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Vážení občané,
Dostává se Vám do ruky první číslo našeho zpravodaje v roce 2015. Vzhledem k tomu,
že jsme právě uzavřeli hospodářský rok a připravili rozpočet na nový, je naší povinností
Vás informovat o výsledcích a našich záměrech a sdělit Vám aktuální formace.
Dále se s příchodem r. 2015 objevila řada změn - od jízdních řádů až po sociální dávky a
my bychom Vás alespoň s některými chtěli seznámit, protože ne každý má k dispozici
internet a ne každý se v tom orientuje. Z těchto důvodů je toto číslo zpravodaje poměrně
obsáhlé, ale věříme, že ne zbytečně.
Hospodaření obce Kuklík se už několik let řídí základním pravidlem – udělat a zaplatit vše
co je nezbytné pro chod obce, pokusit se na uvedené záměry získat dotace
z nejrůznějších zdrojů, realizovat něco „navíc“ a zároveň vytvářet finanční rezervu do
budoucích let na vybudování většího záměru.
V letošním roce bychom rádi upravili půdní prostory v budově obecního úřadu a vytvořili
tak úložný a skladovací prostor, který nám velmi chybí. Dále chceme opět opravit část
místních komunikací – to je při rozsahu našich cest činnost trvalá a věnovat část
prostředků na zaměření a majetkové narovnání dalších částí – toto je opět třeba řešit
postupně. Značnou částku je také třeba věnovat na pořízení nových nádob na odpad
(kovy,bioodpad).dalším záměrem je prodloužení dešťové kanalizace pod Balkánem a
přeložka veřejného osvětlení – v souvislosti s plánovanou zástavbou.
Doufáme, že se nám uvedené záměry s pomocí vás – občanů obce podaří uskutečnit.
Ladislav Regent

Z jednání obecního zastupitelstva:
Jednání zastupitelstva dne 19.12.2014
- byla zaplacena faktura za montáž rozhlasu
po celé obci v celkové částce 846 000 Kč,
obec
zaplatila
ze
svého
rozpočtu
desetiprocentní podíl 84 600 Kč, zbytek
faktury byl uhrazen z již obdržených dotací z
fondu životního prostředí a EU.
- bylo nainstalované nové kulaté dopravní
zrcadlo v zatáčce u statku Bukáčkových.
Toto zrcadlo jsme dostali darem od firmy
Bártek rozhlasy.
- Došlo k revizi počítačové techniky na
úřadě. Byl zakoupen nový počítač s novým
operačním systémem Windows 8.

Stávající počítač bude pravděpodobně
umístěn do hasičské klubovny. Došlo také k
nákupu notebooku Lenovo pro obecní účely,
jak bylo schváleno na minulém jednání, který u
sebe bude mít místostarosta obce. Celkem
byly náklady na výpočetní techniku 42 500 Kč.
- bylo schváleno rozpočtové opatření
č.04/2014 – upravení jednotlivých položek
rozpočtu tak, aby byly v souladu se skutečným
stavem.
- byl schválen návrh, aby do rozpočtu na rok
2015 byly zahrnuty geodetické práce na
zaměření cesty od Mlýna do Bořiny.

2

Jednání zastupitelstva dne 30.1.2015
- nové složení komise pro práci s občany –
předsedkyně: Hana Kalinová, členové:
Jaroslav Haněl, Vladimír Peňáz st., Františka
Librová, Anna Peňázová, Hana Junová
- schválen příspěvek na dárkové balíčky pro
občany slavící jubilea 500 Kč
- podepsány Kupní smlouvy na odkup
pozemků ve Dvoře u požární nádrže
(Tlustošovi, Lockerovi), ostatní kupní a
darovací smlouvy (Kalinovi, Martin Sláma,
Roman Jun) se připravují u paní notářky
Slezákové v Novém Městě
- byli osloveni majitelé podílů na třech
parcelách pod a podél komunikace v Bořině
na odkup nebo darování jejich podílu obci. Je
třeba tento problém řešit, aby novostavby
Kocandových a Moravcových a jejich vjezdy
měly přístup přímo na obecní pozemek a
komunikaci. Každá z parcel má více než deset
vlastníků. Drtivá většina je ochotna své podíly
darovat darovací smlouvou, jeden vlastník by
odprodal své podíly za přijatelnou cenu.
Zastupitelé tento záměr odkoupení podílů na
těchto parcelách jednohlasně schválili.
- zastupitelé prostudovali a schválili Hlášení o
produkci a nakládání s odpady – vyčíslené
množství
vyvezených
odpadů
podle
jednotlivých druhů, celkem vyvezeno 53,7 tun
odpadu
zastupitelé prostudovali a schválili
Inventarizační zprávu k inventuře obecního
majetku k 31.12.2014
- zastupitelům byla předložena Zpráva o
hospodaření za rok 2014
- zastupitelé schválili nákup nového
kontejneru na železo umístěného nad PZ.

