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Vážení spoluobčané,

OBSAH

opět si dovoluji vás pozdravit několika větami v úvodníku našeho zpravodaje. Vcházíme do poslední čtvrtiny
SVOZY ODPADŮ
roku a máme před sebou ještě hodně práce. Od posled-2ního vydání se udála spousta nových, převážně pozitivINFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ních událostí.
V posledních týdnech byly zahájeny práce na přeložce
-3elektrického vedení do země v části obce směr SkrySLUŽBY V OBCI
je. Tento projekt realizuje společnost EG.D, a.s. Obec
-4naváže na tyto práce vybudováním nového veřejného
osvětlení a následnou výstavbou třetí etapy chodníků.
STRÁNKA PRO DĚTI
V letošním roce se nám podařilo získat celkem šest do-5tací. Dvě dotace ze Státního fondu životního prostředí
MOBILNÍ ROZHLAS
ČR (na zkapacitnění vrtu a výsadbu stromů), tři dotace
-6Jihomoravského kraje (na chodníky, územní plán a na
ROZHOVORY S NOVÝMI OBČANY podporu rodinné a seniorské politiky) a finance z Ministerstva pro místní rozvoj na dětské a workoutové
-7hřiště. Část dotací bude profinancována letos, zbývající
PAMĚTI Z HORNÍCH LOUČEK
v roce následujícím.
-8Stále pracujeme na inovaci odpadového hospodářství,
více se dočtete na dalších stranách. Nově jsme zařadiKULTURA
li službu Mobilní Rozhlas. Prosím ty, kteří se ještě do
-9služby nezaregistrovali, aby tak co nejdříve učinili, abySPOLEČENSKÁ KRONIKA
chom ji mohli plně využívat.
- 11 Na podzim se koná naše největší kulturní akce MartinOMEZUJEME ODPADY
ské hody, přípravy na tuto akci jsou v plném proudu.
Pokud nám pandemická situace dovolí, sejdeme se
- 12 o víkendu 13. a 14. listopadu.
INOVUJEME ODPADY
Závěrem úvodníku děkuji všem, kteří se podílejí na fun- 13 gování naší obce, ať je to formou brigád, či jiné pomoci,
VÝSADBA STROMŮ
stejně tak například účast na kuturních akcích.
Všem občanům přeji krásný a příjemný podzim.
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SVOZY ODPADŮ - termíny do konce roku

Kontejner na velkoobjemový a nebezpečný • stavební odpad, odpady s obsahem azbestu
• zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiodpad bude přistaven od 5. 11. do 8. 11.
Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech i další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího
využití, nebo omezení jejich škodlivých účinků na
životní prostředí. I odpad o velkém objemu se dá
třídit snadno. Třiďte odpady bez ohledu na to, zda
jsou velké či malé. TŘÍDĚNÍ MÁ SMYSL.
Co je důležité?
Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho velikosti
a objemnosti nelze odkládat do běžně dostupných
odpadních nádob – ať už jde o kontejner na směsný, či tříděný odpad. Do kontejnerů dávat opravdu
jen to, co tam patří.

ky

Velkoobjemový odpad, co sem patří:
• veškerý nábytek
• sanita (vany, toaletní mísy, umyvadla)
• koberce, linoleum, textilie
• matrace, molitan
• vědra, nádoby
• rámy oken a dveří
• ostatní (např. lyže, peřiny, zrcadla, kufry, plastové stoly a židle…)

Sběr elektroodpadu proběhne 15. 10.
17:00 - 18:00. za hasičkou

Nebezpečný odpad:
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. Proto
jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.
Jedná se o oleje, plechovky od barev, kyseliny
a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku,
pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční
prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky,
ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod.

MEZI ELEKTROODPAD PATŘÍ NAPŘÍKLAD:
Domácí bílá technika – lednice, pračky, myčky;
malé přístroje – mobily, fény, hračky; žehličky, varné konvice, kávovary; přístroje pro zahradu a hobby – sekačky na trávu, pily, ruční nářadí; zářivky
a výbojky; baterie.

