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ZPRAVODAJ č. 2/2020
Vážení spoluobčané,
dnešní Zpravodaj nemohu začít jiným slovem, než velkým DĚKUJI.
V současné době nás potkalo něco, co jsme ještě nikdo z nás nezažili, a troufnu si říci, že i něco, na co jsme
nemohli být připraveni. Koronavirová pandemie zasáhla všechny a všude. Společně doufáme, že nejhorší
máme snad již za sebou a že se obyčejný život začne vracet do normálních kolejí. Tato etapa bude ještě trvat
nějaký čas a není vůbec jisté, co budeme třeba za rok považovat za normální.
Vzniklá složitá situace ukázala, že když je nejvíce potřeba, dokážou se lidé spojit a táhnout za jeden provaz.
A za to Vám všem patří poděkování z úvodu. Nechci nikoho přímo jmenovat, protože každý pomáhal, jak
zrovna mohl a dovedl. Šily a roznášely se roušky, zařizovaly se nákupy a dodávky léků, hasiči rozvezli
dezinfekci, nezavřely se prodejny a lidé si mohli nakoupit základní zboží přímo ve svém bydlišti. Důležité
ale bylo, že se dodržovala všechna nařízení a doporučení. Právě tím každý významně přispívá ke zvládnutí
celé složité situace. Nesmím zapomenout ani na výbornou spolupráci se sousedními obcemi, vzájemném
informování a koordinování dodávek ochranných pomůcek. Zvláště pak chci poděkovat hasičům z Trhové
Kamenice za provádění pravidelné dezinfekce veřejných prostranství.
V tomto výčtu by se dalo ještě dlouho pokračovat, ale jde především o to pomoc druhým poskytnout a ne o
ní dlouze hovořit.
Koronavirová krize bohužel zasáhne i do řady dalších témat, která jsme do této doby považovali za běžná a
samozřejmá. Pomalu se začíná alespoň částečně „startovat“ společenský život, otevírají se pohostinství a
restaurace, hrají se první sportovní zápasy, atd.
Zvláštní kapitolou je schválený rozpočet, se kterým Vás seznámím v samostatném bodu.
Vážení spoluobčané, dovolte mi ještě jednou Vám všem poděkovat a zároveň Vás požádat o dodržování
předepsaných opatření, vzájemnou ohleduplnost a respekt.
Přeji Vám krásné jarní dny
Tomáš Dubský
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U S N E S E N Í č. 1/2020
ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA
ze dne 26. 2. 2020 konané ve Dřevíkově
ZASTUPITELSTVO OBCE
BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti OÚ k 26. 2. 2020
 Plnění rozpočtu za rok 2019
 Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce
 Protokoly o kontrole HZS PK
 Rozpočtové změny č. 23 – 25
SCHVALUJE:
 Schodkový rozpočet na rok 2020. Schodek je kryt finančním zůstatkem z roku 2019
 Záměr prodeje pozemku p.č. 909/8 v k.ú. Rváčov u Hlinska
 Pravidla sociálního fondu pro rok 2020
 Dodatek ke smlouvě o zajištění stomatologických pohotovostních služeb
 Dodatek ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP)
 Příspěvky:
- Jednota - Možděnice
40 000,- Kč
- Obl. charita Nové Hrady
15 000,- Kč
- Společnost Matana
10 000,- Kč
- Fokus Vysočina
8 000,- Kč
- SK Rváčov
150 000,- Kč
- ZŠ Trhová Kamenice
10 000,- Kč
- MŠ Trhová Kamenice
10 000,- Kč
- Oddíl Tapouch
10 000,- Kč
- Městská knihovna Chrudim – výměnný fond knih 5 000,- Kč
- Myslivecký spolek
20 000,- Kč
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP – 12-2008990/VB/3
 Umístění vodovodní přípojky na pozemku p.č. 384/31 v k.ú. Dřevíkov
 Vypsání výběrového řízení na akci „Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina – část Rváčov“ a
pověřuje firmu JD Dotace realizací výběrového řízení
 Smlouvu se společností Nadace Agrofert
 Jmenování odborného lesního hospodáře
 Smlouvu s PK o poskytnutí účelové dotace č. OSV/20/20408 – Sociální služby
 Inventarizaci k 31. 12. 2019 včetně likvidačního protokolu
Pověřuje:
Starostu obce pana Tomáše Dubského a místostarostu obce pana Zdeňka Štengla k zastupování obce na