- obec musí zajistit občanům umožnit i třídění
bioodpadu. Odvoz bude pro nás zajišťovat
obec Věcov, se kterou jsme již v minulosti
podepsali smlouvu, aby Věcov splňoval
podmínky vyvezeného množství bioodpadu
pro získání dotace na nákup svozového
prostředku do kompostárny.
V obci bude
umístěn velký kontejner, který nám obec
Věcov dodá, kam budou moci občané
bioodpad vyvážet. Zastupitelé dále schválili
nákup kompostérů o objemu 1 m3 pro občany,
kteří budou mít zájem. Na pořízení kompostérů
obcí by měla být vypsána dotace od kraje
Vysočina.
- zastupitelé schválili rekonstrukci části půdy
v požární zbrojnici, aby se zvětšil skladovací
prostor.
Dojde k vybourání některých příček, opravě
omítek, zabednění stropu a položení linolea na
podlahu. Již bylo osloveno několik firem
k podání nabídky na rekonstrukci.
- zastupitelé po jednotlivých položkách
v příjmové i výdajové části prostudovali návrh
rozpočtu na rok 2015 a po diskuzi jej
jednohlasně schválili.
- zastupitelé jednohlasně schválili zrušení
místní knihovny. Již dlouhodobě si knížky
nikdo nepůjčuje. Bude zachován pouze
výměnný soubor knih ze žďárské knihovny,
knížky z obecní knihovny budou nabídnuty
občanům.
- bylo schváleno pořádání Lyžařských závodů
v případě příznivého počasí
- bylo schváleno pořádání Velikonoční
merendy
Ladislav Rak

Vzteklina – hrozící problém v ČR
Dovolte mi, abych vás informovala krátce o výskytu vztekliny. Vzteklinu, jakožto akutní virové
onemocnění centrálního nervového systému teplokrevných živočichů s největším výskytem u lišek a
psů přenosných a smrtelných pro člověka, dnes již řada z vás nepovažuje na aktuální problém v ČR.
Donedávna byla ohniska nákazy zaznamenána pouze v Polsku, Ukrajině, Rumunsku, Maďarsku a
Řecku. Díky systematické vakcinaci lišek a psů jsme poslední výskyt vztekliny na našem zaznamenali
v roce 2002 a od roku 2004 jsme byli prohlášeni na zemi vztekliny prostou. Majitelé mají však nadále
povinnost ze zákona očkovat své psy. Je nutné si uvědomit, že neustálý přesun zvířat jak domácích,
tak volně žijících, mění nákazovou situaci každým dnem. Například hrozbou vztekliny jsou v současné
době pravděpodobně také netopýři. Alarmující je proto informace, že vzteklina byla prokázána
z několika uhynulých lišek na Východním Slovensku (v okr. Stará Ľubovňa), proto opět SVS ČR
obnovila diagnostiku vztekliny na našem území. Není třeba toto dramatizovat, ale je třeba vzít
v úvahu, že vzteklina může být výhledově opět u nás problémem, proto jako jedinou účinnou ochranou
je udržovat psy v imunitě, tedy pravidelně vakcinovat.
MVDr. Adéla Librová
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Soupis veškerých odpadů vyvezených z obce Kuklík v r. 2014
Kompozitní obaly – 244 Kg
Obaly obsahující nebezp. látky- 210 Kg
Absorbční činidla, filtry – 20 Kg
Pneumatiky – 110 Kg
Olejové filtry – 22 Kg
Asfaltové směsi obsahující dehet – 430Kg
Papír a kartony – 6 487 Kg
Sklo – 6 708 Kg

