná o perlinku s par propustným lepidlem
a povrchovou úpravou silikonovou omítkou tloušťky 1,5 milimetru. „Konzultoval jsem tuto
variantu s TDI a také jinými
odborníky, kteří skutečně doporučili perlinkou fasádu zpevnit,
ale silikonovou omítku nedělat.
Podle oslovených znalců postačuje provést pouze kvalitní silikonový nátěr a nabídku zhotovitele na 122 tisíc Kč bez DPH za
silikonovou fasádu s perlinkou
je možné odmítnout a přijmout
jen zpevnění perlinkou, které
je naceněno ve výše uvedeném
položkovém rozpočtu na 31 261
Kč bez DPH,“ komentoval situ-

aci starosta Jan Jiskra. Ten také
zastupitele na počátku března informoval o posunu v personálním
zajištění prováděných prací. „Po
několika urgencích u zhotovitele,
aby vyměnil subdodavatele stavby pana Kováče M., který měl
velké problémy už od listopadu
s dodržením termínů a placením
faktur, se ho konečně podařilo
ze stavby vyhodit,“ konstatoval
spokojeně starosta a doplnil, že
zhotovitel poslal na stavbu svoje
řemeslníky a požádal o prodloužení termínu k dokončení.
V zájmu zdárného a kvalitního
dokončení stavby a hlavně proplacení celé dotace zastupitelstvo
zplnomocnilo starostu obce k podepsání dodatku č. 3 se zhotovitelem, firmou Atos s.r.o., na prodloužení lhůty k dokončení stavby
do 30. 4. 2014 bez uplatnění penále. Tento termín již nelze prodloužit a je konečný.
V týdnu od 12. 5. 2014 je již objednána kolaudace stavby.
os
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Z historie obce
Pokračování z minulého čísla.

V roce 1741 až 1757, v době válečné, měl dvůr Starkoč pouze 18
krav, 12 jalovic, 7 prasat, 13 drůbeže, 510 matek ovcí, 48 jaloviny.
Byla veliká bída.
V době okolo roku 1783 měla osada Starkoč 41 domů, 50 rodin, 264
obyvatel, 5 usedlých (domovské
právo). Sotvaže se Starkoč počala
zalidňovat, již tu byl mezi obyvateli patrný rozdíl majetku. Bylo tu
asi 12 sedláků s celými statky a
nejméně o 6 chalup více a několik
domků bez polí. Byl tu trojí stav
obyvatelů, kteří spolu žili celkem
ve shodě bez hádek.
Starousedlíci se v roce 1830 usnesli, že strouha na návsi se rozšíří na
rybníček. Také postavili ze svých
prostředků kovárnu a tu pronajímali. Kovář dostal do pronájmu
i obecní pozemky a za to musil
starousedlíkům provádět práci
laciněji než ostatním. Kovárna
v roce 1865 vyhořela, byla však
znovu za 560 zlatých postavena
a rozšířena o pastoušku. Když začali hospodařit na polích i domka-

ři, museli kováři platit za stejnou
práci větší peníze. Dokud kovárna
nepotřebovala oprav, bylo dobře.
Ale když byla potřeba větší oprava, byly přirážky rozvrženy i na
domkaře, začaly nepokoje a spory. Teprve v roce 1901 vyvrcholil
desetiletý, bouřlivý spor mezi starousedlíky a domkaři rozsudkem
Nejvyššího správního soudu ve
Vídni ve prospěch domkařů. Od té
doby nesměli starousedlíci užívat
louky bezplatně, kovárna i louky
jsou majetkem obecním a všichni,
kdož kováře potřebují, platili za
tutéž práci stejně.
V obci od roku 1870 fungovala Občanská záložna se 150 členy, svoji činnost však ukončila v
roce 1903. Působily zde oborové
spolky jako: Hospodářská beseda,
Hospodářské sdružení malozemědělců a domkařů, Svaz pěstitelů
čekanky apod. V obci působily
i spolky společenské: Sdružení
venkovské mládeže, Vzdělávací
spolek Havlíček.
Sušárna byla dlouhá léta druhou
dominantou obce. Založili ji J.

