Obec Rychnovek informuje
Duben / 2021

Vážení spoluobčané,
přinášíme vám další číslo našeho informačního zpravodaje, ve kterém
vás chceme seznámit s aktuálním děním v obci a přípravou některých
projektů.

*
Hospodaření obce za rok 2020
Účetní závěrka za rok 2020
Přesto, že závěrečný účet obce Rychnovek bude zastupitelstvo
projednávat a schvalovat až na červnovém veřejném zasedání, přinášíme
vám už dnes výsledek hospodaření obce za rok 2020 v číslech.
Plánované
příjmy
10 267 800 Kč

Skutečné
Plánované
PŘÍJMY 2020 výdaje
13 018 745 Kč * 13 017 957 Kč

Skutečné
VÝDAJE 2020
15 986 859 Kč
**

Poznámka *:
Skutečné příjmy v loňském roce, i přes výpadek výběru daní způsobený
zejména opatřeními souvisejícími s bojem s COVID-19, značně přesáhly
naše očekávání (při tvorbě rozpočtu se zastupitelstvo přiklonilo raději
k opatrnější prognóze vývoje ekonomiky). Značného navýšení příjmů
bylo dosaženo zejména úspěšnými žádostmi o dotace a jejich následné
proplacení.
Přijaté dotace:
Státní rozpočet – na výkon státní správy
Státní rozpočet – kompenzační bonus SARS COV 2
Státní rozpočet – dotace na volby do krajského zastup.
MF ČR – výměna střešní krytiny na budově ZŠ.
Dotační fond KHK – zachování prodejny potravin
Celkem

144 800 Kč
802 500 Kč
62 000 Kč
1 246 500 Kč
35 000 Kč
2 290 800 Kč

Průtoková dotace pro Mateřskou školu
-

EÚ + MŠMT – rovný přístup ke vzdělání

232 632 Kč

Poznámka **:
Navýšení na výdajové stránce bylo způsobeno navýšením finančních
prostředků na realizací dvou hlavních investičních projektů roku 2020.
1. V době, kdy byl sestavován rozpočet na rok 2020, nebyla ještě zcela
dokončena projektová dokumentace na nový chodník „Na Bunkuli“.
Projektant v té době předběžně odborným odhadem stanovil investiční
náklad ve výši 2,6 mil Kč (a to bez nového veřejného osvětlení). Celkové
náklady na výstavbu chodníku ve výsledku dosáhly částky 3,38 mil Kč.
2. Největší navýšení výdajů oproti schválenému rozpočtu vzniklo
v souvislosti s realizací nové střešní krytiny na budově ZŠ – pro opravu
střechy jsme se rozhodli na základě toho, že Ministerstvo financí ČR
vypsalo poměrně nečekaný dotační titul, jehož výše dotace činila až 90%
z uznatelných nákladů. Žádost jsme podali prakticky „přes noc“, a proto
jsme také uspěli. Z celkových investičních nákladů na opravu střechy
ve výši 1,53 mil Kč činila přijatá dotace částku 1,25 mil Kč.
Výsledný schodek rozpočtu za 2020 byl mimo jiné značně ovlivněn
skutečností, že dotace na chodník „Na Bunkuli“ ve výši 1 425 000 Kč
byla proplacena až v letošním roce.
Stav na bankovních účtech:
k
1. 1. 2020
k 31. 12. 2020
(z toho prostředky určené na obnovu vodovodu)

17 821 285 Kč
14 858 173 Kč
3 138 000 Kč

Rozpočet na rok 2021
příjmy 2021
12 468 416 Kč

výdaje 2021
14 745 150 Kč

schodek
2 276 734 Kč

Na příjmové stránce je zohledněno přijetí následujících dotací, které jsou
již schváleny a je „jisté“, že tyto finanční prostředky budou v roce 2021
připsány na bankovní účet obce.
-

Dotace na chodník „Na Bunkuli“
Dotace „odpadové hospodářství“
Dotace na tepelné čerpadlo pro MŠ

1 425 000 Kč
575 960 Kč
460 864 Kč

Výše předpokládaných výdajů pro letošní rok je z velké části ovlivněna
realizací dlouho plánovaného projektu „Nové zázemí pro JSDH Zvole“.
Proto, aby byl schodek co nejnižší a nebylo nutné přistoupit
k financování formou úvěrů, je celá investice rozložena do 2 let. Tomu
je i přizpůsoben harmonogram stavby – v letošním roce bude
„prostavěno“ 5 mil Kč. Samozřejmě naší snahou je, tak jako u všech
větších investičních akci, získat i pro tento projekt finanční podporu
z nějakého dostupného dotačního titulu.