Elektroodpad – 480 kg
Plasty 4 783 Kg
Kovy – 3 225 Kg
Objemný odpad – 280 Kg
Směsný komunální odpad – 30 740 Kg
Použitý textil – 1 142 Kg
Celkem cca 53 713 Kg
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Ceník služeb České pošty platný
od 1.2.2015
1.Obyčejné psaní
50g1 - 13 Kč, 100g2 – 17 Kč, 500g2 - 21
Kč,
1kg2 - 27 Kč
2.Doporučené psaní
50g1 - 34 Kč, 100g2 – 42 Kč, 500g2 - 44
Kč,
1kg2 - 50 Kč, 2kg – 562 Kč
1)-obálka nebo lístek pravoúhlého tvaru o
rozměrech max. 23,1x16,4x0,5 cm
minimálně 14x9cm
2) max. délka 35,3cm, max. šířka 25 cm,
max. tloušťka 5 cm

3.Cenné psaní
50g – 39 Kč, 100g – 43 Kč, 500g – 45
Kč
1kg – 51 Kč, 2kg – 57 Kč
Musí být použit obal prodávaný Českou
poštou

4. Doporučený balíček
500g -64 Kč, 1kg -69 Kč, 2kg -73 Kč
Minimální rozměr je 14x9cm
Největší možný jednotlivý rozměr -60 cm

Před vánocemi jsme připravili a osvítili
před budovou OÚ stromeček
a děti z naší obce si jej potom ozdobily
ozdobami vyrobenými v „dílničkách“
Nakonec se z toho vyvinula velmi pěkná
akce, u které se pobavily jak děti, tak
dospělí.
Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli.

Oblastní charita dále děkuje všem občanům, za
jejich příspěvky do letošní
„Tříkrálové sbírky“.
V obci Kuklík se letos vybralo 9 924 Kč
Poděkování si také zaslouží paní Iva Peňázová a
chlapci z obou rodin Peňázových – Vojta ,Vít,
Štěpán a Lukáš a Tomáš, kteří ztvárnili tři krále a
jejich hudební doprovod.
Ladislav Regent

6

Co je nového u hasičů:
Hasičský úvod roku 2015
V sobotu 24.2.2015 se poprvé v tomto roce sešel
výbor SDH na své schůzi. K řešení měl nemálo
bodů, a proto bylo jednání sice dlouhé, ale zato
konstruktivní.
Nejprve
bylo
nutno
dořešit
administrativní věci jako je doplnění a dokončení
hlášení o činnosti za minulý rok a hlášení o výroční
valné hromadě. V dalším bodě došlo k rozdělení
funkcí ve výboru vzhledem k nově zvoleným členům.
Starostou je nadále bratr Jiří Libra, velitelem
Bohdan Kalina, náměstkem starosty a jednatelem
Vladimír Peňáz ml., pokladníkem Jaroslav Haněl,
referentem MTZ Roman Jun, organizačním
referentem Jiří Kocanda, vedoucím mládeže Petra
Hanělová a členy výboru Ladislav Rak a Radek
Regent.
Dalším tématem bylo dopracování plánu práce na
rok 2015, který bude předložen valné hromadě SDH
ke schválení. Hodně jsme diskutovali o práci s dětmi,
která bude probíhat formou kroužku mladých hasičů
a které dáváme všichni velkou důležitost. Dále jsme
odsouhlasili zájezd do sklípku na jaře a naopak
odložili zájezd na muzikál do Prahy na podzim. Plán
práce bude k nahlédnutí na webu-SDHKuklík.
Vyslechli jsme informaci z okrskové konference ve
Sněžném a popřáli našim zvoleným zástupcům
hodně energie a elánu v této práci. Mimochodem
velitelem okrsku byl zvolen Pavel Kalina a
jednatelem
Vladimír
Peňáz
ml.
Zadali jsme si některé dílčí úkoly jako inventuru
hasičského
majetku
a
výstrojních
karet.
Celkově lze konstatovat, že plán práce je v letošním
roce opět o něco bohatší a nezbývá než si přát,
abychom všechny akce dotáhli do zdárného konce a
přispěli tak k obohacení kulturního, společenského a
spolkového života v obci.
Jiří Libra-starosta SDH