Krupička a Č. Ptáček. Položení
základního kamene 2. července
1885 byla velká událost v obci. Šel
na ni průvod občanů od hospody
Václava Pavlíka (nyní již zbouraná hospoda Vítkova). Tak vznikla
„První česká továrna na zužitkování ovoce“. Již v roce 1886 sušárnu koupilo místní sdružení 12
rolníků a sušárna dostala nový název: Bedřich Váša, Josef Volenec
a spol. Noví vlastníci sušili nejen
ovoce, ale i čekanku. Byla to surovina pro výrobu cikorky. V roce
1894 však sušárna přešla do rukou
jednoho majitele: Bedřicha Váši.
V listopadu roku 1908 sušárna vyhořela, ale roku 1909 byla znovu
postavena. Miloslav Váša převzal
sušárnu v roce 1925 a pokračoval
ještě dlouhá léta, až do poloviny
50. let. V roce 1980 se tam ještě
sušil chmel pro školní statek v
Čáslavi. V 90. letech však musela
být zbourána pro neutěšený stav.
Jaroslav Bruner
Volně zpracováno dle zbyslavské
farní a žehušické kroniky,
pokračování příště.

Hasičská sezóna začíná, jsme připraveni
„Do Nového roku s novým elánem!“ Přesně tímto mottem se
hodlá po celou sezónu řídit náš
dobrovolný hasičský sbor.
Po zimní odmlce, ve které se řešily
především organizační záležitosti
a kompletovalo vybavení, nastává
opět doba prospěšných prací a tvrdého tréninku. Jsme nesmírně rádi,
že se i tento rok rozrostl náš počet
o dalších 5 členů, k dnešnímu datu
je nás už 42. Dále došlo k doplnění hasičského výboru, pro upřesnění: starosta Zdeněk Crkal, místostarosta Jaroslav Pavlík, velitel
Michal Praus, hospodář Ladislav
Vraný, revizní rada Jana Prausová,
dalšími členy výboru jsou Milo-

slav Váša a Jan Maroušek.
Na letošní sezónu obec Starkoč
zakoupila nové dresy našim ženám a my plánujeme obléknout
i naše nejmenší, protože ti jsou
naší pýchou a především nadějí!
Přijďte nás proto podpořit při bojích mezi stále silnějšími soupeři.
Určitě Vás nezklameme, protože
slovo velitele platí a ten s důrazem
řekl: „Všechny naše týmy budou
více než připraveny.“
Počasí se umoudřilo,
a tak jsme šli na to
Ve středu 26. 3. se konala odložená hasičská brigáda. Ruce k dílu
přiložili i další dobrovolníci, takže nám šla práce hezky od ruky.

Na návsi se vysázely nové lípy
a podél kopce ke kostelu v dnešní
době již krásně kvetoucí japonské
třešně. Děkujeme Všem zúčastněným, a co víc si přát než, ať nám
i nadále ta naše vesnička hezky
vzkvétá.
Hana Opočenská

Společenská kronika
V březnu oslavily
Marie Hlaváčková,
Jaroslava Kuřátková
a Marie Rosslová
svá významná životní výročí.
Srdečně Všem gratulujeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví, štěstí
a dny prožité v radosti.
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Místní Sokol zdárně rozvíjí svoji činnost,
také díky tomu se zvýšil počet členů na 39
Vedle léta fungujícího
oddílu stolního tenisu
Sokol Starkoč zvažuje založení také oddílu
cyklistiky. Zatím vcelku
úspěšně prosperuje i oddíl všestrannosti, jehož
členky pod vedením paní
Čepelákové chodí pravidelně cvičit do sokolovny, a to každé úterý od
19. hodiny.
Není to pochopitelně
žádná atletika, sokolky
se chodí spíše trochu
protáhnout pro radost
a potom třeba chvíli posedět u skleničky - za odměnu. Cvičit se chodí už
od podzimu a je škoda,
že prvotní nadšení trochu opadlo. Z původních
patnácti se schází sedm
až osm žen.
Některé přestaly docházet, protože Sokol začal
od nového roku požadovat buď účast v organizaci, nebo poplatek
za jednorázové využití

sálu pro sportovní účely, který činí 20 Kč za
osobu a den. Ani sokolské členské příspěvky
nejsou přemrštěné, je
to 300 Kč za kalendářní

půjčí klíče od postranního vchodu a pak je opět
vrátí. Nejdůležitější však
je, že Sokol takto vydělané peníze použije opět
ku prospěchu nás všech.