valné hromadě společnosti VaK Chrudim.
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Usnesení k akci:
„Obec Vysočina – Stavební úpravy objektu č.p. 53 spojené s vestavbou bytů“
1) Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje podání žádosti o dotaci na záměr „Obec Vysočina –Stavební
úpravy objektu č.p. 53 spojené s vestavbou bytů“ v rámci 7. výzvy Programu 29822 Ministerstva
financí ČR z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální
infrastruktury.
2) Zastupitelstvo obce Vysočina schvaluje investiční záměr jako povinnou přílohu žádosti o dotaci na
záměr „Obec Vysočina –Stavební úpravy objektu č.p. 53 spojené s vestavbou bytů“ v rámci 7. výzvy
Programu 29822 Ministerstva financí ČR z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a
provozování komunální infrastruktury.
3) Zastupitelstvo obce vymezuje tímto usnesením okruh žadatelů o obecní byty primárně v bytovém
domě č.p. 53 v Možděnici pro občany regionu Hlinsko.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje, že výběr žadatelů o bydlení v bytovém domě č.p. 53 v Možděnici
bude posuzován vždy na základě podané žádosti a na základě Zastupitelstvem obce stanovených
kritérií.
5) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nájemní smlouvy, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci na
záměr „Obec Vysočina –Stavební úpravy objektu č.p. 53 spojené s vestavbou bytů“ v rámci 7.
výzvy Programu 29822 Ministerstva financí ČR z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby,
obnovy a provozování komunální infrastruktury a zavazuje se v případě její akceptace ze strany
poskytovatele dotace nebo po úpravách vyžadovaných ze strany poskytovatele dotace podle ní
postupovat vůči budoucím žadatelům o obecní byty.
Dubský Tomáš – starosta
Štengl Zdeněk – místostarosta
______________________________________________________________________________
Rozpočet pro rok 2020
V minulém Zpravodaji jsem Vás informoval, že se připravuje ke schválení rozpočet pro letošní rok.
K tomuto došlo při zasedání Zastupitelstva obce dne 26. 2. 2020. Vycházeli jsme z předpokládaných příjmů
dle zkušenosti z minulých let a doporučeních ministerstva financí. Tři hlavní projekty připravené k realizaci
v letošním roce jsou závislé na dotačních příspěvcích. Opět žádáme o „Sběrný dvůr“ a „Podporu veřejné
dopravy“ (projekt řeší úpravu prostranství za autobusovou zastávkou ve Rváčově). Nově jsme podali žádost
na výstavbu dvou bytů v podkroví domu s pečovatelskou službou v Možděnici.
V rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na pravidelnou opravu místních komunikací a s tím i spojená
oprava mostů a propustků. V loňském roce byly vyčištěny a stavebně upraveny tři obecní studny. V této
činnosti budeme letos pokračovat.
Část financí je určena na spolkovou činnost v celé naší obci. Do této kategorie patří podpora
Sportovního klubu a spolků zabývajících se prací s dětmi a mládeží. Samostatnou kapitolu tvoří dobrovolní
hasiči, kde se přispívá jednotlivým sborům a zvlášť je řešena společná výjezdová jednotka.
Nyní je zásadní otázkou, jak se současná krizová situace promítne do snížení příjmové části. Odborné
odhady se pohybují od 5% až do 25%. V našem případě se dá zjednodušeně říci, že 10% je cca 1 milion Kč.
Tento neplánovaný propad se nepříjemně dotkne i schváleného rozpočtu.
V případě získání dotací na zmiňované akce, tak budeme nuceni použít finanční rezervu z minulých let.
Nyní můžeme vycházet pouze z odhadů a aktuálně reagovat na vzniklou situaci.
Tomáš Dubský
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PŘÍJMY
1111
1112
1113
1121
1211
1334
1340
1341
1343
1381
1361
1511
4112
4116
4131
3612
33xx
3632
3639
3639
3639
3725
4359
4359
6171
6310