Informace ze zásahové jednotky.
Již během prvních jedenácti dnů letošního roku se
zásahové jednotce naší obce povedlo nastřádat pět
zásahů. Šestnáct minut po silvestrovské půlnoci jsme
vyjížděli do Daňkovic spolu s místními, sněženskými
a jimramovskými hasiči k požáru za penzionem
Selský Dvůr, kde se naštěstí ukázalo, že jde o
grilování prasete. Pátého ledna jsme vyprošťovali
osobní automobil ve skále směrem k Vříšti a o tři dny
později naložený tahač s návěsem, který sklouznul u
Hostince na Vříšti pod příkop a hrozilo jeho
převrácení. S řidičem, údajně polské národnosti, se
přes jeho slovanský původ nebylo takřka možné
domluvit, což na vlastní kůži poznali jak zasahující
profesionální hasiči ze Žďáru n.S., vyprošťovací
firma Pretol,

tak i dopravní policisté, kteří raději vzdali svůj úmysl
nezodpovědnému řidiči uložit pokutu za nenasazení
řetězů na vozidlo, i když je měl.
Zásah se takto protáhnul na více než jedenáct
hodin a to následujícího dopoledne museli tento
kamion odtáhnout sněženští hasiči od Sloupku, kde
ještě v noci opět stačil uváznout, tentokrát naštěstí
nikam nespadnul. K pousmání a zároveň k údivu
budiž fakt, že řidič svůj náklad – síran sodný, naložil
na Dolní Rožínce a odtud mířil přes Olomouc do
Polska. Aby se vyhnul placení mýta na dálnici a jel
po suché silnici na Brno a odsud po D1, vyhledal si
v navigaci trasu jinou, která vedla nejen přes
zasněžené silnice z Nového Města, přes Kuklík a
Sněžné, ale dokonce borovnickými serpentinami.
Vlastně měl obrovské štěstí, že se tam nedostal.
Devátého ledna začal prudce a rychle tát
sníh, do toho se přidal vydatný déšťa tak jsme se
desátého ledna mohli přesvědčit o kvalitní funkci
nového digitálního hladinoměru, který je umístněn
na mostě U Mlýna a jehož instalace spolu
s vodočetnou latí na Dědině a montáží nových
vnějších rozhlasových vysílačů byla jednou ze
součástí vytvoření protipovodňových opatření v naší
obci. Digitální hladinoměr hlásí na mobilní telefony
starosty a místostarosty obce a velitele jednotky
dosažení, resp. překročení jednotlivých stupňů
povodňové aktivity, přičemž 10.1.byl překročen
nejvyšší, tedy třetí stupeň povodňové aktivity – stav
ohrožení, již v dopoledních hodinách. Jednotka
musela zasahovat při jednom čerpání vody z kotelny
a během celého dne prováděla průběžný monitoring
stavu řeky v celé obci, včetně jednotlivých přítoků.
Ve tři hodiny odpoledne se sešla naše povodňová
komise a začala připravovat postup prací pro případ,
že by hladina dále stoupala, v tomto případě by již
takřka jistě došlo k zálivu vody do stavení u
Junových a do penzionu Na Mlýně. Díky spolupráci
starosty naší obce a vedoucí odboru životního
prostředí v Novém Městě bylo zrealizováno uzavření
odtoků z rybníků Medlov a Sykovec, čímž se z nich
staly záchytné nádrže a voda ve Fryšávce ve
večerních hodinách začala klesat.
Aby počasí předvedlo snad úplně všechno, v noci
začal foukat silný, prudký nárazový vítr a ten dokázal
otrhat před rokem položenou novou krytinu na domě
Evy Kalinové na Kopci. Jednotka od rána až do
odpoledních nedělních hodin pro změnu v mrazu a
občasné vánici pokládala krytinu novou.
Závěrem chci Vás, naše občany, upozornit
na Vaši možnost sledovat aktuální stav hladiny
Fryšávky
podle informací z elektronického
hladinoměru u Mlýna, odkaz je vložen na stránkách
SDH Kuklík přímo na hlavní ploše v sekci Počasí.
Stačí jej pouze rozkliknout. Podle sdělení pana
starosty bude toto možné v brzké době i na
stránkách obecních
.
ing. Bohdan Kalina, velitel ZJ obce Kuklík a SDH
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NOVINKY V SOCIÁLNÍCH
DÁVKÁCH od 1.1.2015
Dávky pomoci v hmotné nouzi
















