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Odkanalizování obce Bezděkov
Obec Bezděkov připravuje pro rok 2016 a
2017 akci „Odkanalizování obce Bezděkov“.
Účelem stavby je odvedení splaškových vod z obce
Bezděkov. Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou svedeny do nově navržené gravitační
splaškové kanalizace na centrální čerpací stanici odpadních vod, která bude umístěna v nejnižším místě
obce u požární nádrže. Odtud budou čerpány a výtlačným řadem svedeny do stávající čerpací stanice ve
Starých Čívicích s následným čištěním na čistírně
Pardubice – Semtín.
V rámci stavby bude nově vybudována:
Oddílná splašková kanalizační síť z potrubí PP DN
250 mm v délce 2 900 m. Na kanalizaci bude osazeno
81 ks betonových revizních šachet.
Čerpací stanice odpadních vod, kterou tvoří podzemní objekt s akumulačním prostorem a s technologickým vybavením. V betonové šachtě budou umístěna
2 odstředivá čerpadla (1+1 záloha).
Výtlačný řad provedený z PE D90 v délce 4 200 m.
Na vybu dování splaškové kanalizace bude čerpána

státní finanční podpora z Ministerstva zemědělství
v rámci programu „ Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ve
výši 65 – 70%.
V loňském roce proběhlo jednání se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., kde byla přislíbena změna investorství čerpací stanice a výtlačného
řadu z obce Bezděkov na společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
V současné době je zpracovávána prováděcí dokumentace. Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhne
v termínu březen – duben 2016. Předpokládané zahájení
prací bude na podzim 2016. Práce budou ukončeny do
prosince 2017.
Výstavba kanalizace bude mít jednoznačně pozitivní
vliv na životní prostředí. Současné čištění odpadních
vod u většiny zástavby nesplňuje parametry pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientů
nebo vsaků. To má za následek zhoršenou kvalitu vod
ve vodotečích a může mít vliv na kontaminaci vod
podzemních.

Informace o stavu třídění odpadů v roce 2016
Celkový sebraný směsný komunální odpad v naší
obci se opět snížil. A to je dobře! V přepočtu na jednoho občana je sice trend opačný, ale to je způsobeno

změnou počítání občanů podílejících se na množství
odpadu z naši obce odváženého. Toto počítání má vliv
i na ostatní komodity představené v tomto článku.

Výsledky sběru odpadů za uplynulý rok jsou vidět v následujících tabulkách.

Směsný komunální odpad získaný od občanů a rekreačních objektů v obci Bezděkov

Rok
2011
2012
2013
2014
2015

Směsný komunální odpad
Celkem (t)
Na občana (kg/ob.)
82,84
281,8
84,70
279,5
83,60
258,0
79,54
244,7
76,78
248,5

Biologicky rozložitelný odpad získaný od občanů a rekreačních objektů v obci Bezděkov

Rok

BIO odpad
Na občana (kg/ob.)
18,6
21,0
29,1
44,6
46,9

Celkem (t)
5,461
6,355
9,424
14,480
14,505

2011
2012
2013
2014
2015

Sebraný tříděný odpad v obci Bezděkov

Tříděný odpad
Rok

Sklo barevné
(kg/ob.)

2011
2012
2013
2014
2015

7,1
5,2
5,3
5,8
6,4

Sklo bílé
(kg/ob.)
0
2
3,6
3,3
4,1

Papír
(kg/ob.)

Plast
(kg/ob.)

11,1
10
9
8,5
9,9

21
22,4
21,2
20,1
18,6

Nápojové
kartony
(kg/ob.)
0,3
0,5
0,5
0,6
0,7

Kov
(kg/ob.)

0,1

A ještě doplním informaci že v roce 2015 bylo v naši obci do bílého kontejneru uloženo1936 kg oděvů, obuvi a
hraček. Bílý kontejner je umístěn v kontejnerovém stání u bývalé prodejny vedle čekárny autobusové zastávky
Bezděkov – Obecní Úřad.
zvyšování tříděného odpadu. To se zatím dař. Velká
Promluva do duše
část občanů má snahu třídit. Ale i přes to, je mezi námi
hodně domácností, které netřídí vůbec. Stačí se pár
Na závěr tohoto článku bychom chtěli apelovat na občačtvrtků projet ráno před svozem obcí, a dá se poměrně
ny, kteří netřídí odpady vůbec nebo třídí třeba jenom něsnadno odvodit, kdo třídí a kdo ne.
které komodity. Pokud jste nuceni si každý čtvrtek
nechat vyvést popelnici, nebo dokonce i dvě popelnice,
pravděpodobně se třídění nevěnujete dostatečně. Proto
bychom byli rádi, kdybyste se nad tříděním zamysleli a
zkusili přijít na něco, čím byste se v tomto mohli zlepšit.
Inspirace pro řešení uložení tříděného odpadu v domácnosti (v kuchyni) lze najít například na této internetové
adrese: http://www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/