Text
Z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Z příjmů fyz. osob z kap. výnosů
Z příjmů práv. osob
Z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí zem. půdy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostor
Loterie
Správní poplatky
Daň nemovitostní
Příspěvek na výkon státní správy
Úřad práce
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Bytové hospodářství Rv. 44
Kultura
Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Příjmy z prodeje pozemků
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů
DPS služby
DPS nájem
Ostatní nahodilé příjmy
Příjmy z úroků

Celkem

2.300.000,00
60.000,00
218.000,00
2.030.000,00
4.500.000,00
3.000,00
340.000,00
5.000,00
1.000,00
50.000,00
5.000,00
650.000,00
153.300,00
83.000,00
500.000,00
45.000,00
10.000,00
18.000,00
50.000,00
120.000,00
10.000,00
70.000,00
11.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00

11 322 300

VÝDAJE
paragraf
2141
2143
2212
2221
2321
2333
3111
3113
3314

text
Vnitřní obchod
Cestovní ruch-značení
Silnice, parkoviště, zimní údržba
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvád. a čišt. oddp. vod a nakládání s kaly
Úpravy drobných vodních toků
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické

částka
750 000,00
30 000,00
1 452 000,00
5 000,00
50 000,00
200 000,00
10 000,00
20 000,00
80 000,00

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz
www.obecvysocina.cz

Strana 5 (celkem 10)

3317
3399
3412
3419
3421
3512
3513
3612
3631
3632
3639
3722
3723
3723
3745
3749
4344
4350
4359
5212
5213
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6402

Občasník Obce Vysočina

Výstavní činnost v kultuře
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Stomatologická péče
Lékařská služba první pomoci
Bytové hospodářství
Elektrická energie, veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj, prodejna
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Sběrný dvůr
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Stráž ochrany přírody
Sociální rehabilitace (charita)
Domovy pro seniory
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – dobr. část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční vypořádání z minulých let
CELKEM

Dne: 19.5.2020

20 000,00
50 000,00
50 000,00
320 000,00
250 000,00
3 500,00
20 000,00
1 300 000,00
250 000,00
20 000,00
1 000 000,00
700 000,00
50 000,00
1 800 000,00
500 000,00
50 000,00
20 000,00
10 000,00
500 000,00
5 000,00
5 000,00
65 000,00
300 000,00
1 200 000,00
1 800 000,00
20 000,00
50 000,00
70 500,00

13 026 000

____________________________________________________________________________

Činnost JSDH obce Vysočina
Uplynuli dva roky, co vznikla společná výjezdová jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce Vysočina. Jednotka je zařazena v kategorii JPO V s
místní působností a s předurčeností na 20 leté povodně. Je tvořená ze členů
jednotlivých SDH obce a v současnosti má jedenáct členů, kteří dle zařazení v
jednotce absolvovali různé kurzy a školení, např. kurz velitele družstev,
strojníka a obsluhy motorových pil. Zúčastňují se pravidelně výcviku s
technikou a cvičení.
Jednotka má k dispozici dva dopravní automobily, přívěs, člun, přenosnou stříkačku, plovoucí a ponorná
čerpadla, motorovou pilu a další vybavení. Co se týká naší činnosti, tak v uplynulém období jsme pomáhali
s odstraňováním následků po orkánu Herward, při bleskových povodní v Možděnici a se zajišťováním
plynulosti dopravy na Veselém Kopci při větších akcí ve skanzenu.
V letošním roce je naše činnost spjata se současnou situací ohledně nákazy coronavirem.
V rámci obce jsme dovezli dezinfekci a následně rozvezli mezi občany, nejen zde byla velká výhoda místní
znalost našich členů. S dezinfekcí veřejných prostor v naší obci pomáhají naši kolegové z Trhové Kamenice.
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V rámci Pardubického kraje jsme byli požádáni o pomoc se zajištěním služeb v centrálním skladu s
ochrannými prostředky v Chrudimské nemocnici, jedná se o vykládku a nakládku ochranných prostředků a
dezinfekce, případně jejich rozvoz. Slouží se ve dvanácti hodinových směnách ve dvou členech, do akce
jsou zapojeny jednotky z okresu Chrudim a Pardubice.
V letošním roce je naplánován další výcvik a školení a dovybavení členů ochrannými obleky
a přilbami a pokud to situace dovolí, tak bychom vás rádi seznámili s naší činností a technikou.
Touto cestou bych chtěl poděkovat současným i minulým členům jednotky za jejich práci a také ostatním,
kteří nám pomáhají a neméně důležitá je i spolupráce s obcí.
Jaroslav Dalecký, velitel jednotky