V hmotné nouzi není osoba, která je
v pracovním nebo obdobném vztahu a nemá
z tohoto
vztahu
příjem,
s výjimkou
zaměstnance,
jemuž
zaměstnavatel
nevyplatil mzdu v termínu splatnosti
Důchody poskytované v rámci důchodového
pojištění se započítávají jako příjem z 80%
Nově se započítávají příjmy za práci žáků a
studentů z praktického vyučování
Nově stanoveny typy bydlení:
-Byt (příp. část bytu) – musí splňovat
požadavky na trvalé bydlení a být
k tomuto účelu určen podle stavebního
zákona nebo zkolaudován jako byt
-Pobytové sociální služby – musí být
akreditované dle zákona o sociálních
službách, nejsou dány standardy kvality
bydlení
-Ubytovací zařízení – musí splňovat
hygienické standardy
-Stavba pro individuální a rodinnou
rekreaci – musí splňovat standardy
kvality bydlení
-Jiný než obytný prostor – musí splňovat
standardy kvality bydlení
Standardy hygienické – kontrolu provádí
orgány ochrany veřejného zdraví na
vyžádání ÚP, pro účely dávek musí být
splněny od 1.5.2015
Standardy kvality bydlení – kontrolu provádí
stavební úřad na vyžádání ÚP, pro účely
dávek přiznaných před 1.1.2015 platí tyto
standardy až od 1.9.2015, pro nové žádosti
platí již od 1.1.2015
Informační povinnost ÚP – je-li doplatek na
bydlení poskytován do jiného než obytného
prostoru nebo ubytovacího zařízení je ÚP
povinen bez zbytečného odkladu informovat
pověřený
obecní
úřad
s podnětem
k zahájení sociální práce za účelem řešení
bytové situace
Náležitostí žádosti je mj. doložení standardů
kvality bydlení a podlahové plochy bytu, ale
pokud je předložení těchto dokladů spojeno
pro
žadatele
s těžko
překonatelnou
překážkou, poskytne tyto doklady na žádost
ÚP obecní stavební úřad
Nárok na doplatek na bydlení nevznikne,
pokud osoba bez vážného důvodu odmítne
možnost přiměřeného bydlení, které je

povinna si aktivně hledat a za tímto účelem je
povinna o pomoc požádat obec. Obec je
povinna ÚP sdělit, zda ji osoba o pomoc
požádala, zda nabídka přiměřeného bydlení
byla ze strany obce učiněna a zda byla
nabídka osobou přijata.
 Od 1.5.2015 bude ÚP vyžadovat pro
každého klienta ubytovaného v ubytovacím
zařízení souhlas obce s vyplácením
doplatku na bydlení
Dávky pro osoby se zdravotním postižením