rok. Tento poplatek se u
dětí a důchodců snižuje na 100 Kč. Členové
Sokola mohou využít
sál ke sportovním aktivitám i mimo otevírací
dobu sokolovny, a to
jednoduše tak, že si vy-

Úklid a otop zvládají
členové zabezpečit svépomocí. Malá část těchto
peněz je použita na hrazení úrazového pojištění
a autorských práv, které
se platí jako odvody Sokolu. Takže téměř celá

Úspěch starkočských stolních tenistů
Hráči našeho oddílu
stolního tenisu Sokol
Starkoč dosáhli v letošní sezóně velmi pěkných
výsledků.
V regionálním přeboru
obsadil starkočský tým
v dlouhodobé části třetí
místo a probojoval se do
vyřazovacích bojů o postup do vyšší soutěže. V
semifinále Starkočští vy-

řadili ve dvojzápase Sokol Čáslav C po výsledcích 9:9 a 10:2 a zamířili
tak do finále proti SKP
Olympia Kutná Hora B.
Finálová utkání s kutno-

horským soupeřem byla
naplánována na dva termíny v první polovině
dubna, tedy až na čas po
uzávěrce tohoto vydání
Starkočských listů.
O letošní úspěch se postarali tito stolní tenisté:
Pavel Kozák, Vladimír
Novák, Dominik Palát,
Michal Čakovský a Karel Čakovský.
red

částka je použita na dětské i veřejné akce, ale
hlavně na údržbu samotné sokolovny. Budovu je
nutné udržet v technicky
dobrém stavu, neboť je
to jediný prostor v naší
obci, kde se může zorganizovat větší akce. Proto
je hojně využívána pro
účely obecní i hasičské.
Za Sokoly bych Vás ráda
pozvala na tradiční cyklistický výlet k ústí řeky
Doubravy, který se bude
konat v neděli 27. dubna.
Sraz je v 10 hodin před
sokolovnou a nezapomeňte „buřtík s sebou“.
Terén je rovinatý, tempo
mírné a pan Procházka
nás bude zajišťovat se
svým doprovodným vozidlem, kterým na závěr
posbírá po příkopech
odpadlé cyklisty. Loňský
ročník se mimořádně vydařil a tak doufám, že i
letos nám bude počasí nakloněno. Jiřina Vášová

Pozvánky:
12. 4. Sběr železa
(Sbor dobrovolných
hasičů Starkoč)
19. 4. Maškarní ples
v sokolovně, účastníkům k tanci a poslechu
zahraje skupina Univerzum, vstupné 100 Kč
30. 4. Pálení čarodějnic
11. 5. Den matek

Vydává Obec Starkoč jako informační čtvrtletník. Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 21190.
Obsahovou náplň připravuje redakční rada ve složení: Jaroslav Bruner, Vladimír Dvořák, Petra Merunková, Hana Opočenská, Vladimír Košárek.
Kontaktní osobou redakční rady je Hana Opočenská, elektronická adresa pro posílání příspěvků: starkocskelisty@seznam.cz
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Komunální odpad ve Starkoči
Podle záznamů společnosti AVE
s.r.o., která v naší obci zajišťuje
svoz komunálního i separovaného
odpadu v roce 2012 a 2013, každý občan Starkoče vyprodukoval
lehce přes 400 kg odpadu, což, jak
vypovídá níže uvedená tabulka, je
až o 25% víc, než je průměr na
Čáslavsku. A důvod? Může jich
být i víc, ale bohužel jsme jednou
z mála obcí, která oficiálně ještě
netřídí bioodpad.
Nejvíce zastoupenou složkou
v popelnicích všude je kompostovatelný odpad a není důvod domnívat se, že je tomu v naší obci
jinak. Až 30 - 50% odpadu, který
se nachází v našich popelnicích,
POROVNÁNÍ
Směsný komunální
odpad - kg
Velkoobjemový
odpad - kg
Počet obyvatel
Průměr na jednoho
obyvatele - kg