NFORMACE PRO OBČANY
Aktuálně
Finanční úřad: Územní pracoviště Hlinsko otevřeno od 6. 5. 2020 dva dny v týdnu (pondělí a středa).
_______________________________________________________________________________________

POPLATKY
Poplatek ze psa
Poplatek za odpad

50 Kč za jednoho psa, 120 Kč
každého dalšího psa
440 Kč za osobu s trvalým pobytem
440 Kč za byt či objekt, kde není přihlášená
žádná fyzická osoba

Do 30. 6. 2020
Do 31. 12. 2020

Hotovostní platbu lze provést na obecním úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet 1141623329/0800,
variabilní symbol číslo popisné a do poznámky jméno a příjmení.
Očkování psů proti vzteklině
Státní veterinární správa v letošním roce nedoporučuje hromadné očkování psů proti vzteklině.
Povinné očkování přesto zůstává. Se svým pejskem můžete zajet ke svému veterináři do
ordinace. Kdo tuto možnost nemá, může se telefonicky domluvit s panem MVDr. Janem
Kovaříkem – telefon 603 865 860, který k nám jezdí.
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství stanoví obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o volném pobíhání
psů. Chovatelé psů jsou povinni zajistit:
Pes musí mít vždy platnou identifikační známku
Při pohybu na veřejných prostranstvích musí být psi na vodítku
V případě agresivního psa nebo psa, který je těžce ovladatelný, musí mít pes náhubek
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Upozornění

Knihovna








Od úterý 5. května 2020 je opět otevřena knihovna ve Rváčově, ale z důvodů
epidemiologických opatření funguje v omezeném režimu.
knihy se vrací do boxu na vracení knih, a vrácené knihy jsou dány do karantény na 72 hod., a teprve
poté jsou k dispozici dalším čtenářům
vstup do knihovny je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem
při vstupu je nutná desinfekce rukou
služby jsou omezeny pouze pro vracení, půjčování knih a nezbytné transakce
max. počet lidí v půjčovně je 5 osob a rozestupy mezi čtenáři jsou 1,5 m
ostatní služby – internet, PC, studium v knihovně – jsou až do odvolány zrušeny
WC pro návštěvníky knihovny je uzavřeno

PROVOZ NA ÚŘADĚ
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí 7,30 – 12,00 12,30 - 17, 00
Úterý
7,30 – 12,00
Středa 7,30 – 12,00 12,30 – 15,00
Čtvrtek 7,30 – 12,00
Pátek 7,30 – 12,00

Poskytování pečovatelské služby v Obci Vysočina
Od července roku 2004 Obec Vysočina zajišťuje pečovatelskou službu a základní sociální poradenství
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, či zdravotního
postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž rodinní příslušníci jim tuto podporu
zajistit nemohou, nebo potřebují s podporou pomoci.
Pečovatelská služba zahrnuje jednoduché ošetřovatelské úkony, doprovod k lékaři či na vyšetření,
dopravu autem, nákupy a jiné nutné pochůzky, ale také práce spojené s udržováním domácnosti, zajištění
jídla nebo jenom dohled a společenský kontakt.
Služba se poskytuje v DPS v Možděnici, kde máme momentálně jeden byt volný nebo v místě trvalého
bydliště občana, který o tuto službu žádá.
Jaroslava Nevolová

