ZPRAVODAJ
Obce Svídnice
a místní části Práčov
číslo 1/2014

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

Čtyři roky volebního období
uplynuly jako voda. Něco se
povedlo, něco ne a hodně toho
zbývá udělat.
Povedla
se
například
komunikace na Háje a na tu
navazující cesta až po
Mrkvičkovi. Významně zde
pomohla i příčná propust, která
brání k vyplavování domků pod
silnicí.
Podařilo se nám
zároveň získat dotaci ze
Státního
fondu
dopravní
infrastruktury. Celková dotace
činila přibližně tři milióny korun,
proto bylo možné vybudovat
v první etapě chodník napříč
obcí a druhá etapa se začne
realizovat v druhém pololetí
letošního
roku.
Osobně
považuji
tuto
akci
za
významnou z hlediska zvýšení
bezpečnosti chodců v naší
obci. Dále se vyměnila okna a
dveře na budově obecního
úřadu a vybudoval se nový
vchod do budovy pošty. Za
přispění hasičů máme také tři
nová parkovací místa u
obecního úřadu. Změnou také
je, že se obec stala již

samostatnou ve věci údržby
zeleně a to díky tomu, že se
zakoupil obecní traktor, jenž je
univerzální i na údržbu
chodníků v zimním období.
Dále bych rád informoval, že
ještě letos se provede oprava
hřbitovní zdi na Práčově a
rekonstrukce branky tak, aby
byla plně funkční. Zároveň u
hřbitova do konce června bude
vybudováno
odpočinkové
posezení.
Co
je
ještě
aktuální;
v současné době intenzivně
jednám se správcem potoka
Okrouhlík Lesy ČR. Jsou
připravovány
práce
na
vyčištění a regulaci průtoku, tak
aby
se
minimalizovalo
nebezpečí povodní zejména
v dolní části obce. Ten mi
přislíbil realizaci takové akce
ještě v letošním roce.
Co se nedaří a stav je nedobrý,
je budova bývalé školy. Vnitřní
část se snažíme udržovat
vlastními silami; vymaluje se,
sem tam něco opravíme a to je
vše. Budovu bude v budoucnu
nezbytně potřeba renovovat.

Zejména se jedná o střechu a
odizolování základů, dále o
zhotovení nových podlah,
výměnu oken a dveří. Bohužel
jsou potřeba peníze vždy na
něco
důležitějšího
a
akutnějšího.
Další bolestí je kanalizační
příkop, který vede přes
zahradu Chrbolkových. Je
otevřený a bude třeba ho
zatrubnit.
Samostatnou kapitolou je pak
naše místní část Práčov. Zde je
nutno provést rekonstrukci
místních komunikací. To vidím
tak na tři etapy. Následně je
nutná úprava návsi, jelikož zde
je úložiště kontejnerů a to není
zrovna vhodný symbol této
části obce. Toto vše je třeba
realizovat co nejdříve.
Rád bych zde také vyzdvihl, že
velkým přínosem pro obec jsou
fungující
společenské
organizace; SDH, fotbalový
klub, sdružení rybářů a Vlčata.
Všem moc díky za upevňování
společenských vztahů.
Co závěrem? - Děkuji členům
zastupitelstva za to, že to se

mnou vydrželi celé volební
období a fungovali pro naši
obec jako tým.

Děkuji všem lidem, kteří mne
podporovali a podporují a všem
přeji touto cestou hodně zdraví.

Žijte v naší obci v pohodě!

