Informace pro občany – duben 2020
Vážení spoluobčané,
nacházíme se v situaci, na kterou by na začátku roku nikdo ani nepomyslel, v situaci, kterou z nás
nikdo nezažil. Po několikaletém trápení s malým broukem, který nám chce zlikvidovat lesy, což
má vážný dopad nejen ekonomický, ale i ekologický, je tu nepřítel ještě zákeřnější, neviditelný
mikroorganismus odborně nazvaný koronavirus SARS-CoV-2 způsobující nebezpečnou respirační
chorobu Covid-19 a s ním celosvětová pandemie. Nebezpečnost viru je především v jeho vysoké
nakažlivosti, a také v tom, že je úplně nový a naše populace si na něj teprve bude vytvářet
imunitu, zdravotníci hledat lék a vakcíny.
Celý vývoj nákazy jistě sledujete ve sdělovacích prostředcích, nemá smysl se k němu
podrobněji vyjadřovat, ale snad pro zopakování. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po
úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem a zasahuje
nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. K hlavním příznakům onemocnění
Covid-19 patří zvýšená teplota, kašel, potíže s dýcháním, bolest hlavy a únava a bolest hlavy. Ne
však každý s těmito příznaky je však nakažen koronavirem!. Mezi ohrožené skupiny patří zejména
senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Zdá se, že pro těhotné ženy riziko
zvýšené není, i u dětí je zatím, podle dostupných informací, virus snášen dobře.
Proti přenosu virů se doporučuje nosit roušku brýle a rukavice.
Rouška sice nepředstavuje přímo ochranu před viry a bakteriemi, ale jejím
účelem je ochránit okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Je však lepší nosit
roušku než nemít žádnou ochranu. Je také nutné důsledně dodržovat
základní hygienická pravidla, tedy často si mýt ruce a nemytými rukami si
nesahat na obličej a především obličejové sliznice.
Vláda vyhlásila a posléze prodloužila omezený pohyb lidí na veřejnosti.
To je samozřejmě správný krok, ale je přece jen určený trochu více
obyvatelům velkých měst, kde je ta koncentrace lidí a tedy možnost nákazy
mnohonásobně vyšší. U nás je situace trochu jiná. Virus tu nepoletuje ve vzduchu, aspoň
prozatím, nakazit je možné jen a pouze kontaktem s postiženým. Proto je nutné nosit roušky, ta
nás sice neochrání, ale nenakazíme tím druhé. Na druhou stranu, není úplně dobré zůstávat
zavřený doma. Naopak, každodenní procházka na čerstvém vzduchu mimo veřejná prostranství, a
takových míst je přece v okolí naší obce dost, našemu organismu prospěje jak po psychické, tak
po fyzické stránce. A organismus v dobré psychické a fyzické kondici je odolnější vůči každé
nemoci. Samozřejmě, za dodržování bezpečného odstupu od ostatních lidí, minimálně 2 metry.
Pak se nakazit v žádném případě nemůžete. Něco jiného je pobyt v uzavřených nebo veřejných
prostorách, kde je velká koncentrace lidí, např. v nákupních střediscích. Zde je opravdu nutné
dodržovat veškerá nařízení daná hygieniky a epidemiology, tedy použití jednorázových rukavic při
nákupu potravin a důsledné mytí rukou po příchodu domů. Virus je totiž schopen přežít na
předmětech mnoho hodin.
V případě obtíží je nejlepší kontaktovat svého obvodního lékaře, případně náchodskou pobočku
Krajské hygienické stanice na č. 491407 811, případně jednu z nonstop linek Státního zdravotního
ústavu: 725 191 370, 724 810 106 a 725 191 367
Nadále sledujte dění v médiích, sledujte naše webové stránky, v případě potížích jsme Vám na
úřadě kdykoli k dispozici.

