Čtvrtletník 1/2012
Chrastavec-Půlpecen

Vážení spoluobčané,
první dva měsíce letošního roku uplynuly jako voda a jaro nám pomalu začíná klepat na
dveře. Zima byla letos jako na houpačce. Vánoce jsme si opět užili na blátě a i začátek
letošního roku byl podobný. Až v únoru jsme se dočkali mrazů, a to téměř arktických. I díky
těmto mrazům jsme zaznamenali problémy s přítokem vody do vodárny ve Žlíbkách. Tyto
problémy jsou teď již zažehnány.
Svátky jara, Velikonoce, nám letos připadají na 8. a 9. Dubna. Přejeme vám, aby jste je prožili
ve zdraví, radosti a pohodě.
Jak se již stalo zvykem, tak i letos bude v obci probíhat velký jarní úklid. I vy jistě využijete
každého pěkného dne k úklidu okolo domů a k úpravě zahrádek.

Trocha kultury:
I letošní rok se u nás konaly dva plesy. Jako první byl naplánován ples obecní a to na
21.1.2012. K tanci a poslechu hrála skupina pana Mlejnka MK Brno. Součástí plesu bylo i
předtančení, které proběhlo v režii taneční skupiny B-Style. Předtančení sklidilo velký úspěch
a všem přítomným se velice líbilo.
O dva týdny později a to 4.2.2012 se konal ples hasičský. K tanci a poslechu zahrála skupina
TREX Konice.
Oba plesy sklidily velký úspěch a těšily se hojné účasti občanů místních i přespolních. Nejen
plesy, ale všechny akce na Hudálně mají svoje osobité kouzlo a my můžeme být právem hrdi,
že takovou stavbu v obci máme.
Další obvyklou akcí bývá masopustní průvod, který byl letos bohužel kvůli třeskutým mrazům
zrušen. Tato akce je u nás velmi oblíbená a tak není divu, že mnozí byli velice zklamaní kvůli
jejímu zrušení .

Plánované akce na rok 2012:
Jak se stalo již zvykem, tak i letos uspořádají hasiči sběr železného šrotu. Odvoz bude
proveden v sobotu dne 14.4.2012. Všechna sběrná místa budou včas a řádně označena.
Šrot na tato místa můžete shromažďovat od úterka 10.4.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s našim obecním úřadem
vyhlašuje humanitární sbírku.
Sbírka se uskuteční dne 6. 4. 2012.
K dispozici budou dvě sběrná místa:
Obecní úřad : 16:00 – 20:00hod.
V Půlpecnu u pana Kadlece : 15:00 – 16:00hod.

Obec Chrastavec i letos zajistí sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Termín
bude teprve upřesně firmou SITA CZ a.s. Boskovice. Předběžně byl přislíben na konec
dubna nebo začátek května 2012. Občané budou dodatečně informováni.

V sobotu 21.4.2012 se uskuteční hromadná vakcinace psů proti vzteklině.
Tuto vakcinaci bude provádět MVDr. Luděk Voráč, tel. : 516 474 470.
V Půlpecnu :

10:30 hod. (autobusová zastávka)

V Chrastavci : 10:50 hod. ( u OÚ )