Od 1.4.2015 budou vydávány nové
průkazy osob se zdravotním postižením
(OZP) - v podobě plastové kartičky
Stávající průkazy OZP jsou platné po dobu,
která je uvedena na zadní straně průkazu,
ale nejdéle do 31.12.2015 - k tomuto datu
skončí platnost všech průkazů
Na nový průkaz OZP mají nárok osoby,
které jsou ke dni 1.1.2015 držiteli platného
průkazu OZP, v případě ztráty nebo
odcizení průkazu si klient musí podat
novou žádost o průkaz OZP
Nárok na průkaz je dle platnosti posudku o
zdravotním stavu, ale doba platnosti
průkazu je max. 5 let u osoby do 18 let a
max. 10 let u osoby starší 18 let
Klientům, kteří pobírají příspěvek na
mobilitu, již ÚP odeslal písemnou výzvu
k prokázání nároku na průkaz OZP, klient
poté vyplní na ÚP Žádost o přechod
nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením, k žádosti doloží platný průkaz
OZP, fotografii a prokáže totožnost

občanským průkazem
Symbol označení osoby s úplnou nebo
praktickou
hluchotou
nebo
osoby
hluchoslepé anebo osoby prakticky
nevidomé lze vložit na průkaz jen na žádost
klienta, jinak je vydáván průkaz bez
označení
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba,
která má nárok na průkaz ZTP, ZTP/P –
změna oproti právní úpravě do 31.12.2014,
kdy nárok na příspěvek na mobilitu měl
držitel průkazu ZTP, ZTP/P
Dávky státní sociální podpory



Nárok na porodné má žena, která porodila
své první nebo druhé dítě a příjem rodiny
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nepřesáhl 2,7 násobek životního minima, výše
porodného je 13 000 Kč na první dítě
a 10 000 Kč na druhé dítě
Za vlastníka bytu pro příspěvek na bydlení je
nově považován i manžel, který užívá byt na
základě práva bydlení odvozeného od
vlastnického práva druhého manžela (toto
ustanovení do zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, vloženo z důvodu zamezení
uzavírání účelových nájemních smluv mezi
manželi)

započítávat. Týká se zejména
případů, kdy žadatel nemůže doložit
náklady na bydlení k žádnému bytu.
Aby mu vznikl nárok na příspěvek na
bydlení v novém bytě již od prvního
měsíce, započtou se náklady na
bydlení ve výši 80% normativních
nákladů.



Zrušeno časové omezení vyplácení
příspěvku na bydlení na 84
kalendářních měsíců.

Upřesnění a rozšíření nákladů na bydlení, které
se budou pro nárok a výši příspěvku

