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Vážení spoluobčané,
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kalendářní rok končí a já se znovu zamýšlím, jak předcházející období zhodnotit. Čas je neúprosný a je neuvěřitelPOPLATKY V ROCE 2022
né, jak doslova letí. Máme za sebou dobu adventu a při-2pravujeme se na Vánoce. Člověk by se měl těšit na svátky,
SHRNUTÍ UDÁLOSTÍ ROKU 2021 v každodenním shonu se pozastavit, zklidnit, bilancovat.
Přitom klima ve společnosti a nálady nejsou nijak extra
-3pozitivní. Dovolte mi, abych Vás i přes toto všechno poCO NÁS ČEKÁ V ROCE 2022
vzbudila. Nalaďme se na atmosféru nejkrásnějších křes-4ťanských svátků v roce a nenechme se vykolejit z našich
představ, radostí a tradic.
ROZPOČET NA ROK 2022
Je jisté, že i přes všechny obtíže byl celý rok pro všech-5ny z nás naplněn spoustou práce, povinností a úkolů. JiHŘIŠTĚ
nak tomu nebylo ani v rámci činností a naplňování plánů
-7obce. V letošním roce se podařilo uskutečnit stavební
akce, které jsme museli vloni odsunout. Je dokončena
CHODNÍKY A VO
3. etapa výstavby chodníků a ve stejné části obce bylo
-9vybudováno nové veřejné osvětlení. O jednotlivých udáCO S ODPADEM PO VÁNOCÍCH
lostech letošního roku se dočtete na dalších stranách
- 10 zpravodaje.
V příštím roce se chceme zaměřit především na opravy
ZERO WASTE V PRAXI
místních komunikací a projektovou přípravu nových akcí.
- 11 Je zvykem za uplynulý rok také zhodnotit kulturní a spoVÝSADBA STROMŮ
lečenské dění v obci. S nadšením a vírou jsme se snažili
- 13 o naplnění alespoň některých. Jejich neuskutečněVÝSADBA KEŘŮ
ní byl důsledek pandemické krize. Přání nás všech je
zlepšení situace natolik, abychom mohli žít běžný ži- 14 vot bez omezení. Z historie víme, že každá doba přiTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
náší svá úskalí a na nás je naučit se s nimi žít a překo- 15 návat je. V těžkých časech oceníme vzájemnou pomoc
KOMPOSTOVÁNÍ
a soudržnost.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se ja- 16 kýmkoliv způsobem podíleli a stále podílí na úklidu veřejSPOLEČENSKÁ KRONIKA
ných ploch kolem svých domů v jakémkoli ročním období
- 18 nebo se zapojují do dalších veřejných aktivit. Děkuji všem
KULTURA
zaměstnancům obce a stejně tak bych chtěla poděkovat
za skvělou spolupráci paní Maškové a panu místosta- 19 rostovi.
STRÁNKA PRO DĚTI
Přeji Vám všem klidné a spokojené prožití svátků vánoč- 20 ních v kruhu rodinném a do roku 2022 především pevné
SVOZ PLASTŮ A SKO KALENDÁŘ zdraví, štěstí, spokojenost a víru v lepší časy.			
- 22 						
						
Vaše starostka
					
Barbora Dufková
Členové redakce:
Jana Midrlová, Barbora Dufková, Martin Mašek, Anna Mašková
Příspěvky do zpravodaje můžete posílat na e-mail: obec@horniloucky.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Pondělí
17:00 - 19:00
Středa
08:00 - 11:00
Čtvrtek
17:00 - 19:00

Mgr. et Mgr. Bc. Barbora Dufková
starostka
Tel: +420 724 181 885
E-mail: obec@horniloucky.cz
Ing. Martin Mašek
místostarosta
Tel: +420 737 008 483
E-mail: obec@horniloucky.cz

Horní Loučky 30
Tel.: +420 549 440 156
WEB: www.horniloucky.cz
@horniloucky (fb)

POPLATKY V ROCE 2022

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
800,- Kč/osoba (dle OZV č. 1/2022)
osoby zapojené do pytlového svozu a za splnění podmínky min. jednoho vytříděného
pytle na osobu mají nárok na slevu 200,- Kč z poplatku, splnění podmínky bude ověřeno
v systému Econit
POPLATEK ZA PSA
100,- Kč, druhý a další pes 150,- Kč
(dle OZV č. 2/2020)
VODNÉ A STOČNÉ
Vodné 28,- Kč + 10% DPH
Stočné 35,-Kč + 10% DPH
Vzhledem k rostoucí ceně elektrické energie jsme nuceni i my o něco navýšit ceny vodného a stočného. I přes každoroční postupné zdražování není cena vodného a stočného
v naší obci ve srovnání s jinými obcemi vysoká.
Pro příklad:
Tišnov: vodné 50,91 Kč bez DPH a stočné 50,91 Kč bez DPH
Dolní Loučky : stočné 1500 Kč/osoba/rok a vodné 38,71 Kč bez DPH
Žďárec: vodné 55,18 Kč bez DPH a stočné 38,55 Kč bez DPH
Kaly: vodné 54 Kč bez DPH

PROVOZOVÁNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
V posledním čísle zpravodaje jsme vám na základě
podnětů některých občanů slíbili informace o nákladech a příjmech na provoz čistírny odpadních
vod. Příjmy jsou tvořeny výběrem stočného, které

-2-

bylo pro rok 2020 ve výši 273 tis. Kč s DPH. Bohužel
i přes pravidelné navyšování stočného tato částka
pokryje pouze více jak polovinu nákladů, které ČOV
má. Pro rok 2020 byly náklady ČOV 463 tis. Kč.

