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Slovo starostky
Vážení občané našich obcí, nacházíme se na začátku roku 2020. Dovolte mi malé ohlédnutí zpět.
Od vydání minulého/posledního zpravodaje uplynuly již dva roky. Byly to roky plné důležitých
událostí. Alespoň některé si připomeneme.
V říjnu 2019 uplynul rok od komunálních voleb, nebylo to pro nás lehké období, ale snažili
jsme se udělat maximum pro Vás, naše voliče a občany našich obcí. Co jsme pro Vás nemohli
nebo nestihli udělat z různých důvodů v roce 2019, budeme řešit postupně v příštích letech.
Zastupitelstvo ve složení: Jana Šťastná – starostka, Pavel Rubín – místostarosta, Vojtěch
Musil – předseda kontrolního výboru, Petr Festa – předseda finančního výboru, Zdena
Maťátková – předsedkyně výboru pro kulturu a sociální věci, Miroslav Kloutvor – předseda
výboru pro sport a mládež, Milan Šubrt – předseda výboru pro územní plánování, zemědělství
a životní prostředí, Milan Michálek – zastupitel a člen výboru pro územní plánování,
zemědělství a životní prostředí, Zdeněk Rajm – zastupitel, uspořádalo ve spolupráci se členy
jednotlivých výborů, spolků pracujících na území naší obce a dobrovolníky mnoho kulturních,
společenských, sportovních a veřejně prospěšných akcí. O životě v obci získáte informace
na webu. Jsem ráda, že nás oslovujete s tím, co Vás trápí, snažíme se potom společně najít
řešení. Děkuji za Vaše postřehy, rady a připomínky, vše nám pomáhá v naší práci.
Dovolte mi, abych připomněla co se nám podařilo uskutečnit v roce 2019:
Oprava náhle propadlé dešťové kanalizace před č.p. 161 (31 411,- Kč).
Oprava rozpadlé dešťové kanalizace na p. č. 28, p. č. 64/4 a p. č. 697/1 (270 000,- Kč) a
oprava žlabu u č. p. 10 (36 905,- Kč).
Oprava chodníku u parčíku v Chomutičkách (302 000,- Kč).
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Obnova zeleně – parčík v Chomutičkách, vjezd k požární nádrži, obnova záhonu před
nákupním střediskem, výsadba stromů u Javorky, Lužanky, na hřbitově a před ZŠ. Kácení
stromů a vysázení nové zeleně u příjezdové cesty k vodárně. (V jarních měsících 2020 bude
i nový plot.)
Oprava chodníku a kanalizace před poštou (zaplaceno zhotovitelem stavby kanalizace).
Vybudování vpusti na křižovatce na Sobčice (financováno majitelem silnice).
Opravy střechy na budově školy po dvou vichřicích a hřebenáčů na střeše Kampeličky
(použito finančních prostředků z pojistného plnění).
Oprava mostu přes Lužanku směrem ke Stříbrnici (234 317,- Kč).
Servis a údržba všech čerpadel kanalizace a vodárny (127 002,- Kč) a nutné čištění
některých úseků dešťové i splaškové kanalizace (62 764,- Kč).
V souvislosti s touto údržbou, žádáme občany, aby nevhazovali do splaškové kanalizace
hadry, drátěnky, vlhčené ubrousky a další materiály, které způsobují závady
na čerpadlech. Odstraňování těchto závad je finančně náročné, tyto finanční prostředky
lze lépe využít.
Dále upozorňujeme, že stará kanalizace nyní slouží jako dešťová, není určena pro
vypouštění vod odpadních.

Sociální služby obce Chomutice Domov pro seniory se dočkal plánované stavby — Vstupní
hala, hovorna – nový strop (409 509,- Kč).
Byla podaná reklamace na postupné propadání povrchu na místní komunikaci stoka C
mezi Š 17 C a Š 18 C (zhotovitel provedl opravu).
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Trvá reklamace na stoce D, D2 a D3 – nátoky u Lužanky. Firma EVT několikrát provedla
nápravné práce k odstranění závad, zatím však není reklamace uzavřena.
Objednali jsme vypracování projektu na vybudování chodníku v Oboře (tam kde dosud
nebyl) a opravu navazujícího chodníku.
Pracujeme na vylepšení kvality vody, oslovili jsme několik firem s žádostí o vypracování
řešení. Vše je v jednání.
Hledáme možnosti, jak vyřešit špatný stav schodů na nákupním středisku (ulámané lišty,
odpadávající povrch).
V říjnu jsme opakovaně podali žádost o dotaci na stavbu Přechody pro chodce přes silnici
II/327.
Provedli jsme i méně finančně náročné akce:
Uklizení pozemku vedle NS, prořezání a
vykácení staré zeleně na několika místech v obci.
Zaměstnanci obce se celý rok snažili udržovat
veškeré pozemky v co možná nejlepším stavu.
Postupně přibývají k údržbě další travnaté
pozemky, protože občané již nechtějí sušit seno
nebo již nemůžou vzhledem ke svému věku pečovat
o obecní pozemky. Celoroční údržba chodníků
také není jednoduchá, ale myslím, že se to

Most přes Lužanku.

zaměstnancům údržby dařilo.
Veliké poděkování zaslouží všichni naši občané, kteří se starají o obecní pozemky — trávníky,
chodníky, cesty v blízkosti svých nemovitostí, parčíky a ti, kteří pomáhali při údržbě a obnově
zeleně v obci a všichni účastníci akce Ukliďme Česko.
Obec prodala dva pozemky pro výstavbu nových rodinných domů a několik malých
pozemků, které odkoupili majitelé sousedních pozemků z důvodu zarovnání hranic pozemků,
dlouhodobého používání nebo umístění stavby na obecním pozemku. V roce 2019 byl
realizován i prodej pozemků potřebných pro stavbu veřejně prospěšné akce – dálnice D 35.
V podzimních měsících roku 2019 byl opraven vjezd k hasičárně (266 500,- Kč), přitom bylo
připraveno i vše pro vybudování vodovodu a kanalizace v budově hasičárny.
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V lednu 2020 obec zaplatila položení
podlahové krytiny ve společenské místnosti.
Zaměstnanci obce zahájili úklid v hasičárně.
To vše svědčí o tom, že obec pomáhá SDH
s vybudováním zázemí pro činnost tohoto
spolku, a i v budoucnu chce podporovat tento,
pro obec tak důležitý spolek v jeho činnosti.
V

