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Vážení občané,
máme za sebou první pololetí letošní roku, a za pár dní i polovinu prázdnin. Jistě jste již zaregistrovali stavební
práce okolo Domu služeb. V současné době probíhají dvě stavební akce. Za budovou firma Rosis s.r.o. přesouvá
prvky dětského hřiště na místo, kde stála smuteční vrba, poté dojde k výstavbě dřevěné pergoly, která bude
součástí dětského hřiště, k oplocení, výstavbě bezbariérové rampy a zpevnění plochy, která bude určena
k parkování vozidel. Před budovou firma Radek Němec Stavby s.r.o. započala práci na vybudování zídky před
Domem služeb, která zefektivní a zvelebí celé prostranství. Vyzývám vás k maximální opatrnosti při pohybu
v těchto prostorech a také o trpělivost při omezeních, která stavební práce vyžadují.
Během letních měsíců pokračují práce, které vedou k údržbě naší obce. Na ulici Slezské se zpevňuje plocha u
nádob na sklo, kde se posléze přesune kontejner na oděvy (v současné době stávající u Obecního domu). Dále se
upravuje prostranství u pomníku na ulici Slezské.
Ve středu 14. 7. 2021 se přes naši obec přehnala silná bouřka se silným nárazovým větrem. Tento přírodní živel
měl takovou sílu, že nám poškodil i Kříž z pískovce na ulici Slezské. Vše bylo zdokumentováno a předáno
pojišťovně. Vzhledem k výrazné škodě, kdy se kříž ulomil a rozbil na mnoho částí, dojde k jeho novému
zhotovení. Na ,,Stromkové“ aleji došlo k vyvrácení stromu. Doufám, že nikomu z vás toto nevyzpytatelné
počasí nezpůsobilo žádnou škodu. V těchto měsících, vzhledem k proměnlivosti počasí, musíme být velmi
opatrní a obezřetní. S tím souvisí také informace, že obec Rohov finančně přispěla na pomoc obětem na jižní
Moravě po ničivém tornádu, které zpustošilo několik obcí.
V blízké době plánujeme údržbu a opravy na obecním rozhlase. Obracím se na vás s prosbou, zda víte o
místě, kde je s ,,tlampačem“ nějaký problém (hlasitost, špatná srozumitelnost, apod.), abyste tu
skutečnost nahlásili na obecním úřadě !
Kulturní život se pomalu vrací do svých kolejí, byť stále s patřičným omezením. V úterý 29. 6. se konala
slavnostní mše svatá v kapli sv. Petra a Pavla, patronů naší kaple. Děkuji Rohovance a členům chrámového
sboru za hudební doprovod při mši, a také otci p. Alešovi.
Ve středu 23. 6. jsme se slavnostně rozloučili v areálu Na Kučakovci s předškoláky z naší Mateřské školy. Do
první třídy odchází 3 děti (dva chlapci a jedno děvče). Přejeme jim úspěšný vstup do základní školy a mnoho
nových zážitků.
Vážení občané, srdečně vás zveme na promítání letního kina, které se uskuteční v sobotu 24. 7. v areálu na
Kučakovci. Na programu je letní film ,,3Bobule‘‘. Promítat se začne po setmění, předpokládá se, že kolem 21
hodiny. Bude pro vás také připraveno občerstvení, vstupné je dobrovolné. V měsíci srpnu je plánované ještě
jedno promítání letního kina, o kterém vás budeme informovat v následujícím vydání.
V měsíci srpnu se uskuteční také dříve avízovaný a z měsíce června odložený Půlmaraton Kietrz – Rohov.
Bohužel, vzhledem k přetrvávajícím opatřením a k epidemiologické situaci, a po zvažování různých variant a na
základě doporučení, se Půlmaratón uskuteční pouze na polské straně.
Vážení občané, přeji vám příjemné prožití letních prázdnin, užijte si dovolených, a vždy se v pořádku a ve
zdraví vraťte domů.
Bc. Pavel Jurčík, starosta obce
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Oznamujeme občanům, že z důvodu pořízení nového traktoru a z důvodu, že od roku 2007, kdy byla stanovena
sazba 360,- Kč/hodina a stále se navyšujících cen, zastupitelstvo obce navýšilo cenovou hodinovou sazbu za
zapůjčení obecního traktoru. Současná nová sazba za provoz obecním traktorem činí 600,- Kč/1 hodina.
Děkujeme za pochopení.
__________________________________________________________________________________________
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 600,- Kč/osoba – bylo nutné uhradit nejpozději
do 30. 6. 2021 !!!
Upozorňujeme občany, kteří hradí poplatky elektronicky, že číslo účtu Obce Rohov je 1847094369/0800, Česká
spořitelna, a.s., variabilní symbol číslo popisné, příklad – dům s č.p. 20 – variabilní symbol 20.
Svozovou známku – nálepku na popelnici ponechejte stejnou z roku 2020, nová na letošní rok se nevydává !
Další poplatky k úhradě: poplatek za psa ve výši 100,- Kč za jednoho psa a poplatek za odvod odpadních vod do
obecní kanalizace ve výši 50,- Kč za jednu osobu.

