Homolsk˘
28. ROâNÍK

•

I V. â T V R T L E T Í 2 0 2 0 ( v y d á n o v ú n o r u 2 0 2 1 )

•

âÍSLO 104

V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

VáÏení spoluobãané,
b˘vá zvykem provést na konci roku takové malé ohlédnutí
a seznámit obãany obce s tím, co se v na‰í obci v prÛbûhu roku
událo, které plánované akce byly realizovány, a které z rÛzn˘ch
dÛvodÛ nevy‰ly.
Na konci roku 2019, tak jako kaÏd˘ rok, zastupitelstvo obce projednávalo návrh rozpoãtu na rok následující. Nebylo to jednoduché,
jelikoÏ se schvaloval rozpoãet schodkov˘. V minulém období byly
rozpoãty vÏdy schvalovány jako vyrovnané. TakÏe obhájit plánovan˘ schodek ve v˘‰i 5 721 000 Kã vyÏadovalo pﬁedloÏení jednoznaãn˘ch dokladÛ a argumentací. Jako pﬁíklad uvedu skuteãnost, Ïe pﬁi
stavbû rozpoãtu nemÛÏete do pﬁíjmové ãásti zahrnout dotace a pﬁíspûvky, které jsou nenárokové a do rozpoãtu se mÛÏou zapojit aÏ po
jejich proplacení.
Jak urãitû víte, skuteãnost roku 2020 probíhala naprosto jinak.
Pandemie COVID zapﬁíãinila, Ïe vláda zmûnila pravidla RUD (rozpoãtového urãení daní), coÏ mûlo za následek sníÏení pﬁíjmové ãásti
rozpoãtu. Navíc nebyla, tak jako kaÏd˘ rok, vyhlá‰ena oãekávaná
dotaãní v˘zva od Ministerstva pro místní rozvoj na opravy místních
komunikací a tím pádem nedo‰lo k realizaci jedné ze dvou finanãnû
nákladn˘ch a plánovan˘ch akcí pro rok 2020. Jednalo se o akci
s názvem „Rekonstrukce komunikace Bláhov“. Z podobn˘ch dÛvodÛ nedo‰lo ani k realizaci druhé akce s názvem „Oprava stﬁechy na
budovû b˘valé ‰koly v Homoli u Panny“. Tímto se schodek sníÏil
hned o 3 000 000 Kã, plánovan˘ch na „Rekonstrukci komunikace
Bláhov“ a o 900 000 Kã plánovan˘ch na „Opravu stﬁechy na budovû b˘valé ‰koly v Homoli u Panny“. Realizace obou akcí byla pﬁesunuta do roku 2021.
Nejvût‰í náklady ov‰em opût pﬁedstavovaly a stále pﬁedstavují
na‰e obecní lesy, které jsou suÏovány suchem, hlodavci a kÛrovcem. Náklady na rekonstrukci porostu po kalamitách byly plánovány
pro rok 2020 ve v˘‰i 3 400 000 Kã a pﬁíjmy byly naplánovány ve v˘‰i
600 000 Kã. To pﬁedstavovalo schodek ve v˘‰i 2 800 000 Kã. Skuteãnost byla nakonec pﬁíznivûj‰í. Náklady ve v˘‰i 2 186 000 Kã a pﬁíjmy 834 000 Kã pﬁedstavují schodek 1 352 000 Kã. Navíc stát i Kraj
pomáhají postiÏen˘m obcím kompenzovat náklady za tûÏbu a obnovu holin formou vyhla‰ování akcí finanãních pﬁíspûvkÛ na tûÏbu
dﬁeva, nákup sazenic, asanaci vytûÏeného dﬁeva, pﬁibliÏování, v˘robu oplocenek aj. Celková v˘‰e pﬁiznan˘ch finanãních prostﬁedkÛ
na‰í obci pro rok 2020 ãinila 1 200 000 Kã. TakÏe ztráta v lesním
hospodáﬁství se v roce 2020 smrskla na 152 000 Kã. V tomto pﬁípadû musím zdÛraznit, Ïe získané finanãní prostﬁedky jsou v˘sledkem
ãinnosti odborného lesního hospodáﬁe Ing. Jindﬁicha Pávka, kter˘
„hlídá“ vypsání nov˘ch dotací a pﬁíspûvkÛ a v pﬁípadû, Ïe se vztahují
na na‰e lesy, zaji‰Èuje administrativní zpracování od podání Ïádosti
aÏ do vyplacení pﬁíspûvku.
Rozpoãet roku 2020 nakonec skonãil pﬁebytkem ve v˘‰i 2 230 000
Kã oproti pÛvodnû plánovanému schodku rozpoãtu 5 721 000 Kã.
A co se vlastnû podaﬁilo zrealizovat? Vybudovalo se multifunkãní
dûtské hﬁi‰tû ve Lhotû pod Pannou, zajistila se organizace a spolufinancování v˘mûny zdrojÛ tepla u tﬁí rodinn˘ch domÛ za tepelná
ãerpadla v rámci v˘zvy Státního fondu Ïivotního prostﬁedí. Provedla
se komplexní rekonstrukce zastaralé a doÏilé elektroinstalace
u ‰esti bytÛ v bytovém domû ãp. 47 na základû revizní zprávy o havarijním stavu. Dal‰í ãinnost byla zamûﬁena na pﬁípravné práce pro