Tento rozdíl musí být následně hrazen z rozpočtu
obce. Hlavními výdaji ČOV jsou spotřeba elektřiny,
mzda zaměstnance, odvoz odpadního kalu, technologický dozor, vzorkování odpadní vody, nutné
opravy v rámci údržby zařízení a čistění kanalizace.
Z tohoto důvodu je obec nucena každoročně navyšovat stočné, abychom se více přiblížili stavu, kdy
se výdaje vyrovnají nákladům. Dle aktuální situace

s cenou elektřiny, která tvoří čtvrtinu nákladů ČOV,
je další zdražování stočného více než pravděpodobné. Mezi náklady není započítána roční částka,
kterou obec musí ukládat pro budoucí opravy a rekonstrukci na základě finanční a ekonomické analýzy dle dotačních podmínek akce, které je nutné
stále dodržovat.

• V prosinci 2020 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na projekt Dětské a workoutové hřiště Horní Loučky, celková cena
akce je 1 473 000 Kč. 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 80 % dotace je
1 183 000 Kč a 20 % spoluúčast obce 290 000 Kč. V
srpnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, které vyhrála firma Monotrend s.r.o. s cenou

budoucí komunikace v této lokalitě do vlastnictví
obce.

• 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

• Odpadové hospodářství - zaveden systém pytlového svozu plastů, načítáme pomocí systému Econit, zavedli jsme motivační systém navázaný na poplatek za odpady.

SHRNUTÍ UDÁLOSTÍ ROKU 2021

• V září proběhlo čištění dešťové kanalizace firmou
Moravská fekální a kanální s.r.o. Celkově bylo vyčištěno 29 ks uličních dešťových vpustí a zkontrolováno několik desítek metrů dešťové kanalizace.
• V lokalitě E2 bylo zbudováno prodloužení vodovodu a jeho následná kolaudace.

• V únoru bylo schváleno zadání územního plánu.
Nyní jsou řešeny připomínky KÚ JMK k návrhu
Územního plánu Horní Loučky .

• Byly dokončeny práce na přeložce el. vedení do
• Žádost o dotaci ze Státního fondu životního pro- země směr Skryje, projekt a investice společnosti
středí České republiky na zkapacitnění vrtu v celko- EG.D., realizační firma Rekostav. Obec v návaznosti
vé hodnotě 777 891 Kč. V měsíci květnu jsme ob- na tento projekt vybudovala nové veřejné osvětlení
drželi rozhodnutí o poskytnutí 70% dotace ve výši a v souběhu byla dokončena stavba 3. etapy chod544 524 Kč s 30% spolúčastí obce.
níků.
• Podali jsme také žádost o dotaci ze Státního fondu životní prostředí ČR na výsadbu stromů, která proběhla 23. 10. v rámci akce Výsadba stromů
v Horních Loučkách.

• V prosinci byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram: Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul Podpora obnovy místních
komunikací na akci: Oprava místní komunikace
• Dále byla podána žádost o individuální dotaci na Roudník.
veřejné osvětlení, která byla v prosinci schválena
zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Výše dota- • Byly dodány kompostéry a žluté nádoby na plast.
ce je 200 000 Kč, pokrývající 40 % cekových nákla- Nyní jsou k dispozici na obecním úřadě.
dů.
• Spustili jsme nový informační zdroj - Mobilní ro• Probíhají přípravy pro výstavbu v lokalitě G1. Jsou hlas.
tvořeny plánovací smlouvy pro jednotlivé vlastníky
pozemků a geometrický plán pro převod pozemků
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2022
• V jarních měsích proběhne realizace akce: Dětské
a workoutové hřiště.

a žlutých nádob na plast, které vám budou předány
v měsíci lednu.

• Dále proběhne stavba akce: Zkapacitnění vrtu.

• V příštím roce bude obec nově platit svoz směsného komunálního odpadu za tunu (doposud se
• Plánujeme podat žádost o dotaci na opravy platila suma za občana). Pokud bude dána na svoz
místních komunikací - Vrbka a cesta směrem popelnice naplněná jen z poloviny, bude započíke starému vrtu.
tána jako plná, proto vás žádáme, abyste nádoby
dávaly na svoz plné nebo počkali s vyvežením po• Proběhne projektová příprava následujících pro- pelnice na další svoz.
jektů: další etapa výstavby chodníků, IS a komunikace v lokalitě G1 včetně křižovatky směr Kaly, roz- • V letošním roce se bohužel nepodařilo zažádat
šíření vodovodního řadu v odlehlých částech obce, o dotaci na odbahnění rybníku. Důvodem je špatná
rekonstrukce střechy hospody a kulturního domu. komunikace ze strany projekční firmy, která projekt připravuje a má za úkol dotaci i zprocesovat.
• Budou pokračovat další fáze tvorby nového Nyní jsme ve fázi, aby byl projekt začátkem roku
územního plánu obce.
2022 dokončen. Je třeba doladit několik drobných
detailů, abychom následně mohli o dotaci požádat.
• V rámci odpadového hospodářství proběhne Je to pro obec jedna z velmi důležitých akcí, která
načipování nádob na směsný komunální odpad se bohužel nepříjemně protahuje.