Chování na dětských hřištích
S přicházejícím jarem a uvolňováním přísných opatření stoupá i návštěvnost dětských
hřišť a sportovišť v obcích. Bohužel v letošním roce stále častěji dochází k nevhodnému
užívání herních prvků a v některých případech i k úmyslnému ničení. Na hřištích se
nachází odpadky a prostor určený ke sportování se stává nepoužitelný. Z tohoto důvodu
žádáme rodiče, aby dohlíželi na to, jak jejich děti tráví volný čas. Obec zintenzivní
kontrolu a údržbu těchto prostor. V případě, že zjistíte poničení nebo závadu na herních prvcích, oznamte to
na Obecní úřad – telefon 469 333 162, aby mohla být sjednána náprava a nedošlo k úrazu.
Děkujeme
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ
DNE 6. června 2020 a DNE 5. ZÁŘÍ 2020
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD I PNEUMATIKY SE PŘEDÁVAJÍ OSOBNĚ,
PŘÍMO DO PŘISTAVENÉHO AUTA !!! (JINAK NEBUDE ODPAD ODVEZEN !!!)
RVÁČOV (bývalý kravín) 8,00 HODIN
SVOBODNÉ HAMRY
9,00 HODIN
DŘEVÍKOV
9,30 HODIN
MOŽDĚNICE
10,30 HODIN
Svozy budou prováděny za předpokladu dodržení těchto podmínek:
 na jednotlivých svozových místech je vyžadována přítomnost oprávněné osoby obce, která bude
koordinovat přístup občanů k jednotlivým svozovým vozidlům
 je nutné, aby odpad byl občany přímo předáván osádkám vozidel, které budou odpad přebírat a
ukládat na svozová vozidla
 občané musí přistupovat k vozidlům jednotlivě a dodržovat mezi sebou odstup minimálně 2 metry
 je vyžadováno, aby občané, kteří budou předávat odpad osádkám svozových vozidel, měli ochranu
úst a nosu rouškou, respirátorem, šálkou, šálou, nebo jiným vhodným způsobem

HLUČNÉ PRÁCE O VÍKENDU
V naší obci nemáme vyhlášku, která by zakazovala provádět hlučné práce (sekání, řezání apod.)
v určených dnech. Přesto si Vás dovolujeme požádat o více ohleduplnosti a tyto práce
neprovádět alespoň v neděli.
Děkujeme
__________________________________________________________________________

Nejúspěšnější sportovec Chrudimska 2019:
SK Rváčov vítězem ankety v kategorii Vesnická tělovýchovná jednota/sportovní klub
Další ročník stále populárnější ankety je u konce. Zaplněné Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi bylo ve
středu 19. 2. 2020 svědkem ocenění těch nejlepších za uplynulý rok. Přehlídka zúčastněných byla velmi
pestrá a rváčovští fotbalisté se v tvrdé okresní konkurenci neztratili. A jak to tedy přesně dopadlo?
V chrudimském divadle se na slavnostním vyhlašování sešla kromě sportovců i početná skupinka z řad
veřejnosti, která si nechtěla galavečer Nejúspěšnějšího sportovce roku 2019 ujít. K vidění byl pestrý
program s řadou pěveckých či tanečních vystoupení, nejvíce však všechny jistě zajímalo samotné vyhlášení
výsledků.
Všechny příznivce rváčovské kopané muselo potěšit vítězství SK Rváčov v kategorii Kolektivy Vesnické
TJ/SK. Odborná porota vysoce ohodnotila dlouhodobou práci a rozvoj ve sportovním areálu a loňské
sportovní výsledky jednotlivých družstev klubu. Cenu předsedovi klubu p.Aleši Melounovi předávala radní
Pardubického kraje paní Štěpánová a starosta města Hlinska p. Krčil.
Barvy Hlinecka reprezentoval také osmiletý Jiří Bouška, který již ve svém věku dokázal mnohé.
V uplynulém roce získal titul mistra světa v šachu v kategorii do osmi let v běloruském Minsku, ani to však
na vítězství v této anketě nestačilo, slavila chrudimská atletka Klára Bažoutová.
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A co další výsledky? Kolektivem mládeže se staly mažoretky z Ronova nad Doubravou, v dospělých
dlouholetou hegemonii chrudimského ERA-PACKu ukončil tým MFK Chrudim, který udržení při
premiérové sezoně ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE odsunul futsalisty na druhou příčku. Trenérem roku se
stala Klára Nováková z chrudimské Besty, veteránem atlet Karel Fiedler a krajánkem fotbalista Slovanu
Liberec Tomáš Malinský. Pozici vítěze v kategorii handicapovaných sportovců obhájil Adam Peška
z Léčebny Košumberk, Síň slávy rozšířila řady o Jaroslava Hájka (Sokol Zaječice) a Františka Jelínka (TJ
Sokol Chrudim).
Hlavní kategorii jednotlivců suverénním způsobem ovládla, stejně jako cenu fanoušků, atletka Barbora
Tichá, která se v loňském roce stala mistryní ČR do 22 let v hodu diskem s výkonem 46,47 metru. Druhý
skončil dobrovolný hasič a držitel národního rekordu Jiří Škodný z Morašic, který překonal kapitána
chrudimského MFK Ondřeje Kesnera.
Ohlasy po předávání - Aleš Meloun, předseda SK :
Ohromné ocenění naší dlouholeté práce ve sportovním areálu a loňských sportovních výsledků. Chci
poděkovat všem, kteří nám na naší cestě pomáhali a pomáhají a všem partnerům, zejména obci Vysočina a
Pardubickému kraji.
OBEC VYSOČINA POŘÁDÁ SPOLEČNĚ
S DIAKONIÍ BROUMOV, sociální družstvo