akce, které budou realizovány v roce 2021. U akce „Rekonstrukce
komunikace Bláhov“ byla zpracována projektová dokumentace, probíhá ﬁízení ohlednû stavebního povolení, v závûru roku byla zaslána
a registrována na Ministerstvu pro místní rozvoj Ïádost o poskytnutí dotace, pﬁipravují se materiály k vyvû‰ení v˘zvy na portál zadavatele a jsou pﬁipraveny podklady k vlastnímu v˘bûrovému ﬁízení na
dodavatele stavby. Dal‰í akcí je instalace tepelného ãerpadla a rekonstrukce topného systému u bytového domu ãp. 48. Na tuto akci
je zpracovaná projektová dokumentace, byl proveden energetick˘
audit, probíhá jednání se stavebním úﬁadem a zpracovávají se podklady pro podání Ïádosti o dotaci.
TakÏe pro rok 2021 máme rozpracované akce, které budou v porovnání s tûmito dvûma doplnûny nûkolika ménû nákladn˘mi akcemi jako napﬁ. dokonãení rekonstrukce elektroinstalace u zb˘vajících
4 bytÛ v bytovém domû ãp. 47, realizace akce „Homole kompostuje!“, v˘roba a instalace informaãních turistick˘ch cedulí do v‰ech
místních ãástí, oprava KﬁíÏe na obecním hﬁbitovû a BoÏích muk
v Dolní Lhotû pod Pannou „Samota“, umístûn˘ch po pravé stranû
hlavní komunikace smûr Velké Bﬁezno.
Kromû v˘‰e uveden˘ch zásadních akcí roku 2021 musím zmínit
sloÏitá jednání s âeskou dominikánskou provincií ohlednû pozemku
tzv. „Bendovny“, která se ch˘lí ke zdárnému závûru a dále o soudním projednávání nárokÛ DominikánÛ na pozemky v k. ú. Homole
u Panny. Pevnû vûﬁím, Ïe tyto dva pﬁípady budou v roce 2021 ukonãeny.
PrÛbûh roku 2020 byl znaãnû ovlivnûn pandemií COVID a byl
proto sloÏit˘ z hlediska skladby a plnûní rozpoãtu obce. Ale pﬁesto
mÛÏu konstatovat, Ïe nedo‰lo k nûjakému zásadnímu odklonu od
plánovan˘ch akcí, a Ïe se podaﬁí v roce 2021 získat dostatek finanãních prostﬁedkÛ formou dotací a pﬁíspûvkÛ a tím pádem zahájit
pﬁípravné práce u dal‰ích akcí obsaÏen˘ch v programu rozvoje
obce. Pokud tedy zaregistrujete, Ïe obec investuje, tím spí‰e
v rámci dotací, nemÛÏe b˘t v Ïádném pﬁípadû zadluÏena.
Ráda bych nám v‰em spoleãnû v novém roce 2021 popﬁála
hodnû sil se zvládáním celkové situace ohlednû COVID-19, abychom v této nároãné a pro v‰echny nezvyklé situaci, vyÏadující
hodnû energie a sil, hlavnû tûch psychick˘ch, neklesali na mysli
a doufali v lep‰í zítﬁky stejnû tak, jako v nû vûﬁím i já.
Za celé vedení obce Dagmar MuÏíková a Ilona Opli‰tilová

Jsme v polovinû na‰eho
volebního období

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ OBNOVA BOÎÍCH MUK

Aãkoli nûkteré vûci zaznûly jiÏ v úvodním slovu, toto období roku se hodí k rekapitulaci a tak bychom rádi shrnuli v‰e,
ãeho se bûhem první poloviny na‰eho
volebního období podaﬁilo dosáhnout.

■ v˘sadba keﬁÛ pﬁed bytovkou
■ nové autobusové zastávky
■ opravené pﬁístﬁe‰ky na popelnice, nové

■ fini‰ující jednání ohlednû Bendovny
■ fini‰ující soudní jednání s âDP ohlednû

■ doãasná oprava cesty v ByÀovû
■ tepelná ãerpadla pro tﬁi rodiny díky Kotlí-

kvûtináãe v místních ãástech
■ roz‰íﬁení tﬁídûného odpadu o nádoby na

plasty

■
■

■
■
■
■
■

vlastnictví pozemkÛ za pﬁispûní svûdkÛ
(rádi bychom touto cestou podûkovali
v‰em místním obãanÛm, kteﬁí se na jednání podíleli). Poslední soudní líãení
s rozhodnutím nás ãeká v únoru, o v˘sledku budeme informovat.
oprava cesty na Li‰kovû
Odvlhãení budovy OÚ firmou Sládek do‰lo ke svedení a odãerpání vody ze zatopeného sklepa s minimem nákladÛ
tepelné ãerpadlo na OÚ
nov˘ traktÛrek
elektroinstalace v ‰esti bytech bytovky
ã.p. 48
zbudování dûtského hﬁi‰tû ve Lhotû pod
Pannou
oprava boÏích muk ve dvou místních ãástech

kové dotaci SFÎP
Jaké dal‰í plány máme na
následující rok?
■ oprava cesty v Bláhovû
■ jednání o odkupu fary
■ tepelné ãerpadlo v bytovce ã. p. 48
■ zbudování altánkÛ v Homoli a ve Lhotû
■ poﬁízení venkovního stolu na ping pong
v Homoli u Panny
■ dokonãení akce Kompostéry
■ oprava boÏích muk - hﬁbitov a Lhota Samota
■ v˘sadba lipové aleje
■ informaãní turistické cedule s pﬁehlednou
mapou v kaÏdé místní ãásti
■ pﬁípravné práce na akci „Multifunkãní budova Homole u Panny“ (b˘valá ‰kola)

Chystáme se na renovaci boÏích muk
v Homoli u Panny, stojící na „kﬁiÏovatce“
cest na ¤epãici a do Gebiny. Muka jsou ãástûãnû zasypána zeminou, je tﬁeba provést
opatrné odkopání okolní zeminy pod fundament a následné celkové oãi‰tûní od mechu,
povrchov˘ch neãistot a hlíny. Poté dojde
k plastické rekonstrukci a retu‰i vãetnû spárování, fixaci a hydrofobizaci.
Po dokonãení celkové renovace budou
muka opût osázena vhodn˘mi rostlinami.
Îádáme proto v‰echny obãany, aby sem
v tuto chvíli nic nevysazovali. Dûkujeme.
■ KNIHY DO „KNIHOVNY“

Rádi bychom touto cestou podûkovali
v‰em dal‰ím dárcÛm knih, díky nimÏ se
na‰e obecní knihovna zaãíná zdárnû rozrÛstat.
■ PRO¤EZ PAMÁTN¯CH STROMÒ

Na základû Ïádosti místního obãana jsme
kontaktovali pracovi‰tû CHKO a domluvili
proﬁez památn˘ch stromÛ. K proﬁezu do‰lo
zaãátkem listopadu.
Smutnou zprávou je, Ïe v lese nad Hostincem u HoráãkÛ do‰lo k úhynu památné
borovice, proto musíme poÏádat CHKO
o posudek, pﬁípadné sejmutí ochrany a následné pokácení.