listopadu

jsme

obdrželi

zprávu

o přidělení dotace na akci „Vybudování
odborných učeben v ZŠ Chomutice“.
Určitě vás zajímá co plánujeme v roce 2020.
V únoru byla zahájena oprava dalšího mostu přes Lužanku a zaslaná žádost na Povodí Labe
o povolení opravy lávky přes Javorku. Výměnou trubek dešťové kanalizace na p. č. 697/1, k. ú.
Chomutice jsme začali s úklidem a údržbou další části obce.
Podali jsme žádost o dotaci na vybudování chodníku v Oboře a opravu navazujícího
chodníku, a žádost o dotaci na opravu „Kříže s reliéfem Panny Marie Bolestné
v Chomuticích“.
Od počátku roku řešíme zadávací dokumentaci, podmínky realizace stavby „Vybudování
odborných učeben v ZŠ Chomutice“. V druhé polovině března budeme znát výsledek výběrového
řízení na zhotovitele.
Věříme, že se nám ve spolupráci s odbornými firmami podaří najít řešení ke zlepšení kvality
pitné vody. Od ledna postupně provádíme výměnu vodoměrů.
Rádi bychom také vysadili další zeleň v obci. Podali jsme žádost o dotaci na výsadbu
stromů mezi č. p. 170 a Javorkou. Začátkem března jsme se dozvěděli, že naše žádost je
akceptovaná, do konce dubna má dojít k realizaci projektu. Na pozemku řešíme úklid a odvoz
materiálu, který v prosinci třídilo AGRO Chomutice a.s.. Prosíme vás, odkládejte bioodpad
(zbytky ovoce a zeleniny, dřevní štěpka, zemina z květináčů, větve, listí, zbytky rostlin)
do přistaveného kontejneru a nevyhazujte již nic na hromady – dodržujte zákaz skládky.
Po dlouhých jednáních nás Údržba silnic KHK, středisko Hořice informovala, že bude
provádět odvodnění silnice až po výměně obrubníku v této části obce. Proto se zastupitelstvo
rozhodlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby „Oprava chodníku u silnice III/32749
p.č.671/4 v k. ú. Chomutice“. Doufáme, že tímto vyřešíme vleklý problém s kalužemi na
komunikaci ke spokojenosti občanů.
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Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála pevné zdraví, hodně štěstí v osobním i
profesním životě, rodinnou pohodu. Budu se těšit na spolupráci s Vámi. Ještě jednou děkuji
všem, kteří pomáháte obci.
Jana Šťastná

Kultura v obci - Co jsme udělali a co plánujeme
V minulém roce výbor pro kulturu a sociální věci uspořádal mnoho akcí. Přivítat čtyři malé
občánky s námi přišly žákyně ze sboru ZŠ. Při setkání žen, kterému důvěrně říkáme Babinec, byl
promítán film ze sjezdu rodáků. Na oslavě MDŽ čekalo ženy překvapení – ukázka a ochutnávka
míchaných nápojů – Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka. Další společenské akce pro
celou rodinu byly KARNEVAL, Dětský den nebo Čarodějnice.

Drakiáda a soutěž ve vaření gulášů
Společně jsme navštívili i několik divadelních představení v nedalekém Novém Bydžově.
Divadelní představení se snažíme vybírat pro všechny věkové kategorie. Na přání občanů
vybíráme z programů divadel nejbližších měst.
Všechny určitě potěšila Noc kostelů spojená s prohlídkou kostela a koncertem Pifferaios.
Vydařený byl další ročník Běhu tří řek, kterého se zúčastnila stovka běžců.
Na začátku adventního času jsme rozsvítili společně stromeček, ochutnali různé dobroty,
děti ze základní i mateřské školy vystoupily v kostele s hezkým programem. Příjemnou adventní
atmosféru jistě navodil koncert Kůsovic koledníků. Nesmíme zapomenout na výlet do Kladrub
a Slatiňan s poutavým vyprávěním paní Lenky Gotthardové.
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V letošním roce se již uskutečnilo několik akcí. V únoru Babinec s besedou o Boženě Němcové
se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. Výborné občerstvení opět připravily kuchařky ze školní
jídelny. Ve spolupráci s mateřskou školou jsme přivítali dva malé občánky.

Děti si užily karnevalové odpoledne s Inkou Rybářovou.
Začátkem března jsme oslavili MDŽ. V březnu bylo naplánované divadelní představení
v Novém Bydžově. Kvůli výskytu koronaviru na území ČR jsou rušena divadelní představení,
časem bude oznámen náhradní termín.
Naše plány na další období:
bude upřesněno
4. 4.

Beseda pana Procházky o Karlu Šlengrovi a Josefu Hyršalovi
Ukliďme svět – Ukliďme Česko

30. 4.

Pálení čarodějnic

30. 5.