V současné době není pravděpodobně na území naší obce žádný nakažený. Říkám
pravděpodobně, protože informace o postižených SZÚ z důvodu ochrany osobních údajů
neposkytuje. Informací v médiích je mnoho, někdy je složité se v nich orientovat, bohužel, ne vždy
jsou korektní a podložené fakty, čemuž se však nelze v této vypjaté situaci divit. Zachovejme si
tedy především chladnou hlavu, buďme všímaví a k sobě ohleduplní, věřme, že kroky naší vlády a
krizového štábu jsou správné, a jistě tuto neobvyklou životní situaci všichni zvládneme…

PODĚKOVÁNÍ
Symbolem těchto dnů je malý kus látky s tkaničkou, rouška. Nejdříve
byla symbolem toho, že Česko, ale ani celý svět, nebyli na tuto
pandemii tak úplně připraveni. Dnes je symbolem úžasné solidarity a
sounáležitosti mezi lidmi. I za náš úřad musím poděkovat našim
švadlenkám za ušití několika set roušek, které šily většinou ze svých
prostředků a ve svém volném čase. Na výslovné přání některých je
nebudu jmenovat, ale za naše starší občany, kterým jsme je rozdali (a
poděkování patří i Heleně, která to všechno oběhala) upřímně děkuji.
Jiné se zapojily do různých akcí typu „Šijeme roušky“ na facebooku,
takže například některé roušky od našich švadlenek putovaly až do
Onkologického centra Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Epidemie koronaviru bude mít patrně dalekosáhlé následky pro hospodaření obcí, ale též i pro
kulturní život. Je skoro jisté, že se neuskuteční pálení čarodějnic, ohrožen je jistě i původní termín
školní zahradní slavnosti. Nekonají se ani pracovní zasedání obecního zastupitelstva, veřejné
zasedání, plánované na konec dubna, budeme muset odložit.
Vzhledem k tomu, že největším zdrojem příjmů obcí od státu je DPH, jejíž výběr bude letos asi
mnohonásobně nižší oproti předpokladu, lze očekávat, že se od státu nedočkáme částky
plánované v rozpočtu a budeme muset akce plánované na letošní rok přehodnotit. Začátkem
března začala rekonstrukce požární zbrojnice, poté dojde k zateplení obvodových zdí a střechy.
Stavební práce provádí firma Bezedos; na akci máme již jisté dotace z fondů OPŽP a IROP, takže
se určitě uskuteční.
Z dalších plánovaných akcí, u Národního fondu životního prostředí je zažádáno o dotaci na
rekonstrukci veřejného osvětlení. Tady zjišťujeme, že vyřizování a administrace této dotace, která
se poskytuje ve výši 50%, je natolik komplikované, že se do této akce pustíme, i kdybychom
dotaci nezískali, nevyjde to o mnoho dráž a přece jen, díky úspoře elektrické energie se nám
vynaložené prostředky brzy vrátí. U MŠMT je zažádáno o dotaci na úpravy dětského hřiště ve
školní zahradě, tuto akci provedeme pouze při získání dotace.
Akce, kterou již opravdu nemůžeme odložit a na kterou máme v rozpočtu připraveny peníze, je
rekonstrukce chátrající opěrné zdi Hlavňovského potoka s poležením kanalizace k čp.30.
V případě nedostatku finančních prostředků jsme připraveni využít bankovního úvěru, ale dnes ani
nevíme, jak tyto úvěry budou nastaveny
Určitě musíme odložit stavu parkoviště u základní školy, jednak proto, že dodnes není o dotacích
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje rozhodnuto, ale i proto, že náš
předpokládaný vlastní podíl 1,5 mil. Kč by byl již nad naše síly. Pokud dotaci získáme, plánujeme
akci provést z kraje příštího roku. Počkat musí rekonstrukce požární nádrže a výstavba bytů nad
prodejnou …
starosta

Přejeme všem občanům krásné prožití velikonoc,
tentokrát jen doma.

ODPADY
Musím reagovat na četné připomínky k ceně známky za popelnici. Je potřeba si uvědomit, že tato
cena zahrnuje celý systém nakládání s veškerými komunálními odpady, ne pouze vysypání
popelnice. Hradíme též dopravu vytříděných druhotných surovin ke zpracování, hradíme likvidaci
bioodpadu, likvidaci velkoobjemového a stavebního odpadu. V r. 2019 se jednalo o tyto částky:
Svoz papíru
33851 Kč
Svoz plastů
62227 Kč
Svoz skla
5045 Kč
Likvidace bioodpadu
21070 Kč
Nebezpečný odpad
11916 Kč
Objemný odp.
2081 Kč
Celkem
136190 Kč
Přitom náklady na svoz komunálního odpadu, tedy popelnic, byly 166358 Kč
To je tedy odpověď na otázku, proč mám platit 550 Kč na hlavu, když naplním 10 popelnic za rok.
Ano, jsou tím znevýhodněni ti, kteří topí plynem, a je to na diskuzi, zda toto při kalkulaci ceny
nezohlednit. Jsme ale přesvědčeni, že tento solidární systém je správný, funguje tak ve většině
obcí a nemá smysl si nic nalhávat, systém plateb za popelnici by znamenal nepořádek po obci a
zhoršené ovzduší.
starosta

