HORNOKRUTSKÝ OBČASNÍK
minimum údržby a provozních nákladů. Vzhledem k členitosti
terénu nebo poloze vývodu odpadních vod to pro některé
nemovitosti nebude možné a odpadní vody si budou jejich
majitelé muset do kanalizace tlakově přečerpat. Technické
podmínky pro připojení ke kanalizaci jsou přílohou tohoto
zpravodaje. Během schůzky s projektantem proberete, která
varianta se týká vaší nemovitosti.

obdrželi finální rozpočet stavby a mohli jsme zažádat o dotaci v
letošním roce. Z tohoto důvodu jsou termíny tak omezené, a
proto Vás prosíme, abyste si opravdu v daný den udělali čas a
potvrdili polohu vaší přípojky. Pokud víte, že se z opravdu
naléhavých, např. zdravotních důvodů nebudete moci účastnit,
napište nám to na přiložený formulář. Telefonicky se s Vámi
spojíme a vymyslíme náhradní řešení

Aktuální bezpečnostní situace nám výrazně zkomplikovala
provedení tohoto posledního kroku nutného k dokončení
projektové dokumentace k výstavbě kanalizace a ČOV. Její
dokončení co nejdříve je velmi důležité hlavně proto, abychom

Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka

Musím se připojit na kanalizaci?
Žádný zákon Vám neukládá povinnost se na nově budovanou kanalizaci připojovat. Ale pokud váháte, tak Vám to doporučujeme.
Jako vlastník nemovitosti jste povinen zajistit řádné čištění odpadních vod. Napojením na obecní kanalizaci tuto povinnost splníte
a nemáte žádné další starosti. Pokud byste si ponechali jímku, tak musíte zajistit její nepropustnost a do budoucna budete vyzýváni
k doložení dokladů o odvozu odpadních vod. Připojení na centrální kanalizaci se doporučuje i pro vlastníky domácích ČOV. Z
hlediska životního prostředí je centrální ČOV účinnější. Vlastníci domácích ČOV jsou povinni udržovat tato zařízení v řádném stavu
a provádět pravidelné revize, rozbory odpadních vod atd.
V neposlední řadě jsou důležité pořizovací náklady. Nyní budou vlastníci nemovitostí hradit stavební náklady spojené s vedením
kanalizace na svém pozemku. Nemovitosti, které se budou připojovat dodatečně, až po vybudování kanalizace, si budou muset
uhradit i náklady spojené se všemi potřebnými povoleními, projektovou dokumentací a veřejnou částí přípojky tzn. rozkopání silnice
a její uvedení do původního stavu.
Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka

Lípy sázené v rouškách
Doufali jsme, že letošní jaro uspořádáme společné sázení stromů. Vše je bohužel jinak,
než jsme plánovali. Udělali jsme alespoň takové mikro sázení. Na návsi v Horních
Krutech byly vysázeny dvě lípy, jako náhrada za pokácené kaštany. Doufáme, že to jsou
jediné a poslední lípy zasazené během pandemie a nouzového stavu a budou sloužit
jako památka na toto nepříjemné období. Na návsi jsou vysazeny i dva muchovníky,
které by ji měly zkrášlit květem i chutnými plody. V Dolních Krutech u potoka byly
vysázeny košíkářské vrby. Budeme je řezat takzvaně "na hlavu", jak znáte třeba z
obrázků Josefa Lady. Dříve zdobily skoro každou náves s rybníkem, ale postupně
vymizely. Za pár let by měly povyrůst natolik, že si z nich budete moct řezat proutky
na pomlázky a vynahradit si letošní Velikonoce nevelikonoce.
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Obnova hřiště u Základní školy v Horních Krutech
Jak jste si určitě již všimli, na konci loňského roku
jsme dokončili rekonstrukci školního hřiště. Těšili
jsme se, že si jej děti ze základní školy užijí během
letošního jara a pak to řádně oslavíme na tradičním
florbalovém turnaji. Bohužel, vzhledem k epidemii
koronaviru, je vše jinak. Přísná opatření se pomalu
uvolňují, takže si nyní hřiště můžete užít k
individuálnímu sportování. Dovolte mi tedy, abych
Vám hřiště představila alespoň tímto článkem a hlavně
zdůraznila některá pravidla, která je třeba dodržovat,
aby nám hřiště dlouho vydrželo.

Hřiště slouží primárně pro potřeby
základní školy a hodiny tělesné výchovy.
Během vyučování je vstup na hřiště pro
veřejnost zakázán. Po vyučování (od 16:00
hod), během víkendů a prázdnin jej ale
můžete využívat dle libosti. Jen Vás prosíme,
Multifunkční školní hřiště po rekonstrukci

abyste na něj společně s námi dávali pozor a pečovali
o něj.