Svoz plastů od domu v pondělí:

Nepatří sem:
25. 10., 22. 11. a 20. 12., pytle musejí být ozna• tabulové sklo
čeny samolepkou s QR kódem.
• elektroodpady
• chemikálie
• odpad, který je možno vhodit do standardních
kontejnerů na tříděný odpad
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INFORMACE Z DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU ROKU

• V prosinci 2020 jsme podali žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na projekt
Dětské a workoutové hřiště Horní Loučky. V červnu přišlo rozhodnutí z MMR. Naše obec získala
prostředky na vybudování nového dětského hřiště
u jezírka a workoutového hřiště u rybníka za obcí.
Celková výše dotace je 1 183 000,- Kč spoluúčast
obce 290 000,- Kč. V srpnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, které vyhrála firma Monotrend
s.r.o.

• V únoru jsme podali tři žádosti o dotace na Jihomoravský kraj:
1. Na výstavbu chodníků 3. etapa - získaná dotace
250 000,- Kč z dotačního programu Podpora rozvoje venkova
2. Na Územní plán Horní Loučky - získaná dotace
86 900,- Kč
3. Na podporu rodinné a seniorské politiky - získaná
dotace 36 000,- Kč

• Dále byla podána žádost o individuální dotaci na
veřejné osvětlení.
• Probíhají přípravy pro výstavbu v lokalitě G1, jsou
tvořeny plánovací smlouvy pro jednotlivé vlastníky
pozemků.
• V září proběhlo čištění dešťové kanalizace firmou
Moravská fekální a kanální s.r.o.
• V lokalitě E2 bylo zbudováno prodloužení vodovodu a jeho následná kolaudace.
• Odpadové hospodářství - zaveden systém pytlového svozu plastů, začínáme načítat pomocí systému Econit, podrobnější informace dále ve zpravodaji.

• V únoru bylo schváleno zadání územního plánu,
nyní je vyvěšen návrh Územního plánu Horní Loučky, který naleznete na webových stránkách obce
• Žádost o dotaci ze Státního fondu životního pro- nebo na obecním úřadě v papírové podobě.
středí České republiky na zkapacitnění vrtu, získaná
dotace je ve výši 544 524 Kč s 30% spolúčastí obce. • V září byly zahájeny práce na přeložce el. vedení do země směr Skryje, projekt společnosti EG.D.
• Podali
jsme
také
žádost
o
dota- realizuje firma Rekostav. Zahájení stavby pozdržeci ze Státního fondu životní prostře- ly jednání s plynárnami a SUS. Obec v návaznosti
dí ČR na výsadbu stromů, která proběhne na tento projekt vybuduje nové veřejné osvětlení
v rámci akce Výsadba stromů v Horních loučkách. a poté bude dokončena 3. etapa chodníků.
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SLUŽBY V OBCI

POJÍZDNÁ PEKÁRNA - PEKAŘSTVÍ KOOUDELKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
jezdí do obce každou středu v 10:50 - 11:05 hodin
POJÍZDNÁ MASNA BOBROVÁ
jezdí každý čtvrtek v 15:40 hodin
POJÍZDNÁ VINOTÉKA - VINAŘSTVÍ HOLÁNEK
jezdí do obce každou středu v 15:35 - 15:45 hodin

PROVOZNÍ DOBA POŠTY DOLNÍ LOUČKY
pondělí		
úterý		
středa		
čtvrtek		
pátek		

11:00 – 12:00		
8:00 – 12:00
11:00 –.12:00
8:00 – 12:00		
8:00 – 12:00		

13:00 – 18:00
13:00 – 15:00
13:00 – 18:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

PROVOZNÍ DOBA LÉKAŘEK V DOLNÍCH LOUČKÁCH

MUDr. Alena Valíková

Pondělí 6:30 – 10:30
Úterý
6:30 – 10:30
Středa 6:30 – 11:00
		
11:00 – 12:30 (objednaní)
Čtvrtek 13:00 – 15:00
		
12:30 – 13:00 (objednaní)
*2. čtvrtek v měsíci pouze objednaní
Pátek
6:30 – 10:30

MUDr. Ivana Mašková
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6:30 - 11:00
6:30 - 13:00
6:30 - 11:00
6:30 - 11:00
6:30 - 11:00

12:00 - 18:00
12:00 - 14:00
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STRÁNKA PRO DĚTI
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MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,

spustili jsme pro Vás službu Mobilní Rozhlas, díky které Vás nyní budeme efektivně informovat přímo do
vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší
samosprávy. Informace podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do
aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před
podomními prodejci, apod.
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů,
a další.
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
• V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (př: kultura, majitelé
zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle varovat v případě
nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: https://horniloucky-wz.mobilnirozhlas.cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadě - rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google
Play. Poté si stačí přidat naši obec/město a budete mít informace vždy po ruce.