Sportovní odpoledne ke dni dětí

Děkujeme všem za účast na námi pořádaných společenských akcích. Všem pořadatelů,
pomocníků, dobrovolníků, zájmovým organizacím a ZŠ děkujeme za pomoc při zajištění akci.
Za výbor pro kulturu,
Zdena Maťátková
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Zpráva ředitelky ZŠ Chomutice Mgr. Hany Tulkové
Dovolte mi krátké zhodnocení roku 2019 v naší škole.
V únoru uplynul rok od otevření nové budovy mateřské školy. Děti i paní učitelky si zvykly
na nové, větší prostory, rodiče využívají prodlouženou otevírací dobu. K 1. září bylo ve školce
40 dětí.
Začátek kalendářního roku znamená pro školáky konec prvního pololetí. Leden je u mnohých
měsícem zvýšeného školního úsilí, které je završeno rozdáním pololetního vysvědčení. Během
tohoto měsíce se naši žáci také účastnili okresních kol olympiády v českém jazyce a dějepise.
Lucie Suchá získala druhé místo v okresním kole v dějepise a Aneta Šafaříková zvítězila v českém
jazyce, čímž postoupila do krajského kola, kde se zařadila mezi dvacet nejlepších řešitelů.
Sportovci z druhého stupně se zúčastnili okrskového kola v malé kopané a postoupili
do okresního kola.
Během zimních měsíců každoročně připravujeme pro mladší žáky karneval, kde si zatančí
i zasoutěží. V roce 2019 jsme také navštívili dvě filmová představení v Biografu Český ráj
v Jičíně. Sbor a sboreček vystoupily na kulturní akci pořádané obecním úřadem.
Příchod jara si žáci připomněli v projektovém vyučování. Veřejnost jsme pozvali
na Velikonoční dílnu, kde si příchozí mohli vyrobit sváteční dekorace.
Duben je měsícem zápisu do 1. třídy. Tentokrát jsme zapsali 20 nových žáků. V tomto měsíci
se také koná pěvecká soutěž Novopacký slavíček. Paní učitelka Jana Radoberská připravuje malé
zpěváčky a i letos uspěly. Nela Bímová obsadila ve své kategorii 3. místo.
Velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži Sudoku. V dubnu se konal v Jičíně již pátý ročník
turnaje, zde naši školu reprezentovala tři tříčlenná družstva. Tým ve složení Kristýna Suchá,
Lucie Suchá a Tereza Jebavá obsadil první místo. Na začátku června se dívky vypravily do Brna
na celostátní finále. V tvrdé konkurenci dalších základních škol a tříd nižších gymnázií obsadily
skvělé čtvrté místo.
Protože v poslední době nebývá na našich horách mnoho sněhu, nahradili jsme lyžařský
kurz kurzem cyklistickým. Letos se opět konal ve sportovním zařízení města Jičín Homole.
Žáci druhého stupně měli možnost strávit týden nejen jízdou na kole, ale navštívili jsme také
hvězdárnu nebo plavecký bazén.
Blíží se konec školního roku a s ním oslava Dne dětí. Deváťáci ve spolupráci s vychovatelkou
školní družiny připravují soutěže pro mladší spolužáky, akce se účastní také děti z mateřské
školy. A poslední měsíc školy začíná. Pořádají se školní výlety, druháci a třeťáci absolvují
závěrečnou desátou lekci v plavání, těšíme se na návštěvu předškoláků. To nejtěžší nás pak čeká
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v samotnému závěru června – rozloučení s našimi deváťáky. Všichni loňští absolventi úspěšně
splnili kritéria přijímacích zkoušek a mohli pokračovat ve studiu na jimi zvolených středních
školách.
Během letních prázdnin se nám podařilo vyměnit podlahu v budoucí 1. třídě. A nejen to!
V září na prvňáčky čekaly nové lavice, skříně a také interaktivní tabule. Do školy nastoupilo
celkem 170 žáků.
A co jsme během prvních čtyřech měsíců školního roku 2019/2020 stihli?
Tak třeba přednášky o kyberšikaně, vzdělávací programy k výročí 17. listopadu v Městské
knihovně v Hořicích, ve spolupráci s MAS Podchlumí a Malou technickou univerzitou
si prvňáci a druháci zahráli na stavitele věží a čtvrťáci a páťáci se zúčastnili Vědeckého
dopoledne na gymnáziu v Hořicích. Naši nejstarší žáci se zúčastnili únikové hry Fakescape.
Prosinec se nesl ve vánočním duchu. Zahájili jsme ho adventním vystoupením
v chomutickém kostele a velmi úspěšnou prodejní výstavou. Žáci nebyli ochuzeni ani
o Mikulášskou nadílku. Děti v naší a sobčické mateřské škole měly možnost poslechnout
si ukázky z dětských knih autorky Zuzany Pospíšilové v podání žákyň 2. stupně. Někteří žáci
vystupovali v domově pro seniory v Oboře a na celorepublikové akci Česko zpívá koledy.
Před vánočními prázdninami jsme se rozloučili na třídních besídkách.
A co přinese rok 2020? Doufáme, že hodně zdraví a úspěchů všem. A možná ještě něco navíc.
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Zpráva ředitelky Domova pro seniory v Oboře Mgr. Dagmar Noskové
Jak jsme prožili v našem domově poslední čtvrtletí loňského roku?
Samozřejmě byl opět plný akcí, a nechyběl ani výlet.
Ten první jsme absolvovali hned v září. Od samého rána bylo naším společníkem sluníčko.
Jediným mráčkem na celé akci byl zákaz vjezdu autobusu až na místo. Ale ani to nám naše
nadšení nepokazilo. S pomocí zúčastněných rodinných příslušníků a personálu domova jsme
vytlačili na vozíčkách naše klienty na kopec, k cíli výletu, kterým byl hospital Kuks. Nejvíce
obdivu sklidila prohlídka lékárny, a procházka bylinkovou zahrádkou.
... a zakončení ? No přece chutný oběd v místní restauraci!
Dalším, a zároveň posledním výletem roku 2019, byla návštěva města Jičína. Tu jsme naopak
zahájili posezením v kavárně Věznice, kde se náhle ocitnete v prostředí první republiky, a
vychutnáváte si výbornou kávu, či čaj. Nesmí samozřejmě chybět ani zákusek.
A konečně se venku začíná stmívat, a na to my čekáme. Vyrážíme po adventně osvětleném
náměstí k vánočnímu stromu. Po společném focení míříme k městskému parku, který je prozářen
nádhernou vánoční výzdobou. Procházkou parkem jsme zakončili tento výlet, a v podvečer nás
autobus dovezl zpět k domovu. Unavení, ale spokojení, a plni krásných dojmů.
Jako každý rok, i v tom loňském, jsme se v září rozloučili s létem. Jelikož nám tento den
nepřálo počasí, rozlučka se konala v jídelně. I přesto byla nálada výborná, o což se nám postarali
hlavně manželé Němečkovi se svojí hudbou a zpěvem.
S panem Bičištěm jsme procestovali jižní Katalánsko. A to díky jeho poutavému vyprávění,
a promítání diapozitivů.
Nechyběla ani oslava narozenin našich klientů, a to oblíbenou akcí Kavárnička. Na
prosincovou kavárničku bylo místo zákusků ke kafíčku cukroví, které si sami klienti v průběhu
listopadu upekli.
K adventu patří i strojení vánočních stromečků, s panem Ivanem Doležalem jsme si společně
zazpívali vánoční koledy, a nechyběl ani koncert pěveckého sboru BONA VITA.
Předvánoční atmosféru nám svým vystoupením navodili i děti z MŠ a ZŠ Chomutice. Každý
klient byl obdarován dárečkem a vánočním přáníčkem. S dětmi z MŠ vyráběli naši klienti
vánoční ozdoby z šišek, které byly použity k výzdobě našeho domova. Dětem i jejich učitelkám
patří naše díky!
A samozřejmě moc děkujeme paní Janě Radoberské, která k nám pravidelně dochází na
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muzikoterapii. Nejenže si s ní zazpíváme, ale zapojíme i ruce, a jednodušší hudební nástroje.
Dále velké díky paní Kateřině Preusslerové, která nás jezdí pravidelně potěšit se svými
čtyřnohými kamarády (Benny, Fanny, Charles, ...). Každý klient od nich dostal jako vánoční
dárek fotografie, na kterých jsou s těmito kamarády.