Hřiště je určeno k provozování míčových her - volejbalu, nohejbalu, košíkové (streetbalu) a malé kopané. Součástí hřiště jsou i
grafické prvky rozvíjející hru a pohyb těch nejmenších. Vstup na hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi

(botasky, tenisky, kecky). Boty si prosím před vstupem na hřiště očistěte. Je přísně zakázáno na hřiště
vstupovat v jehlových podpatcích, vjíždět na kolech, odrážedlech, koloběžkách, skateboardech či
kolečkových bruslích. Na hřišti si můžete zahrát i florbal, ale pouze s florbalovou holí. Klasické dřevěné
hokejky jsou zakázány, mohly by poškodit povrch hřiště.
Hřiště bylo před rekonstrukcí asfaltové, povrch byl ale již starý,
popraskaný a plný nerovností. Na hřišti se tvořily louže a tak
bylo během jara a podzimu nevyužitelné. V létě zas naopak na
asfalt pražilo sluníčko a to také nebylo příjemné. Zastupitelstvo
dlouho zvažovalo, jak k rekonstrukci přistoupit. Děkuji tímto
Antonínovi a Františkovi Moravcovým, kteří stejně jako já,
objeli hodně hřišť po okolí a za různého počasí jsme zkoušeli
různé povrchy. Největší problém byl za mokra, kdy po
některých moderních površích lze sotva přejít, natož
přeběhnout bez upadnutí. Umělý trávník sice tolik neklouže, ale
problém je, že při pádu způsobí nepříjemné odřeniny. Vzhledem
k předpokladu, že se na hřišti budou pohybovat zejména malé
děti z 1. stupně ZŠ jsme nakonec vybrali litý polyuretanový
povrch EPDM. Velkou výhodou je, že je vodopropustný, takže
bude vždy bez louží. Za vlhka je mírně kluzký, ale ne příliš.
Výborně tlumí dopad a otřesy. Zkuste si tam s dětmi zaskákat
panáka a uvidíte.

Stav hřiště před rekonstrukcí
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Rekonstrukce probíhala tak, že po důkladném očištění a odkopání stávající
asfaltové plochy byla tato plocha 50x provrtána tak, aby bylo umožněno vsakování
vody do podloží. Na upravený povrch byla nanesena základní vyrovnávací vrstva a
následně vrchní vrstva z EPDM (Ethylen Propylen Diene Monomer), což je uměle
vyrobený kaučuk. Součástí povrchu jsou 4 grafiky – skákací panák hasič, skákací
dráha – zrcadlo s písmeny, skákací panák - závodní, skok do dálky z místa.
Lajnování bylo provedeno nástřikem. Nově bylo vytvořeno oplocení hřiště
z dřevěných fošen a sítí. Míče už tak nebudete muset lovit v přilehlém živém plotě.
Novinkou jsou i branky, nad nimiž visí basketbalový koš. Sloupky na
volejbalovou/nohejbalovou síť jsou zabudovány do pouzder, lze je tedy kdykoliv
demontovat dle aktuálně hraného sportu.
Celkové náklady na rekonstrukci hřiště byly 1.368.382,-Kč. Podařilo se nám získat
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Podpora rozvoje regionů
2019+ z dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury ve výši 902.176,Kč. Z obecního rozpočtu jsme tedy platili 466.206,-Kč.
Mně se nové hřiště líbí moc a doufám, že i Vám. Sportu zdar!

Herní prvek – skákací panák

Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka

Multifunkční školní hřiště po rekonstrukci
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Žádost o komplexní pozemkové úpravy
Prosíme vlastníky zemědělské půdy v katastru obce Horní Kruty o podpis přiložené žádosti o provedení komplexních
pozemkových úprav.
Tato výzva je pro všechny, kteří vlastní pozemek, který je v katastru nemovitostí zapsán jako orná půda, ovocný sad
nebo trvalý travní porost a to v katastrálním území Horní Kruty, Dolní Kruty, Újezdec a Bohouňovice II.
Po sametové revoluci a rozpadu kolektivního hospodaření nedošlo na území naší obce k pozemkovým úpravám, které by
uspořádaly vlastnické vztahy k zemědělským pozemkům. Je zde mnoho vlastníků polí, kteří ke svému pozemku nemají
přístupovou cestu. Pole jsou často rozdrobená na mnoho malých částí, které je složité obhospodařovat, prodat či pronajmout.
Proto navrhujeme zažádat o provedení komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb. (dále jen KPÚ). Po jejich
provedení by mělo být zajištěno, že ke každému pozemku bude přístup. Pokud to bude možné, tak drobné pozemky budou
sceleny do větších celků ve stejné bonitě půdy.

Ukázka pozemkových úprav: Polní cesta Hřibojedy – po realizaci.
Zdroj: www.spucr.cz

Pozemkové úpravy provádí Státní pozemkový úřad.
Postupně probíhají na území celé České republiky.
Pokud nepodáme společnou žádost, tak se na nás
dostane řada nejdříve za deset let. Podáním společné
žádosti se v pořadníku dostaneme do popředí a
budeme mít šanci na zahájení mnohem dříve. Více
o pozemkových úpravách si můžete přečíst na webu
Státního pozemkového úřadu. Na web hornikruty.cz
jsme umístili záložku s informacemi a odkazy na
informační brožury. Můžete si tam stáhnout žádost
o komplexní pozemkové úpravy, pokud jich
potřebujete vytisknout více. Pro každou osobu a
katastrální území je nutné mít jednu žádost.
V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním,
na obecním úřadě v Horních Krutech Vám
pomůžeme a žádost zkontrolujeme.