je zkompostovatelný. Jedná se
o posekanou trávu, listí, větvičky,
shrabky ze zahrady, odpad z kuchyně atd. Vím, že tomu tak není
u všech a mnoho obyvatel má svůj
kompost, ale ověřená čísla i skutečnost rychle rostoucí provizorní
hromady trávy, jablek a dalšího na
hřišti ukazují na potřebu likvidace
bioodpadu i v naší obci.
Níže v souhrnné tabulce uvedená
čísla jednoznačně ukazují, proč
bychom měli řešit bioodpad ve
Starkoči, a navíc novela Zákona
číslo 185/2001 Sb. z roku 2013 o
odpadech nám od 1. 1. 2014 ukládá, že musíme bioodpad separovat. Z údajů v tabulce je také patr-

Starkoč Starkoč
2012
2013

Region
Čáslavsko
2012

Region
Čáslavsko
2013

44 324

51 326

7 733 090

7 347 130

3140

1660

64 331

71 780

118

131

25 064

25 125

402,24

404,47

311,10

295,28

ný trend, který je bohužel setrvalý
od roku 2009. Zatímco ve Starkoči
rok od roku stoupá průměr odpadu na jednoho obyvatele, v regionu (37 obcí na Čáslavsku) naopak
klesá. Více než polovina obcí totiž
již řeší separaci bioodpadu.
Už nyní jsme jednou z nejdražších
obcí v poplatcích a důvodem není
jen výše spoluúčasti obce, ale ve
Starkoči i množství komunálního
odpadu (KO) - viz tabulka.
Vzhledem k tomu, že máme
v podstatě pouze dvě možnosti
způsobu separace biodpadu, a jedná se bezesporu o velmi důležitou
záležitost s dopadem na všechny
obyvatele obce, rád bych dal občanům možnost, ať se sami vyjádří formou obecní ankety.
Varianty pro anketu jsou na další
stránce a anketní lístek k vyplnění
je samostatnou letákovou přílohou tohoto vydání Starkočských
listů, aby si každý mohl kdykoliv
zkontrolovat znění ankety a nemusel si anketní lístek pro odevzdání vystřihávat z novin.

Poplatek pro rok 2014 ve výši 680 Kč se ani jednou variantou nemění
Pro léta příští bych navrhnul zastupitelstvu, aby schválilo princip, že obec bude dotovat obyvatele částkou 25% z celkových
výdajů obce na odpad. Byla by tak
zaručena určitá kontinuita a cena
by korespondovala s vytříděným
množstvím a celkovým množstvím odpadu. Není ale, bohužel,
možné vycházet z čísel za předešlý rok. Musí se vycházet z čísel
ob rok. Poplatek pro rok 2015 by
se tak počítal z roku 2013 (zhruba
takto 887 - 25% = 665 Kč).
Do budoucna není jiná cesta, než
třídění bioodpadu. Vedle již zavedených třídění plastů, papíru a
skla se třídění biodpadu musí stát
nedílnou součástí našeho každo-

denního života. Od roku 2020 je
pravděpodobné, že skončí možnost skládek a budou jen spalovny, a je více než pravděpodobné,
že náklady na dopravu, a tím i
poplatky za komunální odpad, poCelkové náklady obce
Starkoč na KO
slevy za třídění - papír
plast
sklo
CELKEM
počet obyvatel + počet
rekreačních objektů
Náklady na obyvatele
a rekreační objekt

rostou závratným tempem nahoru.
Na závěr přidávám zpracovaná
čísla ohledně plateb za odpady
celkem za obec Starkoč v letech
2012 a 2013 - viz tabulka dole.
Jan Jiskra, starosta obce