Osvûtlení kapliãek

Vánoãní v˘zdoba v Homoli u Panny

Vzhledem k situaci s pandemií, která nám v‰em znaãnû
komplikuje Ïivot, nemohlo v leto‰ním roce probûhnou klasické rozsvûcení vánoãního stromu, proto jsme z této akce
zajistili alespoÀ Ïivé vysílání na facebooku a touto cestou
popﬁáli v‰em spoluobãanÛm klidné proÏití adventu.
V návaznosti na vánoãní svátky jsme také nechali dozdobit budovu obecního úﬁadu a velkou novinkou konce
loÀského roku bylo ozdobení kapliãek v Doubravicích a na
Bláhovû, obû dominanty dostaly decentní osvûtlení. VáÏíme si v‰ech pozitivních reakcí a tû‰í nás, Ïe nûkteﬁí obãané umí osobnû pochválit a podûkovat.
V této souvislosti jsme byly poÏádány o vnitﬁní osvûtlení
kapliãky na Bláhovû. Budeme se snaÏit v‰e vyﬁe‰it v co
nejkrat‰ím ãasovém termínu.

Podûkování
Rádi bychom touto cestou podûkovali dobr˘m
du‰ím, které nám pomáhají a ‰etﬁí obci nejen ãas,
ale i peníze. Jmenovitû dûkujeme panu Josefu
MuÏíkovi, kter˘ dohlíÏí na bezchybn˘ chod na‰ich
kostelních hodin a v pﬁípadû potﬁeby provádí jejich
opravu, seﬁízení a dohlíÏí i na to, aby byly stále
osvûtlené.
Podûkování za opravu vchodov˘ch dveﬁí v bytovce ãp. 48. patﬁí opût panu Josefu MuÏikovi a také
Martinu MuÏíkovi.
A velké díky putuje i za panem Milanem Pilníkem,
kter˘ se ujal úklidu snûhu pﬁed bytovkou ãp. 48.
V pﬁípadû snûhové nadílky, si váÏíme kaÏdé pomoci, k tomu je v kaÏdé bytovce pﬁipraveno hrablo
a ko‰tû.
2 • 2020 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

Dûtské hﬁi‰tû ve Lhotû pod Pannou
Firma Tewiko, která vyhrála v˘bûrové ﬁízení na zbudování dûtského hﬁi‰tû ve Lhotû pod Pannou, nám jiÏ hﬁi‰tû oficiálnû pﬁedala.
Máme radost, Ïe se nám podaﬁilo tuto akci zrealizovat a mohli jsme
dûtem vytvoﬁit zábavné místo pro trávení volného ãasu. Ty byly tak
nedoãkavé, Ïe jsme je museli bûhem realizace nûkolikrát s tûÏk˘m
srdcem vyhánût ze hﬁi‰tû.
Rádi bychom uspoﬁádali „kolaudaci“, abychom se v‰ichni mohli
sejít, ale s ohledem na situaci kolem COVID-19 bohuÏel v tuto chvíli nemÛÏeme plánovat konkrétní termín. Pokud se situace zmûní
(a v‰ichni doufáme, Ïe to bude brzy), informaci o setkání ode‰leme
formou sms prostﬁednictvím Mobilního rozhlasu.

Kompostéry obãanÛm obce
UÏ jsme informovali, Ïe obec získala dotaci od Krajského úﬁadu Ústeckého kraje na poﬁízení kompostérÛ. V˘bûrové ﬁízení vyhrála firma MEVA -TEC, která nám jiÏ
kompostéry dodala. Na únorovém zasedání se bude
projednávat návrh smlouvy o zápÛjãce mezi obcí a obãanem a po jejím schválení se budou kompostéry pÛjãovat lidem,
pﬁedev‰ím tûm, kteﬁí projevili zájem v anketû. Vzhledem k tomu, Ïe
se kompostér nedostane na v‰echny obãany, bude v kaÏdé místní
ãásti k dispozici jeden velk˘ kompostér, pﬁístupn˘ právû tûm, kteﬁí
nebudou mít svÛj.
Dal‰í informace a podrobnosti budou zveﬁejnûny na webov˘ch
stránkách obce, facebooku a pomocí Mobilního rozhlasu.

PÛlnoãní m‰e u kapliãky v Bláhovû
Místní obyvatelé se spoleãnû domluvili a 24. 12. 2020, od 22 hodin uspoﬁádali pÛlnoãní
m‰i u tamní kapliãky. Aãkoli se zpoãátku jednalo o zcela spontánní akci, rádi by z ní do budoucna udûlali tradici. Za poskytnutí fotografií dûkujeme paní Pubalové.

Naplánované kulturní akce se odvíjí od situace s pandemií
Jsme rádi, Ïe se i pﬁes nouzov˘ stav, kter˘ po vût‰í ãást roku 2020
„zastavil“ Ïivot nás v‰ech, podaﬁilo uspoﬁádat alespoÀ nûkteré z tradiãních kulturních akcí na‰í obce (Masopust, Homolskou ãudlu, Memoriál, Dûtsk˘ den, Letní kino a v˘let lodí).
Pro rok 2021 má Kulturní v˘bor naplánovány tradiãní akce, v‰e se
ale samozﬁejmû odvíjí od situace s pandemií. Doufejme, Ïe se nám
podaﬁí setkat se na vût‰í ãásti z nich.
27.
27.
3.
30.
30.
12.

2.
3.
4.
4.
5.
6.

MASOPUST - PRÒVOD - VEâERNÍ ZÁBAVA
JARNÍ V¯STUP NA KALICH
VELIKONOâNÍ TRHY
PÁLENÍ âARODùJNIC + STAVùNÍ MÁJKY
DùTSK¯ DEN + BLE·Í TRH + KÁCENÍ MÁJKY
FOTBALOV¯ TURNAJ - MEMORIÁL JAROSLAVA HÁLY

3. 7.
7.-8. 8.
4. 9.
18. 9.
16. 10.
30. 10.
13. 11.
4. 12.

