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Poplatek za svoz domovního odpadu zůstane i v letošním 
roce na stejné úrovni, tj. 420,- Kč na osobu. Avšak skuteč-
né náklady na svoz netříděného komunálního odpadu podle 
roku 2005 činí 588,- Kč na osobu. Vzniklý rozdíl je hrazen 
z rozpočtu města (28,6%). 

Svoz domovního a z větší části i separovaného odpadu 
v našem městě provádí firma Rumpold UHB s.r.o. V loňském 
roce jsme zaplatili za jejich služby 2.307.605,- Kč. V letošním 
roce zaplatíme přibližně o 5% více.

Svoz směsného komunálního odpadu (vanové kontejnery 
ze sběrného dvora) nám zajišťují Služby města Slavičína s.r.o. 
V loňském roce jsme za jejich služby zaplatili 303.518,- Kč. I 
zde letos dojde k mírnému navýšení cen za služby.

V roce 2005 bylo svezeno z Bojkovic a částí celkem 1315 
tun netříděného (směsného) komunálního odpadu.

Město Bojkovice nevlastní žádné popelnicové nádoby. Ob-
čané si mohou pořídit svou vlastní popelnici tak, že si ji koupí 
v obchodě, anebo si ji mohou pronajmout u firmy Rumpold, 
které pak 1x za rok zaplatí nájemné. Pokud občané potřebují 
vyměnit poškozenou popelnici, kterou mají v nájmu od Rum-
poldu,     za novou, učiní tak telefonicky na tel.č. 572632757, a 
nebo osobně ve firmě. Město Bojkovice popelnicové nádoby 
ani jejich výměnu pro občany nezajišťuje. Při ztrátě popelni-
cové nádoby, která je majetkem Rumpoldu, je třeba tuto sku-
tečnost ohlásit na policii ČR a na Rumpold (na výše uvedené 
tel.číslo).

Občas se ozve na Městském úřadě telefonát se stížnos-
tí na nevyvezenou popelnici. Kromě technických „zádrhelů“ 
(obzvláště v zimním období), které se firma Rumpold snaží 
operativně řešit, bývá častou příčinou nevyvezení popelnice 
fakt, že obsahuje něco, co do ní nepatří. Pokud je naplněna 
např. kamením, zeminou, trávou, senem, jablky nebo odpa-
dem, který by měl být vytříděn do kontejnerů na separovaný 
odpad, pracovníci Rumpoldu takovou popelnici do kuka vozu 
nevysypou. Ne všechno tedy lze dát do popelnice.

Čím poctivěji budeme odpady třídit, tím více peněz za to 
získáme, a tak se sníží náklady na svoz odpadů, který je čás-
tečně hrazen z rozpočtu města. Ušetřené peníze se pak mo-
hou jinak užitečně investovat.

B.H.,ORMŽP

Celkem je rozmístěno ve 
městě a částech 66 kontej-
nerů na separovaný odpad, 
z toho je ve vlastnictví města 
31 kontejnerů.

V loňském roce byla za-
vedena separace skla na bílé 
a barevné, protože bílé sklo 
je na odpadovém trhu lépe 
zhodnotitelné. Dosud jsou ve 
městě tři lokality se zvony na 
bílé a barevné sklo: na Bez-
ručově čtvrti, na Čtvrti 1.máje 
a na sídlišti Mánesova II. V le-

tošním roce bychom chtěli, 
v rámci finančních možností, 
rozšířit tento způsob sběru 
skla i na další stávající stano-
viště, a sice sídliště Nad Za-
hradami, DPS, ulici Jiráskovu 
a Fučíkovu čtvrť. Postupně pak 
i na zbývající sběrná místa. 
Z tabulky přehledů je patrné, 
že občané dosud příliš nevza-
li na vědomí fakt, že v našem 
městě třídíme sklo na barev-
né a bílé. Přitom kontejnery 
(zvony) stojí těsně vedle sebe, 

jsou barevně odlišeny a ozna-
čeny informačními letáky. 