ZKAPACITNĚNÍ VRTU

Obec Horní Loučky získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky na zkapacitnění vrtu, který je nejvydatnějším zdrojem vody
zásobující obecní vodovod. Projekt realizace je
vypracován a nyní se čeká na stavební povolení
městského úřadu Tišnov. Obec následně bude žádat Jihomoravský kraj o další dotaci, díky které by
se spoluúčast obce mohla snížit na konečných 15 %.
Vrt, nacházející se v zástavbě obce (naproti domu
č.p. 92), byl vybudován v roce 1985 a stále pracuje s původním čerpadlem. Celá akce bude spočívat
ve výměně původního již dosluhujícího čerpadla za
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nové výkonnější a do prostoru vrtu bude umístěna
technologie úpravy vody pro snížení obsahu dusičnanů v pitné vodě. Realizací projektu dojde nejen
ke zvýšení množství a kvality dodávané vody, ale
zejména dojde ke stabilizaci zásobení obyvatelstva pitnou vodou v souladu s platnou legislativou.
V letních měsících 2022 proběhne výběrové řízení
na dodavatele. Realizace projektu je plánována na
podzim roku 2022.

ROZPOČET NA ROK 2022
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ROZPOČET NA ROK 2022
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DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

V letošním roce jsme získali dotaci na dětské hřiště notrend s.r.o. Realizace projektu proběhne v jaru jezírka a workoutové hřiště, které bude umístě- ních měsících. A na co se můžete těšit?
no u rybníka za obcí. Výběrové řízení na dodavatele
proběhlo v září, vítěznou firmou se stala firma MoPOUŽITÉ MATERIÁLY SE ZÁRUKOU DLOUHÉ
ŽIVOTNOSTI
Konstrukce prvků (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) jsou vyrobeny z oceli
ošetřené zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL.
Podesty, zábradlí, lezecké stěny, střechy, bočnice
skluzavek, prohazovadla, nášlapné plochy, pružinová houpadla, sedáky kolotočů a vahadlových
houpaček atd. jsou vyrobeny z vysoceodolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE, který je UV
stabilní, stálobarevný, nelámavý – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům.
odolává plísním a hnilobám.
Lanové prvky, pyramidy, lezecké sítě a lanové mosty jsou vyrobeny z polypropylenových lan Herkules

s ocelovým jádrem. Jsou UV stabilní a odolávají povětrnostním vlivům.
Skluzavky mohou být vyrobeny z vrstveného laminátu nebo z plastu (HDPE) v kombinaci s nerezovým skluzem.
Střechy a tunely mohou být vyrobeny z vrstveného
laminátu nebo z plastu (HDPE).
Uchycení pro spojovací materiál je ukryto v dutinách konstrukce, tím je docíleno velmi pevného
spojení MOT MAX a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.
Všechny herní prvky splňují normu ČSN EN 1176,
1177.

Herní sestava
Celokovová herní sestava se
dvěma skluzavkami, prolézacím tunelem, lanovým mostem, šikmou lezeckou sítí,
kolmou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty a průlezy,
nášlapným výlezem, šikmým
tyčovým výlezem a stříškami.

Celokovová řetězová dvojhoupačka.
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Vahadlová houpačka dvoumístná

Houpadlo na pružině MEDVĚD

Kolotoč na sezení

Workoutová sestava
Celokovová workoutová sestava – hrazda – 4x, podvěšená hrazda – 3x, bradla – 1x, kruhy – 1x, kliky
– 4 stupně – 1x, žebřiny – 2x, šikmý tyčový výlez – 1x, tyčový přelez rovný – 1x, tyčový přelez stupňovitý –
1x, šplhací tyč – 1x, šplhací lano – 1x, šikmá lavice – 1x, posilování břišních svalů – 1x

Hřiště budou doplněna lavičkami a sedací soupravou, třídícími koši a lavicí pro teenagery. Pod herními
prvky budou dopadové plochy ze zatravňovacích desek. Obvod jezírka bude z bezpečnostních důvodů
oplocen.
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CHODNÍKY III. ETAPA A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Na konci obce směrem na Skryje byla dokončena
3. etapa chodníku. Celá akce byla závislá na termínu
realizace obnovy rozvodu nízkého napětí ze sloupů
do země v místě nových chodníků. Obnovu realizovala distribuční společností EG.D, která svůj záměr
několikrát odsunula. Výstavba chodníku byla nakonec zahájena až v souběhu s dokončovacími prácemi EG.D v půlce listopadu tohoto roku tak, aby
se vše včetně výstavby nového veřejného osvětlení stihlo do konce roku 2021. Nový chodník stál
595 530 Kč, kdy se částkou 250 000 Kč finančně podílel Jihomoravský kraj ze získané dotace. Výstavba nového veřejné osvětlení byla čistě akcí obce

a zahrnovala nákup sloupů, výložníků a svítidel,
dále uložení napájecího kabelu v zemi, montáž
a uvedení osvětlení do provozu. Realizace akce
stála obec 512 675,- Kč. Na tuto částku byla dodatečně získána individuální dotace Jihomoravského
kraje ve výši 200 000 Kč. Touto etapou byla završena komplexní průchodnost obce pro pěší včetně
možnosti užívání osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace. Nyní se pracuje na projektové
dokumentaci nového chodníku směrem od kalovského křížku k přečerpávací stanici na Dolní Loučky
a obec by ráda ještě v příštím roce požádala o dotaci na jeho výstavbu.