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 21. 1. 2014
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – pan Ing.
Melč, Lukáš Trojan
b) navržený program zasedání,
doplněný o bod 4 f)
c) rozpočtové opatření č. 7/2013 –
viz příloha č. 1
d) uzavření smlouvy o plnění

povinné školní docházky v ZŠ
zřizované městem Chrudim na
neinvestiční náklady na žáky
pro školní rok 2014/2015
2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) projednání činnosti výboru
s komise
c) novelu na řízení vlády

č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon
funkce
členům
zastupitelstev s účinností od
1.1.2014
d) směrnici ke schvalování
účetní závěrky obce
3. zamítá:
a) poskytnutí

neinvestičního
příspěvku na činnost Občanské
poradny Farní charity Chrudim
na rok 2014
b) žádost o finanční příspěvek Záchranná
stanice
a
ekocentrum „Pasíčka“

4. odkládá
a) vyhodnocení rozpočtu za rok 2013
ze dne 15. 4. 2014
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – pan
Mrkvička Roman, Janeček Martin

b) navržený program zasedání,
doplněný o bod 8 h)
c) čerpání rozpočtu za rok 2013 –
viz příloha č. 1
d) čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí
rok 2014 – viz příloha č. 2
e) celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2013
včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce
za rok 2013 bez výhrad – viz
příloha č. 3
f) vyhodnocení inventarizace za
rok 2013
g) účetní uzávěrku za rok 2013 –
viz protokol o schvalování účetní
uzávěrky – příloha č. 4
h) rozpočtové opatření 1/2014 –
viz příloha č. 5
i) záměr prodeje p.p.č.232/40,

zahrada v k.ú. Svídnice u
Slatiňan o celkové výměře
162m²
j) záměr prodeje p.p.č.232/40,
zahrada v k.ú. Svídnice u
Slatiňan o celkové výměře 162
m²
k) prodej p.p.č. 231/50, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře
41 m² manželům Ivě a Pavlovi
Koubovým, Svídnice 62
l) nařízení obce Svídnice
1/2014 - Tržní řád
m) zakoupení traktoru John
Deere od firmy Agrometal s.r.o.
Heřmanův Městec na údržbu
veřejných prostranství a zeleně
n) uzavření úvěrové smlouvy s
smlouvy s ČSOB Leasing, a.s.
Praha na splátkový prodej
traktoru John Deere ve výši
778.635Kč

o)
žádost
o
dotaci
z Operačního
programu
životního
prostředí
„Kompostování ve Svídnici“
2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) zprávu o činnosti výboru s
komise
c) vyúčtování XII. plesu obce
Svídnice
3. ukládá:

a) uzavřít úvěrovou smlouvu s
ČSOB Leasing, a.s. Praha na
splátkový prodej traktoru John
Deere ve výši 778.635,- Kč,
zodpovědnou
osobou
stanovuje starostu obce ing.
Romana Kašpara.
3. zamítá:

a) cenovou kalkulaci na
realizaci akce „Zateplení OÚ a
hasičské zbrojnice“
ze dne 24. 6. 2014
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – pan
Trojan Lukáš a Ing. Melč
b) navržený program zasedání,
doplněný o bod 6 j), 6 k)
c) plán práce ZO na II. pololetí
roku 2014
d) rozpočtové opatření č. 2/2014 –
viz příloha č. 1
e) prodej p.p.č. 232/40, zahrada

v k.ú. Svídnice u Slatiňan, o
celkové výměře 162 m²
manželům Víškovým, Tyršova
722, Slatiňany
f) žádost o finanční příspěvek
formou darovací smlouvy MěÚ
Slatiňany na vydání knihy

„Nasavrcké panství“ věnované
působnosti rodu Auespergů ve
výši 1.000Kč
g) žádost o finanční příspěvek
Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR,
Klub Radost Prostějov ve výši
500Kč
h) žádost o mimořádný finanční

příspěvek TJ Svídnice na
opravu větracích oken
v objektu kabin ve výši
10.000Kč
i) žádost o finanční příspěvek

na akci u příležitosti Dne dětí
panu Kopeckému Robertovi,
Liboměřice – Hospoda na hřišti
ve výši 1.000Kč
j) uzavření smlouvy o plnění
povinné školní docházky v ZŠ
Slatiňany pro školní rok
2014/2015 s MěÚ Slatiňany
k) výsledky výběrového řízení
na dodavatele stavby –
„Rekonstrukce a novy chodník
Svídnice – II etapa“
2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení

b) informace
k žádostem o
dotace na rok 2014

b) plány práce výborů a komise
na II. pololetí roku 2014
c) informaci o stavu žádostí
o dotace na rok 2014
d) informaci o umístění a
provozování kontejneru na
oděv, textil a obuv
e) návrh závěrečného účtu
Mikroregionu Chrudimsko za
rok 2013 včetně příloh
f) návrh na využití pozemku
k trávení volného času občanů
Práčov

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

O letních prázdninách
dochází ke změně úředních
hodin! Paní účetní, Renata
Vávrová, bude na obci přes
letní měsíce červenec a
srpen:

V druhém pololetí roku 2 0 1 4
bude ZASTUPITELSTVO OBCE
ZASEDAT v těchto termínech:

9. 9. 2014
7. 10. 2014

Po, ST, Čt, Pá
od 7,00 do 12,00 hodin.
Úterky zůstávají stejné
od 12,00 do 17,00 hodin.

Počínaje měsícem květnem
se přechází na 14cti denní
interval svozu odpadu,
který
bude
probíhat
v lichých týdnech.

Všechna jednání zastupitelstva
jsou veřejná! (Dle zákona
č. 128/200 Sb., o obcích,
obecních zřízeních, ve znění
pozdějších předpisů.)
Konají se vždy od 17:00.
Přijďte a nebojte se vyjádřit své
názory a námitky, zde jistě, než
kdekoliv jinde najdete odpovědi na
připomínky a na to, co vás zajímá
a někdy i štve.

Dne 26. 1. 2014 jsme mezi sebe
přivítali Antonii Kožíškovou, jako
novou občanku obce Svídnice.
Rodičům gratulujeme a Toničce
přejeme, ať je jí na světě hej! :)

Zastupitelstvo obce přijalo Tržní řád – Nařízení obce Svídnice č. 1/2014. Tímto nařízením se stanoví
podmínky pro nabídku a prodej zboží včetně „pochůzkového prodeje“. Je závazný pro celé území obce
Svídnice (včetně místní části Práčov). Mimo jiné toto nařízení zakazuje podomní prodej, pochůzkový
prodej a prodej bez pojízdného zařízení! Celé znění nařízení - viz webové stránky obce nebo je
možno do něho nahlédnout v úřední hodiny na obecním úřadě.

Změna úředních hodin

Novinka v třídění odpadu!

České pošty od 1. 6. 2014

Do hnízda na tříděný odpad za
prodejnou Jednoty bude
umístěn

PO

12,30 – 16,00 hodin

ÚT

08,00 – 09,00 hodin

ST

12,30 – 16,00 hodin

ČT

12,30 – 16,00 hodin

PÁ

08,00 – 11,30 hodin

kontejner na textil, oděv a
obuv.

Webové stránky obce byly
rozšířeny o novou sekci
– Akce v okolí –
kde máte možnost sledovat
kulturní a společenské akce
nejen v obci, ale i v jejím okolí!

Do tohoto kontejneru bude
možno vhazovat použité výše
uvedené komodity. Tyto budou
dále tříděny a využívány pro
charitativní účely.

ÚSPĚCHY, PÁDY, AKTIVITY,…
Sdružení a zájmové organizace podporují kulturní i sportovní dění u nás v obci. Už několikrát nám ukázaly, že
umí zorganizovat skvělé akce. Co od nich můžeme čekat o prázdninách? Co se dělo, děje a bude dít ve Svídnici
v roce 2014? Podívejme se na úspěchy, pády a aktivity za poslední půlrok. A nezapomeňte, že každý z nás má
příležitost se aktivně zapojit! Buďme kreativní!