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých tuků a
olejů bude v obci proveden v pondělí 2. srpna 2021 !
__________________________________________________________________________________________
INFORMUJEME
Informujeme občany o provozní době sběrného místa obce pro občany obce Rohov (bývalá silážní jáma na ul.
Krátká). Provozní doba co 14 dnů – každý lichý týden v sobotu od 8.00 – 12.00 hodin.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel
za 1. pololetí 2021
Od začátku roku 2021:
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 7
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 5
Zemřelí občané : 4 (3 ženy a 1 muž)
Narozené děti : 6 (3 holčičky a 3 chlapečci)
Sňatky: 3
Počet obyvatel k 1. 1. 2021: 611
Počet obyvatel k 1. 7. 2021: 615
_________________________________________

Společenská kronika –
měsíc červen 2021
Jubilanti – 55 let 2 občanky
65 let 1 občanka
70 let 1 občan
75 let 1 občan
80 let 1 občanka
90 let 1 občanka
Sňatek - 1
Úmrtí - 2 občanky
V měsíci červnu zemřela nejstarší občanka obce,
která v dubnu oslavila 98 narozeniny. Nyní je:
nejstarší občan obce: 90 let (91 let oslaví
v listopadu)
nejstarší občanka obce: 90 let (oslavila v červnu)
__________________________________________________________________________________________
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ROHOVSKÝ ODPUST 2021
V úterý 29. června v 17 hodin, v den
svátku patronů rohovské kaple apoštolů
sv. Petra a Pavla, proběhla v kapli
odpustová mše svatá.
Po mši svaté byly rozdávány odpustové
koláče, které napekly členky Klubu
seniorek z Rohova.
Mši svatou hudebně doprovodila
dechová kapela Rohovanka.

__________________________________________________________________________________________

Povinná publicita projektu :

Podpora sportovních družstev mužů a žen SDH
Rohov
Realizace:
leden/2021 – prosinec/2021
Výše dotace: 80.000,00 Kč
Hlavním cílem projektu, který realizuje Sbor dobrovolných
hasičů Rohov, je pořízení materiálně technického vybavení
družstev SDH Rohov a propagace hasičského sportu.
V rámci projektu bude realizována generální oprava
čerpadla PS12, které bude sloužit pro sportovní přípravu
místních hasičských družstev a bude využito také k likvidaci
následků po každoročních přívalových deštích, pomůže tak
efektivněji zmírnit následky případných bleskových či dalších povodní.
Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem prostřednictvím vyhlášeného Dotačního programu
na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020.