MOBILNÍ ROZHLAS

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali
o službě Mobilní Rozhlas, díky které Vás nyní budeme efektivně informovat přímo do Vašeho telefonu.
Prosíme VŠECHNY, kdo tak již neučinili, 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
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PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: https://
horniloucky-wz.mobilnirozhlas.cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadě - rádi vám pomůžeme.
POKUD MÁTE MOŽNOST STÁHNOUT SI APLIKACI,
UČIŇTE TAK. UŠETŘÍTE TÍM OBECNÍMU ROZPOČTU VÝDAJE ZA SMS, ZPRÁVY VÁM BUDOU CHODIT
PŘÍMO DO APLIKACE.
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.

CO S ODPADEM PO VÁNOCÍCH?
Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce, proto
si je chceme užít se vší parádou. Když ale skončí,
nestačíme se divit, kolik odpadu se nasbírá.
Najednou kolem nás leží hromady balicího papíru,
krabic a jiných odpadů, které by klidně zaplnily celý
kontejner. Nabízí se otázka, co s odpadem po Vánocích? Ideální je vytvářet ho co nejméně, ale ne
vždy se to podaří. Vyzkoušejte pár našich tipů a tyto
svátky budou šťastné a veselé i pro naši planetu.

Štědrovečerní večeře
Olej nepatří do dřezu
Ať už ke štědrovečerní tabuli chystáte kapra nebo
řízek, zůstane vám na pánvi olej po smažení. Pokud
se ho chystáte vylít do dřezu nebo do záchodové
mísy, zastavte. Tuky tam rozhodně nepatří, akorát
jimi ucpete potrubí nebo kanalizaci. Místo toho nechte olej na pánvi vychladnout a poté ho nalijte do
prázdné PET láhve. Tu pak vyhoďte do speciálního
kontejneru na tuky, nebo ji odneste na sběrný dvůr.
Bez vajec se žádný bramborový salát neobejde. Až
je uvaříte, nevylévejte vodu do dřezu, ale počkejte,
až vychladne, a zalijte s ní své květiny. V této vodě
je spousta živin, které se varem uvolní ze skořápek.
Vytřiďte kuchyňský odpad
Při přípravě štědrovečerní večeře se vám nakupí
spousta slupek, skořápek a jiných kuchyňských odpadů. Nevyhazujte je do směsného odpadu, ale odneste je do svého kompostéru nebo do kontejneru
na bioodpad. Díky tomu neskončí na skládce, ale
vrátí se zpátky do přírody.
Dárky
Netrhejte balicí papír
Taky patříte k lidem, kteří zběsile trhají balicí papír,
aby hned věděli, co se skrývá pod ním? Zkuste letos
zpomalit a dárky opatrně rozbalit, abyste papír nezničili. Díky tomu ho pak nemusíte vyhazovat, ale
naopak si ho můžete schovat a využít příští rok.
Pokud i vy dáváte svým blízkým dárky v balicím
papíru, zabalte ho tak, aby je mohla obdarovaná
osoba rozbalit bez zbytečných škod. Doporučujeme také zvolit univerzální motiv, který se dá využít
i při jiné příležitosti než jen o Vánocích. Nebo je zabalte do šátku nebo látky, svůj účel splní dokonale
a vyhnete se zbytečnému odpadu, protože se dají
používat opakovaně.

Dárkové taštičky posílejte dál
Pokud se pod stromečkem objeví dárková taška,
nevyhazujte ji, ale naopak si ji schovejte a o dalších
Vánocích ji naplňte a pošlete dál.
Staré věci nevyhazujte
Nadělil vám Ježíšek vysněné kolo nebo nový mobil
a vy přemýšlíte, co s jejich předchůdci? Pokud ještě
slouží a mohou udělat radost někomu jinému, nevyhazujte je. Odneste je do Re-use centra, prodejte
na internetu nebo je darujte.
V případě, že už se nedají použít a nefungují, rozhodně je nevyhazujte do kontejneru na směsný odpad. Vyřazená elektronika patří mezi elektroodpad,
nábytek se zase řadí mezi objemný. A nic z toho do
směsného odpadu nepatří, proto je odevzdejte na
sběrném dvoře.
Obaly od jídla a dárků
Všechny obaly, které vám po Vánocích zbyly, pořádně roztřiďte, aby neskončily na skládce. Pokud
si nejste jistí, co kam patří, podívejte se na web vaší
obce či města. Inspirací vám může být i náš velký
průvodce tříděním odpadu. Předtím, než se vydáte
ke kontejnerům, přečtěte si našich pár doporučení,
jak správně třídit.