-6-

ROZHOVORY S NOVÝMI OBČANY
Máme tu další rozhovory s novými spoluobčany, tentokrát dva. Oslovili jsme manžele Kudláčovi, kteří žijí v obci se svými dvěmi dětmi.
1. Vzpomenete si ještě, kdy jste byli poprvé v Horních Loučkách a jak to tady na Vás působilo?
Petra: Poprvé určitě jako hodně malinká u babičky
a v živé paměti mám, jak jsme chodili s dědem ke
kravičce, do lesa, koupat se do rybníka a jak nás babička a děda vedli k péči o domácí zvířata.
Ondra: Poprvé jsem tu byl u Petiny babičky na
návštěvě, ale jako první vzpomínku mám až péči
o babiččinu zahradu, pak taky práci na rekonstrukci
domu a nejživěji mám v paměti stěhovaní před minulými Vánoci.

Práce ve fitku je i mým koníčkem :).
Ondra: Pracuji pro Maso Klouda, kde jsem začínal
jako řidič a nyní pracuji ve výrobě v Olešnici. Moje
koníčky jsou focení, sport a rodina.
4. Je Vaše stavba hotová nebo máte v plánu něco
zkrášlovat?
Protoze jde o starý dům po babičce, tak by bylo
pořád co rekonstruovat :). Ale spodní patro, které
obýváme je už zrenovované hezky, zároveň jsme
zachovali např. staré parkety, aby úplně nezmizela duše domu. Zkrášlovat je pořád co, např. horní
patro a okolí domu. Vše ale s ohledem na dvě malé
2. Proč jste si vybrali Horní Loučky a můžete přiblí- děti, které nechceme zanedbávat :).
žit, kde bydlíte?
Prvni impuls ke stěhovaní byl první lockdown, kdy 5. Jak se Vám v Horních Loučkách bydlí?
jsme museli měnit dosavadní bydlení v Tišnově. Abychom pravdu řekli, po bydlení v Tišnově jsme
Uvolnil se tou dobou dům v Loučkách, protože ze- si museli trochu zvyknout na menší vesničku, promřela Petřina babička. Dům se začal pozvolna re- tože to byla vcelku změna. Ale oceňujeme ten klid
kontruovat. Nás taky lákalo bydleni blízko přírody a bezpečí, které tu cítíme.
s velkou zahradou. Takže jsme byli rádi, že jsme tu
možnost dostali. Bydlíme kousek od křížku na kon- 6. Je tu něco, co by bylo dobré změnit nebo něco,
ci vesnice.
co byste mohli přenést do reálných obrazů vy?
Líbilo by se nám, kdybychom se zase jako lidé moh3. Budeme rádi, když se nám trochu představíte, li více setkávat. Petra jako maminka na mateřské
čím se živíte a jaké jsou Vaše koníčky.
by se ráda potkávala někde s maminkama a jejich
Petra: Momentálně jsem na mateřské dovolené dětmi. Už jsme slyšeli o plánu na zvelebení klubovs dcerou Jindřiškou. Mám vystudovanou pedago- ny právě pro tyto účely, tak bychom rádi nějak pogickou fakultu, ale k učení jsem zatím nepřilnula. mohli.
Před MD jsem pracovala jako instrukturka ve fitku.