__________________________________________________________________________________
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Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2021
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 4. července již potřinácté Festival kultury a hlučínských řemesel.
Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí několik stovek diváků, kteří se tak
mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých i zahraničních písní.
V programu se letos představily tyto soubory a kapely:
Hasičská dechová hudba Bolatice, Panimamy z Velkých
Hoštic, Slunečnice, Vlašanky, Borovanka, Bolatické
seniorky, Dechová hudba Hlučíňanka, Seniorky ze Závady,
Bobři a Dolbend.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální
výrobky a potraviny od místních producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu
festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího
z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých
výrobků, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc
při organizaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení
prodejních stánků, Muzeu Hlučínska za poskytnutí svých prostor, doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za
výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce.
Za rok na shledanou!
Lenka Osmančíková, manažerka Sdružení obcí Hlučínska

stánek obce Rohov : paní Anna Pospěchová

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Vyšel
Českoprajzský
slovník
Autorka:
Lydie
Rumanová
k zakoupení
na OÚ
cena: 60 Kč

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná
paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve STŘEDU 4.8.2021
-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 350 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na tel. čísle: 608 748 989
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o., Malá Morávka 287, 793 36

__________________________________________________________________________________________
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Nový Denní stacionář DomA v Kobeřicích
Poptávka po různém druhu sociálních služeb se stále zvyšuje. Obyvatelé Kobeřic a okolních obcí mají již řadu
let v povědomí terénní sociální služby (pečovatelskou službu a službu osobní asistence), kterou organizace
DomA – domácí asistence, poskytuje. Po avizované rekonstrukci bývalého obecního úřadu v Kobeřicích je
plánováno otevření denního stacionáře převážně pro osoby s kombinovanými vadami různého věku.
Pracovníci organizace aktivně mapují situaci v sociálních službách a průběžně zjišťují o jaké druhy a typy
služeb je zájem, respektive které služby nejsou na Hlučínsku dostatečně pokryty. Je faktem, že osoby s různým
druhem postižení, pokud chtějí navštěvovat ambulantní službu DS, musejí dojíždět buď do Opavy, nebo do
Ostravy. Toto se v letech 2022/2023 změní, budou totiž moci využít služby DS přímo v Kobeřicích
Praktické informace:
Cílová skupina: pro Osoby s kombinovanými vadami 3 a 4 stupeň závislosti na péči viz. níže
- podle míry zvládnutí nebo nezvládnutí jednotlivých životních potřeb je následně člověk zařazen
do jednoho ze 4 stupňů závislosti:
I. stupeň: Lehká závislost
II. stupeň: Středně těžká závislost
III. stupeň: Těžká závislost
IV. stupeň: Úplná závislost
- kapacita stacionáře: bude 15 klientů celkem – denní kapacita se bude upravovat podle převažující cílové
skupiny a počtu pracovníků stacionáře
- první klienty budeme moci přivítat ke konci roku 2022, případně na začátku roku 2023 (souvisí s rychlostí
rekonstrukce budovy)
- stacionář bude bezbariérový a plně přizpůsoben imobilním osobám včetně koupelny a toalety
- provozní doba této ambulantní služby bude od pondělí do pátku přibližně od 7 do 15 hodin
- všichni klienti budou mít možnost využít dopravu speciálně upraveným dodávkovým automobilem Ford
Tranzit, ve kterém je díky plošiny a kotvícímu systému bezpečnostních pásů, možno převážet imobilní osoby
bez nutnosti přesunu z invalidního vozíku na sedadlo
Pro další informace, případné předběžné zapsání do pořadníku klientů, prosím kontaktujte naši sociální
pracovnici na telefonním čísle: 606 168 192
DomA – domácí asistence Kobeřice
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Bouřka řádila v naší obci 14. 7. 2021 a napáchala škody …

