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Vážení spoluobčané,
úvodem nového čísla obecního časopisu přijměte srdečné přání do nového roku
2011. Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti Vám i Vašim rodinám přeje obecní
zastupitelstvo. Od posledního čísla uplynulo již téměř čtvrt roku a tak Vás chceme
informovat o tom co se v obci událo, co nás čeká v nejbližší době a co se plánuje
v roce 2011. Věříme, že podpoříte připravované akce v obci, které nás mohou
více sblížit, obec zviditelnit a tím přispět k dobrému a spokojenému životu v místě
našeho bydliště.
František Melichárek, místostarosta

Z jednání obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo se schází pravidelně každé druhé pondělí v měsíci od 19
hodin. V případě potřeby je svoláno mimořádně. Od ustavující schůze se sešlo
dvakrát v roce 2010 a dvakrát v roce 2011. Bylo schváleno podání dvou žádostí o
dotace, dále schváleny místní vyhlášky o poplatcích ze psů, dodatek k vyhlášce o
výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu z domácností a schválena výše
poplatku pro uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst na místním hřbitově na
období 2011 až 2020, tj. na deset let. Dále byl projednán návrh na rozpočet obce
na rok 2011. Obec hospodaří zatím v rozpočtovém provizoriu a rozpočet se bude
schvalovat v březnu. Znění vyhlášek si můžete přečíst na veřejné desce obecního
úřadu nebo na webových stránkách obce.

Děkujeme, že třídíte odpad.
Naše obec je přihlášena do akce s tříděním odpadu „Čistá obec, čisté město“ a
proto se na vás obracíme o co nejšetrnější přístup k likvidaci odpadu vytvořeného
v našich domácnostech. Jedná se hlavně o obaly, které se doma hromadí po
nákupech a po konzumaci potravin. Jejich vytříděním se dostanou k dalšímu
využití a ekologickému zpracování. V obci jsou zatím čtyři kontejnery na tříděný
odpad. Jsou umístněny v prostoru u obecního úřadu a prodejny. Dva jsou na
plastové nádoby a pet lahve, nápojové krabice (po mléku, džusech apod.), odřezky
polystyrenu, výrobky z plastů (kbelíky, lopatky, hračky…), kelímky od jogurtů,
krabičky od pokrmových tuků. Zde je největším problémem, že ne všichni tyto
obaly sešlápneme a tím umožníme větší využití naplnění kontejneru. Hlavně
v létě se pak zdá, že nedostačují a jsou po týdnu již plné. Sešlapáváním
v kontejneru se zmenšení jeho objemu již nedosáhne. Proto Vás prosíme o

sešlápnutí obalů a pak jejich uzavření víčkem před odložením do kontejneru.
Pomůžete tím šetřit i náklady obce s tímto tříděním spojené. Ceny za odvoz
tříděného odpadu se pohybují kolem 200 Kč za jeden naplněný kontejner. Plasty se
odvážejí jednou za 14 dní. Další kontejner je na sklo, kde zatím netřídíme na bílé a
barevné, což provedou až na Technických službách v Jičíně. Zde odkládejte jen
skleněné nádoby a tabulové sklo. Nevhazujte porcelán, keramiku, kameny,
drátěné sklo, ausktosko a zrcadla. Od nového roku je pro občany připraven
kontejner, barvy modré. Zde odkládejte noviny , časopisy, letáky, kancelářský
papír, sešity a papírové obaly. Rovněž prosíme o složení krabic nebo jiných
papírových obalů. Pozor ! Papírové - voskované obaly „paky“ po mléku, džusech,
vínu a jiných potravinách patří do kontejnerů s plasty. Kontejnery se sklem a
s papírem budou odváženy po naplnění a nahlášení obcí TS Jičín. Tímto tříděním si
můžete vytvořit volný prostor ve Vašich „popelnicích“ pro další netříděný odpad.
Další tříděný odpad bude obcí zabezpečován jednou ročně. Jedná se o
elektrospotřebiče (ty musí být kompletní), ale těch se můžete zbavit i při
zakoupení nových u obchodníků, kde platíte peníze za likvidaci. Bez poplatků je
můžete odevzdat na sběrném místě v Jičíně, pokud nechcete čekat na sběr v obci.
Odděleně se bude shromažďovat nebezpečný odpad (jako jsou barvy, ředidla,
kyseliny apod.) a je zpoplatněn. Nevyužité léky můžete předat k likvidaci
v lékárnách. Železný odpad Vám odvezou po vyhlášení sběru hasiči. Bio odpad
zatím doporučujeme likvidovat kompostováním. Obec nemá veřejné skládky ani
sběrný dvůr.

