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CHRBONÍNSKÉ NOVINY
Úvodní slovo:
Vážení spoluobčané, nelehká doba, která začala již před dvěma lety a dále pokračuje v jiné
formě, má bohužel dopad na nás všechny. Proto si všichni udržme svůj optimismus a věřme,
že vše zvládneme. Přepokládám, že letos proběhnou všechny kulturní akce, které byly
v loňském a obzvláště předloňském roce omezeny. Těšíme se, já i celé zastupitelstvo, na
setkání s vámi.
Ing. Michala Kvasničková – starostka obce

Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se naposledy sešlo dne 18.2.2022 ve 20.00h v zasedací místnosti obce.
První tři body se schvalovaly prodeje částí pozemků. První je prodej části parc. č. 1263,
797/1, 1091/1 a 1115/4. Celková výměra oddělených částí je 50 m2. Druhý je prodej části
pozemku parc. č. 798/4 o výměře 26 m2. A třetí prodej se týkal také části pozemku
parc. č. 798/4 o výměře 43 m2. Současná cena za prodej částí pozemků je stanovena na
50,- Kč/m2. V dalším bodě se schvalovalo podání žádosti o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na výsadbu stromů. Byla navržena obnova třešňové aleje směr Mlýny,
obnova výsadby u Hasičské zbrojnice, vysázení stromů u rybníka Za Vsí a obnovení aleje
směrem do Lišek. Posledním bodem pro projednání bylo zapůjčení hasičského hřiště
hasičům z Nové Vsi na pořádání hasičské soutěže v termínu 25.6.2022. Dále Zastupitelstvo
obce vzalo na vědomí změnu položky Příjem poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, z důvodu platnosti nové vyhlášky o rozpočtové skladbě. Termín příští schůze
zastupitelstva je stanoven na 13.5.2022.

Vodovod:
Od posledního vydání novin probíhala rekonstrukce I. etapy vodovodu. V prosinci byly
dokončeny stavební práce na uložení potrubí a kabelového vedení mezi šachtou na
křižovatce u Krchů a vodojemem. Stavební práce se po dohodě se zhotovitelem stavby
realizovaly s výrazně menšími omezeními obslužnosti nemovitostí po komunikaci zasažené
stavebními pracemi, než bylo původně předpokládáno. Následně budou prováděny
přípravné práce na propojení vodojemu a stávajícího vodovodního řadu s novým
vodovodním potrubím. Konečné zprovoznění nové části vodovodu včetně nových vrtů bude
provedeno po kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby je potřeba mimo jiné doložit nový
provozní řád vodovodu, analýzu rizik a doplňující rozbory pitné vody (upravené vody).
Uvedené technické dokumenty a rozbory vody bude zpracovávat firma ČEVAK a.s. Při
propojování nových částí vodovodu na vodojem a stávající vodovodní síť bude nutná
odstávka dodávek pitné vody, která bude v dostatečném předstihu ohlášena. Tímto bychom
Vám chtěli poděkovat za ohleduplnost, pochopení a trpělivost při prováděných stavebních
pracích.

Rybník “Za Vsí”
Dne 8.2.2022 bylo vydáno stavební povolení na akci „Revitalizaci rybníka Za Vsí“. V únoru
přišel příslib požadované dotace od Ministerstva Zemědělství. V průběhu dubna budeme
pokračovat ve vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce. V rámci příprav na tuto akci
v měsíci březnu proběhlo kácení dřeviny konkrétně 1 ks jasanu ztepilého, který se nacházel
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přímo nad plánovanou opravou spodní výpusti. Předání staveniště a zahájení stavebních
prací se předpokládá v červenci tohoto roku. Stavba by měla být dokončena do konce roku
2022.

Stavební parcely
V letošním roce byla objednána projektová dokumentace na vybudování stavebních parcel
pro rozvoj naší obce u firmy GK Plavec Michalec, která nabídla nejnižší cenu. Projektová
dokumentace bude zhotovena v rozsahu pro územní řízení, stavební povolení a provádění
stavby včetně zajištění stavebního povolení. Předpokládaný termín předání projektové
dokumentace je na konci měsíce září. K prodeji by zde mělo být 6 stavebních parcel.
Prodejní cena bude vypočtena z vynaložených nákladů.

Odpadové hospodářství:
V letošním roce jsou termíny pro přistavení velkoobjemového kontejneru ve dnech
9.-11.4., 9.-11.7. a 8.-10.10. Umístění kontejneru bude tradičně v prostoru u kapličky.
Dále je možnost využívat sběrné místo, které je otevřeno vždy každou první sobotu v měsíci
od 8.00 do 18.00 hodin, nebo po domluvě s panem Miroslavem Veselým na tel. 777 190 474.

Mobilní rozhlas
Opět si dovolíme upozornit na možnost získávání informací o dění v naší obci
zaregistrováním se do Mobilního rozhlasu. Moderní doba žádá stále nové technologie
a zlepšení informovanosti obyvatel. Co to znamená? Veškeré informace o dění v obci, jako
jsou upozornění na kulturní akce, informace o poruchách vodovodu či plánované odstávce
vody nebo elektřiny, Vám přijdou jako sms do mobilního telefonu. Nemusíte sledovat úřední
desku či informační tabuli ani webové stránky obce. Zaregistrovat i odhlásit se z dané služby
můžete kdykoli. Tato služba bude našim občanům poskytnuta zdarma.

Prodejna potravin
V místním krámku potravin je v současné době rozšířena služba Sazky včetně
možnosti zakoupení losů a od 1.5.2022 se služby ještě rozšíří o možnost vyzvednutí
či odeslání balíku přes Balíkovnu České pošty.

Akce, které nás čekají:
Brigáda na zametání obce – dne 2.4.2022 je ZRUŠENA z důvodu nepřízně počasí
a přesunuta na 9.4.2022 od 8.30 hod sraz u zasedací místnosti
Velikonoční řehtání a koledování - dne od 14. - 16.4.2022
Pálení čarodějnic – 30.4.2022 sraz u zasedací místnosti obce
Setkání seniorů a přátel lidové hudby – dne 7.5.2022 od 18h v zasedací místnosti
Hasičská soutěž – 25.6.2022 – pořádaná SDH Nová Ves
Pouťová zábava – dne 2.7.2022 na hasičském hřišti od 18h
Akce pro děti – 9.-10.7.2022 na hasičském hřišti
Po stopě lišky Bystroušky – 28.8.2022 v mysliveckém zařízení Tuhonín - Vlčeves
Kontakty: starostka Ing. Michala Kvasničková 602 177 423, e-mail: ouchrbonin@volny.cz
místostarosta Ing. Pavel Pána 777 481 964
Členové zastupitelstva obce: Eva Říhová, Ing. Michal Broum, Miroslav Kazda, Miroslav Veselý
https://obec-chrbonin.cz/