Aktuality
- Na dny 13.a 14. února jsme zajistili pro potřeby občanů obce
služby kominické firmy pana Podsedníka z Bystřice nad
Pernštejnem.
Dosud občané přihlásili k prohlídce,
případně čištění 28 komínů. Pokud by měl ještě někdo
zájem, může tak učinit do čtvrtka 12.2. na telefonu
602 260 927.
- Na sobotu 28.2. připravuje paní Eva Skalníková a její
přátelé tradiční dětský karneval – viz plakát.
-Pokud budou dobré sněhové podmínky, rádi bychom
uspořádali párkové lyžařské závody pro všechny kategorie.
Vzhledem k tomu, že potřebujeme cca10 dní na přípravu,
připadají v úvahu termíny – buď sobota 21.2., nebo sobota 7.3.
-V neděli 15.3. od 13:30 hod. se v penzionu Kukla uskuteční oblíbené setkání
seniorů obce. Všichni senioři a občané v invalidním důchodu jsou srdečně zváni i
s jejich partnery. Program bude v podobném duchu jako loni.
- V sobotu 4.4. chceme uspořádat tradiční Velikonoční merendu – program a hudbu
včas upřesníme.
-Koncem dubna se uskuteční oblíbený zájezd na Floru Olomouc – za stejných
podmínek jak o v minulém roce.
- Pokud bude mezi občany obce zájem, rádi bychom jim zajistili dovoz obědů.
Obracíme se na Vás – hlavně ty starší, s dotazem, zda má někdo o tuto službu
zájem. Obědy bychom vozili až před dům a občané by si museli pořídit pouze
jídlonosiče a hradit nám cenu oběda – pravděpodobně ze ZD Sněžné. Ostatní
náklady by nesla obec.
- Obecní zastupitelstvo rozhodlo z důvodu nedostatku úložného místa zredukovat
místní knihovnu. Po konzultaci s pracovníky okresní knihovny ve Žďářu nad
Sázavou, jsme se rozhodli vyřadit staré knihy z knihovny, které už si nikdo nejméně
10 let nevypůjčil. V knihovně zůstanou pouze dětské knihy, část knih, které
pracovnice ze ZR doporučí ponechat a dále budeme stále vozit do obce výměnný
soubor z jejich knihovny. Ostatní knihy nabízíme občanům obce za 10 Kč kus.
Můžete si přijít vybrat. - V současné době je do knihovny přivezen nový soubor knih.
Ladislav Regent
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Novinky ve třídění odpadů a odpadovém hospodářství.
Nový zákon o odpadech přinesl obcím řadu nových povinností. Kromě jiného jim ukládá
odebírat kovový odpad a dále povinnost, umožnit občanům ukládání bioodpadů. Celkově ta
nová pravidla mají zamezit tomu, aby bioodpad a kovy končily v kontejnerech s netříděným
odpadem, ale naopak zůstávaly jako druhotná surovina nebo v případě bioodpadů se vracely
do půdy tam, kde vznikly.
Především je třeba říci co toje bioodpad
–je to organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme
ve formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, shnilé brambory a
řepa, atd.
Mezi bioodpad nepatří:
jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné
piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Jednotlivé obce k tomu přistupují různě. My v případě kovů máme náskok, protože
umožňujeme občanům ukládat kovový odpad do našeho kontejneru, který budeme
nahrazovat novým (během letošního roku začnou sběrny platit za odevzdané kovy pouze
bezhotovostně)
V případě bioodpadů je situace složitější – budeme kombinovat velkoobjemový kontejner,
který ve spolupráci s obcí Věcov budeme odvážet do kompostárny, s malými kompostéry,
(cca 1000 l) které poskytneme buď zcela zdarma, nebo za minimální obnos všem občanům,
kteří o to budou stát. Není to tak, že tento systém občané využívat musí – kdo má doma
vlastní kompostoviště nebo hnojiště, tak může využívat toho. Ale budeme nutit občany aby
bioodpad a kovy(kovovým odpadem jsou i plechovky od piva a víčka od jogurtů) neukládali
do netříděného odpadu. Nejenom proto, že vůči státu, který to bude kontrolovat, je
původcem odpadu obec, ale především proto,že jsme si jistí, že třídit má smysl.
Třídění veškerých odpadů je založeno na zodpovědnosti lidí . Ten, kdo v dnešní době říká,
že se na to může vykašlat, nám všem zároveň sděluje,co to je za člověka.
Ladislav Regent
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Kam s ním?
Nevím, jestli tento dříve narozeným chronicky známý Nerudův
fejeton je stále součástí čítanek a maturitních otázek, ale jestli ne,
pak ekologové někde udělali chybu. Není jen ukázkou brilantní
novinařiny, ale důkazem, že už na konci 19. století se Češi
leckdy zapotili při likvidaci doma vzniklého odpadu a řešení
tohoto problému je u nás kulturně podloženo.
Klasik by se jistě divil, kdyby se nejen po pražských ulicích