Dodatek č.1/2010 k vyhlášce č.1/2006 za svoz komunálního
odpadu.
Tímto dodatkem je určen poplatek za svoz popelnicové nádoby o objemu 110 a 120
litrů jednou za 14 dní a na rok 2011 činí 1200 Kč s vlastní nádobou.. V případě, že
nemovitost (chalupářská) nemá popelnicovou nádobu uhradí poplatek 550 Kč za
10 ks pytlů s logem svozové firmy (TS Jičín).
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu na rok 2011 můžete uhradit na
obecním úřadě v úředních hodinách každé pondělí od 17 do 19 hodin do
konce března 2011 , nebo v sobotu 19. března 2011 od 8 do 10 hodin. Částku
1200 Kč lze uhradit ve dvou částkách po 600 Kč. Druhá je splatná do 30. června
2011. Nemovitostem s jedním trvale bydlícím občanem je umožněn svoz 1 x 28dní
za poloviční částku ve výši 600 Kč v případě, že nádobu nenaplňují . Totéž se
vztahuje na chalupářské nemovitosti. Jakékoliv změny jsou majitelé nemovitostí
povinni nahlásit do konce února 2011. V případě, že máte popelnici rozbitou, je
nutné si pořídit novou. Obec Vám ji na požádání může zajistit u TS Města Jičína za
cenu … Kč. Její nákup si můžete zajistit též sami.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku ze psů.
Obecní zastupitelstvo schválilo v prosinci 2010 nové znění vyhlášky o poplatcích
ze psů. Základní poplatek se nemění a činí 50 Kč za prvního a každého

následujícího psa ve stáří od tří měsíců. Změny jsou majitelé povinni nahlásit na
obecní úřad do měsíce.

Smlouvy o pronájmu hrobových míst na místním hřbitově na
období 2011 až 2020.
S každým, kdo má z minulých let na hřbitově hrob, hrobku, nebo urnový hrob
bude uzavřena smlouva o poplatku za hrobové místo. Poplatek se skládá z částky
za velikost hrobového místa a z částky za služby. Obecní zastupitelstvo je
schválilo ve výši 4 Kč za m na 1 rok za pronájem hrobového místa a 7 Kč za m
na l rok za služby.. V minulosti jsme měli smlouvy na 5 let, ale to již není ze
zákona možné. Jakékoliv změny musí majitelé hrobů nahlásit na obecní úřad do
konce března. Smlouvy budou zaslány během měsíce března 2011 poštou , místním
rozneseny do nemovitostí s hrobovým místem. Po doplnění je třeba je odevzdat na
obecní úřad a zaplatit poplatek do 30. června 2011 na obecním úřadě nebo na
příkazem na účet obce u České spořitelny a.s. č 1161650359/0800. Intrukce budou
v průvodním dopise. Dále se obracíme na vlastníky hrobových míst s prosbou o
neodkládání skleněných a plastových lahví i keramických mís za hroby. Je tak
ztížen přístup k sekání a úklidu na hřbitově, nebezpečí úrazu, či poškození sekacího
stroje.

Mariánská zahrada
Dobrovolný svazek obcí nyní má již 29 členských obcí na bývalém Schlikově
panství. Postupně do něho vstupují obce z okolí Dětenic a Libáně, které byly ve
svazku Rozhraní, ale ten zanikl. Dotační majetek byl převeden do Mariánské
zahrady. Na pravidelných čtvrtletních valných hromadách se řeší činnost a dotační
možnosti dle vypsaných grantů pro svazky obcí v programech obnovy venkova
Královéhradeckého kraje. Činnost svazku je realizována v oblasti materiální,
kulturní, sportovní a vzdělávací.