Máme tu další rozhovor s novými spoluobčany, tentokrát jsme oslovili paní Beranovou
a jejího manžela. Našli bychom je v opraveném domku cestou do Hájku.
1. Vzpomenete si ještě, kdy jste byli poprvé v Hor- 4. Je Vaše stavba hotová nebo máte v plánu něco
ních Loučkách a jak to na Vás působilo?
zkrášlovat?
Když jsme tu byli poprvé, moc se nám tu líbilo.
Baráček postupně opravujeme a neustále ho zdokonalujeme k obrazu svému.
2. Proč jste si vybrali právě Horní Loučky?
Hledali jsme nějaký poklidný život na vesnici, blízko 5. Jak se Vám tu bydlí a nemáte nějaký nápad na
většího města.
vylepšenou?
V Horních Loučkách se nám moc líbí a řekli bychom,
3. Budeme rádi, když se nám trochu představíte, že nám tu nic nechybí.
jaké jsou Vaše koníčky.
S našimi dvěma dcerami rádi chodíme na procházky do přírody, ke studánce, nebo podnikáme výlety
do lesa a sbíráme houby.
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PAMĚTI Z HORNÍCH LOUČEK

Z historie Horních Louček
Obecní historie bývá obtížně uchopitelná. Písemné
zmínky se objevují velmi ojediněle, spíše se uchovává v ústní formě mezi místními. Hledání v písemnostech bývá velmi náročné, proto patří naše
velké díky Janu Blažkovi, který nám při pátrání v
archivech poskytuje cenné informace. Badatelskou
práci také velmi usnadňuje digitalizace historických
materiálů, zejména matričních knih.

Kříž si z Horních Louček přivezl nevěstu. Víme tak,
že si dcera hornoloučského obuvníka Amálie Blahoňovská (narozená 25. 4. 1884 v č.p. 4) vzala 13. 11.
1910 Josefa Kříže z Moravských Knínic.
I u řemesla košíkářského bujela závist a konkurenční boj, který se projevoval nejrůznějším způsobem.
Byl to především tichý a vytrvalý zápas o proutky.
Když se košaři poškorpili, mstil se obvykle jeden
druhému tím, že mu chodil na proutky tam, kde je
jeho konkurent kupoval, a vyřezal mu ty nejlepší.
Košíkáři neboli košaři
Nejvíce si uškodili ukradením již zaplacených proutPříběh začíná v Moravských Knínicích u košíkář- ků. Takové výpravy do cizího rajonu se prováděly
ské rodiny Křížových (přezdívaných Ševčíci), která obvykle v noci: „byl-li košař srdnatý, šel sám, často
si kupovala proutky od mlynářů na Bobrůvce a Li- si však vzal kamaráda ze své party.“ (citace)
bochůvce, tj. v Újezdě, Horních a Dolních Loučkách.
Jelikož to bylo kus cesty, nemohli se košíkáři vracet
každý večer domů. Obvykle v obci pobyli několik
dní, někdy i týden. Měli tak možnost se s místními
seznámit a přátelsky pobýt. A jak už to bývá, mladý

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Koncem roku 2019 obec provedla rekonstrukci
sportovního hřiště za hasičkou. Bohužel rok 2020
vlivem pandemie sportovním aktivitám nepřál. Tento rok se snad již vrátilo vše do normálu a i opravené hřiště je připravené pro plné víceúčelové využití.
Je zde možné hrát fotbal, nohejbal, volejbal, basketbal nebo házenou. Po zimě budou instalovány

další sítě, aby se zde dal hrát i tenis. Veškeré míče,
sítě, balóny a další sportovní potřeby jsou umístěny
v plechové uzamykatelné skříni za hřištěm. Klíče je
možné vyzvednout po předchozí domluvě na obecním úřadě. Hřiště je volně přístupné po celý den.

PARKOVÁNÍ A POPELNICE NA CHODNÍCÍCH

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo po minulé výzvě odstranili z chodníků popelnice.
Naopak opětovně žádáme všechny, aby v zájmu
bezpečnosti nás všech přestali parkovat na chodnících. Pokud nemáte parkovací prostory na svém
pozemku nebo u vaší nemovitosti, lze využívat místa tomu určená. Obecní parkovací místa zejí prázdnotou a chodníky jsou poseté auty. Slovo chodník
je odvozeno od slova chodit, ne parkovat. Chůze
po chodnících v naší obci připomíná spíše slalom.
Nehledě na to, že zaparkovné auto může zamezit
ve výhledu dalšímu řidiči a dopravní nehoda je na
světě. Chodníky zároveň nejsou stavěné na hmotnost aut, které můžou způsobit jejich poškození.
Následné náklady na opravu bychom poté mohli
vymáhat po vlastníkovi vozu.
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Ještě musíme upozornit řidiče, dodržujte předepsanou rychlost. Po obci se pohybuje hodně dětí
a nikdo z nás určitě nechce nikoho ohrožovat, těch
několik vteřin, které získáte rychlou jízdou, nestojí
za žádné neštěstí.
Děkujeme za pochopení a spolupráci a doufáme, že
toto upozornění je dostačující a nebudeme muset
následné situace řešit jinými způsoby.