DùTSK¯ ZÁVOD RYBÁ¤Ò - âUDLA
LETNÍ KINO (na fotbalovém hﬁi‰ti v Homoli u Panny)
SPOLEâENSKÁ AKCE - V¯LET (místo bude upﬁesnûno)
DISKO RETRO (na sále Hostince U HoráãkÛ od 20:00hod.)
D¯≈OVÁNÍ
LAMPIÓNOV¯ PRÒVOD
DRAKIÁDA - SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA
VÁNOâNÍ TRHY, ROZSVùCENÍ STROMEâKU,
MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA
12. 12. VÁNOâNÍ PùVECK¯ KONCERT MICHALA VOLFA
1. 1. 2022 - NOVOROâNÍ OH≈OSTROJ 2022
Termíny plánovan˘ch akcí se mohou z organizaãních dÛvodÛ
zmûnit.
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ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

Zﬁícenina hradu Lit˘‰
Jak ukazují nejnovûj‰í rozbory písemn˘ch pramenÛ, hrad Lit˘‰
nechal postavit nûkdy mezi lety 1423 a 1427 Zikmund Dûãínsk˘
z Vartemberka jako principiální vojensk˘ opûrn˘ bod proti ÎiÏkovu
hradu Kalichu. Lit˘‰ tím moÏná pﬁevzal i funkci hradu Panna, kter˘
katolíci v r. 1423 ztratili. První jistá zmínka o Lit˘‰i pochází nicménû
aÏ z r. 1432, kdy jej spravoval vartembersk˘ purkrabí Mikulá‰ ze
Lhoty. Po r. 1438 pﬁe‰el hrad na Ale‰e a ZdeÀka ze ·ternberka,
kteﬁí jej r. 1454 prodali Zikmundovi mlad‰ímu z Vartemberka.
Roku1459 drÏel Lit˘‰ Jan z âeãelic na Tetãinûvsi, vûrn˘ straník
krále Jiﬁího z Podûbrad. Hrad byl tehdy centrem panství, k nûmuÏ
patﬁilo i celé zboÏí b˘ãkovické komendy. Do tﬁetice se Lit˘‰ dostal
do rukou VartemberkÛ sÀatkem dcery Jana z âeãelic s Kry‰tofem
z Vartemberka. Nejmlad‰í z Kry‰tofov˘ch synÛ Václav vymûnil r.
1532 lit˘‰ské panství se sv˘m str˘cem - rovnûÏ Kry‰tofem z Vartemberka -, kter˘ pﬁenesl sídlo panství na novû zbudovanou b˘ãkovickou tvrz. Pevn˘, ale nepohodln˘ hrad Lit˘‰ pﬁestal b˘t vyuÏíván
a r. 1544 se uÏ uvádí jako pust˘.
Hrad Lit˘‰ stával na v˘razné znûlcové kupû nad vsí Kotelicemi.
Uznává se, Ïe byl místem, které se husitÛm nikdy nepodaﬁilo obsadit, coÏ je ale v rozporu s dosavadním názorem neãetné literatury
na kvalitu jeho opevnûní, jenÏ b˘vá hodnoceno jako pomûrnû konzervativní. Dramatick˘ zvrat v náhledu na podobu hradních fortifikací pﬁinesly aÏ povrchové prÛzkumy, které byly na lokalitû provedeny v letech 2009 - 2011. Areál vejãitého pÛdorysu byl na ménû
strmé jiÏní a v˘chodní stranû chránûn siln˘m náspem s plentami
z nasucho kladen˘ch kamenÛ, kter˘ mohl poslouÏit i jako stanovi‰tû dûl a dokonale kontrolovat pﬁístupovou cestu ze sedla na jiÏní
stranû. Tuto vlastnost v˘‰e uvedeného zemního opevnûní je‰tû
umocÀovaly dvû ponûkud níÏe ve svahu poloÏené rozmûrné sypané ba‰ty. Od jihozápadní z nich se val táhne smûrem na sever,
takÏe i nadále kontroluje pﬁístupovou cestu. Ta na západû ústila
první branou, jeÏ byla nejspí‰ lehké konstrukce, do nevelkého dvorku, vymezeného na v˘chodû skálou vlastního hradu a na západû
obvodov˘m opevnûním s obdélnou, jistû hospodáﬁskou budovou.
Obezdûn˘ násep, kter˘ po celou dobu kontroloval pﬁístupovou
cestu, pﬁechází ve svahu nad první bránou v rovnûÏ obezdûné tûleso trojúhelníkového pÛdorysu, jenÏ má charakter uÏ témûﬁ bastionu. Tuto pozici musel pﬁíchozí minout, aby se následnû mohl otoãit do protismûru a vstoupit druhou, za ba‰tou skrytou bránou do
parkánu. Parkán obíhal vlastní hrad na západû a jihu, pﬁiãemÏ na
západní stranû má jeho vnûj‰í obvodová fortifikace podobu jiÏ zmínûného zemního opevnûní; na nejohroÏenûj‰í jiÏní stranû parkán
níÏe poloÏenou zemní linii zdvojuje. V jihozápadním rohu parkánu
stojí skalisko, mezi nímÏ a skalním blokem vlastního hradu se nachází tﬁetí, formou pﬁitesané skály upravená brána. âtvrtá, zcela zaniklá brána do jádra se zﬁejmû nacházela v jiÏní frontû zhruba lichobûÏníkové dispozice. Vlastní hrad má dvû v˘‰kové úrovnû.