*
Hasičská Zbrojnice Zvole
V loňském roce byla kompletně dokončena projektová dokumentace
celého záměru (dokumentace odstranění stávající zbrojnice a
dokumentace nové stavby). Investiční náklady, stanovené projektantem
stavby na základě položkového rozpočtu, dosáhly:
-

Odstranění stávající zbrojnice:
Nové zázemí pro JSDH:

2 018 646,42 Kč
13 462 967,07 Kč

Na pracovním jednání zastupitelstva bylo jednomyslně rozhodnuto, že
výše uvedené investiční náklady celé akce nejsou akceptovatelné.
V lednu letošního roku proto proběhlo několik schůzek se zástupci SDH
Zvole s cílem najít takové řešení, které by vedlo k podstatnému snížení
celkových nákladů bez zásadní změny projektové dokumentace.
Faktická úspora 2 mil Kč byla dosažena „rychle“. Členové sboru
se zavázali, že vlastními silami zajistí kompletní demolici stávajícího
objektu. V rámci bouracích prací bude veškerý materiál tříděn s cílem
maximálně eliminovat náklady za uložení odpadu na skládky. Podstatná
část odpadu – tj. stavební suť bude odvezena na obecní deponii, kde bude
drcena. Takto vzniklý recyklát bude možné použít např. jako podkladní
vrstvy při opravách polních cest apod.
U vlastní novostavby byl projekt, a potažmo rozpočet, krácen u takových
položek, které nejsou nezbytně nutné pro vlastní provoz nové zbrojnice
(architektonický obklad části fasády, epoxidové stěrky podlahy v garáži
apod.). Úspor bylo dále dosaženo také tím, že veškeré výkopy budou
opět uloženy na obecní deponii a následně tříděny tak, aby na skládku
byla uložena pouze dále nepoužitelná zemina. V tomto duchu byl
rozpočet a celý projekt upraven a výsledná rozpočtová cena stavby
dosáhla částky 9 878 349,49 Kč včetně DPH.

Díky usilovné práci některých zastupitelů obce, za velké pomoci členů
sboru, bylo dosaženo faktické úspory oproti původní celkovým
investičním nákladům ve výši 5 603 264 Kč včetně DPH.
V únoru 2021 bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení v souladu
se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V řádném termínu odevzdání
byly předloženy celkem 4 nabídky, jejichž nabídkové ceny byly
následující:
1.
2.
3.
4.

KERSON spol. s.r.o., Dobré:
Stavební spol. ŽIŽKA s.r.o., Dvůr Kr. n/L
MATEX HK s.r.o., Hradec Králové
Průmstav Náchod s.r.o.

8 850 860,05 Kč
9 030 833,84 Kč
9 055 704,04 Kč
9 857 935,53 Kč

Výsledky výběrového řízení byly zastupitelstvem obce na veřejném
zasedání, konaném 16. 3. 2021, schváleny a v dubnu předpokládáme
uzavření smlouvy o dílo s vítězem – tj. fy KERSON spol. s.r.o..

*
Oprava komunikace Jaroměř – Rychnovek
V březnu byla zahájena rozsáhlá a dlouhé roky plánovaná oprava krajské
komunikace z Jaroměře do Rychnovka. V současné době je možné až
do 13. 6. 2021 využívat trasu do Jaroměře přes Brdce a dále na Josefov.
Pozor – od 14. 6. 2021 dojde k zahájení prací na další etapě a ta již citelně
zasáhne do provozu směrem do Jaroměře.
Od 14. 6. 2021 do cca 19. 9. 2021 bude uzavřena celá opravovaná
komunikace, a to již od Rychnovka (křižovatka u bývalé hospody)
až do Jaroměře (most u Karsitu). Objížďka bude tedy znatelně delší.
V návaznosti na celkové uzavření komunikace bude zrušena po dobu
výstavby linková autobusová doprava Jaroměř-Rychnovek. Bude ale
mimořádně posílena vlaková doprava o další spoje mimo klasický jízdní
řád. Návrh posilujícího jízdního řádu po dobu úplné uzavírky viz. Níže.
Provoz autobusové dopravy Rychnovek směr Nové Město nad Metují
bude ještě upřesněn. Dojde i k dočasnému přemístění autobusové
zastávky viz. Níže. Prosíme sledujte aktuální informace ohledně veřejné
dopravy, je možné, že dojde ještě k nějaké úpravě, o které vás budeme
informovat rozhlasem a informačním letáčkem.