KULTURA

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 14. 8.
Stejně jako v předchozích letech i letos jsme
slavili tradiční hornoloučskou pouť. Mši svatou celebroval otec Pavel Křivý. V odpoledních hodinách hráli na místním výletišti k tanci a poslechu Galáni z Přibyslavic. Měli jsme
velkou radost z hojné účasti, zejména děti si
užívaly nafukovacího hradu a připravených
atrakcí. Bylo příjemné se potkat se sousedy
a přáteli.

OBECNÍ BRIGÁDA 6. 8.

V pátek 6.8.2021 se od 16:00 uskutečnila obecní brigáda s cílem opravit a uklidit obecní prostranství
před plánovanou poutí. Opravily se dubové lavice,
schodiště a herní prvky u jezírka. Provedl se úklid
skáceného smrku u kapličky a úklid víceúčelového
hřiště za hasičkou. Mockrát děkujeme dobrovolní-

kům z řad našich občanů, kterým není vzhled naší
obce lhostejný. Věříme, že se v hojném počtu opět
spolu setkáme na nadcházejícím sázení dřevin, které mají za cíl nejen zlepšit vzhled, ale zejména zpříjemnit pobyt v naší obci.

SDH HORNÍ LOUČKY
Hasiči z Horní Louček opět nezaháleli a po minulé Loučky. Hasičům tímto děkujeme, že udržují výletirekonstrukci podlahy tanečního parketu se letos ště v dobrém stavu, aby nadále dobře sloužilo obpustili do obnovy laviček a stolů na výletišti. Již vy- čanům Horních Louček.
sloužilé dřevěné desky byly vyměněny a zrezavělá
ocelová konstrukce natřena. Nový vzhled výletiště
byl letos patrný na obou tanečních zábavách, které
hasiči pořádali a také na pouti pořádané obcí Horní
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UKLIĎME HORNÍ LOUČKY 18. 9.

V sobotu 18. 9. proběhla akce Ukliďme Horní Loučky v rámci akce World cleanup day 2021, na republikové úrovni Ukliďme Česko. Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Termíny úklidů 2022:
Hlavní jarní úklidový den (v roce 2022): sobota
2. dubna 2022
Hlavní podzimní úklidový den (World Cleanup Day
2022): sobota 17. září 2022

POZVÁNKA NA MARTINSKÉ HODY
Probíhají přípravy na tradiční Martinské hody, pokud
nám vládní opatření dovolí, proběhne následující program. V případě změny situace budete informováni.
Neděle 7. 11. 2021 v 9:00 Kácení stromu na máju - zveme
všechny muže, aby přišli na pomoc místní chase.
Sobota 13. 11. 2021
15:00 Zdobení a stavění máje
20:00 Hodová zábava HRAJE: J-BAND
21:00 Vystoupení krojovaných dětí - Moravská beseda
22:30 Vystoupení stárek a stárků - Česká beseda
Neděle 14. 11. 2021
09:15 Mše svatá v kostele sv. Martina za účasti krojovaných
12:30 Stárci a stárky zvou na hodový program pod májou za doprovodu DH Galáni
15:00 Program pod májou - Česká a Moravská beseda
			
- tradiční ortel nad Beranem
			
- teplé občerstvení
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA oslavili

Leden
Jaroslav Madron
Anna Pololáníková
Marie Pochopová
Únor
Dušan Doboš
Růžena Šmídková
Vlasta Glozová
Josefa Mužíková
Březen
Marie Dufková
Jiřina Pochopová