OCHRANA OVZDUŠÍ
Datum 1. září 2022 by si měli mít v kalendáři pořádně vyznačit všichni provozovatelé starších kotlů
na pevná paliva. Tímto dnem uplyne lhůta, do níž zákon o ochraně ovzduší nařizuje vyměnit kotle
první a druhé emisní třídy, které znečišťují ovzduší podstatně hůř než pokročilejší typy, za kotle,
které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000.
Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci.
Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více
než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. Nejhorší dopady na zdraví
sousedů i širokého okolí mají kotle na hnědé uhlí, ale opatření se týká všech kotlů na tuhá paliva,
tedy i na dřevo.
Uživatelům, kteří by po tomto datu kotel provozovali načerno, hrozí pokuta 50.000 korun.
V poslední novele zákona o ovzduší přibylo též právo obcí zakázat pálení uhlí či dalších pevných
paliv v kotlích 1. a 2. emisní třídy i dřív, než nastane plošný zákaz v roce 2022. Obce to musí
oznámit rok předem. K tomuto opatření přistupovat nebudeme, dodržení termínu 1.9.2022 však
budeme po všech travičích ovzduší požadovat. Bez zákazu bychom neměli naději na zdravější
ovzduší.
Ministerstvo životního prostředí bude pokračovat v poskytování celorepublikových kotlíkových
dotací. V jejich první vlně získalo podporu 23.500 domácností celkovou částkou tři miliardy korun.
S ohledem na srovnatelný rozpočet druhé a třetí vlny je zřejmé, že se zdaleka nedostane na
všechny zájemce, je tedy potřeba si pospíšit. Kontakt na zprostředkovatele vyřízení kotlíkových
dotací můžeme nabídnout na OÚ.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2020
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2020:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa
250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let
200 Kč / za dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu
k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není
přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2020 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.

Dobrý den všem příznivcům Ostaše,
Na sklonku loňského roku začal broumovský klášter přebírat zpět svůj původní historický
majetek. V této souvislosti došlo i k převzetí lesních komplexů na stolové hoře Ostaš a sousední
Hajdě od státního podniku Lesy České republiky, s. p..
Zásadní změny v teplotním režimu, nevyjasněné budoucí vlastnické vztahy a dopady
celoevropské kůrovcové kalamity si vybraly svou daň i na této, pro policko tak důležité dominantě.
Rozsáhlé plochy smrkových porostů na náhorní plošině a úbočích Ostaše jsou zasaženy
žírem Lýkožrouta smrkového, severského, menšího, vrcholkového a dalších hmyzích škůdců v
takovém rozsahu a stupni vývoje, že běžná opatření k jejich likvidaci a omezení dalšího množení
již nejsou účinná. Abychom co možná nejdéle zachovali Ostaš zelený, tak jak jej všichni známe,
rozhodli jsme se ve spolupráci s CHKO Broumovsko přistoupit k razantnímu řešení. To znamená,
že budeme muset značné plochy vykácet a napadané stromy z lesa odvézt.
Klidné území s tím na čas změní v rušné pracoviště.
Dovolujeme si Vás všechny požádat o pochopení a zvýšenou opatrnost při pohybu po
Ostaši a Hajdě. Nechceme jít cestou vyhlášení zákazu vstupu na Ostaš. Věříme, že společně
najdeme vzájemné pochopení pro to, že dočasné omezení komfortu návštěvníků klášterního lesa
a skal má svůj důvod a není bezduchou devastací toho, co máme všichni rádi.
Třeba se s některými z Vás v příštím roce potkáme, až budeme plochy po těžbě zalesňovat
mladými stromky pro generace, které přijdou do tohoto kraje po nás.
Ing. Petr Bláha
ředitel Benediktinské hospodářské správy