Dalším bolestivým místem 
je třídění papíru a plastů. Už 
i malé děti vědí, že modrý 
kontejner je na papír a žlutý 
na plasty. Přesto se najdou 
občané, kteří vytrvale vhazují 
do těchto kontejnerů odpady, 
které tam nepatří. Obsah kon-
tejneru je tím znehodnocen 
a musí být vysypán do kuka 
vozu společně se směsným 
komunálním odpadem. Tím 

taky město přichází o peníze, 
které by se mohly občanům 
vrátit v podobě nějaké vhodné 
investice. 

Od společnosti EKO-KOM 
získalo město Bojkovice za 
první tři čtvrtletí 204.502,- Kč. 
Za tyto peníze byly nakoupe-
ny další kontejnery na tříděný 
odpad v hodnotě 124.902,- Kč 
a o částku 184.099,- Kč, která 
na účtu zbyla, byly sníženy 
náklady na likvidaci komunál-
ního odpadu.

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ROCE 2005 

Velmi rychle si občané zvykli na sběrný dvůr v ulici Štefánikova, kde odevzdávají stále více nebezpečných odpadů. Proto 
jsme také museli přistoupit ke zvýšení četnosti svozu nebezpečných odpadů, ze dvou na čtyři ročně. Otevřením sběrného 
dvora se také významně snížil počet černých skládek v Bojkovicích a okolí. 

Sběrný dvůr je otevřen denně kromě neděle, téměř od rána do večera. Obyvatelé Bojkovic a částí mají možnost odložit 
odpady ve sběrném dvoře zdarma. Pouze za uložení stavební suti a biologického odpadu zaplatí poplatek.

MOBILNÍ SVOZ 
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

První jarní svoz nebezpečných odpadů se uskuteční 
v Bojkovicích v těchto dnech:
 

 6.3.2006 ( pondělí ) - B o j k o v i c e
 --------------------------
 1500 - 1600 hod. – na ulici Podhájí pod kostelem
 1615- 1730 hod. – ve sběrném dvoře na Štefánikově ulici

8.3.2006 ( středa )
 -----------------------
 1500 - 1530 hod. - P ř e č k o v i c e - u kapličky P.Marie
 1600 - 1645 hod. - B z o v á - na autobusové točně
 1700 - 1730 hod. - K r h o v - u hostince

Sběr odpadů bude prováděn zdarma. Žádáme občany, 
aby respektovali uvedenou hodinu sběru a odpady 
naváželi pouze v této době na výše určená místa a 
předávali je pouze pracovníkovi obsluhujícímu sběr-
ný vůz. Po odjezdu sběrného vozidla ze stanoviště již 
nelze odpady na uvedených místech odkládat ! Vyu-
žijte proto této příležitosti.  

B.H., ORMŽP

PŘEHLED SVEZENÉHO SEPAROVANÉHO ODPADU V TUNÁCH ZA ROK 2005 SVOZ NEBEZP. 
ODPADŮ V TUNÁCH 

V ROCE 2005
 1.pololetí 2.pololetí celkem
sklo Bílé        – 1,39 Bílé        –   0 Bílé        –   1,39
 Barevné – 9,995 Barevné – 13,021 Barevné – 23,016
papír               33,51                 50,725                 84,235
plast               14,165                 14,623                 28,788
kovy                 1,8              -                   1,8
celkem               60,86                 78,369               139,229

Bojkovice 14,9
Bzová         1,3
Krhov         1,5
Přečkovice  0,6
celkem 18,3
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Vodní hospodářství v roce 2005 
V roce 2005 bylo v rámci vodního hospodářství zajištěno a provedeno následující :

Odběry vzorků 26 tis.

Oprava kanalizace Komenského - havárie 90 tis.
Poplatky za odběr vody – vodní zdroj Krhov 56 tis.
Oprava kanalizace - eurocamp 12 tis.
Oprava vodoměrné šachty pálenice Bojkovice 4 tis.
Oprava hydrantů a šoupáků vodovodu Krhov 5 tis.

Doplatek ČOV 1.690 tis.