*
Investiční akce letošního roku
Chodník v Rychnovku - okolo bývalé hospody
V návaznosti na zahájení opravy silnice II/285 z Jaroměře do Rychnovka
bylo v dubnu vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele opravy části
chodníku vedoucího po pravé straně podél opravované komunikace
ve směru od Jaroměře – tj. podél pozemků st.p.č. 86/1, st.p.č. 88, st.p.č.
90, st.p.č. 91 a p.č. 92/1 k.ú. Rychnovek. Součástí opravy silnice, kterou
realizuje firma Chládek a Tintěra, a.s., je i pokládka nových
chodníkových obrub, proto se nabízí možnost zároveň opravit vlastní
plochu chodníku včetně stávajících sjezdů.
Předpokládaný termín realizace stavby opravy chodníku od 1. 7.- 30. 9.
2021 je navázán na harmonogram opravy zmíněné silnice II. třídy.
Chodník okolo bytovky v Rychnovku – 1.část
V březnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nabídku
odevzdaly celkem 3 stavební firmy. Vítězem výběrového řízení, díky
nejnižší předložené nabídce ve výši 792 216,97 Kč včetně DPH, se stala
firma Stavibet s.r.o. z Českého Meziříčí.
Na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí dotace z programu
„Obnovy venkova“. Zda s žádostí uspějeme, bude jasné do konce měsíce
května. Zastupitelstvo souhlas s uzavřením smlouvy o dílo odložilo
do doby, než bude jasný výsledek žádosti o poskytnutí dotace. Pevně
věříme, že s žádostí, jako v předchozích letech, uspějeme.
Předpokládaný termín realizace stavby bude v termínu 1. 7. – 30. 9.
2021.
Veřejné osvětlení k Tesku
V souvislosti s plánovanou výstavbou nového elektrického vedení
k budově bývalé vrátnice (samostatná přípojka pro obecní budovy) je
v plánu prodloužení veřejného osvětlení od vojenských bytovek až
k budově bývalé vrátnice.
V březnu letošního roku byl zpracován světelný výpočet společností
Phillips. Máme již navrhnutá vhodná svítidla i výšku stožárů, aby bylo
osvětlení co nejvíce efektivní a zároveň nesvítilo mimo určená místa.
Práce budou provedeny cca během letních prázdnin.

Tepelné čerpadlo MŠ
Tato investiční akce byla převedena z roku 2020, jelikož do termínu
naplánované realizace (letní prázdniny) jsme neobdrželi informaci
od Ministerstva životního prostředí, zda bude požadovaná dotace
přidělena. S žádostí o dotaci jsme v roce 2020 nakonec uspěli – výše
dotace činí 460 864,80 Kč, což představuje 60 % způsobilých výdajů
celého projektu.
Spolu s instalací nového zdroje vytápění (tepelné čerpadlo vzduch –
voda) bude provedena i kompletní výměna celého otopného systému,
včetně provedení všech souvisejících prací – nutná elektroinstalace,
demontáže stávajícího kotle, rozvodů atd.).
V měsíci únoru letošního roku proběhlo nové výběrové řízení, ve kterém
byly osloveny 3 renomované firmy, realizující tepelná čerpadla v okolí
obce. Bohužel, nabídku podala pouze 1 firma, s částkou značně
převyšující cenu stanovenou projektantem. S ohledem na to,
že nabídnutou cenu díla nebylo možné objektivně porovnat
s konkurenční nabídkou, a také proto, že se jednalo o značně vysokou
částku, bylo na veřejném zasedání zastupitelstva, konaném 16. 3. 2021,
rozhodnuto o zrušení výběrového řízení.
Následně bylo vypsáno nové otevřené výběrové řízení a současně byl
přímo osloven větší počet uchazečů. Termín pro podání nabídky byl
stanoven na pátek 16. 4. 2021. Věříme, že opakování výběrového řízení
povede nejen k zajištění většího počtu podaných nabídek, ale zejména ke
snížení konečné ceny celé akce.
Mramorový křížek ve Zvoli
Drobná sakrální památka v majetku obce je v havarijním stavu a během
letošního roku proběhne celková rekonstrukce.
Křížek ve Zvoli je zhotoven z neobvyklých materiálů, a to ze světle
hrubozrnného mramoru a z jemnozrnného pískovce. Dle popisu byl
vztyčen nákladem místních obyvatel, což dokládá i dochovaný nápis na
zadní straně: „Tento sv. Kříž postaven jest nákladem občanů Zvolských
L.P.1861“.
Opravu pro nás provede kameník a restaurátor pan Vít Kotrbáček
z Hořic.
V rámci celkové opravy dojde i k renovaci oplocení pomníku, kterou
realizuje kovář pan Václav Brdička z Jasenné.