Vût‰í, níÏe poloÏená jiÏní ãást byla obehnána hradbou se zaoblen˘m
jihozápadním nároÏím, k níÏ na ãelní stranû pﬁiléhala obdélná budova s krátk˘mi postranními kﬁídly. Men‰í, v˘‰e poloÏená ãást jádra na
severu má podobu skaliska s prohlubní na temeni; podle v‰eho zde
stávala jediná zdûná, asi vûÏovitá stavba. V nádvoﬁí pod skálou se
dodnes spatﬁují základy zaniklého objektu polygonálního pÛdorysu
a zasypaná cisterna.
Stavební v˘voj hradu zÛstává dosud neznám˘. Mimoﬁádnû progresivnû ﬁe‰en˘ vnûj‰í prstenec zemního opevnûní lze nicménû povaÏovat za jeden z nejstar‰ích svého druhu v âechách, kter˘ mohl
mít pﬁím˘ vliv na vznik mlad‰ích fortifikací tohoto typu. Otázka si zasluhuje dal‰í bedliv˘ v˘zkum.
(zdroj: hrady-ceskeho-stredohori.cz
zdroj foto: cs.wikipedia.org)

INFORMACE PRO OBâANY OBCE
■ SPLATNOST POPLATKÒ
Opût dojde ke zdraÏení svozu komunálního odpadu. O v˘‰i poplatku budete informováni na webov˘ch stránkách obce, sms zprávou Mobilních rozhlasem a také ti‰tûn˘mi letáky do schránek. Opût
bude nutné aktualizovat smlouvu o zapÛjãení popelnice.
Splatnost do konce bﬁezna: poplatek ze psÛ, pronájem pozemkÛ,
I. pololetí svozu KO. Splatnost do konce ﬁíjna: II. pololetí svozu KO.
■ OZNÁMENÍ
Vzhledem k situaci bude tento rok Homolsk˘ obãasník vycházet
v men‰í frekvenci, neÏ jste zvyklí. Dûkujeme za pochopení.

BLAHOP¤EJEME K JUBILEU
Prosinec

Ortová Jaroslava 75 let
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Slovo odborného lesního hospodáﬁe
Rok se s rokem se‰el a tak bych Vás rád
seznámil s tím, co nás v loÀském roce v obecních lesích potkalo a co se chystá letos.
MoÏná uÏ jsme si v‰ichni zvykli na smutn˘ pohled na mrtvé lesy, které jsou v‰ude
kolem nás. Situace je neradostná, ale i v ní
dochází k pozitivním vûcem, které moÏná
nejsou na první pohled tak zﬁejmé. Zdecimovan˘ les, kter˘ za velké pomoci moderní
techniky a úsilí lesních dûlníkÛ mizí, je postupnû nahrazován lesem nov˘m. Jistû si
kaÏd˘, jehoÏ pohled zabloudil k lesu na
Nové Vsi, v‰iml do dálky záﬁících nov˘ch
oplocenek, které se nám podaﬁilo zaﬁídit
z dotaãních fondÛ Evropské unie. Holé plochy jsou novû zalesÀovány zejména dubem
zimním a bukem, do budoucna nás tak ãeká
les smí‰en˘, nejen krásn˘ na pohled, ale zároveÀ i plnící v‰echny své funkce. Masivní
v˘sadba probûhla také v lesích nad Lhotou,
kde bude hlavní ãást porostu tvoﬁit borovice
smíchaná s dubem.

Z tûÏby na Nové Vsi vznikla obci velká zásoba dﬁeva, kterou nás paní Jana Horová
nechala laskavû uskladnit na sv˘ch pozem-

cích, za coÏ jí patﬁí na‰e podûkování. Obec
Vám tak mÛÏe nabídnout palivové dﬁevo na
otop. Cena pro rok 2021 je 350 korun za
PRM. Po dohodû lze domluvit odvoz aÏ
domÛ vyváÏecí soupravou s hydraulickou
rukou. V pﬁípadû, Ïe máte o toto dﬁevo
zájem, neváhejte kontaktovat paní místostarostku Ilonu Opli‰tilovou.
A co se dál chystá v lesích obce v leto‰ním roce? Pokraãující tûÏba dﬁeva, dal‰í kilometry oplocenek a deseti tisíce nov˘ch
stromeãkÛ. Pevnû vûﬁíme, Ïe k nám letos
poãasí bude milosrdnûj‰í neÏ v pﬁedchozích
letech a lesu se bude za na‰í pomoci daﬁit
v jeho obnovû.
Závûrem máme na v‰echny obãany prosbu - mûjte s námi, lesními techniky a odvozci dﬁeva, trpûlivost. Obãas je po nás nepoﬁádek, obãas pﬁekáÏíme nebo dûláme hluk.
Vûﬁte ale, Ïe to v‰e dûláme proto, aby po
nás zÛstal nov˘ a lep‰í les pro nás a na‰e
dûti.
Ing. Jindﬁich Pávek, OLH

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...

V˘pis usnesení
ze zasedání zastupitelstva
Obce Homole u Panny
ã. 08/2020,
konaného dne 21. 10. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/08/2020 uzavﬁení smluv na údrÏbu
místních komunikací v zimním období
2020/2021 s firmou Petr Horãík, Barboﬁík
s.r.o. a Lubomír Du‰ek - sluÏby.
050/08/2020 podání Ïádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce komunikace Bláhov“.
060/08/2020 zv˘‰ení ceny prodeje pozemkÛ
uveden˘ch v ãlánku 1, bodu 3) Opatﬁení ã.
3/2007 na 60 Kã/ 1 m2.
070/08/2020 dodateãné uzavﬁení Smlouvy
o dílo na provedení stavebních a montáÏních prací elektroinstalace v bytovém domû
ã.p. 47, byt ã. 7 s Josefem Donovalem MontáÏe a opravy elektrozaﬁízení NN a VN.
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 27. 10. 2020
Sejmuto dne: 12. 11. 2020
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 08/2020 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.
•••

V˘pis usnesení
ze zasedání zastupitelstva
Obce Homole u Panny
ã. 09/2020,
konaného dne 25. 11. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje

030/09/2020 Pasport komunikací Obce Homole u Panny
040/09/2020 zﬁízení vûcného bﬁemena - sluÏebnosti na pozemku p.ã. 523/1, k. ú. Homole u Panny
050/09/2020 vyvû‰ení zámûru prodeje
pozemku p. ã. 776, k. ú. Homole u Panny
060/09/2020 zveﬁejnûní zámûru na pronájem pozemku p. ã. 262/2, k. ú. Homole
u Panny
070/09/2020 prodej pozemku p. ã. 262/3, k.
ú. Homole u Panny za podmínek uveden˘ch
ve vyvû‰eném zámûru p. Budskému Luká‰ovi
080/09/2020 aktualizaci Strategického rozvojového plánu Obce Homole u Panny
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 30. 11. 2020
Sejmuto dne: 16. 12. 2020
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 09/2020 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
•••

V˘pis usnesení
ze zasedání ze zastupitelstva
Obce Homole u Panny
ã. 10/2020,
konaného dne 18. 12. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/10/2020 Rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2020
040/10/2020 Rozpoãet obce Homole
u Panny na rok 2021
050/10/2020 prodej pozemku p. ã. 776, k. ú.