poškozený kříž na ulici Slezská před čp. 132
zlomený strom na „Stromkové cestě“
__________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..
VILA JANA
Vlastní objekt, dnes rodinný dům č.p. 120 (původně č.p. 106), je
užíván od roku 1886, kdy jej nechal zřídit tehdejší majitel statku,
princ Vilém – později kníže Lichnovský. Vila měla sloužit jako jeho
letní sídlo s bytem správce přilehlého statku.
Rohov byl tehdy součástí Pruska, oblastně spadal do krnovského
knížectví a byl součástí panství šlechtického rodu Lichnovských se
sídlem v Chuchelné.
Po I. světové válce, na základě závěrů tzv. Versailleské dohody
vítězných mocností z roku 1918, byla obec Rohov i s ostatními
severními částmi Hlučínska a Slezska přidělena jako repatriační
náhrada nově vznikající České republice.
Po roce 1920, kdy česká vojska vstoupila do této oblasti bývalého
Pruska, byl celý majetek Lichnovských, včetně vily, zkonfiskován
českým státem, a to k datu zápisu v Zemských deskách k 20. 8. 1924.
Poté, ke dni 1. 7. 1929, byl statek s vilou a zemědělskými pozemky
darován, z rozhodnutí vlády ČR, panu Janu Tomáškovi jako odměna
důstojníkovi Čs. legií, který se zvlášť zasloužil za uznání a vznik ČR.
K další změně vlastnických vztahů došlo po převzetí Slezska
Německem na základě tzv. Mnichovské dohody, kdy k 11. 10. 1940
bylo právo vlastnické převedeno a zapsáno na Schlesische Landgesellschaft Breslau (dnes polská Vratislav). Po
II. světové válce uplatnil vlastnické právo k tomuto majetku pan Jan Tomášek, který jej vlastnil do roku 1957.
Na základě konfiskace majetku podle tzv. Benešových dekretů bylo hospodářství převedeno na český stát a
užíváno Ministerstvem zemědělství ČR, a to od roku 1957 do roku 1991, kdy se uživateli stali Státní statek
v Hlučíně a poté jeho nástupnické organizace. Na základě nabytí platnosti zákona o restituci z roku 1993 se
vlastníkem majetku stali manželé Tomáškovi a následně jejich rodina, v současné době vnučka paní Jana
Pešťáková.
Celé hospodářství, včetně vily, bylo působením jeho poválečných uživatelů značně zdevastováno. Současná
majitelka se proto rozhodla provést zásadní rekonstrukci vily. Ta byla zahájena v průběhu roku 2018 a její
základní stavební část ukončena v roce 2019. Dnes obsahuje dům dispozičně 3 samostatné, nadstandardně
vybavené byty s příslušenstvím. Každý z bytů má k dispozici zahrádku a uzavřený parkovací prostor pro
vozidlo.
Čerpáno z informačního bulletinu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Malchárková je jednou z nejčtenějších spisovatelek v našem regionu. O její
knihy je v knihovně neustále zájem a po svém vydání jsou rychle vyprodány;
oblíbená je také mezi studenty, kteří se na ni často obracejí během svého
vysokoškolského studia s prosbou o radu týkající se její tvorby nebo regionu, ve
kterém žije. To vše nasvědčuje o zájmu široké veřejnosti o její tvorbu, která nemá
velkou reklamu nebo záštitu sponzorů, jak říká sama spisovatelka.
Rádi vám nabízíme rozhovor, který poskytla internetovému magazínu pro seniory
z Ostravy.
Anna Malchárková:
Vím, že Bůh se jen usmívá, když lidé plánují…
V celé své literární tvorbě se věnuje Hlučínsku - kraji, v němž se narodila a kde trvale žije. Do literatury
vstoupila jako básnířka vydáním sbírky v hlučínském nářečí, ve které představila svérázný hlučínský lidový
humor. Další její díla jsou povídková i baladická.
Být dnes spisovatelem, to je opravdu těžká řehole. Můžete se touto profesí vůbec uživit? A co všechno musíte
udělat po duchovní i materiální stránce, aby Vaše kniha spatřila světlo světa?
__________________________________________________________________________________________
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„Nejvíce se zaměřuji na témata regionu a tím i na jeho čtenáře. Region není velký, já jsem nepřekročila jeho
hranice a ani se o to nesnažím. Jsem přesvědčena, že i v kraji, který není „pupkem světa“, žijí lidé se svými