Z pohledu obce vidím výhodu v tom, že KPÚ vytvoří
síť polních cest, včetně doprovodné zeleně, prvky pro zachování ekologické stability (tůně, biokoridory atd.) a retenční a
protierozní opatření (větrolamy, meze atd.). KPÚ jsou financované státem. Pro zahájení KPÚ je potřeba souhlasu 50% všech
majitelů zemědělských pozemků. Dokončení lze očekávat v řádu let, ale i tak považujeme tento krok za důležitý pro trvale
udržitelný rozvoj území naší obce, který nejspíše ocení až další generace.

Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka

Ukázka pozemkových úprav: Polní cesta Božejov – po realizaci.
Zdroj: www.spucr.cz
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Ohlédnutí za rokem 2019
Nově zvolené vedení obce má za sebou již skoro rok a půl práce. Snažíme se Vás o veškerém dění v obci informovat na zasedáních
zastupitelstva obce. Jsme rádi, když veřejné zasedání navštívíte a sdělíte nám svůj názor, zapojíte se do diskuze a pomůžete nám
v rozhodování. Věřím, že obyvatel, kteří mají zájem o dění v obci, je mnohem více, než kolik se jich zasedání zúčastní. Proto bych
zde ráda shrnula to nejdůležitější, co se za poslední rok událo a jaké akce se chystají.
Největší pozornost jsme věnovali projektu kanalizace a ČOV, který bude snad již brzo ukončen. Bylo nutné najít vhodné pozemky
pro stavbu ČOV a zajistit, že všechny stoky povedou po obecních pozemcích nebo po pozemcích se souhlasem jejich majitelů.
Děkujeme tímto všem, kteří dali souhlas s umístěním kanalizace na svém pozemku. Podařilo se nám bezúplatně převést některé
komunikace ve vlastnictví státu do vlastnictví obce a o dalších pozemcích, které bude nutné zakoupit, se ještě jedná. Jistě jste si
všimli, že na zasedáních zastupitelstva jsme schvalovali velké množství smluv o věcných břemenech a dalších dokumentů s tím
spojených.
Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti této stavby se snažíme omezit finanční výdaje, a pokud je to možné, tak
k financování investic získat prostředky z jiných zdrojů – různých dotací. Takže zatímco v minulosti se investiční výdaje
realizovaly z rozpočtu obce, nyní se vždy snažíme, abychom získali finanční spoluúčast i z jiných zdrojů. Žádostí o dotaci jsme
k dnešnímu dni podali 12. Z toho byly 4 úspěšné, 4 neúspěšné (vždy splnily podmínky daného programu, ale bohužel skončily pod
čarou z důvodu nedostatečné alokace finančních zdrojů). U zbylých 4 stále čekáme na vyhodnocení, tak nám držte palce. Kromě
toho v květnu proběhne hlasování v participativním rozpočtu Středočeského kraje, kam byly podány 3 projekty. Budeme rádi,
pokud nám pomůžete získat finance a budete hlasovat. Podrobnosti si můžete přečíst v následujícím článku.
Díky dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj se nám podařilo obnovit školního hřiště. Na toto hřiště jsme náležitě pyšní
a představujeme Vám jej v samostatném článku. V loňském roce jsme uskutečnili ještě nákup radiostanic pro SDH Horní Kruty
z dotace od Středočeského kraje. Pro letošní rok máme schválenou dotaci na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci hráze a
odbahnění rybníka v Dolních Krutech. Projektová dokumentace je již hotová, čekáme ještě na vyjádření od všech potřebných úřadů
a stavební povolení. Doufáme, že letos budeme moci zažádat o dotaci na samotnou realizaci stavebních prací. Dalším velkým
projektem bude zateplení fasády mateřské školy. Na to jsme získali dotaci od Středočeského kraje. Akce se bude realizovat během
letošních letních prázdnin.
Samozřejmě, že dotační spoluúčast nelze využít na všechny projekty. Některé musí být financovány výhradně z obecního rozpočtu.
V loňském roce mezi největší výdaje patřily: koupě pozemku u bytovek v Horních Krutech (664.000Kč), oprava střechy MŠ