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
RYBNÍK V LUKÁCH
Za Občanské sdružení Rybník
v Lukách nám článek opět poskytl
jeho předseda Michal Vošvrda…

Rybářské závody 2014
V sobotu 26. 4. 2014 se konaly
na obecním rybníce tradiční
rybářské závody. I přes
souběh
závodů
v tomto
termínu na více lokalitách byla
účast obdobná, jako při
předešlých
soutěžích
–
prezentovalo se 18 dospělých
a 12 dětí. S ohledem na
mírnou zimu a velmi krátký
zámrz rybníka jsme byli plni
očekávání, jak bude rybám
chutnat předložená návnada a
v jaké kondici budou ulovení
kapři. Rybám se tentokrát
z vody moc nechtělo – bylo

uloveno osmnáct kaprů, jeden
candát a 30 kusů dalších ryb.
Bodování úlovků zůstalo bez
změny; kapr a candát byl
oceněn 1 bodem za každý
centimetr délky, ostatní ryby 5
body za každý ulovený kus.
V kategorii dospělých zvítězil
pan Miloš Ducháček z Trhové
Kamenice, který nasbíral 301
bodů za 7 kaprů (z 18 celkově
při závodech ulovených). Na
druhém místě se umístil pan
Martin Paulus z Licibořic s 99
body a na třetím místě jediná
žena, která se závodů
zúčastnila,
paní
Simona
Jiránková,
s 89
body.
Z domácích
rybářů
byl
nejúspěšnější pan Jaroslav
Kopecký, který se umístil na
osmém místě.
Kategorie mládeže měla již
tradičního vítěze Lukáše
Makeše
z Lukavice
s náchytem 51 bodů. V těsném

závěsu za ním se na druhém
místě umístil domácí Patrik
Jedlička s 41 body a jen o
kousek na třetím místě Tadeáš
Vilček z Orle se 40 body.
Děkujeme všem za účast i
podporu při pořádání závodů a
těšíme se na shledanou při
další akci u obecního rybníka.

Plány
Připravujeme již tradiční akci
„Loučení
s prázdninami“,
v rámci které budou moci děti
poměřit své síly, utkat se v
dovednostních soutěžích o
ceny a hlavně si společně užít
hezké odpoledne. Na akci
zveme děti ze Svídnice i okolí
a to včetně jejich rodičů i
prarodičů. Detaily akce včas
zveřejníme.
(za výbor OS Rybník v Lukách
Michal Vošvrda)

SPOZ

TJ SVÍDNICE

SPOZ dále pokračuje v předávání
dárkových balíčků k významným
životním jubileím.

Bilance a poděkování napsal Ing.
Roman Kašpar – člen výboru TJ.

XII. ples obce Svídnice

TJ Svídnice
kolem dokola

Nový rok jsme zahájili
pořádáním již tradičního XII.
ročníku obecního plesu. Tento
ročník byl ovšem v něčem
výjimečný. Po několika letech
byl pořádán u nás v obci.
Touto cestou bychom tedy
chtěli poděkovat majitelům
„Hospody u Chrbolků“ za
příjemné prostředí a skvělou
obsluhu.

Divadelní představení
Praha
V první polovině roku se naši
občané vydali spolu s námi na
divadelní představení „Kutloch
aneb i muži mají své dny“ do
pražského divadla Studio DVA.
Černá komedie plná ironie o
těžkém
údělu
muže
v současném světě mnohé
zúčastněné pobavila a tak
doufáme,
že
většině
zpříjemnila květnové všední
odpoledne.