osudy a zaslouží si, aby se o nich psalo.
Autoři to dnes nemají po finanční stránce snadné. Psaní na uživení opravdu není, je to tvrdá práce s nejistým
výsledkem. Zpočátku jsem si knihy financovala z úspor. Dnes už si musí jedna kniha vydělat na druhou.
Sponzory neobcházím, dotace nemám, protože v tom neumím chodit a jsem přesvědčena, že u knih snižují
literární hodnotu. Všeobecně totiž platí, že je vždy něco za něco, a o své tvorbě si chci svobodně rozhodovat
sama. Nikdo mě psát nenutí, je to moje volba, a tak se musím postarat sama. V nakladatelství je moje kniha
brána jako zakázka, kterou si musím celou zaplatit. Riziko, že si dílo na sebe nevydělá, podstupuji pokaždé, u
každého vydání nového titulu.“
Můžete ve stručnosti představit Vaši tvorbu? Které „dítě“ Vám dalo nejvíce zabrat a které je Vám nejmilejší?
„Témata mých knih jsou obrazem doby, která tady byla a o které nebylo dovoleno veřejně mluvit. Nejsou
literární fikcí, vycházejí z ústně předávaných příběhů pamětníků, které jsem osobně obcházela. Tito lidé, žijící v
bouřlivém 20. století, se ocitli na pokraji velkých dějinných zvratů a byli jen jako malé bezvýznamné kolečko ve
velkém stroji. Žili, jak uměli, nebo jak jim bylo dovoleno. Jejich osudy se vzájemně podobaly, jen měly vždy
jiný odstín a chuť. Někdy více, někdy méně hořkou. (Knihy Modrá barva duhy, Grunt, Vyhnalovec, Kamenný
svědek). Od těžkých témat, která mě vyčerpala, jsem pak volila lehčí témata (Album – humorné momentky
všedních dnů, Chudobky – pověsti a báchorky a poslední Zapadlé dny – tradice jednoho roku). Ovšem nedá se
říct, kterému dílu dávám přednost. Také prsty na ruce nám stejně ráda, protože každý má svůj význam.“
Co Vám bylo inspirací k tomu, abyste se stala spisovatelkou a co Vás na této dráze překvapilo?
„Stát se spisovatelkou mě nikdy ani nenapadlo, zdálo se mi to nemožné, a tak jsem tuto myšlenku nezařadila do
svých představ a snů. Psanému slovu jsem se nikdy nemusela věnovat. Pracovala jsem v Ostravě ve velkém
strojírenském podniku, v technické profesi, která byla od psaní dosti vzdálená. Když jsem pak vydala svou první
knihu, samu mě to překvapilo a zaskočilo. Divila jsem se sama sobě, až mi to jeden moudrý pán vysvětlil slovy:
„V každém kameni je ukryta socha“.
Vaše historická novela Grunt byla nominována na Evropskou literární cenu. S jakými pocity jste tento fakt
přijala – a vůbec, jaké máte zpětné vazby s Vašimi čtenáři?
„Námět pro knihu je vlastně jen myšlenka, která proběhne hlavou, a buď v ní zůstane, nebo zmizí. Jednou na
procházce, při pohledu na zbídačená pole a poničenou přírodu jsem si pomyslela, „Co by tomu řekli staří
sedláci?“ Nápad byl na světě a začala jsem psát Grunt. Sepsat, jak to vlastně bylo, znamenalo obejít rodiny,
kterým osud zvaný kolektivizace naložil břemeno, které neunesli, a poslouchat jejich vyprávění. Vypravěči byli
většinou už jejich děti, které to s rodiči prožívaly. Důležitá byla důvěra mezi spisovatelem a vypravěčem, a tu se
mi podařilo získat. Obešla jsem mnoho pamětníků té doby a osud rodiny, které kolektivizace obrátila život
naruby, jsem napsala. Grunt oslovil mnoho čtenářů, a dokonce byl nominován na evropskou literární cenu.
Informaci o nominaci jsem ale přijala vlažně. Ani jsem se neradovala, ani nejásala…Neznámému vesnickému
autorovi se ceny neudělují. Mně stačí ohlasy našich čtenářů, když mě osloví a knihu pochválí, že se mi povedla.
Stařenka říkala: „Jak se člověk zrodí, tam se i hodí“.
Co ve svém životě berete vážně a co s humorem?
„Brát život úplně vážně snad ani nejde. Humor je taková pomocná ruka v těžkých situacích. Přijdou v životě
chvíle, kdy vážnou věc musíte zlehčit, podívat se na to jiným pohledem a nakonec zjistíte, že je to vlastně k
smíchu. Ono to opravdu funguje i v dnešní nelehké době.“
Právě jste oslavila významné životní jubileum. Co Vám přitom udělalo největší radost?