(528.000Kč), nákup traktorové sekačky (423.500Kč) a nové veřejné osvětlení na Březince (175.766Kč).
Pracujeme i na dalších projektech, které by měly přispět k rozvoji naší obce. Jedním z nich je podání žádosti o provedení
komplexních pozemkových úprav. Tato žádost by měla pomoci k tomu, aby zde pozemkové úpravy proběhly co nejdříve, pomohly
zadržování vody v krajině a zajistily i její průchodnost díky komplexní síti polních cest. K zadržování vody v krajině by měl sloužit
i další připravovaný projekt, kterým je projekt na novou vodní nádrž poblíž vodního zdroje pro Horní Kruty – vodní nádrž „Pod
bílými kameny“.
Rozvoj bydlení v obci se snažíme podpořit vznikem nových stavebních parcel v Horních Krutech. Aktuálně se dokončuje projekt
pro vydání územního rozhodnutí na jejich rozdělení a vybudování vodovodních přípojek k jednotlivým parcelám. Obec bude
parcely prodávat až po jejich zasíťování. Z důvodu velkého zájmu o bydlení v obecních bytech jsme podali žádost na dotaci
k vytvoření nového bytu v bytovém domě č.p. 57.
Opravy místních komunikací a chodníků budou probíhat jen v lokalitách, které nebudou dotčeny výstavbou kanalizace. Letos jsme
chtěli požádat o dotaci na opravu komunikací v Újezdci, ale dotační program byl pozastaven, tak doufáme, že se opět otevře příští
rok. Ostatní dotační programy sice otevřené jsou, ale i tak by případná spoluúčast byla nad finanční možnosti obce. To je například
rekonstrukce veřejného osvětlení. Kompletní rekonstrukce by byla bohužel potřeba ve všech vesnicích a tak zatím opravujeme jen
to nejnutnější a uvidíme, jaké budou finanční možnosti obce v dalších letech.
Seznam investičních záměrů je dlouhý a nápadů máme spoustu. Škoda, že rozpočet obce není nafukovací. Dlouhodobým cílem je
vyrovnaný rozpočet. Vzhledem k demografickým křivkám je výhled rozpočtových příjmů nepříznivý, počet trvale žijících obyvatel
se zde postupně snižuje. Snižují se tak i příjmy obce. Obávám se, že bude trvat delší dobu, než opravíme obecní majetek tak, jak
bychom jej opravit chtěli, ale věřím, že nakonec se to povede.
Máme-li zde některé chataře, kteří zde tráví většinu roku, prosím zvažte, zda byste si nemohli změnit trvalé bydliště do naší obce.
Ve velkých městech to ani nepocítí, ale v rozpočtu menší obce je důležitý každý příspěvek za každého občana.
Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka
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Hlasujte pro projekty přihlášené do participativního rozpočtu
Středočeského kraje
Středočeský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 50 milionů Kč, o
kterých budete rozhodovat vy. Uskuteční se ty projekty, které
v každém okrese obdrží nejvyšší počet hlasů.
Také už se těšíte, až skončí zákaz volného pohybu a vrátíme se
zpět k běžnému životu? My moc. Doufáme, že Vás zatím
alespoň potěší 3 projekty, které byly připraveny, aby zlepšily
okolí naší obce.
Hlavní hlasování participativního rozpočtu Středočeského
kraje bude zahájeno 16.5.2020. Projekty si můžete prohlédnout
na adrese: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
V horním menu zvolte Galerie projektů a pokud si vyfiltrujete
projekty dle oblasti – Kolín, uvidíte projekty zařazené do
soutěže v našem okrese. Kromě našich 3 projektů je tam jen
jeden konkurenční. Na okres Kolín jsou vyčleněny 3mil. Kč,
takže máme opravdu velkou šanci, že se projekty uskuteční.
Teď už to bude záležet jen na Vás. Podrobný návod jak hlasovat
uvedeme na webových stránkách obce a určitě uvidíte i výzvu
na facebooku. Hlasovat může každý občan Středočeského
kraje. Pokud se nekamarádíte s internetem, ale chcete hlasovat
pro nové lavičky a koše v naší obci, požádejte děti, vnoučata
nebo souseda a oni Vám určitě poradí, jak na to.
Projekty, pro které můžete hlasovat:
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PŘÍLOHA O ODPADECH