rozhlédl dnes. Sice by objevil nádoby na tříděný odpad (převážně
takový, se kterým si v jeho době nikdo hlavu lámat nemusel,
protože použité materiály a věci z nich vyrobené ještě dlouho nebudou
na světě-onehdy leželo vedle kontejnerů kolo z nákladního auta), ale zjistil by, že
takzvaný biologický odpad zůstává problémem dodnes. Ještěže sběr barevných kovů se
v republice vyřešil tak nějak sám. Což vytvořilo zajímavý námět k rozjímání, čí charakter se
tak výrazně pošpatnil: těch, kteří kovy kradou, těch, kteří je vykupují, těch, kteří je při tom
nechytí, nebo těch, kteří nejsou sto upravit předpisy o jejich výkupu? Ale co by dal Neruda za
Sběrnu druhotných surovin! Ovšem přehánět se nemá na žádnou stranu. Dříve narození si
jistě vybaví noční můru všech školáků – závazky ve sběru. Kde má dítko školou povinné
sehnat několik kilogramů železa, zvláště pak, když bydlí v paneláku? A kdo si pamatuje, kolik
víček od mléka musel zmuchlat do hrbolaté koule, aby naškudlil pár deka hliníku? Papír se
v domácnosti, kde už se nezatápělo v kamnech, našel snáz.
A vidina nějaké té koruny nás měla k návštěvě sběrny i dobrovolně, proti dnešní době se za
sběr platilo významně více. I když získat knihu v celoškolní sběrařské soutěži se stejně
povedlo těm, jejichž rodiče pracovali tam, kde žádaný odpad vznikal. Takže švindlovalo se
vždycky. Jenže s měnící se dobou a stále početnějším národem se za sbírání platí méně,
zato se objevily pokuty, pokud do popelnice šoupneme bezmyšlenkovitě cokoli. Chápu, že
pracovníci skládek a spaloven, kteří tyto poklady přebírají jsou taky jenom lidé. A pravda je,
že využít se dá mnohem víc, než nás napadne na první pohled. Ale otázkou zůstává, jestli je
to i při dobré vůli možné.
Hnědý kontejner společný pro několik ulic se sice hrdě skví mezi svými různobarevnými
druhy, ale pokud není kouzelný nikomu není jasné jak má pojmout posekanou trávu a větve
z prořezávky všech zahrad v okolí. Zdaleka ne všude jsou sběrné dvory, které přijímají
takovéto přerostky a ne každý majitel zahrady touží vyrábět vlastní kompost. Raději si jej
nechá přivézt zahradníky napytlovaný z nejbližšího supermarketu. Natož aby na něj kromě
vypletého plevele a plných košů od sekačky sypal odpad z kuchyně – slupky ze zeleniny a
ovoce, vaječné skořápky, staré pečivo a zbytky nedojedeného jídla. Tam na venkově, kde
chovají domácí zvířata, je přece o něco lépe. Slepice, kačeny a prasata jsou patrně
nejekologičtější spalovnou, ale ani jim nelze dát všechno. Takže kompost nakonec zůstává
dobrou volbou. Zvlášť dnes, kdy vyhláška Ministerstva životního prostředí ukládá obcím na
svém území od 1. ledna třídit kov (stejně jako plasty, papír či sklo) a bioodpad
minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Zvláště požaduje po obcích, aby
přiměly své občany zaměřit se na bioodpad. A protože vláda má v nás
občany důvěru, naplánovala nám, že za pět let budeme mít v popelnicích
třetinu té hromady, kterou jsme v ní měli před deseti roky. Pokud se
vám to jeví jako pitomost, buď pro nesrozumitelnost tohoto
prohlášení, nebo proto, že nás v té době jistě bude jiný počet,
vzpomeňte na vyjádření místopředsedkyně Strany zelených o
biomase. Ale prozatím prý se nemusíme bát, i když za nedodržení
pravidel třídění bioodpadu a kovů lze uložit obcím i milionovou pokutu.
Pracovníci oblastních inspektorátů ČIŽP (nejedná se o čižmu pravou,
leč o Českou inspekci životního prostředí) jsou ochotni udělit
zmatenému třiditeli radu, aby se mohl vyvarovat přestupků a
následných sankcí. Navíc prý, alespoň v počátcích, inspektoři nebudou tak přísní, ovšem,
pokud nedostanou podnět (přeloženo udání). Myslím, že se blíží doba, kdy končí
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podřezávání májek. Sousední vesnice si budou místo mládežníků s pilou posílat inspektory
životního prostředí v latexových rukavicích, s vahami a pokutovým blokem.
Takže pokud chceme jako obec získat nějaké dotační peníze místo krvavých pokut, dejme
kompostování zelenou. Dospělé nepodezírám z toho, že by nevěděli, jak na to. A pro
mládež, která by snad tápala, ale zato je počítačově zdatná, si dovoluji přiložit odkaz na
internetovou adresu: http://www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-vyrabet-kompost/zakladnipravidla-kompostovani
Kateřina Tycová
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