vyrobci-dovozci-nadob
Zde je uveden i seznam výrobců a dovozců nádob na
tříděný odpad.
Oproti obyvatelům městských sídlišť máme na vesnici
obrovskou výhodu v tom, že na dvorku nebo zahradě
lze snadno zřídit překladiště tříděného odpadu v podobě několika nádob (popelnice, sudy, či jiná řešení),
které se jednou za čas vyvezou do kontejneru na tříděný odpad (například při cestě automobilem).
Třídění odpadů je morální povinností každého z nás a
vyjádřením nesobeckého přístupu ke svému okolí. Není
to však jen otázka dobrého pocitu nebo „Záchrany planety“, ale jde i o Vaše peněženky. Pokud se budete informovat po okolních vesnicích, tak téměř ve všech je
poplatek za odvoz KO vyšší než u nás. Zastupitelé se již
před lety dohodli nezvyšovat poplatek za KO, pokud
bude vidět snahu občanů ve snižování množství KO a

Co do kterého kontejneru patří a co ne:
Bílý kontejner na textil:
patří: veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení, atd.
nepatří: mokré, plesnivé, zeminou a ropnými látkami
znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek

Žlutý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem
a označením
PET, HDPE, LDPE, PP, PS nebo číslem 1, 2, 4, 5, 6
nebo 7. Dále fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren a nápojové
kartony
nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem
a označením
PAP nebo číslem 20, 21 nebo 22. Dále časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,

nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také
vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami
nepatří: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby,
ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný papír. A použité pleny taky
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

– Ve středu 6.7. zavřeno,
náhrada ve čtvrtek od 10 do 15 hodin.
– Ve středu 28.9. otevřeno od 10 do 15 hodin.¨
– V pátek 28.10. zavřeno, bez náhrady.
– V pondělí 26.12. zavřeno, bez náhrady.
– V sobotu 31.12. otevřeno od 8 do 12 hodin.

Zelený kontejner - zvon:
patří: barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů Vhodit do zeleného
kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
nepatří: keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo drátované sklo, zlacená a pokovená skla

Bílý kontejner - zvon:
patří: sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin a rozbité skleničky
nepatří: keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Šedý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem
a označením
FE a AL nebo číslem 40 a 41 železné a neželezné kovy
(plechovky, konzervy, železo apod.), hliník a nápojové
plechovky z něj vyrobené, obaly od čokolád, tavených
sýrů, paštik, víčka od jogurtů, hliníkové nádobí a další.
nepatří: kovové obaly od nebezpečných látek

Sběrný dvůr Přelouč
I v letošním roce mají naši občané možnost využívat
sběrný dvůr v Přelouči. Mohou zde bezplatně, na základě prokázání trvalého pobytu v Bezděkově (po
předložení občanského průkazu), odložit velkoobjemový odpad (koberce, linolea, nábytek, apod.), nebezpečný odpad (barvy, obaly od barev, oleje, baterie,
léky, apod.) a kompostovatelný odpad, který pochází
z domácností a zahrad. Stejně tak i pneumatiky z automobilů s hmotností do 3,5 tuny. V případě většího
množství je zde možné zdarma odložit i využitelné
složky – papír, plasty, sklo a tetrapak. Dále zde občané mohou v rámci zpětného odběru zdarma odložit
použitá elektrozařízení, pocházející z domácností. Rozebraná zařízení s obsahem chlorfluorovodíku (lednice, mrazáky) platí přímo občan (600,-Kč/kus).
Sběrný dvůr firmy SOP a.s. se nachází na adrese
Pardubická 1630 v Přelouči.
Otevírací doba:
Pondělí a pátek
13:00 až 17:00
Středa
10:00 až 15:00
Sobota
8:00 až 12:00
Ve svátcích v roce 2016 je otevřen následovně:
– V pátek 25.3. otevřeno od 13 do 17 hodin.
– V pondělí 28.3. zavřeno, bez náhrady.