Výzva k třídění odpadu
Letošní rok se ponese ve znamení třídění odpadu. Naše obec se musí připravit na zásadní změny v legislativě a zákaz
skládkování komunálního odpadu od roku 2030.
Obyvatelé tyto změny bohužel pocítí na svých peněženkách. Místní poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu ve výši
600Kč/poplatníka ani z poloviny nepokrývá skutečné náklady, které hradí obec ze svého rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tyto
náklady se v letošním roce i v dalších letech budou navyšovat, nebude mít zastupitelstvo obce asi jiné řešení, než pro další roky
tento poplatek navýšit. Máme celý rok 2020, abychom ovlivnili výši tohoto navýšení. Ve výpočtu je mnoho proměnných, ale když
jej zcela zjednoduším, tak čím více odpadu vytřídíme, tím méně zaplatíme. Proto bych tímto všechny obyvatele chtěla vyzvat k
pečlivému třídění odpadu.

Pro rok 2020 je cílem vytřídit 45% odpadů. 45% odpadů, které neskončí zahrabané na skládce. Odpady, které nebudou čekat pod
zemí na další generace, ale naopak poslouží jako surovina pro další zpracování. Prosím, myslete na to a příští kelímek od jogurtu,
láhev od vína nebo krabici od mléka vhoďte do správného kontejneru.
V současné době zvažujeme různé možnosti, jak bychom mohli třídění odpadů ulehčit a zajistit dostatečnou kapacitu nádob.
Všechny možnosti a varianty byly probrány a diskutovány na minulém zasedání zastupitelstva obce. Na příštím veřejném zasedání
bude zastupitelstvo obce rozhodovat o tom, kterou z prezentovaných variant si vybere a jak bude vypadat budoucnost třídění v naší
obci.
Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka
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Kolik nás stojí odstraňování odpadů?
V návaznosti na výzvu k třídění odpadů bych ráda vysvětlila, jaké je složení výdajů naší obce za odstraňování odpadů. Níže vidíte
graf, který znázorňuje složení výdajů v roce 2018, celkem 707 tis. Kč. Žlutě je znázorněn tříděný odpad, šedou barvou odpad směsný
komunální. První sloupec je poplatek za svoz veškerého separovaného odpadu (bio, papír, sklo, plasty), za což jsme v roce 2018
zaplatili 252 tis. Kč. Za odstranění (tzn. recyklaci a případnou likvidaci) některého tříděného odpadu se bohužel již platí, ale naštěstí
jsou tyto poplatky nižší než odměna za předání
tříděného odpadu k dalšímu zpracování. Za
odstranění tříděného odpadu tedy do obecního
rozpočtu přibylo 39 tis. Kč. Třetí sloupeček
představuje svoz komunálního odpadu, tedy to,
že popeláři každý týden přijedou a odvezou
popelnice od Vašich domů. Za to jsme zaplatili
330 tis. Kč. A poslední sloupec je poplatek za
odstranění směsného komunálního odpadu 164
tis. Kč. To je poplatek za uložení odpadu na
skládce, což je právě ta část výdajů, která bude
v budoucnu při stejném množství odpadu
raketově stoupat.
Naším cílem pro tento rok by mělo být, aby co
nejvíce odpadů skončilo v barevných
kontejnerech na separovaný odpad a naopak co
nejméně v černých popelnicích se směsným
odpadem. Pokud se nám to podaří, pak obdržíme vyšší odměnu za tříděný odpad (druhý sloupec) a naopak za skládkování zaplatíme
méně (čtvrtý sloupec).
Ráda bych zde upozornila i na to, že svoz odpadů, ať již směsných nebo tříděných, je v našich výdajích tou nejvyšší položkou. A to
je také tím důvodem, proč jsme velmi opatrní v navyšování svozů a nových kontejnerů u tříděného odpadu. Až to bude potřeba, tak
kapacity samozřejmě navýšíme, ale náklady na svoz nám ještě více stoupnou. Myslete na to prosím a sešlapávejte poctivě všechny
PET lahve i krabice, ať se nám toho do nádob vejde více. Děláte to nejen pro ostatní, ale hlavně pro sebe.
Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka

10 informací pro občany obcí a města v odpadovém
hospodářství:
Společenská odpovědnost - chování každého občana, který ve své obci či
městě produkuje odpady, má vliv na celkové výsledky odpadového
hospodářství pro všechny občany dané obce či města. Je nutné u odpadového
hospodářství vnímat svou společenskou odpovědnost a hlavně u sebe doma
zajišťovat kvalitní třídění odpadů a minimální využívání černé popelnice na
směsný komunální odpad.
Směsný komunální odpad bude vlivem změn zákona o odpadech podstatně
zdražovat, skládky jako takové budou během 10 let ukončovat svou činnost
tak, jak jí známe dnes, proto je nutné mít co nejméně směsného komunálního
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odpadu v černé popelnici, protože u něj dojde k výraznému nárůstu ceny.
V obcích a městech díky tomu postupně poroste poplatek za odpady, za to ale
nemůže starosta obce či města, je to vývoj daný zákonem o odpadech, tj.
státem.
Růst nákladů - náklady na odpady porostou, nicméně pokud se občané
chovají ohleduplně, mohou podstatně pomoci tím, že odpady maximálně třídí.
Každý občan musí chápat, že do černé popelnice nepatří nic, kromě popela,
hygienických potřeb, živočišných zbytků z kuchyně apod. Veškeré ostatní
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odpady je nutné třídit: plasty, papír, sklo, kovy, BIO, velkoobjemové odpady,
stavební sutě apod.
Do černé popelnice nepatří ani sutě, kameny, ani hlína s kameny ze zahrádky,
bioodpady apod. Pokud je tam občané umísťují, zvyšují tím podstatně
hmotnost směsného komunálního odpadu a tím celkové náklady obce či města,
ve kterém žijí. Zde upozorňujeme zejména na těžké odpady, které lze dnes
snadno recyklovat a občané je mohou odvážet na sběrné dvory nebo využít
přistavení kontejneru.
Čistota - u třídění odpadů se musí přemýšlet. Do nádob na plasty nepatří plné
plastové obaly s tekutinou neznámého původu, do kontejnerů na sklo nepatří
stará záchodová místa, do BIO nepatří kusy betonu. Veškeré příměsi
znehodnotí celý náklad ve voze tak, že ho pak nelze pro účel recyklace použít.
Více náklady nese obec/město, tedy pokud se občané chovají takto,
znehodnotí svým chováním veškeré úsilí celé obce/města.
Velice často někdo vhodí do plastů plnou PET lahev vyjetého oleje/barvy
apod. Tento olej/barva z PET lahve vyteče a znehodnotí veškerý obsah
nákladního vozu. Tento odpad nelze přijmout na třídící linku a musí být
zlikvidován za ohromné náklady. Náklady nese obec, proto se dnes běžně děje,
že posádky vozů svážejících odpad hlídají obsah nádob a případně upozorňují
na toto chování občanů.
Rozumné využití nádob - každá nádoba na odpady má svůj objem. Objem
určuje kapacitu, co se do nádoby objemově vejde. Proto je velice rozumné
všechny odpady, které do nádoby vkládám, vlastní silou objemově zmenšit,
pokud to jejich povaha umožňuje. Papírové krabice lze natrhat, PET lahve lze
sešlápnout apod. Toto chování přináší zejména úsporu v počtu svozů daných
odpadů, tj. může podstatně snížit náklady.
Běžným jevem v obcích a městech je stav, kdy občané diskutují se starosty o
potřebě více svozů odpadů, ale při praktické kontrole se zjistí, že nádoby
v obci jsou plné nesešlápnutých PET lahví, celých krabic apod. Mnohem
snadnější je opravdu se starat o rozumné využití své vlastní nádoby. Při
skutečné potřebě více svozů lze obecní úřad požádat například o pytel, nebo
odvézt odpady na sběrný dvůr.
BIO nepatří do černé popelnice – BIO odpad je svou povahou velice těžký
i objemný. Pokud ho tedy občané dávají v jakémkoli množství do černých
nádob, je bez užitku a za zbytečně vysoké náklady ukládán na skládky. Obec
pak platí velké náklady a zcela zbytečně. BIO odpad patří do hnědých
popelnic, patří do kontejnerů na BIO na sběrném dvoře, patří do domácího či
obecního kompostu, ale nepatří do černé nádoby!
Obce a města se dnes snaží o celoroční svozy BIO odpadu, aby ho občané
mohli již po celý rok dávat do hnědých nádob. Bohužel stále existují občané,
kteří BIO ukládají do komunálního odpadu. Pak rostou celkové náklady obce,
pak porostou náklady každému obyvateli dané obce či města. Přitom je to tak
jednoduché, BIO nepatří do černé nádoby.
Odpad nevoní – nejčastější diskuze o nutnosti vozit odpad častěji, než by bylo
skutečně nutné, je argument, že odpad nevoní. Jedná se obvykle o směsný
komunální odpad, ve kterém je nesprávně příměs BIO odpadu nebo BIO
odpad v hnědé nádobě. Odpady nevonní, to dnes ví i malé dítě, nicméně při
tlaku na vedení obce/města na častější svozy je třeba si uvědomit, že doprava
odpadů a i čehokoli jiného je opravdu drahá záležitost. Ve směsném
komunálním odpadu obvykle nevonní právě BIO odpad, který v něm nemá co
dělat. U hnědých nádob na BIO obvykle postačí nechat pootevřenou nádobu
tak, aby se plynule vypařovala voda a celý objem nádoby větral. Nezajistí to
lepší vůni, ale pomůže to menší pachové zátěži okolí.
Ve směsném komunálním odpadu nejvíce zapáchají BIO odpady z kuchyně a
nezpracované živočišné produkty (kosti, kůže, maso apod.). Ty správně patří
do směsného komunálního odpadu (pokud se v obcí netřídí zvlášť), nicméně je
dobré je do popelnice vložit kvalitně uzavřené v zavázaném pytlíku od masa
nebo jejich původním obalu. Tím lze zajistit menší pachovou zátěž pro okolí.
Samotný pytlík nijak nezvýší hmotnost nádoby ani nebude významně chybět
v recyklačním procesu plastů, tedy zde je jeho znovuvyužití vhodné.