Městský úřad Bojkovice, stavební úřad v rámci své působnosti zajišťuje částečný výkon státní správy na úseku vodního 
hospodářství podle legislativy spojené s výstavbou vodovodních, kanalizačních přípojek a studní. Pro ostatní vodní díla je 
příslušný Městský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství v Uherském Brodě. Město Bojkovice, odbor RMŽP zajišťuje 
správu vodovodů a kanalizací, malých vodních toků, údržbu horských vpustí, veřejných studní a další činnosti související 
s vodou.
 Vývoj ceny vodného a stoč-
ného období 2000 - 2006:

Město Bojkovice 
Ceny platí pro vodovod 

ve správě města – část Krhov 
a kanalizace – části Bzová a 
Krhov.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V RÁMCI AGLOMERACE MĚSTA BOJKOVICE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Vodné : 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 20,50 22,40
Stočné : 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vodné : 17,75 18,80 21,84 21,84 23,10 23,63 24,78
Stočné : 17,10 18,20 18,20 19,11 21,00 22,68 23,94

- přepojení kanalizace v ulici Pod Svět-
lovem, Bojkovice - byla zpracována 
projektová dokumentace na přepojení. 
Zároveň bylo zajištěno u vodohospo-
dářského úřadu v Uh. Brodě povolení 
na vypouštění odpadních vod z této 
kanalizace.

- byla vypsána zakázka na zpracovate-
le realizační a zadávací dokumentace 
dovybavení technologie městské ČOV, 
kde byla vybrána firma Ing. Zdeněk 
Sekerka – Ados, Biskupce. Tato fir-
ma projektuje i montuje technologii 
obdobného typu, která je v současné 
době instalována na městské ČOV.

- Státním fondem životního prostředí 
bylo ukončeno závěrečné vyhodno-
cení akce „ČOV + kanalizační sběrač 
Bojkovice“. O závěrečné vyhodnocení 
akce bylo požádáno v prosinci 2001. 
V průběhu závěrečného vyhodnocení 
bylo nutno zajistit výjimku na akci od 
ministra životního prostředí, na jejímž 
základě bylo toto vyhodnocení s ko-
nečnou platností ukončeno. 

- dále bylo pokračováno v průzkumu 
napojení občanů města Bojkovice na 
veřejnou kanalizaci. Získané podklady 
byly předány správci kanalizace Slo-
váckým vodárnám a kanalizacím a.s. 
Uherské Hradiště

- dle vodohospodářské legislativy byla 
v řádných termínech zaslána evidence 
vodovodů a kanalizací – Městský úřad 
Uh. Brod, hlášení o odběru podzem-
ní vody – Povodí Moravy s.p. Brno, 
poplatkové hlášení za odběr vody 
– Česká inspekce životního prostře-
dí, výsledky rozborů odebírané vody 
– Krajský úřad Zlín

Plánované opravy a akce v roce 2006 
V rámci provozování vodovodu v části 
Krhov :
- zajištění provozu (odběry vzorků vody, 

poplatek za odběr vody, odstraňování 
poruch apod.)

V rámci provozování kanalizace v čás-
tech Krhov, Bzová a Přečkovice :
- zajištění provozu (odběr vzorků od-

padních vod, čištění kanalizačních 
stok, odstraňování poruch….)

Dovybavení čistírny odpadních vod:
na základě uskutečněné zakázky měs-
ta na zpracovatele realizační a zadáva-
cí dokumentace „ČOV Bojkovice“ bude 
v první fázi zpracována realizační doku-
mentace, ze které bude známa částka 
nutná na vlastní realizaci – to je doplně-
ní technologie stávající městské ČOV. 
Na vlastní realizaci v roce 2006 budou 
vyčleněny finanční prostředky na zákla-
dě zpracované realizační dokumentace 
a finančních prostředků města.

Vodovod Přečkovice
Na základě přijatého usnesení zastu-
pitelstva č.16 ze dne 16.9.2004 č. 279/
16/2004 Budeme pokračovat v zajištění 
akce vodofikace Přečkovice - proběhla 
jednání mezi zástupci města Bojkovic a 
městem Luhačovice. Výsledkem jedná-
ní je spolupráce při zajišťování finanč-
ních prostředků na výstavbu vodovodu 
včetně přivaděče pro místní část Klad-
ná Žilín na straně Luhačovic a Přečko-
vic na straně Bojkovic. V rámci vyhlá-
šeného dotačního programu Krajského 
úřadu Zlínského kraje bylo opětovně 
požádáno o finanční prostředky na 
zpracování projektové dokumentace.