Výběr poplatků na rok 2016
Termíny výběrů poplatků v letošním roce jsou čtvrtky 17. 3., 24. 3. a 31. 3., vždy od 18 do 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Poplatky je také možno poslat na bankovní účet obce:
Číslo účtu: 1205475389/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Do poznámky
uveďte vždy počet a druh poplatku a částku.
(Příklad: 3 x 500 TKO, 3 x 50 kanalizace, 1 x 50 pes.)
Po zaplacení poplatku si přijďte vyzvednout na obecní
úřad samolepku, kterou je potřeba do konce dubna
nalepit na popelnici. Popelnice bez této samolepky
nebudou od května vyváženy.
Výše poplatků na rok 2016
TKO:
500,-Kč na osobu
500,-Kč na rekreační objekt
Osvobození od poplatku TKO:
- děti do 3 let a to do konce roku, ve kterém dítě tohoto věku dosáhne
- poplatníci, kteří se dlouhodobě nepřetržitě a prokazatelně po dobu minimálně šesti po sobě jdoucích
měsících nezdržují na území obce Bezděkov.
O tomto je třeba písemně informovat OÚ.
Psi:
50,-Kč první pes
100,-Kč každý další pes
Kanalizace:
50,-Kč na osobu

V pátek 4. 3. 2016 od 18 hodin se v sále
obecní hospůdky uskuteční

CESTOVATELSKÁ
PŘEDNÁŠKA O GRUZII
Vyprávět o svém putování, promítat fotografie a pouštět gruzínskou hudbu budou

Blanka a Jan Kuřovi
Jste srdečně zváni
Akce se koná pod záštitou obce Bezděkov; vstupné dobrovolné

BEZ - Okrašlovací spolek Bezděkova, Choltic a okolí
V Bezděkově jsme před pěti lety založili ve
čtyřech členech okrašlovací spolek Bezděkova,
Choltic a okolí, zkráceně BEZ.
Okrašlovací spolky mají v Čechách tradici již od 19.
století, kdy probíhal silný spolkový život ve všech oblastech. Dost často byly okrašlovací spolky zaměřeny na kulturu, divadla, koncerty, ale i celkovou
kultivaci obcí a krajiny. V dnešní době se nám jako
nejdůležitější jeví péče o krajinu a životní prostředí.
Největší výhodu života na vesnici oproti městu představuje právě možnost neomezeného přístupu k přírodě a volného pohybu po krajině.

hlavně zásluhou Petra Kunce, který už zrealizoval například obecní sad u Barchova. Tento rok na podzim
bychom rádi obnovili keře a stromy u cesty ke hřbitovu (tak jak to bude možné, kvůli drátům vysokého
napětí) a také pokračovali v cestě k Jeníkovicím.
Možná dojde i na ovocné stromy.
Aleje stromů jsou klasický krajinotvorný prvek, který
plní spoustu praktických funkcí. Chrání před větrem,
brání větrné erozi, která je v našem okolí asi nejvážnější problém, upravují klima, chrání před deštěm, zadržují vodu, skýtají úkryt pro zvěř, kvetou,
mají plody a květy pro včely a jsou hezké.

Naše krajina je ale bohužel alespoň za posledních 20 let stále chudší, dá se říct, že se z ní v podstatě vytrácí příroda. Ačkoliv lesnatost Pardubického
kraje je kolem 30%, většinu našeho okolí tvoří pole,
silnice, domy a odpadky.
Okrašlovací spolek vznikl za účelem vytvářet protitlak a vlastními silami pomáhat obnovit některé krajinné prvky, aby se podpořila krajinná rozmanitost.

Inspirací pro náš kraj by mohla být jižní Morava, která se podobá našemu Polabí - rovinatý terén
vhodný pro cyklistiku, úrodná půda, ovšem krajina
tam vypadá rozmanitě a krásně. Je vidět, že lidé tam
žijí více v krajině, starají se o ni, běžně lze vidět malá
políčka se zeleninou táhnoucí se daleko do pole,
bez plotů. V polích jsou nově založené biokoridory.
Kolem každé silnice i polní cesty rostou aleje ovocných stromů, remízky, meze i divoké lužní lesy, ve
kterých nenajdete skládky.
Za BEZ Zdeněk Daněk

Spolek má zatím za sebou vysázení stromořadí
převážně javorů po pravé straně polní cesty mezi
Bezděkovem a Jeníkovicemi, v roce 2013. To je

Obecní úřad Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
KDY: 5. března 2016 od 15 hodin
KDE: sál v Obecní hospůdce
Co nás čeká: diskotéka,soutěže a spousta zábavy…
Odměny pro všechny děti...

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ !!!!!!