*
Další plánované v roce 2021
•

Oprava části komunikace v Doubravici
Na letošní rok je naplánována menší oprava části živičné
komunikace podél objektu č.p. 8 (Vaicovi) s cílem zamezit
probíhající degradaci části komunikace související se zatékáním
dešťových vod za patu opěrné stěny.

•

Oprava komunikace k Metuji
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí části silnice II/285 (úsek
Jaroměř – křižovatka v Rychnovku) se nabízí možnost využití
dostupného a poměrně levného materiálu (odfrézovaná živice).
V současné době probíhá nacenění opravy této polní cesty ze strany
fy Chládek a Tintěra, a.s. – dle finančních možností dojde
v patřičném rozsahu k opravě minimálně nejkritičtějších úseků této
cesty, a to nejspíše v termínu září – říjen.

•

Drobná oprava hřbitovní zdi
Je naplánována menší „údržba“ stávající hřbitovní zdi – tj. očištění
zdiva a nový nátěr. Současně s udržovacími pracemi bude osazena
nová vývěsní tabule.

•

Dokončení zázemí pro obecní „technické služby“
V letošní roce dojde k dokončení realizace I. etapy zázemí
technických služeb. V současné době je již hotový vnitřní prostor
vlastní dílny – bývalé kotelny u Teska (dokončen nátěr podlahy,
malby, elektroinstalace). Dále průběžně probíhají práce na ocelovém
přístřešku vedle nové dílny (zbývá dokončit nátěry a položit střešní
krytinu). Většina prací na novém zázemí byla zajištěna „svépomocí“
pracovníky obecního úřadu.

Vnitřní prostor nové dílny

Ocelová konstrukce nového přístřešku

*
Dlouhodobé akce, dotace
Pro informaci uvádíme přehled plánovaných projektů, přehled podaných
žádostí a možnosti jejich financování prostřednictvím níže uvedených
dotací:
název projektu
Obec Rychnovek Sběrná místa a
kontejnery
Chodník Rychnovek
– Zvole, podél
silnice III/28513
MŠ Rychnovek rekonstrukce
systému vytápění

poskytovatel

Oprava vrtu J-3
(Zdroj vody - Zvole)

MŽP SFŽP

MŽP SFŽP

SFDI
MŽP SFŽP

žádáno
dotace
přidělena
-575 960,realizace 2021
3 115 888,dotace
přidělena 460 864,80,realizace 2021
501 900,-

Oprava místních
komunikací

MMR

2 571 647,-

Prodejna Rychnovek
– příspěvek na
provoz

KHK

35 000,-

MMR+KHK

150 000,-

Chodník Rychnovek
kolem čp. 15
(I. etapa)

POV KHK

420 000,-

Zateplení budovy ZŠ

MFČR

Územní plán obce

3 184 610,-

*
Bioodpad
Jelikož se v závěru loňského roku osvědčil režim provozu skládky
bioodpadu „bez přítomnosti zodpovědné osoby“, stejným způsobem
bude probíhat provoz skládky i v roce 2021.
Na skládce nebude přítomna žádná zodpovědná osoba – prosíme proto
všechny občany, aby dodržovali provozní řád skládky bioodpadu a
ukládali pouze odpad, který na skládku patří. Do kontejneru ukládejte
trávu, listí apod. Do konce dubna vozte větve na Zvolská draha, kde
dojde jako každý rok k jejich spálení. Od května větve určené
ke štěpkování ukládejte na skládce bioodpadu mimo kontejner
na vyznačené místo.
Bioodpad je možné ukládat po předchozí domluvě – skládka je uzamčena
zámkem s číselným kódem – po zavolání na jedno z níže uvedených čísel
vám bude sdělen platný kód. Toto opatření je zavedeno zejména kvůli
zamezení ukládání odpadu osobám, které nejsou občany některé
z našich obcí.
Volat můžete: - 724 186 810 (starostka)
- 724 242 079 (T. Drtina)
- 725 625 717 (T. Valášek)
V prostoru skládky bioodpadu je ponechána lopata, vidle a koště.
Žádáme občany – udržujte na skládce přiměřený pořádek a
ukládejte pouze odpad, pro který je skládka určena.