Duben
Věra Madronová
Jiří Flodr
Anna Duchoslavová
Květen
Roman Cenek

Marie Pekárková
Pavel Pololáník
Květoslava Pochopová
Červen
Karel Pololáník
Jarmila Habrovcová
Alena Habrovcová
Červenec
Martina Dobošová
Srpen
František Plevač
Alois Mojžíš
Září
Věra Steinerová
Lenka Plevačová
Dagmar Pochopová

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A PŘEJME VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

NAROZENÉ DĚTI

ROZLOUČILI JSME SE S...
panem Josefem Plevačem
panem Miroslavem Šimkem
paní Jaroslavou Urbánkovou
paní Zdenkou Koktovou

BUDEME VZPOMÍNAT!

LUKÁŠ POLOLÁNÍK
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OMEZOVÁNÍ ODPADU aneb ZERO WASTE V PRAXI
V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili první
ze série článku zabývající se iniciativou zero waste
(nulový odpad). Probrali jsme problematiku plastů
obecně a teď se přesuneme do oblastí, které u většiny lidí naráží na velký odpor. Touto oblastí je osobní hygiena a oblékání. V této oblasti totiž množství
věcí, které nakupujeme, zdaleka převyšuje naši
skutečnou potřebu. Plýtvání tu nabývá obrovských
rozměrů, navíc jde ruku v ruce s marketingem a líbivým designem.
1. Osobní hygiena
Málokteré téma dokáže vyvolat tak bouřlivé reakce, jako je téma udržitelnosti a omezení odpadu
v oblasti osobní hygieny. Mnoho lidí a zejména ženy
si nedokáží představit život bez desítek lahviček
kosmetických přípravků, šampónů, odličovacích
tamponů, jednorázových žiletek, pěn na holení,
vod po holení, zklidňujících přípravků, micelárních
vod, odličovacích mlék, laků na nehty, odlakovačů
a dalších. Mohla bych pokračovat donekonečna.
První otázka, která se nabízí, je, jestli to všechno
skutečně potřebujeme. Protože si můžete být jisti,
že za každým z těchto produktů je dobře cílená reklama a prosperující firma, které vůbec nejde o to,
abyste byli krásní, hladce oholení, nebo měli zdravé
vlasy. Jde tu o jediné – o vaše peníze. Takové obyčejné šampony jsou plné silikonů, parabenů a sulfátů. Pokud si s nimi myjeme vlasy, důsledkem je, že
se mastí mnohem častěji, tudíž jsme nuceni si vlasy
častěji mýt, spotřebujeme více šamponu a jsme lapeni v začarovaném kruhu marketingu kosmetické
firmy. Přípravky, které neobsahují tyto látky, jsou
logicky dražší, ale není třeba je používat tak často,
jsou šetrnější k tělu i přírodě.
Není nutné se hned vzdávat všeho, ale zamyslet se
nad tím, co je pro mě skutečně využitelné. V současnosti existují ke všem průmyslově a synteticky
vyráběným produktům alternativy, které nezatěžují životní prostředí a jsou šetrné k lidskému tělu.
Jednorázová holítka se dají nahradit elektrickými
zastřihovači, depilátory, nebo stylovými kovovými
holítky. Odličovací tampony se jednoduše nahradí
pratelnými látkovými, nebo menším jemným ručníkem. Dámské hygienické potřeby se vrací k udržitelnosti a vyrábí se ze zdravotně nezávadných
materiálů, které vydrží mnoho let. Není tak třeba
trápit tělo dalšími plastovými záležitostmi. Stejně
tak se dají pohodlně nahradit jednorázové dětské
pleny. Používání plastových plen je v současnosti