PŮLPECEN – LÖW- BEEROVA VILA čp. 14
Na základě věrohodných informací a mého třináctiletého působení ve skromných
podmínkách pro bydlení, jsem získal mnoho poznatků, na které ještě po 60 letech
vzpomínám.Vzpomínky pana Jiřího Ducháčka.
Tato vila byla výplodem hromadícího se kapitálu z rozrůstajících se textilní a
kloboučnické fabriky. Majitelů Arona a Jakuba Löw - Beerů. Pro luxusní budovu bylo
vybráno místo v těsné blízkosti fabriky, a to na katastru obce Chrastavec, který sahal
až po silnici. Bylo to asi kolem roku 1900, což přesně neznám. Okolí budovy pohltilo
značnou výměru pro rozsáhlou zahradu a kulturní vyžití majitele. Zrovna tak přešla do
jeho vlastnictví veliká výměra lesů v Padělce, která si vyžádala hajného pana Janyše,
který důsledně stíhal každý přestupek a střežil celý revír majitele. Zahrady šlechtil a
udržoval rovněž vlastní zahradník. Celý areál kolem vily byl uzavřen a oplocen
rámovým plotem. Rostly zde ovocné stromy nejlepší kvality, tak jako okrasné keře a
bohatá květena, o kterou pečoval celoročně zahradník.
Vila, která je situována na úpatí Padělek, má trvalý zdroj kvalitní pitné vody jak pro
budovu, tak pro celou zahradu. Tyto bohaté zdroje vody umožnily majiteli vybudovat i
bazén na koupání, což bylo v té době něco výjimečného. Zbytky bazénu je dodnes
možné najít. Pro sportovní vyžití bylo zbudováno oplocené tenisové hřiště, které v
poválečné době bylo svědkem častých letních karnevalů, pořádaných již závodem
Vitka. Dnešní pohled na tento vybudovaný areál je otřesný. Vše bylo dokonale
zničeno.
Vchod ze silnice spojující Brněnec – Půlpecen zajišťovala nevelká brána. Pro kočáry a
vozidla pak sloužila prostornější brána navazující na silnici. Pro vchod do budovy vily
sloužilo oboustranné nádherné kamenné schodiště. Hlavní vchod do budovy byl
zepředu prostornou halou a pokračovalo se točitým schodištěm do prvního poschodí.
Do dalšího vestibulu byly všechny zdi obloženy dřevěnými vyřezávanými prvky a
tapetami. Prosklené vitríny sloužili k odkládání šatstva a hlavně pak loveckých zbraní.
Různé hony a naháňky patřily k veliké zábavě majitele této rezidence. Po ukončení
lovu následovaly hostiny. K této příležitosti sloužily dvě jídelny, horní a dolní,
propojené dřevěným výtahem na dovoz jídel z kuchyně. Všechny obývané místnosti
byly vyzdobeny stylovým vyřezávaným nábytkem a četnými zrcadly.
Místnosti jsou vysoké a byly centrálně vytápěny ústředním topením. Jediný komín
sloužil pro centrální kotel, na koks, a kamna z kuchyně. Přes zimní období byla vila
opuštěna od panstva. Pouze několik služebníků zajišťovalo zimní provoz. Jedním

z nich byl účetní v textilní továrně pan Josef Kosmák, později pak pan Josef Tetek.
Vodu a elektrickou energii dodávaly do vily tovární zdroje.
Takto probíhal život ve vile až do druhé světové války. Rodina podnikatele pana Löw
- Beera opustila naši republiku. Dozor ve vile skončil a hned první zimu mráz roztrhal
ústřední topení. Němci zřídili přechodně ve vile pro polské staré občany takzvaný
lazaret. Aby zde byl možný život, byly z kamen vyvedeny kouřové roury z oken ven.
Jak zde život probíhal, se nikdo nedozvěděl. Konec druhé světové války přinesl
viditelné změny. Löw-Beerova vila přešla pod vedení ROH Vitka Brněnec. Po
značných rekonstrukcích se vila začala měnit. Vznikly zde pro zaměstnance závodu
Vitka, třebaže nevyhovující, byty, ale byly v té době velice vítané. Také zde byla na
kratší čas umístěna školka pro malé děti. Po přestěhování školky do Moravské
Chrastové zde našlo bydlení sedm rodin, kteří si interiér této kdysi honosné budovy,
přizpůsobili svým podmínkám. Dřevěné obložení a tapetáže se pomalu ničily.
Vrcholem zkázy však bylo zničení a odvezení dvouramenného kamenného schodiště a
zbudování velmi ohavné opěrné zdi.
Okolní park oplývající v dřívějších dobách pečlivou údržbou byl nyní zastavěn
různými dřevníky a dřevěnými garážemi. Krásný park se vzácnými okrasnými keři a
stromy zarostl náletovými dřevinami. Bazén již není možno téměř najit, jen tenisové
hřiště ještě nějaký čas sloužilo k pořádání letních karnevalů. V dnešní době je také
zpustošeno. Do tohoto stavu to přivedla domovní správa. Asi od roku 1990, kdy
domovní správa zanikla, přešla vila č. 14 do majetku obce Chrastavec. Obecní úřad
v roce 2006 tuto vilu prosadil jako památkový objekt, a to hlavně z důvodu možnosti
čerpání dotací na její rekonstrukci. V roce 2008 jsme zažádali o dotaci na rekonstrukci
všech oken na SZIF v Hradci Králové a po složité administrativní práci jsme obdrželi
dotaci ve výši 90 % z celkové částky. Rekonstrukce všech oken byla zdárně ukončena
v roce 2009 a celkové výdaje činily 1,050.000,- Kč. Z této částky jsme obdrželi
945.000,- Kč. Již v roce 2009 zastupitelstvo schválilo podání žádosti na SZIF v Hradci
Králové na celkovou rekonstrukci Löw-Beerovy vily. Jelikož jsme nemohli překročit
z dotačního titulu částku 200.000 EUR ( de minimis ) což znamená, že v průběhu tří
let se nesmí tato částka překročit na jednu akci ( budovu ), nemohla být provedena i
výměna střešní krytiny. Tuto dotaci jsme opět po administrativních problémech
získali. Celkové náklady na tuto rekonstrukci činily 4,409.000,- Kč. Z této částky
činila dotace 3,527.200,- Kč. Obec z vlastních finančních zdrojů investovala 881.800,Kč, což je 10% spoluúčast obce a jelikož nejsme plátci DPH, tak i 10% DPH. Při
rekonstrukci byly provedeny tyto práce : nová omítka, nové klempířské prvky ( žlaby,
svody, oplechování arkýřů, soklů atd.) vše z měděného plechu, demolice zchátralých
dřevěných kolen za vilou, vybudování nového kamenného terasu za vilou, nová
zámková dlažba o výměře 414 m2 a nové kamenné schodiště s balustrádovým
zábradlím. Rekonstrukce vily neproběhla vždy podle našich představ a v průběhu