Kam patří balicí papír?
Klasický balicí papír patří do popelnice na papír, ale
dejte pozor na křídový, lesklý a voskovaný. Ty se
kvůli jejich speciálním úpravám bohužel nedají recyklovat, a proto patří do směsného odpadu.
Kam patří plata od vajíček?
Ještě donedávna se plata od vajíček nedaly recyklovat, proto se vyhazovaly do směsného odpadu.
Doba však pokročila a nyní už máme technologie,
které to zvládají. Proto je můžete s klidným svědomím hodit do kontejneru na papír.
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Sešlapávejte
Krabice i PET láhve sešlapávejte, roztrhaný balicí
papír poskládejte, nemačkejte. Ušetříte tak místo
v popelnicích, čímž usnadníte život všem okolo.
Obce i města v období vánočních svátků zvyšují frekvenci svozů, často to ale nestačí, protože lidé nedodržují tato jednoduchá pravidla. Navíc jsou jejich
kapacity omezené, protože i někteří popeláři zůstávají doma s rodinou a nejsou tak v práci všichni.
Prosíme vás proto, abyste se obrnili dostatkem trpělivosti. Pokud bude popelnice plná, zkuste odpad vyhodit další den nebo ho odneste na sběrný
dvůr, ale hlavně ho nepokládejte na zem. Svozová
společnost nemá povinnost sbírat odpady kolem
kontejnerů, proto je s největší pravděpodobností
nevyveze. Pak už jen stačí, aby zafoukal vítr a nepořádek je na světe. Navíc si ještě koledujete o pokutu.
Vánoční stromeček
Kam s živým vánočním stromečkem?
Pořídili jste si živý vánoční stromeček a teď řešíte,
jak s ním naložit? Rozhodně ho nevyhazujte do popelnice, kde bude akorát zabírat místo, ale využijte
jednu z našich rad:

ZERO WASTE V PRAXI

Omezování odpadu v praxi
V minulých číslech jsme se dotkli problematiky eliminace odpadů. Tento skutečně naprosto zásadní
problém je bohužel ještě stále zlehčován a produkce odpadů je obrovská. Statisticky se objem odpadu na osobu snižuje, ale jen velmi pomalu. Na jednu
osobu připadá 3502 kg odpadu, konkrétně 551 kg
komunálního odpadu. 41 % komunálního odpadu
bylo použito na recyklaci nebo zkompostování,
12 % bylo využito na výrobu energie, většina odpadu, tj. 46 %, končí na skládkách. V porovnání s EU je
to obrovské číslo. Země EU skládkují průměrně 24
% svého komunálního odpadu.
V České republice třídí průměrně 75 % obyvatel, na
osobu tak připadne 65,5 kg odpadu vytříděných do
barevných kontejnerů.
V souvislosti s nakládáním s odpady je třeba zmínit
významnou legislativní změnu v podobě nového
odpadového zákona. Ten ošetřuje i otázku skládkování odpadů.
Podle něj bychom měli počítat s úplným zákazem
skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2030. Tento zákon vstoupil v platnost
1. 1. 2021, zákaz skládkování je pak stanoven od
1. 1. 2030.

Zkompostujte ho – Toto řešení není tak zažité, ale
přesto se jedná o jednu z nejekologičtějších variant.
Stromeček seštěpkujte a pak ho dejte do kompostéru. Nevytvoříte tak zbytečný odpad a ještě získáte kvalitní hnojivo pro svou zahradu.
Upcyklujte – Máte v okolí šikovného kutila? Dovezte mu stromeček a on z něj určitě rád vyrobí drobné
dřevěné předměty.
Odvezte ho na sběrný dvůr, do spalovny nebo do
kompostárny – Pokud nemáte doma kompostér
ani neznáte žádného kutila, odvezte stromeček na
sběrný dvůr, do spalovny nebo do kompostárny.
Když doslouží umělý stromeček
Ani umělý stromeček nežije věčně, i když bychom
si to přáli. Pokud víte, že už ho příští rok nevyužijete, vyhoďte ho do velkoobjemového kontejneru.
Nikdy ho nevyhazujte do popelnic na směsný ani
tříděný odpad.
Těchto pár tipů vás bude stát málo úsilí, ale dosáhnete s nimi velkých změn. Pokud se vám nepodaří
všechno letos, nezoufejte, máte šanci příští rok.
(Zdoj: JRK)