Homole u Panny firmû Severoãeská vodárenská spoleãnost za podmínek ve vyvû‰eném zámûru
060/10/2020 pronájem pozemku p. ã. 262/2,
k. ú. Homole u Panny za cenu 2 Kã/ 1 m2/ 1
rok p. Lence Hálové
070/10/2020 uzavﬁení smlouvy na dodání
kompostérÛ s firmou MEVA-TEC s.r.o.,
zastoupenou Ing. Vladimírem Lapihuskou
100/10/2020 odmûnu pro ãleny kulturního
v˘boru ve v˘‰i 2 600 Kã kaÏdému z nich
a odmûnu ãlenkám finanãního v˘boru ve
v˘‰i 1 300 Kã kaÏdé z nich
II. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
080/10/2020 zápis kontrolního v˘boru
ze dne 26. 11. 2020 zamûﬁenou na kontrolu
ãerpání pÛjãek z Fondu rozvoje bydlení
III. Zastupitelstvo obce ukládá
081/10/2020 starostce obce zajistit aktualizaci smlouvy pro poskytnutí pÛjãky z FRB
a aktualizaci Opatﬁení - Pravidla k poskytování a pouÏití úãelov˘ch finanãních prostﬁedkÛ z Fondu rozvoje bydlení na území
obce Homole u Panny
IV. Zastupitelstvo obce souhlasí
090/10/2020 s uveﬁejnûním inzerátu na prodej sluÏebního automobilu OPEL CAMPO, r.
v˘roby 2001
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 28. 12. 2020
Sejmuto dne: 13. 1. 2021
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 10/2020 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
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Rádi tﬁídíme odpad aneb „Kam s ním?“
ÎLUT¯ KONTEJNER NA PLASTY
ANO Do kontejnerÛ na plasty patﬁí fólie,
sáãky, plastové ta‰ky, se‰lápnuté PET
láhve, obaly od pracích, ãistících a kosmetick˘ch pﬁípravkÛ, kelímky od jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, balící fólie od spotﬁebního
zboÏí, obaly od CD diskÛ a dal‰í v˘robky
z plastÛ.
Pûnov˘ polystyren sem vhazujeme
v men‰ích kusech.
NE Naopak sem nepatﬁí mastné obaly se
zbytky potravin nebo ãistících pﬁípravkÛ,
obaly od Ïíravin, barev a jin˘ch nebezpeãn˘ch látek, podlahové krytiny ãi novodurové
trubky.

MODR¯ KONTEJNER NA PAPÍR
ANO Hodit sem mÛÏeme napﬁíklad ãasopisy, noviny, se‰ity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky nebo knihy. Obálky s fóliov˘mi ok˘nky sem mÛÏete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitﬁku! Nevadí ani papír s kanceláﬁsk˘mi
sponkami. Ty se bûhem zpracování samy
oddûlí.
NE Do modrého kontejneru nepatﬁí uhlov˘, mastn˘, promáãen˘ nebo jakkoliv zneãi‰tûn˘ papír. Tyto materiály nelze uÏ nadále recyklovat. Pozor, pouÏité dûtské pleny
opravdu nepatﬁí do kontejneru na papír, ale
do popelnice.

NE Do kontejnerÛ urãen˘ch pro sbûr kovÛ na ulici nepatﬁí plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpeãn˘ch látek,
ani domácí spotﬁebiãe a jiná vyslouÏilá zaﬁízení sloÏená z více materiálÛ. Tyto druhy odpadÛ se tﬁídí na sbûrn˘ch dvorech samostatnû.
Nepatﬁí do nich ani tûÏké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo ãi rtuÈ.
Samostatnou kapitolu pak tvoﬁí autovraky, které pﬁevezmou a doklad
o ekologické likvidaci vystaví na vrakovi‰tích.

Poﬁiìte
si ta‰ky
Víte Ïe existují ta‰ky na tﬁídûn˘ odpad,
které
si mÛÏete sami
poﬁídit?
na tﬁídûní
odpadu
1) Barevné ta‰ky na tﬁídûn˘ odpad
Jedna sada ta‰ek pﬁedstavuje 3 ks ta‰ek (modrou,
zelenou a Ïlutou) na sbûr
papíru, skla a plastÛ. Nosnost jednotliv˘ch ta‰ek je
10 kg.
Materiál: max. 80% primární PP, min. 20% recyklovan˘ PP, omyvateln˘
Such˘ zip na horním okraji
ta‰ek umístûn˘ na dvou
ta‰kách oboustrannû, na ostatní jednostrannû, tak aby bylo moÏné
poﬁadí ta‰ek v sadû mûnit. Such˘ zip je na protilehl˘ch stranách, kde
je záloÏka (krat‰í strany) tak, aby vyniknul potisk.
Rozmûry: dvû velikostní varianty, velké, vhodné pro distribuci do
rodinn˘ch domÛ a men‰í, vhodné do bytu.
A. „velká“ - 35 cm ‰íﬁka*50 cm v˘‰ka*26 cm hloubka;
B. „men‰í“ - 25 cm ‰íﬁka*40 cm v˘‰ka*25 cm hloubka
1) Ta‰ka na kovy

ZELEN¯ KONTEJNER NA SKLO
ANO Do zeleného kontejneru mÛÏeme
vhazovat jakékoliv sklo, napﬁíklad lahve od
vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ, sklenice od keãupÛ, marmelád ãi zavaﬁenin. Patﬁí sem také tabulové sklo z oken a ze
dveﬁí. Vytﬁídûné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále tﬁídit!
Pokud jsou vedle sebe zelen˘ a bíl˘ kontejner, vhazujeme do bílého ãiré sklo a do
zeleného sklo barevné.
NE Do tûchto nádob nepatﬁí keramika
a porcelán. Nepatﬁí sem ani autosklo, zrcadla nebo tﬁeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patﬁí zpût do obchodu.