Zprávy společenských a zájmových organizací
Tělovýchovná jednota Sokol Chomutice, z. s.
Od MŠMT jsme získali pro TJ dotaci MŮJ KLUB 2019, 160 000 Kč. Finanční prostředky určené
na podporu sportování dětí a mládeže jsme použili na podporu všech sportovních odvětví TJ.
Příklady použití: nákup bezpečné branky, pronájmy tělocvičen a sportovišť s umělým povrchem,
krytého bazénu a zimního stadionu, náklady na dopravu, nákup sportovních pomůcek, dresů
apod..
Finančně dlouhodobě podporuje TJ hlavně Obec Chomutice a některé okolní obce. Vážíme
si této podpory
Zpráva za fotbalový oddíl
Začneme od nejmladších a to je mladší přípravka. Toto mužstvo se konečně doplnilo novými
hráči a pod vedením P. Bednáře a M. Bílka se přihlásilo do soutěže. Jejich zápasy jsou opět na
velmi dobré úrovni , což dokazují výsledky zápasů, které většinou toto mužstvo vyhrává. Jsme
velice rádi, že nejmladší mančaft se dal znovu dohromady a dělá nám s předvedenými výkony
radost.
Další mužstvo jsou mladší žáci, kteří po podzimní části skončili na 5. místě s celkovým
počtem bodů 32. I tento celek má velice vyrovnané výsledky a pod vedením Jiřího Scháňky,
Radka Ulrycha a Vendy Krejcara patří právem do popředí tabulky.
Mužstvo starších žáků obsadilo po podzimu 4. místo, což je velmi dobrý výsledek. Musím
upozornit, že tento celek také vypomáhá, pokud to jde, našemu dorostu i když v některých
případech jsme si představovali spolupráci o něco lepší.
Trenéři Martin Hladík a Pavel Michálek velice dobře spolupracují a vytvářejí tak kvalitní
tréninky a zároveň i dobré zápasy.
Dalším mužstvem je již zmiňovaný dorost. Toto mužstvo se díky nedostatku hráčů muselo
spojit se sousedním mužstvem Skřivany. Nevěděli jsme, co od tohoto spojení můžeme očekávat,
ale vzájemná spolupráce posunula tento tým na vynikající 2. místo a tím do skupiny o vítěze
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soutěže, kterou odehrají na jaře. Radim Koubek a V. Špaček navázali opět na úspěchy tohoto
mužstva z předešlých let, kde jsme obhajovali prvenství v této soutěži.
Muži, které jsem trénoval já, postoupili po jarní části do okresního přeboru a po podzimu
skončili v této soutěži na 9. místě s celkovým počtem 11 bodů. Sami dobře víme, že to byl
nelehký úkol, protože na některé zápasy se sháněli hráči na poslední chvíli. Díky dorostu, který
nám velice vypomohl, máme na poslední celek náskok 7 bodů. V jarní části se chceme udržet
v této soutěži. Podotýkám, že nastala změna trenérů a od jara bude tento celek trénovat Ivo
Kloutvor a Jiří Macháček.
Posledním mužstvem jsou muži – nereliga, pod vedením Jiřího Voňky, které na podzim
obsadilo 3. místo a znovu potvrdilo dobré výsledky v této soutěži.
Nezbývá než všem trenérům a hráčům poděkovat a popřát hodně úspěchů do dalších zápasů
a hlavně popřát v letošním roce všechno nejlepší a hodně zdraví.
Předseda fotbalového oddílu TJ Sokol Chomutice:
Kloutvor Miroslav ml.
Sport pro všechny
Sport pro všechny zahrnuje různé druhy cvičení. Například posilovací cvičení, florbal a volejbal,
atletiku, turistiku, všestrannost, sportovní hry. Hlavním cílem je zajistit pro děti, mládež i
dospělé možnost sportovat.
Naši cvičenci se schází pravidelně při svých cvičeních v tělocvičně ZŠ nebo na hřišti. Ve
spolupráci se školou je zajištěno našimi cvičitelkami i cvičení několikrát týdně odpoledne. V
minulém roce se konaly tradiční akce. Uvedu několik příkladů.
V květnu se děti zúčastnily atletického čtyřboje v Jičíně.
Podnikli jsme cyklistické výlety po okolí.
V červnu jsme s obcí zorganizovali sportovní odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí, které
bylo zahrnuto již po třetí do projektu MOVE Week. Move Week (Týden v pohybu) je součástí
celoevropské kampaně „NowWeMove – 100 miliónů Evropanů v pohybu do roku 2020“ pořádané
Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA).
V červenci si 40 děti užívalo své prázdninové volno na sportovním soustředění na Homoli u
Jičína.
Z finančních prostředků dotace Můj klub jsme v průběhu roku zajistili pro děti a mládež
bruslení a plavání.
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V září jsme společně s obcí uskutečnili 4. ročník BĚHU TŘÍ ŘEK. I přes špatné počasí se
dostavila stovka běžců různého věku.