2012

2013

184 893 Kč
3345,27 Kč
7462,10 Kč
1544,13 Kč
172 541,50 Kč

184 397 Kč
4196,15 Kč
12 714,35 Kč
2468,00 Kč
165 018,50 Kč

171

186

1009,01 Kč

887,20 Kč

3

4

Starkočské listy

Anketa k nezbytnému třídění bioodpadu
Vzhledem k nutnosti třídit do
budoucna bioodpad musí vedení obce rozhodnout, jakou
formou to bude prováděno. Korektní je, aby se k této důležité
věci mohli předem vyjádřit i
občané Starkoče. K tomu je připravena anketa s dvěma variantami řešení - A a B.
Anketní lístek je samostatnou
přílohou Starkočských listů a
jsou na něm uvedeny i instrukce
do kdy a kam je třeba anketní
lístky odevzdat.
Varianta A - hnědá
Obec zajistí přistavení svozových
nádob do každého domu zdarma a
každý bude sám separovat bioodpad v průběhu letních měsíců (duben - září). Tento bioodpad bude
svážen 1x za 14 dnů svozovou firmou. Dosavadní odvoz klasického komunálního odpadu (již bez

bio!!!) bude celoročně odvážen
1x za 14 dnů. V letních měsících
se tedy již nebude vozit komunální odpad 1x za týden, ale 1x za 14
dnů na střídačku s bio.
Varianta B - zelená
Vedení obce určí v obci nové místo vhodné pro svážení bioodpadu
od občanů tak, jako je dosud na
hřišti před obcí. Toto místo bude
řádně ohraničeno a zabezpečeno
dle zákona a bude vydána obecní
vyhláška o komunitním kompostování. Občané budou svůj bioodpad vozit na toto určené místo
a budeme skutečně kompostovat.
Obec dokoupí potřebné materiální
vybavení (štěpkovač atd.) a bude
si řešit vlastní kompost, bude-li
však o něj zájem, nebo se uzavře dohoda s okolními zemědělci a kompost jim bude předáván
k zaorání, což je nejekologičtější

způsob nakládání s bioodpadem.
I tuto variantu je ovšem nutné
podpořit snížením buď počtu svozů, nebo jiným omezením množství komunálního odpadu, tak aby
byl zajištěn tlak na třídění.

Co patří do bioodpadu!!

- zbytky jídel
- potraviny s prošlou lhůtou, odkládané bez obalu
- zbytky ovoce a zeleniny, slupky
- skořápky vajíček a ořechů
- rostlinný odpad ze zahrad (listí,
tráva, plevel, větve)

Do bioodpadu nepatří!

- maso, kosti
- uhynulá domácí zvířata
- oleje z potravin
- tekuté a silně mastné potraviny
- obaly od potravin (sklo, plasty,
plechovky)
jj

První představení obecní „multifunkční“ budovy č.p. 26
Tímto bychom Vám chtěli, i když
zatím jen na pláncích, představit
dispoziční řešení nového Obecního úřadu. Reálné představení by se
mělo uskutečnit v červnu 2014.
V přízemí objektu (plánek vlevo) se nachází centrální hala se
schodištěm do podkroví, ze které
se vstoupí do kanceláří Obecního
úřadu s kuchyňkou. V přízemí jsou
umístěny sociálky přístupné přes

chodbu nejen z haly, ale i zvenčí,
což bude využíváno při pořádání
obecních, kulturních a sportovních
akcí. Samozřejmostí je i bezbariérové WC pro invalidní občany,
dle platných norem pro veřejnou
budovu. Samostatný vstup má i
knihovna, dílna pro obecního zaměstnance, garáž pro SDH a technická místnost s kotelnou. Budova
je vybavena garáží pro zahradní

techniku a rovněž je zde i samostatná garáž pro zásahovou techniku požární ochrany. Zaměstnanec obce spolu s členy SDH zde
mají šatnu se sociálním zařízením.
V podkroví se nachází zasedací
místnost, dále jsou zde dvě klubovny pro spolkovou a zájmovou činnost + malý kabinet. I zde je umístěno sociální zařízení dle požadavků
norem pro veřejný sektor.
os