Termín vydání zpravodaje je
již akutní, jelikož se čekalo na
příspěvek TJ Svídnice a on
nedošel, tak si dovolím malou
glosu. Fotbalisté dělají různé
radosti, ale i starosti. Mužstvo
žáků dělá radost už jen proto,
že si kluci zahrají fotbal. Dík
všem rodičům a trenérům.
Muži se nám zachránili na
poslední chvíli a bylo to
útrpné… Tak mnoho úspěchů
do nové sezóny! Největší
radosti a největšího triumfu
v historii TJ Svídnice dosáhli
naši dorostenci, kteří si
vykopali postup! Děkujeme
těm, jenž se podíleli na tak
skvělém úspěchu. Výbor Vám
všem přeje hezké prázdniny,
příjemnou dovolenou a přijďte
na fotbal. O prázdninách
hrajeme pohár!
(za výbor TJ Svídnice Ing. Roman
Kašpar)

ZOO Jihlava
Tak jako každý rok u
příležitosti Dne dětí jsme se
vydali na výlet. Tentokráte do
ZOO Jihlava. Počasí nám
přálo a den strávený mezi
zvířátky potěšil nejen děti, ale i
jejich doprovod. A tak každý si
měl
možnost
v horkém
sobotním dopoledni najít a
potěšit se s tím svým
oblíbeným zvířátkem a strávit
tak příjemné chvíle se svými
dětmi, vnoučaty či jen tak
pokoukat.
(za SPOZ Bc. Jana Novotná)

VLČATA

Jones i sedmero
A je to tu! Další letní prázdniny
jsou před námi a my končíme
skvělou celoroční hru Indiana
Jones a chrám zkázy. Celkem
jsme
prošli
s Indianem
Jonesem 10 zábavných etap.
Během celého školního roku
jsme také postupně viděli celý
film, kde na každou ukázku
navazovala etapa – jezdili
jsme na slonech, vozili se ve
vozíku, bojovali s nepřítelem,

hledali ztracené posvátné
kameny, pili jsme krev bohyně
Kálí, hledali chodbu do
podzemí, sledovali obřad
bohyně, padali jsme z letadla a
spoustu dalšího.
Kromě etap jsme také plnili
body do sedmera – poznávali
jsme zvířata, stříleli ze
vzduchovky, z luku, šplhali
jsme, skákali do dálky nebo
poznávali ohně. V plnění
sedmera budeme pokračovat
ještě příští rok, pak bude velké
vyhodnocení mezi všemi
oddíly.

Polední letošní schůzka
Během celého roku děti sbíraly
biče, které si lepily na
vyrobené destičky. Poslední
schůzka
bude
velké
vyhodnocení a každý dostane
na památku něco pěkného.
Celoroční spolupráci s dětmi
zakončíme přenocováním na
Strádově nebo na Zemjance.
Večer
opečeme
buřty,
zazpíváme
si
písničky
s kytarou a možná bude i
noční hra. No, a kdyby bylo
deštivo, nebo velké chladno?
Zůstaneme
v klubovně,
zatopíme
v kamnech
a
přespíme tady.

V srpnu na tábor
Začátkem srpna nás čeká
deseti denní tábor v Libici nad
Doubravou.
Tábor
bude
v duchu čtyř ročních období.
Zahrajeme si nějaké zimní hry
a možná budeme jezdit na
lyžích, v létě se budeme
opalovat na pláži, na podzim
budeme lovit zvěř a na jaře…
nechte se překvapit. :) Na
tábor jedou téměř všechny
děti, které přes rok chodily na
schůzky a všichni vedoucí.

Určitě nás čeká spousta
dobrodružství a zábavy!
A to je pro letošní školní rok od
nás vše. Přejeme Vám všem
krásné prázdniny a po
prázdninách ahoj!
(Pavlína Hajzlová, vedoucí oddílu
Svišti-Svídnice za SDO Vlčata RL
Veronika Netolická, vedoucí,
David Netolický, instruktor)

Milanův fejeton
SDH SVÍDNICE
Sbor dobrovolných hasičů obce
Svídnice
je
jednou
z nejaktivnějších organizací u
nás. Její činnost je neutuchající,
avšak jistě náročná. Akce
většinou cyklické, avšak vždy
s originálními obměnami. Hasiči
tu byli, jsou a budou, o tom
nepochybujme. A co chystají na
léto? To se jistě včas dozvíme.
Nyní za výbor SDH Svídnice
několik
slov
od
Milana
Netolického – předsedy našich
hasičů…