KONTEJNER OZNAâEN¯ ·EDOU NÁLEPKOU NA KOVY
ANO Do kontejnerÛ na kovy patﬁí drobnûj‰í kovov˘ odpad, kter˘ lze skrz otvor bez
problémÛ prostrãit - typicky plechovky od
nápojÛ a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víãka, krabiãky, hﬁebíky, ‰roubky,
kanceláﬁské sponky a dal‰í drobné kovové
odpady.
Na sbûrné dvory lze kromû tûchto men‰ích odpadÛ odváÏet i dal‰í kovové odpady trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola
a dal‰í objemnûj‰í pﬁedmûty. Samostatnou
kapitolou jsou kovové elektrospotﬁebiãe,
které lze na sbûrn˘ch dvorech odkládat
pouze kompletní.
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Ta‰ka s pevn˘m dnem na kovy ve dvou velikostech. Nosnost
ta‰ky je opût 10 kg.
Materiál: max. 80% primární PP, min. 20% recyklovan˘ PP, omyvateln˘
Such˘ zip na dvou protilehl˘ch stranách horního okraje ta‰ky
umoÏÀuje kombinování se sadou ta‰ek i na jiné komodity. Such˘ zip
je na protilehl˘ch stranách, kde je záloÏka (krat‰í strany) tak, aby vyniknul potisk.
Rozmûry: dvû velikostní varianty - velké, vhodné pro distribuci do
rodinn˘ch domÛ, a men‰í, vhodné do bytu
C. „velká“ - 35 cm ‰íﬁka • 50 cm v˘‰ka • 26 cm hloubka;
D. „men‰í“ - 25 cm ‰íﬁka • 40 cm v˘‰ka • 25 cm hloubka
Ta‰ky mÛÏete poﬁídit na: www.taskynatrideni.cz
T¤IëTE ODPAD - VYPLATÍ SE TO...

Hasiãi varují pﬁed poÏáry od komínu
NASTALA NÁM TOPNÁ SEZONA.
Doufáme proto, Ïe jste nezapomnûli na
kontrolu spalinov˘ch cest. Základní lhÛta
pro ãi‰tûní spotﬁebiãe paliv do 50kW pﬁi celoroãním provozu je tﬁikrát roãnû u spotﬁebiãe na pevná paliva a jedenkrát roãnû na
plynná paliva. Obãané, pokud jsou toho
schopni, si mohou ãi‰tûní provést i sami.
Naﬁízení vlády ã. 91/2010 Sb. ov‰em ﬁíká,
Ïe minimálnû jednou do roka by mûl komín
zkontrolovat kominík.
Prevence je dÛleÏitá a pﬁedchází tak nebezpeãí ‰kod na majetku, zdraví zvíﬁat
a osob.
Co ov‰em dûlat, kdyÏ nám v komínû
zaãne hoﬁet?
DÛleÏité je nepanikaﬁit, co nejrychleji zavolat na linku 150 a okamÏitû odstranit v‰echen volnû loÏen˘ hoﬁlav˘ materiál z bezprostﬁedního okolí komínového tûlesa. To
mÛÏe vlivem vysoké teploty (aÏ pﬁes
1000°C) prasknout a následnû se pak
mohou vznítit dal‰í hoﬁlavé látky v jeho blízkosti.
Nikdy nehaste poÏár v komínû vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i v˘-

buchu. Voda vlitá do rozpáleného komínu
tvoﬁí páru, která se rozpíná a v tûsném prostoru nemá kam uniknout (z 1 litru vody
mÛÏe vzniknout aÏ 1700 litrÛ páry).
Neotvírejte ani vybírací dvíﬁka. Hrozí totiÏ
sesutí hoﬁících sazí do prostoru a bez
ochrann˘ch prostﬁedkÛ mÛÏe dojít k popálení ãi roz‰íﬁení poÏáru.

Jak se starat o komín
NEJVÍC POÎÁRÒ VZNIKNE P¤ÍMO V KOMÍNù,
KDE SE VZNÍTÍ NEVYâI·TùNÉ SAZE
Mezi dal‰í pﬁíãiny poÏárÛ patﬁí nevhodná konstrukce komína, zazdûn˘ trám v komínû a ‰patné spáry v komínû. Pﬁímá ‰koda kaÏd˘
rok pﬁesáhne ãástku 100 mil. Kã a pﬁi tûchto poÏárech se zraní
mnoho osob.
Jasnû tedy vypl˘vá, Ïe nevyãi‰tûn˘ komín mÛÏe za pﬁeváÏnou
vût‰inu poÏárÛ komínov˘ch tûles a tuto skuteãnost by lidé rozhodnû
nemûli podceÀovat. Zvlá‰tû kdyÏ uváÏíme, Ïe dvû tﬁetiny úmrtí pﬁi
poÏárech jsou právû pﬁi poÏárech v domácnostech.
Stejnû tak je potﬁeba mít v poﬁádku samotné topidlo. Loni do‰lo
k mnoha poÏárÛm topidel. Nejãastûj‰í pﬁíãinou byla ‰patná instalace
topidla nebo jeho nesprávné umístûní. Dále pak technická závada
na topidle a jeho ‰patn˘ stav.
LEGISLATIVA
Úkony jako pravidelné ãi‰tûní, kontroly a revize komínÛ, kouﬁovodÛ a spotﬁebiãÛ paliv stanoví v podrobnostech Naﬁízení vlády
ã. 91/2010 Sb., o podmínkách poÏární bezpeãnosti pﬁi provozu komínÛ, kouﬁovodÛ a spotﬁebiãÛ paliv.
JAK âASTO KONTROLOVAT A âISTIT KOMÍN?
Základními lhÛtami pro ãi‰tûní spotﬁebiãe paliv do 50 kW pﬁi celoroãním provozu: je 3x roãnû u spotﬁebiãe na pevná paliva, 3x roãnû
na kapalná paliva a 1x roãnû na plynná paliva. Nové naﬁízení vlády