oprávněně stále častěji diskutované téma. Malé
dítě totiž do svých dvou let vyprodukuje průměrně
3 tuny nezrecyklovatelného odpadu. Průměrné náklady na nákup takových plen jsou 20 – 30 000 Kč.
Vězte, že návrat k látkovým plenám, není návrat do
pravěku. Moderní látkové pleny využívají všechny
benefity těch jednorázových, přičemž šetří životní
prostředí i peněženku. Není třeba se vláčet s obřími plastovými balíky ze supermarketu a vyhazovat
tuny zapáchajícího odpadu. I v Horních Loučkách
jsou mladé maminky, které své děti odchovaly na
látkových plenách.
2. Móda a oděvy
Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem vody, je zodpovědný za 20 % celosvětového znečištění vody. Syntetické materiály navíc do
vodních toků uvolňují tuny mikrovlákna. Problematická je také recyklace oblečení, která prakticky
neexistuje, jelikož se oblečení nejčastěji vyhazuje
do směsného odpadu. Celosvětově se recykluje asi
1 % oděvů.
Konzumní způsob života nás láká k impulzivním nákupům, v obchodech na nás křičí slevy, výprodeje
a módní řetězce nám nutí své trendy. Často koupíme tričko jen z jednoho důvodu: „Za tu cenu ho
tam přece nenechám“. Tričko pak jednou vypereme a přetočí se švy, srazí se, sepere se a najednou
ztratí na atraktivitě. „No co, tak ho vyhodím, stálo
pár korun.“ A tady cesta takového trička končí. Obrovské množství energie, spotřebované vody a práce skončí v popelnici bez rozmyslu. Opět tu nastává začarovaný kruh tzv. fast fashion (rychlá móda),
které jsou plná nákupní centra a e-shopy a které se
velmi těžko odolává.
Co s tím. V první řadě by se měl člověk zastavit
a promyslet, jestli tento konkrétní kus oblečení potřebuji, jestli ho využiji a jestli ho mám s čím
kombinovat. Dalším krokem by mohla být myšlenka podpory české značky. Mnoho malých firem se
zaměřuje na lokální módu. Řeší materiály, způsob
zpracování a dávají lidem práci, která je adekvátně
zaplacená. Mnoho oblečení se objevuje na různých
bazarech, kde lidé prodávají stále častěji oblečení
úplně nové, nenošené, pořízené vlivem impulzivních nákupů. To může být jedna z efektivních variant recyklace oděvů.
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INOVUJEME NAŠE ODPADY
V návaznosti na přicházející novelu zákona o odpadech, jsme se rozhodli zavést v naší obci změny týkající se odpadového hospodářství, kterými
chceme především předejít razantnímu zvyšování
poplatku za odpady a zároveň v následujících letech splnit legislativní podmínky, které nový zákon
o odpadech nastavuje.
Zaváděné změny budou probíhat postupně v jednotlivých etapách. Tyto změny mají za cíl celkové
zmapování odpadových toků, zjednodušení administrativy související s odpadovým hospodářstvím
a v neposlední řadě maximalizovat efektivitu stávajícího systému vedoucí k pohodlnějšímu nakládání
s odpadem pro všechny občany.
První změnou, kterou se obec rozhodla implementovat, je evidence všech nádob na směsný komunální odpad na území obce.
Jak bude evidence odpadů fungovat a co je pro její
zavedení potřeba?
Proč se odpad eviduje v systému ECONIT?
ECONIT je systém na evidenci odpadů, díky kterému bude mít obec dokonalý přehled o tom, kdo,
kolik a jaký odpad vyprodukuje. Veškeré informace o našem odpadovém hospodářství pak budeme mít přehledně na jednom místě a také získáme
možnost generovat podklady a tvořit různé statistiky, čímž zefektivníme administrativu.
Proč tyto změny?
Vzhledem k výše zmiňovanému zpřísnění legislativy týkající se nového zákona o odpadech, který
navazuje na celoevropskou legislativu, jejímž cílem
je mimo jiné i zákaz skládkování již v roce 2030,
je velice důležité zvyšovat míru třídění a snižovat
množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného v naší obci. Zavádění postupných
a systematických změn v systému odpadového
hospodářství obce je tak jedinou cestou k vyhnutí se situaci, kdybychom mohli platit za odpady až
čtyřnásobek současné ceny. O dalších krocích, které budou v rámci systematických změn následovat,
bude obec nadále informovat prostřednictvím různých informačních kanálů. Všem vám předem děkujeme za součinnost a proaktivní přístup.
JAK TO FUNGUJE V PRAXI?
Tříděný odpad
Občané budou svoje odpady třídit do pytlů v pohodlí domova. Přímo od dveří domu jim také budou
pytle odváženy svozovou společností SUEZ. Na
obecním úřadě můžete získat přihlašovací údaje do
svého odpadového účtu, který vás bude informo-