Horní požární nádrž Bzová 
V rámci sestavování rozpočtu města na 
rok 2006, který se bude schvalovat na 
zasedání zastupitelstva města v břez-
nu, byl dán návrh na zařazení realizace 
této akce. Jedná se o zpevnění betono-
vého krytu nádrže, včetně vybudování 
odvodnění povrchových vod a jejich 
svedení do kanalizace.

Vyčištění Žlebského potoka, případ-
ně částečné zatrubnění
Jak u požární nádrže v části Bzová, pla-
tí i pro tuto akci, že bude realizována 
za podmínek jejího schválení zastupi-
telstvem města a vyčlenění finančních 
prostředků na realizaci.

Akce pro další období 
Dobudování kanalizační sítě v aglome-
raci města: 
v současné době není vybudovaná 
kanalizace v ulicích Pitínská, Potůček, 
Kosmákova, nábřeží Svobody, Luhačo-
vická, celkem se jedná o vybudování 
cca 1 200 – 1 800 m kanalizační sítě.
Části Bzová a Krhov - zde je předpoklad 
dobudování kanalizační sítě včetně vý-
stavby ČOV společné pro obě části.
Část Přečkovice - i zde by mělo dojít 
k dokončení kanalizační sítě společně 
s výstavbou ČOV.
Pro realizaci tohoto záměru je nutno 
zpracovat projektovou dokumentaci, 
aby bylo možno žádat o finanční pro-
středky na vlastní realizaci v rámci do-
tačních titulů.         

 Odbor RMŽP
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V letošním roce pokračuje plynofi-
kace Kulturního domu. Celkový systém 
ústředního vytápění ze stávajícího za-
staralého parního vytápění LTO /lehký 
topný olej/ se mění postupně dle fi-
nančních možností města na vytápění 
plynem.

Modernizace ústředního vytápění je 
rozčleněna na 11 okruhů. V současné 
době jsou zplynofikovány 4 samostatné 
okruhy a to :

- volební místnost 

- kavárna
- levé přísálí 
- pravé přísálí

Nyní se provádí plynofikace výstav-
ního sálu včetně ohřevu teplé užitkové 
vody a modernizace sociálního zařízení 
vedle výstavního sálu ve finančním ob-
jemu 527 tis. Kč. V průběhu letošního 
roku by měla plynofikace pokračovat 
pro loutkový sál. 

V následujících letech bude pokra-
čováno v rozšíření a to:

- prostory bývalé knihovny
- jeviště
- šatny herců
- vinárna pod  jevištěm
- kanceláře a vstupní vestibul
- hlavní sál
Plynofikaci provádí firma TEZAB 

s.r.o. Brno a touto cestou jí chceme 
také poděkovat, neboť současně od-
stranila havárii kotelny, čímž mohla být 
zabezpečena plesová sezóna.

Jiří Sojka, odbor RMŽP

Přestože zimní období zdaleka ješ-
tě není u konce (doufejme, že jsme se 
přehoupli do její druhé poloviny), již si 
tato zima vyžádala ke konci ledna 2006 
téměř 600.000,- Kč proinvestovaných fi-
nančních prostředků na údrž-
bu komunikací.

I když nelze v dané chvíli 
vyhovět všem požadavkům 
občanů na provádění zim-
ní údržby, přesto se město 
Bojkovice snaží postupně 
vylepšit tuto činnost. Na úklid 
chodníků byl zakoupen nový 
malotraktor a pro následující 
období se počítá se zkvalitně-
ním údržby, a to ošetření ko-
munikací a chodníků chemic-
kým roztokem „Solankou“.

S ohledem na rozsáhlost 
zimní údržby, kde včetně Kr-
hova, Bzové a Přečkovic jsou 
komunikace o ploše více jak 
70.000 m2 udržovány pouze 
2 traktory ze strany firmy Blok 

spol. s r.o., je třeba jim za tuto činnost 
poděkovat.