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Nevyrábějte odpad – nejlepší způsob, jak s odpady nakládat, je nevytvářet
je. V dnešní době je tlačeno na výrobce, aby minimalizovali velikost obalů na
svých výrobcích a aby vyráběli odpady z recyklovaných/recyklovatelných
materiálů. Velice podobně se může chovat občan. Dnešní doba nabízí mnoho
variant, jak nevyrábět odpady. Níže uvádíme některé příklady:
Při nákupech používejte více účelové tašky a nekupujte jednoúčelové, které se
po jednom použití stanou odpadem
Nemusíte si kupovat vodu v PET lahvích, pitná voda teče z veřejného
vodovodu a při použití kvalitní filtrační konvice je ještě více nezávadná, dále
lze využívat znovupoužitelné nádoby na vodu a najít si zdroj kvalitní
minerální vody, automat na vodu apod. (navíc je to levnější varianta)
Nekupujte jídlo, které pravidelně vyhazujete, pokud vám pravidelně zbyde
jídlo v kuchyni, zbytečně plýtváte svými náklady a vyrábíte odpad
Pokud máte plnou půdu věcí, které se dříve nebo později stanou odpadem,
nabídněte je například v rámci obce svým sousedům, dejte je na sběrný dvůr
k možnosti dalšímu použití, třeba se najde někdo, kdo je ještě použije pro
jejich původní účel (domácí nábytek, zahradní nábytek, nevyužité zbytky
barev a glazur, zbytky střešních krytin, stavební hmoty apod.)
Podstatnou část nebezpečných odpadů tvoří léky – vracejte je do lékáren,
nevhazujte je do odpadů ani je nepředávejte v rámci svozů nebezpečných
odpadů
Při výměně již nepoužitelných pneumatik se zeptejte v servisu, zdali je zde
nelze ponechat v rámci jejich zpětného odběru (některé autoservisy tuto
možnost nabízí)
Do BIO odpadů není nutné vhazovat rostliny s kořeny obalené substrátem
nebo hlínou, tu lze oklepat a ponechat na zahrádce (rapidně se tím sníží
hmotnost odpadu)
Popel z krbu, kde topíte pouze dřevem, lze dávat do BIO odpadu. Též lze do
BIO dávat popel z kotlů na dřevěné pelety a brikety či surové dřevo (pokud
tam dáváte cokoli jiného, nelze popel do BIO dávat)
PET lahve, které dáváte do plastů, musí být vždy prázdné, tedy zbytky
původních či jiných tekutin v nich být nemají
Pokud chodíte třídit odpady na sběrná hnízda, pokuste kontejnery vždy pečlivě
zavřít. Například papír má ohromnou absorpční schopnost, tedy se rázem
může stát, že odpad podstatně navýší svou hmotnost tím, že nasaje spoustu
dešťové vody (což ho i po nějaké době degraduje pro další recyklaci – začne
hnít)
Pokud vám již děti odrostly, zvažte zaslání hraček v rámci charity do
některého z dětských domovů. Stejně tak lze udělat radost i dětským
oblečením. Třeba ještě udělají ještě několikrát radost, než se stanou odpadem.
Pokud používáte kotel na tuhá paliva, starejte se pečlivě o to, aby docházelo
ke správnému procesu a nevhazujte do kotle nic, co do něj nepatří. Nevhodné
příměsi jen způsobí, že z procesu zbyde více popela, který je odpadem. Navíc
vás budou mít radši vaši sousedé.
Je mnoho způsobů, jak přestat s plýtváním a svým vlastním chováním přispět
ke snižování množství odpadů. Zákony o odpadech v tomto duchu hovoří
jasně, každý by měl při své činnosti co nejvíce předcházet vzniku odpadů. Je
to šetrné k prostředí, ve kterém žijeme a též to může snižovat náklady na
zajištění odpadového hospodářství pro obce a města. V praktickém životě je
to o každém z nás, jak bude přistupovat.
Informujte se a aktivně se věnujte tématu odpadů – v každé obci či městě
se dnes snaží vedení informovat své občany o tom, co je nutné dělat, aby obce
či města vzkvétala, pořádají se úklidy veřejných ploch, lidé se snaží, aby žili
v čistém prostředí. Zapojte se do této aktivity. Lidstvo se zcela jistě blíží do
doby, kdy bude zdravé životní prostředí základem pro lepší život. Pokud se
vám to nezdá a myslíte si, že ono to vždy nějak bude. Ano, bude, nicméně už
je patrné, že pokud chceme, aby tu i další generace znaly čistou vodu a lesy
bez pneumatik, musíme proto už nyní něco dělat. Sezením doma se to nestane,
je to o každém z nás.
Nemusíte se nechat přesvědčit hned, pouze se na tím zkuste zamyslet. Cílem
není v nikom vyvolat vztek. Cílem je, aby si každý prarodič, rodič a občan
uvědomil, že již nemá smysl mluvit o tom, co bylo kdysi. Dnes je mnoho důkazů
o tom, že odpady ničí naše životní prostředí. Je čas věnovat se realitě a zde
jedno, zdali nám je 10 nebo 60 let, v obou případech se můžeme naučit kvalitně
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starat o třídění a takové chování, které způsobí zlepšení současného stavu.
Na elektrozařízení je tu zpětný odběr – elektrozařízení po ukončení své
živostnosti nevhazujte do černých ani jiných popelnic. Odevzdejte je, prosím,
na sběrném dvoře či při svozu těchto odpadů. Bohužel jsou odpady plné
starých varných konvic, mixérů, fénů apod. Tyto odpady lze velice dobře
recyklovat.
Elektrozařízení (velké i malé spotřebiče) lze bezplatně předat na sběrných
dvorech či v kontejnerech (obvykle červené velké kovové kontejnery k tomu
určené). Tyto odpady nepatří ani do plastů, jak si mnoho občanů myslí. Plasty
jsou dnes plné elektrospotřebičů, protože si občané myslí, že pokud mají kryt
s plastů, patří do nich. Není to tak!
Ptejte se – pokud nechápete cokoli z daného „desatera“, stavte se za svým
starostou a přátelsky pohovořte. Starostové či jejich zástupci na dané téma
jsou dnes velice dobře informováni a pomohou vám nejasné body objasnit.