Běh byl opět zařazen do Evropského týdne sportu BEACTIVE. Evropský týden sportu je
iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. V Čechách jej
koordinuje Český olympijský výbor. Další tradicí je vánoční běh kolem Chomutic 24. prosince v
dopoledních hodinách. Po několikaleté odmlce se 27. prosince konal vánoční turnaj ve volejbalu.
Jaké jsou plány na letošní rok? Pokračovat ve všech aktivitách, které veřejnost již dobře zná
a přát si, aby účastníků veřejně přístupných akcí bylo stále víc.
A samozřejmě pojedeme o prázdninách opět na Homoli.
Jana Šťastná
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Oddíl stolního tenisu – hodnocení sezony 2019 - 2020
Loňská sezona 2019 byla z pohledu našeho oddílu velmi úspěšná. Naše A- mužstvo obsadilo 1.
místo v okresním přeboru Jičínska a postoupilo do krajské soutěže 2. třídy. Naše B-mužstvo
obsadilo 2. místo v 2. třídě a postoupilo do 1. třídy jičínského okresu. Radost nám dělají naši
dorostenci, kteří opět vyhráli okresní přebor jičínského okresu ve složení: Tázler Jakub, Tonar
Lukáš. Reprezentovali nás také v krajském kole. Naši žáci skončili na krásném 4. místě. Bmužstvo bylo na 10. místě. Letošní rok jsme navíc přihlásili C- mužstvo, které začalo hrát ve 4.
třídě jičínského okresu. Do divize žen jsme také přihlásili oddíl žen, který je zatím na krásném
druhém místě. Do našeho oddílu se vrátila ze Sokola Hradec Králové žákyně Tonarová Terezka,
která se zapojila do činnosti našich družstev. Je velkou oporou družstva mužů ve 4. třídě a
divize žen. Tereza je v hodnocení starších žákyň Královéhradeckého kraje na krásném 5. místě
z 60 účastnic. Má právo zúčastňovat se republikových přeborů.
Chtěl bych poděkovat všem trenérům, a to především Lukášovi Tonarovi za vedení žáků a
hlavně za vedení družstva divize žen.
Letošní ročník nám tak moc nevychází. Muži A hrají o sestupové příčky v krajské soutěži,
B- mužstvo o sestup z 1. třídy, C- mužstvo hraje zatím o postup ze 4. třídy. Radost nám zatím
dělají dorostenci, kteří vedou okresní přebor dorostu. Příští týden 29.2 se bude hrát finále v
Chomuticích, na který vás tímto všechny zvu. Přijďte podpořit naše dorostence a podívat se na
pořádný stolní tenis. Máme ještě B – mužstvo dorostu, které je zatím na 9. místě z 14. účastníků.
Žákovské mužstvo máme zatím na 7. místě z 16. účastníků. Dne 27.12 2019 jsme pořádali turnaj
registrovaných O pohár starostky obce, který má velmi vysokou úroveň. Další den 28.12.2019
jsme pořádali turnaj O pohár starostky obce neregistrovaných, který měl rekordní účast a to
26.hráčů. Pořádat turnaje dva dny za sebou bylo velmi náročné a proto bych chtěl poděkovat
Šárce Tázlerové za zvládnutí výsledkového servisu obou turnajů.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat Lukáši Tonarovi, Pavlovi a Jiřímu Průšovi a všem
ostatním, které jsem nejmenoval, za péči o naši mládež.
Za oddíl stolního tenisu,
Jiří Scháňko
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MS Březina Obora
Roky 2018 i 2019 poznamenalo velké sucho. Jaro 2018 jsme zahájili úklidem rybníka v
Lískovicích, kterého jsme se zúčastnili společně s přáteli z Rybářského klubu ČR Humburky,
který jsme společně zakončili u nás na hájence společným posezením, kde jsme chutnali
speciality nejen z ryb, ale i ze zvěřiny.
Další jarní akcí byla výroba nových mysliveckých
zařízení a nahrazení již starých dosluhujících. Měsíc
březen jsme využili k výrobě hnízdních budek,
kterých jsme zhotovili celkem 18. Jednu pro sovu
pálenou, čtyři pro holuby hřivnáče a třináct pro
sýkory. Z celkového počtu jich bylo 14 obsazeno.
Mezi naše další jarní aktivity 2018 a 2019 patřilo
také zapojení se do celostátní akce nazvané „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Úklid probíhal již celý týden před oficiální úklidovou sobotou, tak
abychom všechny černé skládky stihli uklidit. S celkovou likvidací odpadu nám opět pomohl OÚ
v Chomuticích, ale i OÚ v Ostroměři, za což jim děkujeme. Mezi naše další akce patřila výsadba
ovocných stromků, kterých jsme v roce 2018 vysadili rekordních 86 a 16 buků. Přestože jsme
stromky třikrát týdně zalévali vodou, díky extrémnímu suchu jsme o 12 z nich přišli, hlavně
třešní. Při zalévání stromků jsme zároveň zbudovali i deset plastových napajedel, která jsme
udržovali celé léto a podzim. Bylo úžasné vidět, jak se k napajedlům stahovala zvěř z celého
okolí. V roce 2019 jsme pokračovali ve výsadbě ovocných stromků podél polních cest v honitbě,
protože chceme vracet krajinu do původní podoby.
O prázdninách 2018 jsme u nás na hájence opět přivítali letní dětský tábor ze ZŠ v
Chomuticích. Celý den byl plný her a dovednostních soutěží. Zakončen byl opékáním párků a
oblíbenou stezkou odvahy. Po přespání v hájence a ve stanech všichni odjeli do Hořic.
Doufáme, že i v budoucnu toto budeme moci zopakovat. Do všech těchto akcí se nám povedlo
zapojit i naši mládež. V loni s námi chodilo již pět našich doufejme nástupců.
Pravidelně se zúčastňujeme rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu. K ochutnávce
jsme uvařili v roce 2018 guláš z divočáka, roce 2019 jsme jako překvapení připravili klobásy.
Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelům a vedení obce za finanční příspěvek a všem
včetně zaměstnanců OÚ za celoroční pomoc.
Myslivosti zdar.
Petr Veselý
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Zprávy společností podnikajících na území našich obcí
Agro Chomutice a.s.
Společnost AGRO Chomutice a.s. byla založena oprávněnými osobami Agrodružstva
Chomutice 11. března 1996. Za dva roky majetkově vstoupila do Zemědělské společnosti
„Český ráj“ Podůlší, a.s. V roce 1999 byl podnik rozšířen o pozemky a stáje v Hrádku nad
Nisou v okrese Liberec. Od roku 2003 zajišťujeme výrobu v PSS (produkční stanice selat)
Druzcov s.r.o. V současné době také majetkově vlastníme společnosti POLABÍ Vysoká a.s. a
Orlická zemědělská, a.s. Společnost celkem obhospodařuje cca 6.500 ha půdy.
Společnost Agro Chomutice a.s. od jejího vzniku v roce 1996 řídil vynikající člověk,
odborník, jednatel společnosti, pan ing. Ladislav Hátle. V roce 2002 však podlehl těžké
nemoci. Od tohoto okamžiku společnost řídí ing. Vladimír Tichý.
Za dobu svého působení na trhu práce si firma vybudovala jedno z předních míst v rámci
zemědělských podniků nejen na okrese, ale i v Královéhradeckém a Libereckém kraji. Její dobré
základy a moderní strojový park umožňují kvalitní práci více než stovce zaměstnanců, uplatnění
u nás najdou i brigádníci, zejména v době sezónních prací, a to především z řad našich věrných
penzistů.
Agro Chomutice a.s. zajišťuje odborné praxe pro učně Střední školy technickořemeslné v
Novém Bydžově, obor opravář zemědělských strojů, a pro studenty druhých ročníků Střední
odborné školy veterinární v Hradci Králové – Kuklenách.
Hlavní činností naší společnosti je zemědělská výroba v oblasti rostlinné a živočišné.
Pěstujeme běžné polní plodiny jako ozimou pšenici, ozimý ječmen, ozimou řepku, cukrovku
a luskoviny na krmivo pro skot.
V oblasti ŽV se zaměřujeme zejména na výkrm prasat (cca 10.000 ks za rok), na výkrm
býků (ročně 300 ks) a u holštýnského skotu na výrobu mléka. Mléko se vyrábí ve střediscích
Třtěnice, Staré Smrkovice, Hrádek nad Nisou a Vysoká n/L. s celkovým počtem 1.500 ks krav
a výrobou téměř 15 milionů litrů mléka ročně.
Velmi důležitou činností naší společnosti je činnost obchodní v oblasti prodeje pesticidů a
hnojiv. Od roku 2011 provozujeme bioplynovou stanici ve středisku Staré Smrkovice.
Téměř od vzniku akciové společnosti Agro Chomutice a.s. pořádáme ve spolupráci s
Chovservisem ve Třtěnici akci nazvanou Chovatelský den PRIM Chomutice – memoriál ing.
Ladislava Hátle. Představují se zde dojnice od spřátelených chovatelů, bonitér hodnotí nejlepší
jalovici, prvotelku, krávu na druhé a další laktaci, nejlepší kolekci krav a nesmí chybět ani
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šampionka celého chovatelského dne, kterou tipují samotní návštěvníci této akce, kterých
každoročně přibývá. Loni proběhl velmi úspěšný výroční již 25. ročník PRIMU Chomutice.
Nezapomínáme ani na ocenění práce našich zaměstnanců. Zaměstnanec pracující ve firmě
20 let a více dostává finanční bonus za dobře odvedenou práci a za věrnost naší společnosti. Jen
pro zajímavost, nejdelší pracovní vztah trvá neuvěřitelných 54 let. Vážíme si i našich penzistů
a jejich práce, kterou pro firmu vykonali, slavíme s nimi jejich životní jubilea a v prostorách
firmy Agro Chomutice a.s. s nimi pořádáme setkání, většinou u příležitosti oslav MDŽ.
V roce 2019 jsme uspořádali první ročník Vepřových hodů pro obchodní partnery z oblasti
živočišné výroby, který se pro velký úspěch zopakoval i v roce letošním.
A co na to říká pan ředitel?
Zemědělství má v obci Chomutice dlouhou tradici. Přes všechna úskalí, která nám byla
nastavena, se podařila většina z nich překonat a tuto tradiční činnost a výrobu v obci udržet,
ba dokonce rozvíjet až do současné podoby a velikosti firmy. Významnou měrou tomu přispěla
i velká spousta z Vás, dříve zaměstnaných. Děkujeme.
Patříme mezi ty, kteří provozují klasickou zemědělskou výrobu. Jsme jedni z mála, kteří
pracují na polích, ale i ve stájích se zvířaty. Věřte, v dnešní době to není běžná věc. Existovala
i jednodušší cesta, bez zvířat. Přesto se nadále věnujeme chovu dojnic na mléko, ale i chovu
prasat, a to od selat až po jateční prasata, což je dnes, dá se říci, raritou.
V této souvislosti bych si dovolil vyslovit i jednu velkou prosbu, přání, výzvu. Zemědělství
a zemědělec jsou předurčeni k výrobě potravin. My v tomto poslání pokračujeme a hlavně
pokračovat chceme. Význam místních českých potravin na trhu roste a zájem spotřebitelů o
ně také a bez nás zemědělců nebudou. Mějte s námi nadále trpělivost, pochopení, podporujte
nás, veďte k práci nastupující mladou generaci. Vždyť i moderní zemědělské stroje jsou dnes
jen samá výpočetní technika.
Závěrem bych ocenil seriózní postoj k naší práci ze strany obce i obecního zastupitelstva,
poděkoval jim za spolupráci a těším se i na spolupráci budoucí.
Přejeme nám všem pevné zdraví a chuť do práce i spolupráce.
Ing. Vladimír Tichý, předseda představenstva
Marcela Řeháčková, asistentka ředitele
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Ohlédnutí do minulosti a nebo Vzpomínky našich občanů
JZD Obora
Krásnou vzpomínku poskytl do zpravodaje pan Josef Trnka
V Oboře bývalo, i když krátce, velmi úspěšné JZD. Rád bych se s vámi podělil o pár
vzpomínek, v kterých „účinkují“ pan Rudolf Nosek a můj otec ing. Josef Trnka.
V druhé polovině 50.–tých let jsme v JZD
Obora zřizovali chov kachen. Jelikož ale byla
nouze o krmení, navrhl pan účetní Rudolf
Nosek, že by se mnou dojel do Prahy na
ministerstvo zemědělství nějaké mimořádné
dodávky vyjednat. Tak jsme se domluvili
a vyrazili do Prahy. Jelikož pan Nosek
velmi dobře Prahu znal, nebylo problém
ministerstvo najít. Jako těžší se ukázalo, který
odbor vyhledat. Po delším pátrání jsme se
dopracovali k tomu správnému referentovi.
Pan Nosek mu přednesl naši žádost a už to
začalo. Soudruh referent se na nás zle podíval a spustil. Co si to dovolujeme, takových by
bylo a jedno šlo za druhým. Já jsem se lekl, začal jsem pana Noska tahat za rukáv a říkal
mu, ať vypadneme, než nás přijdou zavřít. Pan Nosek mne neustále plácal přes ruku a říkal,
ať vydržím. Když se referent vykřičel, pan Nosek k němu v klidu přistoupil, sáhl do kapsy a
vyndal předem uchystanou obálku, o které jsem nevěděl a ani se nikdy nedozvěděl, kolik v ní
bylo. Položil mu ji na stůl a v klidu řekl: „Soudruhu referente, my situaci chápeme, ale zde
Vám na nás necháme kontakt, kdyby se náhodou něco uvolnilo“. Poslední co jsem zaslechl od
referenta bylo: „VEN!!!“. Tak jsme opustili ministerstvo a vypravili se domů. Já se strachem co
bude, pan Nosek v absolutním klidu. Když jsme dorazili domů, již nás zde očekával telegram z
Prahy, že v nejbližších dnech máme očekávat vagónovou zásilku obilí.
Jednou za mnou přišel pan Nosek a požádal mne, zda bych s ním nejel do Hořic pro peníze
na výplatu. Vzal jsem tedy motorku, nasedli jsme a vyrazili k Hořicím. Po výběru peněz jsem
nasedl na motorku, pan Nosek na tandem a tašku s penězi jsme měli mezi sebou. Když jsme
opouštěli Hořice, zaklepal mi na rameno a řekl: „Stavíme se v Bílsku u Šafránků na jedno.“ Tak
se i stalo. Po krátkém občerstvení jsme vyrazili k domovu. U kanceláře jsem zastavil, vypnul
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motor a pan Nosek mi povídá: „Pane Trnka malér, já nechal v hospodě aktovku s penězi.“ Tak
jsme opět vyrazili k Bílsku, kde jsme v hospodě nalezli aktovku na lavici tak, jak jsme ji tam
zanechali. (Na fotografii je pan Rudolf Nosek)