Poněvadž bez výpomoci jiných firem 
by zimní údržba byla těžko zvládnutel-
ná, poděkování patří také firmám Agrofi-

niš spol. s r.o., Mechanizačním službám 
s.r.o., Zemědělskému družstvu Krhov 
– Bzová, TES Trans spol. s r.o. a panu 
Vladimíru Raškovi.

Jiří Sojka, odbor RMŽP

PLYNOFIKACE KULTURNÍHO DOMU V BOJKOVICÍCH

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

GRANTY
Upozorňujeme vedoucí organizací a 

zájmových sdružení, že si mohou na MěÚ 
u místostarostky K. Ogrodníkové vyzved-
nout žádosti pro udělování grantů. 

Grant města Bojkovice je účelo-
vé poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu města Bojkovice na čás-
tečné pokrytí programů a projektů, 
řešících obecně prospěšnou činnost, 
která má vztah k městu Bojkovice 
– mimoškolní aktivity dětí a mládeže, 
projekty na oživení kulturního života 
ve městě, podpora sportovní a tělový-
chovné činnosti, podpora programu 
ekologické výchovy a ochrany životní-
ho prostředí.
 Obecná pravidla o udělení grantů

• Vyhlášení výběrového řízení RM Boj-
kovice 

• Přijímání žádostí 
• Specifikace údajů, které musí žádost 

obsahovat 

• Průběh výběrového řízení 
• Schválení grantu 
• Vyúčtování 

Podávání žádosti o grant
1. Žádost o grant může podat na přede-

psaném formuláři právnická i fyzická 
osoba působící na území města Boj-
kovice.

2. Žádost o grant se přijímá v termínu 
stanoveném ve vyhlášení výběrového 
řízení pro příslušný kalendářní rok.

3. Žádost musí obsahovat veškeré údaje 
dle formuláře. Žadatel zdůvodní rozpo-
čet a navrhne druhy dokladů, kterými 
prokáže čerpání nákladů na grant. 
Součástí vyúčtování je písemná zpráva 
o realizaci projektu.

4. Žadatel, který nepředloží přijaté žá-
dosti ve stanoveném termínu, je auto-
maticky vyřazen z výběrového řízení 
v následujícím roce. 

Průběh výběrového řízení
1. Přijaté žádosti o grant projedná Rada 

města Bojkovice.
2. Rada města předloží žádosti Zastupi-

telstvu města Bojkovice.
3. Schválením výsledků výběrového říze-

ní ZM výběrové řízení končí.
Kontrola čerpání prostředků na granty
Kontrolu provádí finanční odbor MěÚ Boj-
kovice ve spolupráci s kontrolním výbo-
rem ZM.
Harmonogram grantového řízení
- vyhlášení výběrového řízení ve zpravo-

daji Naše Bojkovsko
- do 31. 3. 2006 přijímání žádostí na pře-

depsaných formulářích
- 12. 4. 2006 projednání RM Bojkovice
- 27. 4. 2006 projednání ZM Bojkovice
- do 30.12.2006 vyúčtování projektů s pí-

semnou zprávou o realizaci projektu 
do výše poskytnutého grantu. 

Květoslava Ogrodníková, místostarostka 
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KULTURNÍ DŮM BOJKOVICE 
11. ÚNORA 2006

V hlavním sále hrála k tanci dechová hud-
ba „ŠAROVEC“ z Hluku s kapelníkem Jo-
sefem Žajdlíkem a skupina KASANOVA 

(Zdeněk Vavruša, Hynek Roch, Iva Viceníková a 
Zdeněk Vavruša ml.). Cimbálová muzika Jaroslava 
Pavlíka /vedoucí Ing. Jiří Špirit/ hrála ve vinárně.

Po slavnostním zahájení, které provedl starosta 
města pan Mgr. Josef Langr, následovalo předtan-
čení Tanečního klubu FORTUNA ze Zlína (vedoucí 
Ing. Radek Felcman) . Mezi hosty byl hejtman Zlín-
ského kraje Libor Lukáš a poslanec Parlamentu 
ČR Ludvík Hovorka.

Ples moderovala paní Květa Ogrodníková. Na 
plese nechyběla ani tombola, ve které bylo 106 
cen, za které vedení města srdečně děkuje všem 
sponzorům.     MŠ 

IX. r eprezentačn í  p le s  měs ta