Je jasné, že každému není příjemné omezit své pohodlí ve prospěch planety. Je to ale opravdu skutečně o zvyku. Rádi bychom shrnuli zmíněné do
několika bodů, které by Vám mohly usnadnit rozhodování se, nebo by Vás postrčily k prvnímu kroku.
1. Mějte doma méně věcí
Snažte se doma držet jen věci, které opravdu potřebujete, nebo Vám dělají radost. Zapomeňte na
větu: „To se jednou může hodit.“ Pokud jste tuto
věc nepoužili v posledním půlroce, nepoužijete ji
nikdy. Mnoho odpadu držíte doma zbytečně. Nejenže budete mnohem snadněji a rychleji uklízet
svou domácnost, ale mít méně věcí znamená také
jich méně vyhazovat.
2. Nepoužívejte plastové sáčky a igelitové tašky
Stačí se projít pěšky městem, krajem lesa, či podél
silnic a vidíme je všude - poletující ve vzduchu, zachycené na keřích, na zemi, ve vodě.
Plastové tašky a sáčky jsou přitom jen dalším nesmyslem, se kterým si znečišťujeme životní prostředí. Není nic jednoduššího, než s sebou nosit
opakovatelně použitelnou látkovou tašku, v níž se
může odnést případný nákup.
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Trendem se stávají i síťky na ovoce a zeleninu z textilního materiálu, které si umíme vyrobit i doma.
3. Omezte nákup nového oblečení
Řekněme si na rovinu - každý z nás má doma hromadu oblečení, které vůbec nenosí a zbytečně nám
zabírá místo ve skříni. Ideálním řešením je nákup
kvalitních, nadčasových a dobře kombinovatelných
kousků, které často najdeme i v second-handech.
O výhodě investování do kvalitních bot, které nemusíme vyhazovat co pár měsíců do smetí, se snad
ani nemusíme bavit.
4. Skoncujte s plastovými lahvemi a jednorázovými sklenicemi
Jednou z nejjednodušších, nejekonomičtějších
a pro naše zdraví prospěšných změn, které můžeme udělat, je nosit s sebou opakovaně použitelnou
láhev na vodu, kterou si můžeme kdekoli doplnit.
Stejně tak kávu dnes uvaří do vlastního termohrnku každá kavárna.
5. Používejte holicí strojky s vyměnitelnými žiletkami
Mezi předměty denní hygieny, které nelze recyklovat, patří i jednorázové holicí strojky a strojky s vyměnitelnými hlavicemi. Plastové tělo v kombinaci
s ocelovou žiletkou je prakticky nerozdělitelným
a nerecyklovatelným odpadem. Jednoduchým řešením je zakoupení klasické sady na holení, která
vydrží dlouhá léta.
6. Nekupujte papírové ubrousky a kapesníky
Nepotřebovaly je naše mámy a babičky, obejdete
se bez nich i vy. K utírání kuchyňské špíny můžete
použít hadřík nastříhaný z obnošeného textilu, který vyperete a použijete znovu. Klasické látkové kapesníky známe všichni.
7. Naučte se zcela vyprázdnit ledničku
V mnoha domácnostech lze pozorovat neskutečné mrhání potravinami. Lidé si často nakoupí
v supermarketech velké množství jídla, které nestihnou spotřebovat, či na něj v přecpané chladničce zapomenou a zkazí se jim. Rozumné je plánovat
si nákupy, jídelníček a vaření tak, abyste spotřebovali všechno, co nakoupíte. Nezapomeňte: pokud
snížíte svůj odpad, snížíte i odpad, který by vznikl
v obchodních řetězcích, protože ty se přizpůsobí
vaší nižší spotřebě.
8. Vychutnejte si svůj oblíbený nápoj bez brčka
Plastová brčka jsou další zbytečností posledních
desetiletí. Pokud nejste po těžkém ošetření u zubaře, tak je vůbec nepotřebujete. Navíc na trhu jsou
dostupné kovové, skleněné, bambusové nebo brčka z tvrzeného plastu, který vydrží věky.
9. Nikdy nevyhazujte biologický odpad do smetí
Minimálně polovinu námi produkovaného odpadu

tvoří biologicky rozložitelný materiál. Není nic jednoduššího než vynést bio odpad na kompost.
10. Nevyhazujte, opravujte
Pokud už věc vyhodíte, zvažte, jestli ji skutečně
potřebujete pořizovat znovu. Opravit se dá hodně
věcí i doma. Ať už zalepit boty, vyměnit zip, či skrýt
díru na oblečení nášivkou, která může mít i elegantní vzor. Předcházejte vzniku odpadu tím, že prodloužíte věcem jejich životnost. Eliminace odpadu
se vyplatí i finančně.
11. Využijte maximum z potravin
Mnoho lidí ve vyspělých zemích je dnes zvyklých vyhazovat kvanta jídla do odpadu. Nemusí se to však
týkat toho, které se zkazilo v chladničce. Týká se to
i potravinářské výroby a gastronomie.
Jak uvádí portál eatresponsibly.eu - když vyhazujeme jídlo, vyhodíme i zdroje, které jsou nezbytné
pro jeho výrobu. Stačí se trochu zamyslet - pokud si
namísto balených kuřecích prsou ze supermarketu
koupíte v řeznictví celé kuře, můžete z něj využít
například kuřecí prsa na dušení, stehna na pečení,
křídla na grilování, kosti do vývaru atd. Zbytky mohou zkonzumovat domácí nebo divoká zvířata.
Pokud nespotřebujete všechno hned, jednotlivé
části se dají zamrazit a použít později. Nebo z jedné
dýně připravíte množství jídel a ani jadérka nemusíte vyhazovat - jsou skvělá na pečení nebo pražení.
12. Darujte lidem v nouzi
Ať už jde o oblečení, nebo potraviny, které nestihnete spotřebovat, například pokud náhle musíte
odcestovat. Každý z nás denně potkává několik lidí
bez domova, či žijících na hranici chudoby, a určitě
i vy ve svém okolí najdete někoho, kdo by vaši pomoc ocenil.
Samozřejmě, je tu možnost darovat i přes různé nadace a občanská sdružení. Ve světě jsou stále rozšířenější i tzv. potravinové banky.
13. Naučte se říkat „ne“
Řekněte ne nákupům nesmyslných věcí, které vlastně ani nechcete, marketingovým tahům jakými jsou
dárky ke zboží, nebo nákupu nad jistou částku. Nestyďte se odmítnout nabízenou věc, pokud ji nepotřebujete, nebo dokonce víte, že vám bude překážet a stejně časem poputuje do koše.
Stačí se jen zamyslet nad tím, jaké vymoženosti
moderní doby vlastně ani vůbec nepotřebujeme.
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VÝSADBA STROMŮ