Vyprávění o Karlu Šlengerovi
Ukázka z díla pana Petra Šlengra. (Více si můžete přečíst na webu obce, kde je zveřejněno vše
co nám zaslal.)
Začínám už poněkolikáté sepisovat poznámky, které jsem vyčetl z obsáhlé korespondence a
snažím se propojit získané informace do smysluplného vyprávění. Pokusím se o jakési
chronologické vyprávění životní cesty KŠ s obrazovými ukázkami.
Vyprávění uvedu dobovou fotografií rodné chalupy čp.41 Chomutice, fotografie byla pořízena
kolem roku 1910, autor fotografie byl Karlův starší bratr Josef.

Od této fotografie je možno rozvinout celý cyklus zajímavých vyprávění – osudy jednotlivých
členů rodiny jsou bohatě zachyceny v dobových dokumentech, které vlastním, ale já se chci
zaměřit na příběh malíře Karla Šlengera.
Pokusím se shrnout fakta o rodinných poměrech ze kterých vyšel KŠ, poměrech, které
jsem vyčetl z neúplné korespondence členů rodiny, korespondence, která se dochovala navzdory
mnoha stěhováním a „úklidům“ naší maminky a „řádění“ nás dvou kluků na naší půdě. Ta
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korespondence, jakož i další poznámky KŠ a foto – materiály jež se mi dostaly do rukou se
staly základem archivu, který buduju. Domnívám se, že znalost rodinných vazeb může přispět
k pochopení výtvarných děl malíře – samouka a to v mnoha směrech. Jednak co se týče námětů,
techniky zpracování, filosofického pohledu až k nezvykle širokému výtvarnému záběru tvorby.
Již několikrát v minulosti bylo publikováno, že KŠ pocházel z učitelské rodiny a měl 5
sourozenců, ale vždy scházely informace o profesích, zálibách a dalších zajímavostech z osobního
života sourozenců, které v jistém smyslu po výtvarné stránce Karla ovlivňovaly.
Začnu výčtem dat.
Rodiče Karla:
Josef Šlenger, nar.13.12.1857 , původem z Vazačky pod Bezdězem
Františka Šlengerová rozená Rajchová, nar.26.1.1871 v Hlušicích (u Nového Bydžova)
Oddáni 23.6.1888 v kostele v Chomuticích