„Roky utekly, nemá cenu je počítat, nemá smysl se bedlivě sledovat, kde vás co píchne a hledat v počítači, co to
asi je. Těším se, že každé ráno si kočka přijde pro mléko, pes zase pro piškot, hudruju, že krmítko pro ptáky
obsadili holubi a zase odhání ty malé ptáčky. Projdu zahradu a dívám se na záhon, zda už nevystrkují hlavičky
první sněženky.“
Woody Allen řekl: Chcete-li pobavit Boha, seznamte ho se svými plány do budoucna. Přesto – jaké máte ještě
plány?
„Nevím, zda se ještě pustím do psaní knih, protože vím, že „Bůh se jen usmívá, když lidé plánují“.
Jiří Muladi
(převzato ze stránek SeniorTip - internetový magazín nejen pro seniory, http://www.seniortip.cz/)
_________________________________________________________________________________________
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Rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ Sudice
Jako tradičně proběhlo
v zasedací místnosti
Obecního úřadu
v Sudicích slavnostní
rozloučení s žáky 9. třídy
Základní školy v
Sudicích, kteří ukončili
povinnou školní docházku.
Z obce Rohov to bylo 5 žáků,
z toho 3 dívky a 2 chlapci.
„Vycházejícím“ dětem
přejeme hodně úspěchů
v jejich nových působištích.
Rozloučení s předškoláky MŠ Rohov
Zavřela se vrátka školky, odcházejí kluci, holky. Teď aktovky na záda,
jdem do školy, paráda ! Budeme si zpívat, hrát, z učení se radovat.
Rozloučení s dětmi, které zasednou po prázdninách do školních lavic,
proběhlo v areálu Kučakovec. Každé ze tří dětí obdrželo od obce
pamětní knížku z mateřské školy a malé dárečky.
Přejeme dětem správné vykročení do života školáka, hodně štěstí,
dobrých známek a hezkých zážitků ve škole !
_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________

Z farního okénka

sobota 26. 6. 2021 v 10 hodin - udílení svátosti biřmování
v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích

Prašivá 1. 7. 2021

_________________________________________________________________________________________
JIŽ JSOU ZNÁMY ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 4. VÝZVY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ Ministerstvo
životního prostředí ČR představilo na tiskové konferenci základní podmínky 4.výzvy kotlíkových dotací. Více
informací najdete níže v odkazu:
https://www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikove-dotace-pokracuji-do-zari-2022
https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/
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Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité
máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent.
Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých
elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak
běžných věcí denní potřeby, jako jsou žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem
vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme
každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by
jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji
šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin
však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do
životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci a nevyhazujte elektrozařízení do směsného
odpadu.
V naší obci můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře na ulici Krátká, který je otevřen
v liché týdny v sobotu od 8 – 12 hodin. Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je
umístěna v hale Obecního domu na ulici Hlavní 180.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných
kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu
sebralo a ekologicky zpracovalo 587 tun světelných zdrojů a téměř 3 000 tun velkých a malých elektrozařízení.
Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných
elektrozařízení.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na
www.ekolamp.cz.

_________________________________________________________________________________
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