V letošním roce jsme získali dotaci ze Státního
fondu životní prostředí ČR na výsadbu stromů
v zastavěném území obce, dotace pokryla náklady
na projektovou dokumentaci a nákup stromů ve
výši 65 000,- Kč. Podmínkou dotace byla výsadba
svépomocí. Výsadba stomů proběhla 23. 10. 2021.
Celkem bylo vysazeno devět stromů. U kaple byla
vysazena lípa srdčitá. U busty Hynka Kokojana jsou
dvě třešně ptačí. U jezírka byly vysazeny dva javory

mléče. Podél cesty na výletiště najdete javor klen
a naproti víceúčelovému hřišti dva jeřáby ptačí
a lípu srdčitou (náhradní výsadba po uschlé lípě).
Velký dík při realizaci projektu patří místní paní Ing.
Kateřině Nečasové, která zpracovala projekt a žádost o dotaci a následně byla u výsadeb. Stejně tak
děkujeme všem, kdo přišli stromy vysadit.
Mimo dotaci byly vysazeny další dvě lípy u kříže při
silnici na Kaly.
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VÝSADBA KEŘŮ U PAMĚTIHODNOSTÍ OBCE
Dalším plánovaným projektem je výsadba keřů a trvalkového záhonu u pamětihodností v obci - u pomníku padlých v 1. světové válce, u busty Hynka
Kokojana a u kříže ve středu obce. Na následujících
obrázcích můžete vidět vizualizovanou budoucí vý-

sadbu, která proběhne v jarních měsících roku 2022.
Opět budete mít možnost přiložit ruku k dílu a pomoci se zvelebováním obce. O přesném termínu akce
budete informováni.

VIZUALIZACE VÝSADBY U BUSTY HYNKA KOKOJANA

VIZUALIZACE VÝSADBY U POMNÍKU PADLÝCH
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

- 15 -

KOMPOSTOVÁNÍ

Kompostováním snížíme množství odpadu až o třetinu. Podle statistik kuchyňský a zelený odpad tvoří
až 32 % obsahu běžné české popelnice na SKO! Přitom bioodpad odpad je velmi dobře využitelný a na
skládku v žádném případě nepatří. Vzniku tohoto
odpadu se dá jednoduše předejít správným kompostováním.
Proč kompostovat?
Důvodů, proč kompostovat, je hned několik. Pojďme se na ně společně podívat.
Získáte vlastní hnojivo
Kompostováním vznikne hnojivo, které dá vaší zahradě bohatou přírodní výživu a zvýší kvalitu i úrodnost půdy. Navíc sami víte, co jste do něj dali, proto
můžete hnojit s pocitem, že svým rostlinám dáváte
to nejlepší. A hlavně získáte kvalitní hnojivo úplně
zdarma.
Prospějete planetě
Kromě vaší zahrady vám poděkuje i naše planeta.
Kompostováním odkloníte bioodpad ze skládky,
čímž zabráníte uvolňování škodlivého metanu do
ovzduší a přispějete k ochraně životního prostředí
před klimatickými změnami.
Ušetříte peníze z obecního rozpočtu
Kompostováním také ušetříte peníze z našeho rozpočtu. Každá obec i město platí 500 Kč za skládkování každé tuny směsného komunálního odpadu
(SKO) a velkoobjemového odpadu (VO). Při nesplnění skládkovacích limitů (200 kg SKO a VO / občan
v roce 2021) se poplatek navyšuje na 800 Kč za každou tunu navíc. V průběhu následujících let se tato
částka může vyšplhat až na 1 850 Kč. Toto drastické

zdražování se pak může promítnout i do poplatku
za odpad u samotných občanů.
Pokud začneme kompostovat, snížíme objem SKO
v naší obci až o třetinu! Tím se vyhneme zvýšeným
nákladům na odpadové hospodářství a ušetřené
peníze pak můžeme investovat do jiných oblastí.
Jak správně kompostovat?
Správné kompostování je naprosto jednoduché,
stačí dodržovat čtyři základní pravidla:
1. Zajistěte správnou velikost materiálu – Hůře rozložitelné materiály jako dřevo, stonky starších rostlin, tvrdší části zeleniny apod. před zamícháním do
kompostéru zmenšete na velikost palce.
2. Kompostujte a směšujte všechny materiály –
Měkké, šťavnaté a zelené materiály jako hnůj, trus,
posečená tráva, kuchyňský odpad apod. směšujte
s hnědými, tvrdými a suchými materiály jako dřevní
štěpka, piliny, hobliny, listí, sláma atd. Ideální poměr je 1:1.
3. Zajistěte dostatečný přístup vzduchu – O to se
postarají vzduchové otvory, některé materiály
(stonky, skořápky, drobné větvičky atd.) a překopávání (2–3× za celou dobu, pokud chceme kompost do roka. Jestli ho chceme už do 3–4 měsíců,
musíme kompost promíchávat alespoň 1× týdně)
4. Správná vlhkost materiálu – Regulujte nadbytek
vlhkosti přidáním suchého materiálu a vyvětráním
celého kompostu. Nedostatek vlhkosti vyřešíte přidáním vlhkého materiálu a vody.
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Co patří do kompostéru?
Zbytky z čištění a zpracování ovoce a zeleniny,
menší množství rostlinných jídel a chleba, shnilé
ovoce a zelenina, skořápky z vajec a ořechů, pecky a makovice, nasekané kukuřičné stonky a klasy,
nasekané větve z křovin a stromů, květiny, tráva,
seno, sláma, listí, piliny, hobliny, dřevní štěpka, plevel, posklizňové zbytky z pěstování, studený popel
z čistého dřeva.
Co nepatří do kompostéru?
Zbytky masa, ryby a výrobky z nich, barevně potištěný papír, popel z uhlí a koksu, velké množství
vařené stravy, mléko a mléčné výrobky, uhynulá
zvířata a zbytky ze zabíjačky, nerozložitelný materiál (sklo, plasty, kovy, textil), výkaly masožravých a