*
Kronika obce za rok 2020
Pamětní zápisy a knihy vedlo mnoho obcí a měst již před staletími. Po
vzniku Československé republiky zákon č. 80/1920 Sb., o pamětních
knihách obecních, ze dne 30. ledna 1920 uložil samosprávným obcím
založit a vést pamětní knihu obecní čili kroniku, k čemuž každá obec
musela zřídit komisi a ustanovit kronikáře. Od roku 2006 úlohu kronik
v České republice určuje zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí.
Kroniku obce je v České republice povinna vést každá obec. Struktura
zápisu je daná metodickým vedením Státního archivu ČR.
Dlouholetým kronikářem obce Rychnovek je pan Josef Malíř. Za jeho
mravenčí práci mu patří naše velké poděkování. Každý rok se snaží

oživit zápis do kroniky i nějakými zajímavostmi z minulosti
i současnosti. V roce 2020 zde například najdete kapitolu o nejčastějších
jménech a příjmeních vyskytujících se v našich obcích:
„Naše obce měly na konci roku 633 obyvatele, Rychnovek 315, Zvole
247, Doubravice 71. Složení obyvatel co do věku, pohlaví, zaměstnání
je velmi různorodé. Letos se zaměříme na křestní jména a příjmení.
Křestních jmen je v našich obcích na 180. U žen a děvčat jsou v čele
Marie (19) a Jany (18). Následují Hany a Evy (po 14), Jitky (13), Ivany
a Veroniky (po 10). Nechybí samozřejmě Aničky, Zuzanky, Vendulky,
Zdenky i jedna Viktorka a Pepička. Z těch netradičních jmen to jsou Lily,
Mija, Narcis, Nella a Zoe.
U mužů a chlapců jsou na prvním místě Janové (20), následují Josefové
(19), Petrové a Václavové (po 13), Pavlové (12), Milanové (11), Mirkové
a Michalové (po 10). A nechybí u nás ani Filipové, Matějové, jsou tu i
dva Mikulášové a jeden Matouš a Lojza. Z těch netradičních pak René,
Robin a Adrián. Jsme rádi, že nejvíce jmen je těch našich českých.
A příjmení je více jak 200. Nejvíce máme Runštuků (16), Hrdličků (14),
Krsků (13), Jaklů (11), Drtinů (10) a pak následují Jirsákovi, Kholovi,
Leiskeovi, Sedláčkovi, Zolmanovi, Kálmanovi, Geréczovi, Suchánkovi
a tak dále, až dojdeme k té dvoustovce. Ještě několik zajímavých
příjmení: Habel, Dařbuján, Divoká, Kubove a Kunta. „

*
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání 2021 se od 17. dubna dostalo do své druhé fáze, kdy sčítací
komisaři roznesli lidem listinné sčítací formuláře. Stále ale platí, že se
lze z pohodlí domova, a tedy bez kontaktu s kýmkoliv dalším, sečíst
i online prostřednictvím elektronického formuláře. Sčítaní je povinné
vyplnit do 11. 5. 2021.
Sčítací formuláře je také možné vyzvednout na kontaktních místech
(občané z Rychnovka a Zvole na pobočce České pošty, Nám. ČSA 18,
Jaroměř, občané z Doubravice na pobočce České pošty v České Skalici).
Vyplněné formuláře v předtištěné obálce zašlete zpět na adresu Českého
statistického úřadu.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na infolinku 840 30 40
50. Veškeré podrobnosti najdete také na www.scitani.cz