Co jsme jako SDH udělali vědí
všichni, a co uděláme, tak vědí
všichni dříve, než výbor SDH
navrhne a schválí. Nemám víc,
co občanům Svídnice sdělit.
Snad jenom poděkování
"dolní Svídnici", která nám
velmi přispěla při sběru
kovového odpadu.
- - - DĚKUJI
Informace o činnosti spolků
najdete na internetových
stránkách obce Svídnice. O
aktuálních informacích bude
informovat obecní úřad
místním rozhlasem.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Jsou
tu
prázdniny!!!
Jabadabadů!
Čao,
děti,
přejeme vám ty nejskvělejší
prázdniny! Až budete mít
dlouhou chvíli, vlakem třeba na
výlet, zkuste vyluštit naši
tajenku
nebo
vybarvit
plachetnici! ;) Mějte se
parádně!

.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti leden - červen 2014:
půlstoletí oslavili…

šedesátiny oslavil…

Edr Miroslav, Svídnice
Urbanová Jana, Svídnice
Cachová Valeria, Svídnice
Petříková Renáta, Svídnice
Janečková Marie, Práčov

Roztočil Miroslav, Svídnice
Kučerová Eva, Svídnice
Chotěnovský Aleš, Svídnice
Kouba Josef, Svídnice
Starý Jaroslav, Svídnice
Louvarová Danuše, Svídnice

pětašedesátiny oslavili…

Šebek Josef, Práčov
Kacafírek Jiří, Svídnice
Kouba Jiří, Svídnice
Kopecký Jaroslav, Svídnice
Chrbolka František, Svídnice

pětasedmdesátiny oslavili…

Strouhalová Zdeňka, Svídnice
Švadlenková Marie, Svídnice
osmdesátiny oslavili…

Strouhal František, Svídnice
Doucková Marie, Svídnice
pětaosmdesátiny oslavili…

Doucek Adolf, Svídnice
Šťovíček Jaroslav, Svídnice
Všem oslavencům ještě
jednou gratulujeme a
přejeme především pevné
zdraví!

Přistěhovali se

Odstěhovali se

Narodili se

Nykl Lukáš, Svídnice
Nyklová Zuzana, Svídnice
Nyklová Zaira, Svídnice
Opočenská Kateřina, Svídnice
Opočenský Petr, Svídnice
Opočenský Štěpán, Svídnice
Petrus Radek, Svídnice
Pikna Miloš, Svídnice
Skálová Vladimíra, Svídnice
Strejček Tomáš, Svídnice
Teplá Martina, Svídnice
Vítková Martina, Svídnice

Teplá Zdeňka, Svídnice
Sedlák Lubor, Svídnice
Sýkorová Hana, Svídnice
Sýkorová Hana ml., Svídnice
Roztočil Miroslav, Svídnice

Trojanová Ema, Svídnice
Sokol Martin, Práčov
Kusá Karolína, Svídnice

Zemřeli
Šťovíček Milan, Svídnice
Rek Stanislav, Práčov

Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 17. 6. 2014 ………………….…. 447 obyvatel
-

V místní části Práčov žije …………………………………………………….… 47 obyvatel
z toho 4 děti ve věku do patnácti let.
Obec Svídnice má …………………………………………………………….. 400 obyvatel
z čehož je 60 dětí ve věku do patnácti let.

Případné podněty, náměty, připomínky souhlasné či nesouhlasné do našeho zpravodaje (možno umístit na naše stránky bezplatně i soukromou inzerci občanů
trvale hlášených v obci Svídnice a Práčov), lze sdělit písemnou formou na adresu OÚ Svídnice nebo na e-mail obce: zpravodajsvidnice@seznam.cz
Zpravodaj Obce Svídnice vydává OÚ Svídnice, 538 24 Svídnice 99, tel.469 670 287; http://www.obecsvidnice.cz.
Redakce: SPOZ OÚ Svídnice (Bc. Barbora Kašparová). Tato tiskovina neprošla jazykovou úpravou. Číslo registrace MK ČR E 15213. Zdarma.