SBÍRKU – PONDĚLÍ A ÚTERÝ 1. 6. a 2. 6. 2020
OBECNÍ ÚŘAD PONDĚLÍ 7,00 – 17,00, ÚTERÝ 7,00 – 14,30 A
ŠKOLA RVÁČOV – PONDĚLÍ, ÚTERÝ OD 13,00 – 17,00 HODIN

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy
_____________________________________________________________________________________
VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY
Výstava obrazů malířů Vysočiny - od 23. června 2020 do 16. srpna 2020 ve Rváčově – pohostinství – velký
sál.
_____________________________________________________________________________________

MUDr. VANČOVÁ OZNAMUJE
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO ORDINACE: 737 579 099
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PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno,
dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně nejlépe se
daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno –
bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů byly loni recyklovány na nový papír nebo dále využity. U skla bylo
dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru
nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.
Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně pak odnáší tříděný odpad do
barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů považuje třídění odpadů za
důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevných kontejnerů. Česká
republika disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílí průmysl a
obce sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou lidé aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc barevných
kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. A nemají to k nim s odpadem daleko, průměrná docházková
vzdálenost se postupně zkracuje – na dnešních 91 metrů. Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími
způsoby sběru tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím
sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim
máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků“, říká ředitel oddělení komunikace EKOKOM, Lukáš Grolmus.

Sruktura nákladů systému EKO-KOM
Většinu ročních nákladů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., konkrétně 88 % představovaly v roce 2019
přímé náklady sběru a recyklace obalových odpadů. To znamená náklady na zajištění dostatečné dostupnosti a
obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění separovaného obalového odpadu a zajištění jeho využití a recyklace. 70 %
celkových nákladů tvořily přímé platby obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě, a za
jejich předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování. Desetina celkového rozpočtu pak připadla
na náklady na dotřídění těchto odpadů na třídících linkách a jejich úpravu na zpracovatelné druhotné suroviny.
V případě některých obtížně využitelných odpadů, pak musela společnost EKO-KOM finančně podpořit i samotnou
recyklaci. Loni to byly zejména barevné plastové fólie a další druhy plastů, které na trhu druhotných surovin nemají
prodejní hodnotu a také recyklace nápojových kartonů v papírnách, které bylo nutné v loňském roce finančně
podpořit. Na to připadlo 6 % z celkových ročních nákladů. Zhruba 2 % pak byla použita na tvorbu finanční rezervy,
která slouží pro případ propadu cen druhotných surovin. Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také
zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly a pravidelných auditů. Tyto
aktivity loni tvořily 5 % celkových nákladů společnosti. Povinná osvěta, environmentální vzdělávání žáků, oslovení
spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR, představovaly loni 4 %
celkových nákladů. Odvody státu vymezené zákonem tvořily 1 % z nákladů a zbylá 2 % činily vlastní náklady na
administrativu společnosti.
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