*
SK Rychnovek
Po zimní přestávce a jarních úpravách jsme zahájili sezónu na kurtech
SK Rychnovek. Jako každý rok je možno, pro nečleny, si kurty
pronajmout. Přednost před pronájmem mají soutěže. Klíče od kurtů jsou
k vyzvednutí u Fleků nebo Lášků (776 211 353) po předešlé telefonické
domluvě. Před zahájením hry se musí pokropit hřiště a po ukončení hry
po sobě uklidit (zamést) hřiště. Při opuštění areálu zamknout. Při vrácení
klíče bude zaplacen hotově poplatek 100 Kč na 1 hodinu za 1 kurt. Dále
je možnost tzv. permanentek na 10 hodin – cena 900 Kč, platba na účet
SK, permanentky k objednání a k vyzvednutí u pí Flekové. Děti do 15
let pouze v doprovodu rodičů. Fotbalové hřiště a posilovací stroje jsou
volně přístupné.
Za SK Rychnovek Martin Lášek

*
SDH Zvole
Letošní rok je pro nás výjimečný hned z několika důvodů. Jsou jimi
kromě postupné demolice a plánované stavby nového zázemí i omezení
týkající se nemoci Covid19, která se začala uplatňovat už vloni na jaře.
Nemůžeme se sdružovat, provádět spolkovou činnost ani sportovní
přípravu dětí a dospělých.
Nic to ale nemění na tom, že je třeba starat se o svěřený materiál a
udržovat jej ve schopném stavu. Například vloni se nám dostaly nejstarší
sportovní helmy na konec životnosti. Některé byly téměř 15 let staré a
bylo třeba obměny. Rozhodli jsme se využít možnosti požádat o dotaci
Královéhradecký kraj, neboť helmy jsou nejdůležitější bezpečnostní
prvek při požárním sportu. Navíc nám obec Rychnovek přislíbila
částečné spolufinancování a zbytek si doplatil sbor ze svého rozpočtu.
Na počátku léta 2020 jsme s radostí zjistili, že naše žádost byla úspěšná.
Celkem se podařilo koupit 30ks helem pro 3 soutěžní družstva a dále se
mladým hasičům pořídily teplákové soupravy a dresy a dospělým trička,
dresy a opasky.
Celkové náklady činily 48 384 Kč, z toho dotace od KhK 33 000 Kč,
dotace od obce Rychnovek 10 000 Kč a sbor doplatil 5 384 Kč. Jsme
za to velmi rádi a děkujeme jak Královéhradeckému kraji, tak obci
Rychnovek za podporu a pomoc. Bohužel jsme z toho zatím mnoho

nepoužili, ale věříme, že se situace brzo změní a my budeme moci
závodit.
Obvykle by dospělé čekaly závody v Heřmanicích n/L., Josefově,
okresní kolo dospělých, závody v Rožnově, Lanžově, Dubenci a Jasenné.
Sezónu bychom zakončovali v říjnu v Jezbinách. Děti byly zvyklé
scházet se každý pátek celý školní rok a připravovat se tak na závody,
které se na jaře konaly i třikrát do měsíce. Až to protiepidemická opatření
dovolí, schůzky se obnoví a kroužek bude otevřen všem mladým
zájemcům, které rádi přivítáme mezi sebe. Krásné jarní dny přeje SDH
Zvole.
Za sbor sepsala Š. Muzikářová

*
Činnost pracovníků „technických služeb“ obce
S příchodem jara opět přibylo zeleně, o kterou se musejí naši pracovníci
starat - např. nové stromy Na Bunkuli, různé keře osázené okolo křížků,
návsí a tak dále. Pro informaci uvádíme přehled prací, které jsou náplní
práce našich pracovníků:
- údržba veřejné zeleně – sečení, úklid listí, prořezávání stromů a
keřů…
- sečení hřišť ve všech částech obce
- údržba dětských hřišť – sečení, nátěry, drobné opravy
- údržba hřbitova
- veškeré údržbářské práce v MŠ a ZŠ
- drobné opravy všech obecních budov (máme jich celkem 10)
- údržba a opravy drobného obecního majetku – lavičky, dopravní
značky, autobusové zastávky, mostky…
- údržba dešťové kanalizace, především uličních vpustí
- úklid místních komunikací a chodníků včetně drobných oprav
- údržba a opravy obecní techniky
- v zimních měsících úklid sněhu
… a mnoho dalšího.
Děkujeme na tomto místě všem spoluobčanům, kteří se dobrovolně
zapojují do údržby a úklidu obecních ploch v okolí svých domů.
Moc si vaší pomoci vážíme!

Mimořádné přistavení kontejnerů na objemný odpad nemá vliv na
celoroční možnost uložení objemného odpadu na „sběrném dvoře“
v areálu firmy Marius Pedersen, vždy v pondělí, středu a pátek
od 7 – 15 hod.