stavebních prací jsme museli zažádat o 16 změnových hlášení oproti projektu. Tyto
změny a ostatní vícepráce nám SZIF nakonec schválil a proplatil. Opravy byly
ukončeny k 31.12.2011. Kdyby nyní viděl svoji vilu pan podnikatel Löw-Beer, jistě by
měl radost. Nová tvář vily bude sloužit místním občanům a též se stala jednou
z dominant naší obce.

Vážení občané k 1.1.2012 byly schváleny tři nové Obecně závazné vyhlášky. Tyto
vyhlášky jsou obsáhlé a proto jsem udělal výňatek toho důležitého. Celá verze je na
internetových stránkách obce Chrastavec – www.obecchrastavec.cz

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2011,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 400 Kč a je tvořena:
a)

z částky 150,- Kč za kalendářní rok a

b)

(2)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
191.000 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 191.000 Kč děleno 279 (242 osob s trvalým pobytem na území obce + 37
stavby určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 684,58Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.

(3)

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 1)

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního
roku.

(2)

Pokud celková výše poplatku placená zástupcem 2) přesáhne částku 1000 Kč, může
být uhrazena ve dvou stejných částkách splatných nejpozději do 30. 6. a 30. 9.
příslušného kalendářního roku.

(3)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození od placení poplatku je
a)

osvobozen od placení poplatku je poplatník, kterým je nezaopatřené třetí a každé
další dítě v rodině.

b)

úleva na poplatku ve výši 200,-Kč se poskytuje poplatníkovi, který v příslušném
kalendářním roce dovrší věku 80 a více let.

Čl. 7
Nezaplacení poplatku
V případě nezaplacení (neodvedení) poplatku včas nebo ve správné výši se
postupuje podle ust. § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
1
2

OBEC CHRASTAVEC
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o místním poplatku ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)
(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Chrastavec.3
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.4

Ohlašovací povinnost
(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

V ohlášení držitel psa uvede5

(4)

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu
nebo osvobození od poplatku.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí
a)
b)
3

za prvního psa 50 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75 Kč.

§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
4

Čl. 6
Splatnost poplatku
(4)

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.

(5)

V případě vzniku poplatkové povinnosti po termínu splatnosti podle odst. 1 je poplatek
splatný do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

OBEC CHRASTAVEC
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
o veřejném pořádku v obci
Čl. 6
Noční klid
(1) Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod. V tomto čase je povinností
každého zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v čase
od 7:00hod. do 15:00hod.veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Naši jubilanti
V uplynulém období oslavili svá životní jubilea tito naši občané:
Špička Zdeněk, Palbuchta Jindřich, Štěpánová Anežka, Daněk Jiří, Petrů Josef,
Langer Vilém a Janků Jiřinka.
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let pevné zdraví, štěstí a
spokojenost.