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 25. prosince 2010 se konal od 13 hodin v lokále hostince Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Zúčastnilo se celkem osm mužů, hrálo se ve dvou skupinách. První
dva postoupili ze skupin a hráli o 1 až 4. místo, další o 5. až 8. místo. Poháry za
umístnění na 1. až 3. místě získali: 1. Leoš Melichárek, 2. Milan Szamko a 3.
Richard Budniak. Všichni účastníci obdželi diplomy. Poděkování patří za obsluhu
panu hostinskému. V lokále se hrálo z důvodu chladného počasí. V případě zájmu
máte dále možnost si zahrát na dvou stolech umístněných na jevišti KD. Hlaste se u
pana Mitlačevského v lokále, kde uhradíte poplatek za jeden stůl 10 Kč na jednu
hodinu. Je to příspěvek na elektrický proud.

Výroční členská schůze sboru dobrovolných hasičů.
V sobotu 8. ledna 2011 se konala v zasedací místnosti obecního úřadu výroční
členská schůze SDH Slavhostice. Účast odpovídala téměř skutečnému stavu členů

této organizace v obci. Většinou se jedná o aktivní členy a členky podílející se také
na dění obce. Hasiči pořádají jediný ples v obci, provádějí sběr železa, finančně se
podílejí na zajištění oslavy Dne matek. Problém z malé členské základny se
promítá i do účasti na okrskové hasičské soutěži. V posledních letech se soutěží
zúčastňují hlavně ženy. Schůzi řídil starosta hasičů pan Aleš Klíma. V hodnocení
připomenul i sbírku na pomoc obcím postižených povodněmi. Sbírka od občanů
obce, obecního úřadu a hasičů skončila nakonec v obci Troubky, která za ní
poděkovala i vánočním přáním obci. Za činnost pro obec poděkoval pan
Melichárek, místostarosta. Hosté, pan Kropáček, starosta okrsku SDH a pan
Bohumil Pižl, velitel okrsku připomenuli význam dobrovolné činnosti hasičů
v obcích, vyslovili přání získat další nové členy a důležitost účasti SDH na
soutěžích, které jsou přípravou na požární zásah v případě potřeby.

Sběr železného šrotu.
Železný odpad budou po obci sbírat místní hasiči v sobotu 23. dubna 2011.
Pokud si chcete udělat doma pořádek, připravte železný šrot za vrata. Předem
děkujeme.
Těžba palivového dřeva v obecním lese.
Dle lesního plánu bude v obecním lese provedena těžba souší a pravděpodobně
prořezávka ve smrkovém lese. Zájemci o toto dřevo se sejdou v sobotu 26. února
2011 v 8 hodin u hasičské zbrojnice, kde bude podána informace o těženém dřevě,
jeho cenách, způsobu ocenění a době vytěžení. Pak se odejde do lesa k přidělení
prostor těžby.

Příprava pozemkových úprav v obci
Obec připravuje zahájení pozemkových úprav. Tímto vyzýváme majitele
zemědělských pozemků, aby si na obecní úřad podali žádost o zahájení
pozemkových úprav. Obec může žádat, pokud požádájí majitelé alespoň 50 %
zemědělské výměry v obci, tj. asi 220 ha.

Sčítání obyvatel
Příští týden začnou pošťáci roznášet kontakty na sčítací komisaře, informační
letáky a rozjede se největší statistická operace za posledních deset let. Sčítání lidu
se Vás bezprostředně týká. Důležité termíny:
Od 25. února – komisaři si smlouvají návštěvy domácností a roznášejí informační
letáky.
Od 7. března – sčítací komisaři (pracovníci pošty) roznášejí sčítací archy.
26. března – je rozhodný okamžik, můžete začít vyplňovat. Aby nevznikl zmatek,
informace pro sčítání musí odpovídat půlnoci mezi 25. a 26. březnem 2011.
Do 14. dubna – je potřeba odevzdat vyplněné formuláře.
Slavhostice 19. 2. 2011