Chomutický kostel, foto je z roku cca 1910, autor Josef – bratr Karla, Na fotografii vlevo
je zachycena část staré školní budovy (základní 5-ti třídka), pokračuje dům Budinova
sedlářství, pokračuje čp.41 dům rodiny řídícího učitele Josefa Šlengera, v dálce je komín
místního cukrovaru. V popředí stával pomník svaté ? – po roce 1918 byl nahrazen
památníkem padlých v 1. světové válce.
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Děti řídícího učitele Josefa a Františky Šlengrových:
Josef, nar. 23.3.1889
Marie, nar. 24.11.1890
Kristýna, nar. 29.5.1896
Ludmila, nar. 3.5.1901
Karel, nar. 5.4.1903
Františka, nar. 23.6.1905

Moje babička a její děti – dcery Fanuška, Liduška, Kristýnka a Karel, foto Josef – odhadem
roku 1916
Prarodiče: Jan Šlenger a Alžběta rozená Goldbachová, Vazačka pod Bezdězem
Jan Rajch a Kateřina rozená Kliková, Hlušice u Nového Bydžova
Mezi jednotlivými sourozenci, rodiči a prarodiči fungovala nesmírně krásná pouta
vzájemného porozumění, jak lze vyčíst z dochované korespondence. Pokud bych se živil jako
spisovatel, rozhodně bych se zajímal o životní osudy jednotlivých členů právě tohoto
rodinného společenstva. Protože psát knihy neumím, tak alespoň pro potřeby presentace
výtvarného díla Karla – mého otce, stručně shrnu životní příběhy svých prarodičů, svého
dědečka a babičky, kteří zemřeli dříve než jsem se já narodil a příběhy jednotlivých
sourozenců Karla, z nichž jsem osobně poznal jen některé.
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Výňatek z Kroniky obce
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Společenská kronika
V roce 2019 se narodilo 5 děti (tři holčičky a dva kluci) Narození dítěte
patří mezi nejkrásnější životní okamžiky. Přináší do rodiny obrovské
množství radosti a spokojenosti.
Vítání občánků 2019

Karolína Spudilová, Petr Huráň, Jakub Virba, Sabina Nožičková

Vítání občánků 2020

Marie Zlatníčková, Tadeáš Gábor
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Významné jubileum
V únoru oslavil úžasných 90 let pan O. Horáček z Chomutic. Do dalších let mu přejeme pevné
zdraví, štěstí, spokojenost, hodně životního optimismu a radosti z výsledků jeho milovaného
klubu Slavie.
Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti přejeme také všem, kteří oslaví v letošním roce významné
životní jubileum.
Výročí svatby
V roce 2019 oslavilo několik manželských párů významné výročí – zlatou svatbu. Všem srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně lásky, štěstí, zdraví a ještě mnoho společných let.
Je jen na zvážení rodiny, jak toto výročí oslaví. Pokud nás osloví, rádi se k oslavě přidáme.
Na přání rodiny můžeme zahrát písničky v místní rozhlasu, zveřejnit přání v našem zpravodaji
nebo uspořádat slavnostní obřad.

Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a
pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích.
V uplynulém roce nás navždy opustili: paní Anna Kodrová, Marie
Ornstová, Marie Pošvová, Hana Tritová, Radoslava Šťefanová, pánové
Jaroslav Macháček, Oldřich Kozma, Miroslav Musil, Rudolf Nováček,
Miroslav Věchet
Čest jejich památce.
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Důležité informace
Úřední hodiny OÚ
Den

Úřední hodiny OÚ

Pondělí

15:00 – 18:00

Úterý

8:00 – 12:00 16:00 – 18:00

Středa

8:00 – 12:00

Pokladní hodiny OÚ
Den

Pokladní hodiny OÚ

Pondělí

16:00 – 18:00

Úterý

8:00 – 12:00 16:00 – 18:00

Středa

8:00 – 12:00 16:00 – 18:00

OÚ zprostředkovává i nadále pro seniory donášku obědů do domu. Případní další zájemci
o tuto službu se mohou informovat na OÚ.

Pohled do minulosti.
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Zdravotnictví
Od 1. 3. 2020 došlo dočasně ke změně ordinačních hodin zdravotního střediska v Ostroměři,
Chomuticích a Vojicích z personálních důvodů. Dle sdělení praktické lékařky MUDr. M.
Strejčkové budou tyto ordinační hodiny platit do konce srpna.
Nová ordinační doba:
MUDr. Michaela Strejčková
Ostroměř
Pondělí: 7. 00 – 11. 00 hodin (od 10. 00 hodin objednaní)
Úterý: 7. 00 – 14. 00 hodin (od 11. 00 hodin pouze objednaní)
Kromě 1. a 2. úterý v měsíci, kdy ordinace bude do 11. 30 hodin
Středa: 7. 00 – 13. 00 hodin (od 11. 00 hodin objednaní)
Čtvrtek: 12. 00 – 16. 30 hodin (od 14. 30 hodin objednaní)
Pátek: 9. 30 – 14. 00 hodin (od 12. 00 hodin objednaní)
Chomutice
Každé první úterý v měsíci: 12. 00 – 14. 00 hodin
Vojice
Každé druhé úterý v měsíci: 12. 00 – 14. 00 hodin
Odběry denně: 7. 00 – 8. 00 hodin (kromě čtvrtka!)
Možnost objednání osobně nebo telefonicky u sestřičky od 10. 00 hodin
Tel. 493691229, 607076480, Email: ordinace.ostromer@seznam.cz
Koronavirus
Veškeré informace, které obci zasílá KHS a KÚ KHK, najdete na webu obce a informačních
tabulích v obci.
Kromě zákonných, hygienických, organizačních a technických opatření, která by měla přispět
ke zvládání situace spojené s šířením koronaviru, je potřebné, abychom se v této nelehké situaci
k sobě chovali ohleduplně a nešířili zbytečně paniku. Stres jen napomáhá šíření nákazy.
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Odpadové hospodářství
Sběr nebezpečného a objemného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu provede firma FCC v sobotu 4. 4. u OÚ. Nebezpečný odpad můžete
předat zaměstnanců OÚ v pátek do 15 hodin nebo v sobotu od 8. 30 do 9. 00 hodin.
Kontejnery na objemný odpad budou přistavena v pátek 3. 4. a odvezeny v dopoledních
hodinách v pondělí 6. 4. 2020
Třídění odpadu a svoz
Na všech kontejnerech umístěných na různých místech v obci je informace o tom, jaký odpad
do kontejneru patří. Při odkládání papíru, je třeba krabice rozložit, vejde se tak větší množství
do kontejneru. Dále pak prosíme, odpad vkládejte do kontejnerů a ne vedle nich. Plastové lahve
je nutné smačknout/sešlápnout.
Termíny svozu komunálního odpadu najdete na informační tabuli a na webu obce.
Vodovod, kanalizace, ČOV
Vodné pro rok 2020 činí 27,- Kč/m3, stočné je stanoveno na 22,- Kč/m3. Kontakt pro případ
nahlášení poruchy, závady nebo havárie: 602619800
Vodovod
V letošním roce jsme začali s výměnou vodoměrů, které jsou používané od roku 2007.
Předpokládáme, že část vodoměrů vyměníme letos a další v příštím roce. O termínu výměny
vašeho vodoměru budete včas informováni. Vodoměr vám vymění a zaplombuje pan A. Mišči.
Tvrdost pitné vody
Tvrdost vody způsobují sloučeniny vápníku a hořčíku. Řada odběratelů považuje tvrdost
pitné vody za závadu. Oporou jim mohou být autoři jako např. Paul C. Bragg, který ve své
knize Šokující pravda o vodě přirovnává lidské cévy k zarůstajícímu vodovodnímu potrubí a
přímo tvrdí, že tvrdá voda zabíjí, ale není to tak. Jen pro úplnost, v Německu bylo druhé
vydání této knihy zakázáno vydat. Řadu skutečně odborných informací lze nalézt na
stránkách