Ing. Tomáš Nehasil

Sběrný dvůr ve Ždánicích

Jaké odpady mohu předat ve
sběrném dvoře?
1) PAPÍR krabice, noviny, letáky, časopisy, knihy, sešity
2) Plasty PET lahve, plastové sáčky, igelity, výrobky z
plastu, obalový polystyren, nápojový karton
3) Sklo – skleněné lahve, střepy, tabulové sklo
4) Plechovky – plechovky od konzerv domácích mazlíčků,
piva, energetických drinků, plechovky od trvanlivých
potravin
5) Objemný odpad – skříně, koberce, lina, matrace, židle,
stoly
6) Jedlé oleje a tuky – oleje z kuchyní

Rádi bychom Vás upozornili na novou možnost likvidace
velkoobjemového a nebezpečného opadu. Jedná se zejména o
domácí spotřebiče, starý nábytek, sedací soupravy,
pneumatiky atd.
Dosud jste měli možnost jej odevzdat 2x ročně na návsích.
Pokud ale zrovna v tento den odpad odevzdat nemůžete,
můžete jej dovézt vždy první sobotu v měsíci do sběrného
dvora NYKOS ve Ždánicích. Pozor! Abyste mohli odpad
bezplatně odevzdat, je nutné předtím navštívit obecní úřad v
Horních Krutech a nechat si potvrdit, že jste poplatníkem v
Horních Krutech a máte řádně uhrazený poplatek za svoz
komunálního odpadu. Více informací naleznete na
internetových
stránkách
obce.

7) Barvy, obaly od barev – zbytky nespotřebovaných barev,
případně prázdné obaly od nich
8) Elektrospotřebiče – nefunkční lednice, mrazáky, televize,
drobné elektro (fény, kulmy, toustovače, mixéry, atd.),
zářivky a baterie

9) Pneumatiky z osobních vozů

Termíny – kdy mohu na
sběrný dvůr dorazit?
02.05.2020
06.06.2020
04.07.2020
01.08.2020
05.09.2020
03.10.2020
07.11.2020
05.12.2020
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Co přesně patří do kterých popelnic?
Třídění odpadu není velká věda, zvládne to každý. Pokud si nejste jistí, zda třídíte správně a kam konkrétní druh odpadu patří,
nebojte se kontaktovat obec. Buď to budeme vědět, nebo to pro Vás zjistíme.
Instrukce pro třídění se mohou lišit dle třídící linky, na kterou odpad míří. Například u nás nejsou speciální oranžové popelnice na
tetra-pak, takže tyto obaly můžete vhazovat do žlutých popelnic na plasty.
NYKOS sestavil přehled nejčastějších odpadů s návodem, do které popelnice patří:

ŽLUTÝ KONTEJNER = PLASTY

MODRÝ KONTEJNER = PAPÍR

sešlápnuté PET včetně víčka

noviny, časopisy

nápojové kartony (tetrapack)

letáky, brožury, katalogy

obalový polystyren (od nového zboží), igelitové sáčky, folie

knihy

plastové obaly od potravin, plastové vaničky

kancelářský papír

plastové obaly od kosmetiky, drogistického zboží

kartonové krabice a lepenka

obaly od CD a DVD

papírové obaly, papírové tašky

tvrdé plasty - hračky, zahradní židle

obaly od vajec, ruličky od toaletního papíru (nebo do
BRKO)

ŠEDÝ KONTEJNER = KOVY

ZELENÝ KONTEJNER = SKLO

plechovky od nápojů a konzerv

lahve a sklenice

kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky

tabulové sklo (nikoli zrcadla, drátěné sklo)

HNĚDÉ KONTEJNERY / NA KOMPOST = BRKO
(Biologicky Rozložitelné Komunální Odpady)
zbytky ovoce a zeleniny
tráva, listí, plevel
květiny, hlína
zbytky pečiva a obilovin
skořápky vajec a ořechů
čajové sáčky, kávová sedlina (lógr)
drobné větve, drcené větve
popel ze dřeva

ČERNÁ POPELNICE = ZBYTKOVÝ ODPAD
Hygienické potřeby
(vložky, pleny, holící strojky, zubní kartáčky, kapesníky)
maso, kosti - zbytky jídel
popel z uhlí
Trus zvířat včetně kočkolitu
sáčky z vysavače
znečištěné obaly, obaly z více materiálů
(obaly od chipsů, másla, kapsle od kávy, plato od léčiv)
dále nevyužitelné oblečení, boty, kabelky

seno, sláma
obaly od vajec, ruličky od toaletního papíru
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