NABÍDKA KURZU ANGLICKÉ KONVERZACE
Nabídka kurzu anglické konverzace, která bude probíhat v případě dostatečného množství zájemců
v sousední obci Lukavice.
V případě zájmu o kurz se můžete hlásit na tel.č. 777 670 670 Bc. Dagmar Krčilová
Zde vám budou sděleny bližší informace o datu zahájení kurzu.
Dobrý den,
jmenuji se David Works, jsem z USA a je mi 57 let. Českou republiku znám již od roku 1993. Žil jsem zde na
mnoha místech a v současné době žiji a pracuji v Hlinsku v Čechách. Moc se mi tady líbí, lidé jsou zde přívětiví a já
bych zde velmi rád našel přátele. To, co mohu nabídnout je možnost konverzace v anglickém jazyce. Budu vám
rád vyprávět o kraji, ze kterého pocházím a na oplátku bych se chtěl dozvědět více o vás a vaší zemi. Možná byste
mi mohli pomoci se základní znalostí jazyka českého. Pokud jde o dorozumívání se a vysvětlování v anglickém
jazyce, dokáži být velmi otevřený a trpělivý. Navrhuji scházet se v rámci kurzu anglické konverzace jednou měsíčně
kdekoliv , kde to bude možné: ve škole, v kavárně, v restauraci u kávy nebo u piva. Chtěl bych si povídat s
kýmkoliv, kdo o to projeví to zájem. Mohou to být tedy mladí lidé, studenti nebo i starší pracující lidé. Ideální počet
zájemců ve skupině je deset osob, ale nebráním se většímu počtu zájemců. Za dobrovolně poskytnuté hodiny
konverzace nežádám peníze. Odměnou mi bude seznámení se s novými lidmi a možnost nalézt zde přátele
a dozvědět se něco zajímavého o České republice.

INFORMACE K SBĚRNÉMU BOXU NA ODĚV, TEXTIL A OBUV
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako směsný
odpad. Těžko se pro něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky
schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné použití. A to v míře maximální.
Jak u nás doma tak i v zahraničí společnost REVENGE, a.s. rozmísťuje kontejnery na sběr obuvi a textilu. Hlavní
cíl je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu v řádu
mnoha procent. Společnost REVENGE a.s. touto službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému
občanovi, jak se podílet na snižování odpadového znečištění našeho okolí a to bez dodatečných finančních
požadavků na veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na
skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.
Každý den se v moderním, třídícím závodě v Boskovicích zabývá 150 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním
a zpracováním šatstva i bot, a dalších přibližně 100 míst je navázáno v partnerských organizacích. Zpracuje se 500
až 600 tun měsíčně. Z této hromady se podaří větší část oblečení zachránit tak, aby mohlo posloužit svému
původnímu účelu, zbývající třetina se zpracuje pro průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který
se energeticky zhodnocuje. Přirozenou součástí práce s oděvy je i využívání takto sesbíraného oblečení v
neziskových projektech se společnostmi jako jsou: ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC, MOMENT OSTRAVA, ČČK a
další.
Do kontejneru patří
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRADLA,
PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ atd.

Do kontejneru nepatří?
ODĚV, OBUV, TEXTIL MOKRÝ, PLESNIVÝ, ZNEČIŠTĚNÝ ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ
USTŘIŽKY LÁTEK
Vložením Vašeho šatstva do té správné bedny vykonáte další krok na cestě správným směrem :o)
KONTEJNER JE UMÍSTĚN V HNIZDĚ ZA PRODEJNOU JEDNOTY VE SVÍDNICI.