Státního

zdravotního

ústavu.

Např.

lze

doporučit

článek

http:

//www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/o-vyznamu-vapniku-a-horciku-v-pitne-vode,
kde je ve stručnosti konstatováno, že v případě dodávky vody s nízkou tvrdostí se zvyšuje
úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Na stránkách SZÚ je více odborných článků na
toto téma. V prováděcí vyhlášce 252/2004 Sb. k zákonu O ochraně veřejného zdraví je
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doporučená hodnota pro vápník 40-80 mg/l, skutečnost v dodávané vodě je 130-140 mg/l,
hořčík doporučená hodnota 20-30 mg/l, skutečnost 24 mg/l. Při překročení doporučených
hodnot zákon nepožaduje žádné úpravy, zatímco při změkčování je nutné následně upravit
hodnoty vápníku a hořčíku na minimální hodnoty 30, resp. 10 mg/l. Změkčená voda bez
dosažení požadovaných hodnot není vodou pitnou! Z hlediska použití dodávané vody jako
pitné vyšší tvrdost není na závadu, je spíše žádoucí. Trochu jinak to je s domácími spotřebiči.
Jedinou spolehlivou cestou k jejich ochraně je změkčení vody na iontoměniči. Změkčovat celou
produkci nemá smysl, 60-75 % projde domácností jako voda studená a tam tvrdost většinou
nijak neškodí nebo stačí mechanický filtr. Změkčování je náročné na vznik odpadů a cenu
vody by změkčení zvedlo nejméně o 10 Kč/m3. Změkčení je v případě potřeby vhodné
provádět v domácnosti, kde se upravuje pouze část dodané vody. K jednotlivým spotřebičům:
Myčka nádobí: o myčku nádobí není potřeba pečovat jinak, než nastavit správnou tvrdost (4,5
mmol/l, v jiných jednotkách 25 dH, možná i jinak) a doplňovat sůl (v myčce je automatický
změkčovač). Hodnoty platí pro vodovod Chomutice. Pračka: běžné prášky do pračky jsou
schopny se vypořádat s tvrdostí vody. Jak to zatěžuje životní prostředí je jiná věc. Změkčení
vody a použití menšího množství prášků je doporučeno. Bojler: pro ohřev vody doporučuji
použití automatického změkčovače. V případě zájmu mohu doporučit konkrétní zařízení.
Konvička na kafe: napustit 2-3 deci vody, ohřát, dát 1 deci octa nebo jiné kyseliny - pozor
může to prskat, nutné brýle, potom konvičku vypláchnout vodou. Prodávají se i přípravky
určené na tuto práci. Ing. Josef Jansa, vedoucí střediska technologických inovací VODA CZ
(Pan Jansa se zabývá zlepšením kvality naší vody)
Kanalizace a ČOV
V roce 2019 provedla odborná firma Repas Robousy servis všech čerpadel na
přečerpávacích stanicích, firma Ekolservis Nová Paka vyčistila šachty i některé části
kanalizace dešťové i splaškové v obci.
Pravidelnou kontrolu a údržbu provádí zaměstnanci obce.
Prosíme občany, aby do kanalizace nevhazovali předměty, které způsobují poruchovost
čerpadel. Opravy stojí peníze nás všech, můžou způsobit zvýšení ceny stočného.

Veřejné osvětlení
Závady na veřejném osvětlení prosím oznamujte neprodleně na OÚ.
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Místní knihovna
Otvírací doba je vždy v pondělí od 16:00 do 17:30 hodin
Knihovna prošla v roce 2019 o letních prázdninách malou rekonstrukcí, a to v podobě
malování, výměny nevyhovujících světel za nové zářivky, od kterých je mnohem víc tolik
potřebného světla. Také byla zakoupena nová konzole a záclona. Prostory jsou vymalovány
pěknou žlutou barvou. Studená místnost je tak mnohem teplejší a útulnější. Stěhování knih,
regálů a všeho zařízení bylo pracné, proto chci touto cestou všem zúčastněným poděkovat.
O výměnu zářivek se postaral pan Petr Festa.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 16:00 – 17:30. V případě potřeby se lze domluvit na
jiný termín. Knihovna nabízí knížky od nejmenších čtenářů až po nejstarší. Pro dospělé jsou
připraveny knihy všech žánrů-romány pro ženy, detektivky, scifi, životopisy, cestopisy a všechno
o co mají čtenáři zájem. Většina knih je z výměnného fondu, na který obec finančně každý rok
přispívá. Hodně knih je nově vydaných. Pravidelnými návštěvníky knihovny jsou děti ze zdejší
mateřské školy, družiny i třídy základní školy. Tradiční akcí je už po mnoho let pasování nových
čtenářů a to žáčků první třídy. Přijďte si půjčit nějakou knížku a tak si zpříjemnit dlouhé večery!
I. Dostálová, knihovnice

Doprava
Prosíme občany o dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu na komunikacích a
silnicích v obci. Zvláště pak na všech místních komunikacích, kde není technicky možné
vybudovat chodníky pro pěší. Buďte ohleduplní a přizpůsobte jízdu místním podmínkám,
neohrožujete chodce a další účastníky silničního provozu.
Při parkování a stání vozidel na komunikacích je nutné dodržovat pravidla pro průjezd složek
integrovaného záchranného systému.
V době před začátkem a koncem výuky v ZŠ a MŠ věnujte zvýšenou pozornost na pohyb
dětí a dospělých v okolí školy, školky a na autobusové zastávce.
Od 1. 3. byl na základě naši žádosti upraven odjezd ranního autobusu směrem na Ostroměř.
Občané obce požadovali, aby po příjezdu do Ostroměře bylo možné přestoupit na vlakové spoje.
Dobrá věc se podařila.

Vážení občané, rádi přijmeme nápady a rady k činnosti obce. Neváhejte a pište.
Kontakt:
starosta@ouchomutice.cz
nebo
jana.stastna11@seznam.cz
Evidenční číslo MK ČR E 22838
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