nemocných zvířat.
Jak kompostovat v bytě?
Kompostovat můžete i v bytě za pomoci vermikompostéru. V tomto speciálním kompostéru žijí žížaly,
které si pochutnají na zbytcích z kuchyně. Odmění
se vám pak kvalitním organickým hnojivem, které
prospěje vašim pokojovým květinám nebo zahrádkám na balkoně. Další možností, jak zkompostovat
kuchyňský odpad, je odnést ho do kontejneru na
bioodpad.
Pokud budeme kompostovat všichni, snížíme
množství odpadu v naší obci až o třetinu!
Děkujeme všem občanům za spolupráci, těšíme na
společné budování obce s minimem odpadů.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA oslavili

Říjen
Jaroslava Vejpustková

Listopad
Jan Matyska
Anežka Burianová

Prosinec
Taťána Pochopová
Zdeněk Vejpustek

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

ŽIVOTNÍ JUBILEA v roce 2022 oslaví
Leden
Suchan David
Pololáníková Anna
Pochopová Marie
Únor
Šmídková Růžena
Mužíková Josefa
Jurák Petr
Březen
Pochop František
Pochopová Jiřina
Halousková Věra
Duben
Duchoslavová Anna
Květen
Pekárková Marie
Urbánková Stanislava
Pochopová Květoslava

Červen
Žmol Bohumil
Pololáník Karel
Pláteníková Vilma
Habrovcová Jarmila
Habrovcová Alena
Červenec
Krejčí Miloš
Duchoslavová Hana
Srpen
Plevač František
Svobodová Anna
Stybor Jaroslav
Září
Plevačová Marie
Pochop Antonín
Mužík František
Patloka Roman

ROZLOUČILI JSME SE S...

panem Ing. Miroslavem Šimkem
paní Jaroslavou Urbánkovou
paní Zdenkou Koktovou
paní Květoslavou Blažkovou
BUDEME VZPOMÍNAT!

NAROZENÉ DĚTI

Lukáš Pololáník
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Říjen
Vejpustková Jaroslava
Bučková Jitka
Smejkalová Zdenka
Matýzka Alois ml.
Listopad
Juráková Marie
Matyska Jan
Burianová Anežka
Matoušek Hynek
Prosinec
Neumannová Marie
Vejpustek Zdeněk
Přibyl Pavel

KULTURA

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Dne 2. 10. 2021 se uskutečnil již 10. ročník nohejbalového turnaje trojic. Celkem se zúčastnilo 10 týmů
z okolních i vzdálených obcí. Vítězem turnaje se po
třech letech stalo domácí trio bratrů Maškových,
kteří ve finále porazili výborně hrající dorostence

MARTINSKÉ HODY

Od září probíhaly přípravy na Martinské hody, akci
připravovalo 16 stárků a stárek a 16 dětí. Děti pylně trénovaly a naučily se Moravskou besedu, stárci
a stárky besedu Českou. Bohužel nepřízní osudu
v pondělí před hodovým víkendem se mezi stárky vyskytl pozitivní test na Covid 19. Po dlouhých
úvahách a zvažování dalších možností, byla akce
odvolána. Vzhledem k v té tobě platným vládním
nařízením jsme neměli jistotu, zda budou o víkendu další účastníci akce zdraví. Bylo to velmi těžké

z Modřic. Třetí místo nakonec získali borci z Tišnova, kteří porazili v dramatickém souboji na 3 sety
dosavadní dvojité obhájce turnaje tým SVK (Sláva,
Vlasta, Karel).

rozhodnutí a všem nám to bylo velmi líto, ale v rámci zachování zdraví ostatních občanů, nebyla jiná
možnost. Věřím, že v příštím roce bude mít chasa
i děti opět chuť akci připravit a dotáhneme ji ke
zdárnému konci.
Níže fotodokumentace z nácviků dětí.
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STRÁNKA PRO DĚTI
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ZIMNÍ ÚDRŽBA

Vážení občané i letos si dovolíme oslovit
všechny občany s žádostí o pomoc s bojem
o schůdnost našich chodníků v zimním období. Obecní zaměstnanci dělají vše pro

to, aby udrželi obecní komunikace v přijatelném stavu, ale vaše spolupráce je v této
době nenahraditelná. Za Vaši pomoc děkujeme.

ANKETA

Nenechávejte si to sami pro sebe a dejte nám vědět, co vás trápí. Na co konkrétně
by se mělo zaměřit vedení obce, co by přispělo k lepšímu životu v obci? Napište
svůj názor a anketní lístek vhoďte do schránky u obecního úřadu. Dotazy a připomínky budou následně zodpovězeny v Hornoloučském zpravodaji, nebo řešeny
osobně s vámi.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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SVOZ PLASTŮ A SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2022
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Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce pevné zdraví,
štěstí a pohodu
přejí

zastupitelé a zaměstnanci
obce Horní Loučky

PF 2022