vat o produkci odpadů vašich domácností. K tomuto účtu se můžete přihlásit na webových stránkách
www.meneodpadu.cz. Spolu s přihlašovacími údaji obdrží také transparentní 120 litrové pytle a QR
kódy určené pro odpady: PLAST VČ. NÁPOJOVÝCH
KARTONŮ, PLECHOVKY. Kódy budou obsahovat informace o druhu tříděného odpadu, velikosti pytlů
a identifikaci domácnosti.
V den svozu naplněné pytle označíte příslušným
QR kódem a odevzdáte před svůj dům. Frekvence pytlového svozu plastu vč. nápojových kartonů
a plechovek je měsíční. V případě, že frekvence svozu bude nedostatečná, může v průběhu roku dojít
dle získaných zkušeností ke změně. V listopadu by
měly být dodány žluté nádoby na plast, které jsme
získali v rámci dotace s DSO Tišnovsko. O distribuci
nádob budete včas informováni.
Směsný komunální odpad
Kromě pytlů s tříděným odpadem budeme evidovat také nádoby na směsný komunální odpad.
Během podzimu vám postupně při svozu odpadu
označíme všechny nádoby QR kódem.
Při svozu odpadů budou tyto QR kódy jak z pytlů,
tak i nádob na SKO načítány do systému ECONIT.
Ve svých odpadových účtech poté uvidíte jednotlivé vývozy. Vedení obce plánuje data pravidelně vyhodnocovat a na základě nich připravit další kroky
vedoucí k optimalizaci odpadového hospodářství.
Zapojení se do systému je dobrovolné, takže nadále bude fungovat i sběr odpadu prostřednictvím
separačních hnízd rozmístěných po obci, avšak do
budoucna se plánuje jejich omezení.
Ti, kteří se v letošním roce zapojí do pytlového svozu plastů, získají slevu na poplatku
za odpad (zůstane jim polatek 600Kč). Motivační systém funguje tak, že pokud je vás
v domácnosti př. 5 osob a vy do konce roku vytřídíte
5 pytlů plastu, získáte slevu na poplatku v domácnosti všichni. Př. Pokud vytřídíte pytle 3, získáte slevu pro 3 osoby a za dva členy domácnosti zaplatíte
plnou cenu poplatku.
Informace o harmonogramu svozů se dozvíte na
oficiálních webových stránkách obce nebo na vývěsce.
Děkujeme, že obec podporujete a do systému se
zapojíte. Může přinést nejen úsporu vašich peněz,
ale především vyšší podíl separovaného odpadu při
snížení množství směsného komunálního odpadu
ze sběrných nádob.
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VÝSADBA LISTNATÝCH STROMŮ V OBCI

Stromy mají zejména ve městech nedocenitelnou klimatickou funkci. Poskytují stín, který oceníme v parném létě. Zadržují a vypařují vodu, svými listy zachycují prach, chrání před hlukem, zkrášlují své okolí. Po
celý rok poskytují jedinečný domov a místo k životu celé řadě živočichů.
Stromy rostou po celý svůj život. Tento fakt je třeba respektovat a pro dané místo zvolit vhodný druh
stromu. Musíme například zajistit, aby stromy ani při plném vzrůstu nezasahovaly do dopravního prostoru, nebránily v rozhledu a nezakrývaly nebo nezastíňovaly dopravní značky či zdroje veřejného osvětlení.
Dále je před výsadbou nutné v konkrétním místě zkontrolovat vedení inženýrských sítí. Kolize mohou
vznikat jak vrůstáním stromů do ochranného pásma, tak možným poškozením stromů při rekonstrukci
těchto sítí. Toto je jen částečný výčet podmínek, které je před výsadbou nutné vyhodnotit.
Naše obec získala dotaci na výsadbu listnatých stromů ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Dřeviny s kořenovým balem se vysazují od začátku září do zámrazu. V naší obci proběhne výsadba společnými silami koncem října, jak se dočtete na další straně. Všechny vás na tuto akci srdečně zveme.
Na následujícím obrázku můžete vidět, kde budou nové stromy vysazeny.
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