Vhodn˘m hasícím prostﬁedkem je napﬁ.
such˘ písek, pﬁípadnû prá‰kov˘ hasicí pﬁístroj.
Jak se ﬁíká: OheÀ je dobr˘ sluha, ale zl˘
pán. Proto se vyplatí nepodceÀovat prevenci. Pﬁedejdeme tak na ‰kodách majetku
ãi Ïivotech na‰ich blízk˘ch.
Hasiãi âR

je benevolentní v tom, Ïe umoÏÀuje obãanÛm, pokud jsou toho
schopni, si ãi‰tûní provést i sami. Minimálnû jednou do roka by ale
mûl komín prohlédnout kominík.
Kontrolu, ãi‰tûní a pﬁíp. revizi spalinové cesty by mûla provádût
odbornû zpÛsobilá osoba, která je drÏitelem Ïivnostenského oprávnûní v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukãního provedení spalinové cesty vãetnû pﬁipojení
spotﬁebiãe paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení
pﬁístupu ke komínu, posouzení stavebnû technického stavu spalinové cesty a zaji‰tûní poÏární bezpeãnosti stavby.
âi‰tûním spalinové cesty se provádí odstraÀováním pevn˘ch usazenin ve spalinové cestû. Pokud není moÏné dehtové usazeniny odstranit z prÛduchÛ jinak, tak se smí pouÏít zpÛsob tzv. vypalování komína. Tuto ãinnost provádí pouze drÏitel Ïivnostenského oprávnûní
v oboru kominictví a ãinnost je nutné nejménû 5 pracovních dnÛ
pﬁed zahájením nahlásit pﬁíslu‰ného HZS kraje.
CO MOHU ZKONTROLOVAT SÁM?
■ Je kouﬁovod ﬁádnû upevnûn?
■ Není spotﬁebiã nebo kouﬁovod propálen˘?
■ Fungují uzávûry komínov˘ch dvíﬁek?
■ Jsou funkãní pﬁívodní ‰ÀÛry a zásuvky u kotle?
■ Je dimenzování pojistek v pﬁípadû elektrick˘ch spotﬁebiãÛ dostateãné?
■ Je komín celistv˘, neprody‰n˘, bez spár a omítnut˘?
■ Je zaﬁízení domácnosti v dostateãném odstupu od tepelného
zdroje, pﬁíp. je pouÏita tepelná a nehoﬁlavá izolace?
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Tﬁídûní olejÛ a jedl˘ch tukÛ - jak na to?
KdyÏ se ﬁekne tﬁídûní olejÛ, obvykle se
lidem vybaví olej z pánve ãi friÈáku po smaÏení ﬁízkÛ. Cukráﬁkám pak naskoãí my‰lenky na v‰emoÏné jedlé tuky vhodné pro peãení dobrot. Zapálen˘m motoristÛm pﬁeskoãí jiskra smûrem k prÛmyslov˘m olejÛm
z aut a domácím kutilÛm zasvítí v hlavû plejáda rÛzn˘ch ma‰inek, které je potﬁeba pro
správn˘ chod ﬁádnû mazat. Na konci ale vyvstávají otázky - jak a kam vytﬁídit tuky
a oleje?
T¤ÍDùNÍ P¤EPÁLEN¯CH KUCHY≈SK¯CH OLEJÒ A JEDL¯CH TUKÒ
Po pﬁípravách na rodinnou se‰lost a sváteãních pﬁíleÏitostech následuje neménû tradiãní úklid.
Po slavnostním hodování na nás ãeká tak
tro‰ku jiná „nadílka“ neÏ jen pﬁíjemné okamÏiky strávené s na‰imi blízk˘mi nebo
dárky. A tou jsou nezﬁídka kdy plné pánve
a friÈáky pﬁepáleného kuchyÀského oleje.

Obãané na‰í obce mají moÏnost vyuÏít novou nádobu/popelnici ãervené barvy na pouÏit˘
jedl˘ olej a tuk z domácností,
kter˘ vhodí v uzavﬁené PET lahvi do otvoru v nádobû, která
je umístûna naproti obecnímu
úﬁadu u popelnic na tﬁídûn˘
odpad.

POSTRACH JMÉNEM „POUÎIT¯ OLEJ“
Téma tﬁídûní a recyklace pﬁepáleného
oleje si vût‰ina lidí spojuje zejména s Vánocemi. Ne nadarmo jsou Vánoce, a zvlá‰tû
pak doba povánoãní, tak tro‰ku stra‰ákem
pro kanalizaãní sluÏby. S problematikou tﬁídûní pouÏitého oleje se v‰ak pot˘káme celoroãnû a to navzdory faktu, Ïe popularita
zdravého stravování se ve vût‰inû domácností stále více a více rozrÛstá. SmaÏení na
oleji ale zatím stále zÛstává jedním z nejoblíbenûj‰ích zpÛsobÛ pﬁípravy pokrmÛ.
Snad nejhor‰í a bohuÏel také nejbûÏnûj‰í
variantou, kterou mÛÏeme po usmaÏení
ﬁízkÛ na nedûlní náv‰tûvu babiãky zvolit, je
ta, Ïe pánev odneseme do koupelny a olej
vylijeme do záchodu nebo do umyvadla
nebo kuchyÀského dﬁezu. VÏdyÈ to ale
pﬁece babiãka taky tak dûlala! MoÏná - ale
doba se mûní...
Kdo dával pozor pﬁi hodinû fyziky, jistû ví,
Ïe olej i voda se nikdy kámo‰it nebudou prostû se nesmíchají. Olej poplave vÏdy na
hladinû.
Navíc se olej zpevní, ztuhne, a zaãne tak
postupnû ucpávat kanalizaci. A vûﬁte, Ïe
olejem ucpaná kanalizace je nûco, co vidût
nechcete. A uÏ vÛbec byste to nechtûli ãistit! Úklid takto zanesen˘ch kanalizací je
nejen fyzicky, ale i finanãnû velmi nároãn˘.

prÛmyslov˘ch olejÛ ukládá povinnost jejich
zpûtného odbûru.
V praxi to znamená to, Ïe tito v˘robci ãi
dovozci na vlastní náklady olej pﬁevezmou
a pﬁedávají dále ke zpracování recyklací ãi
k finální likvidaci.
Pro normálního smrtelníka je tak nejlep‰í
olej nechat vymûnit na specializovaném
pracovi‰ti, kde se o jeho dal‰í osud postarají. V pﬁípadû, Ïe si olej odãerpáte sami, urãitû ho neváhejte odnést do sbûrny nebezpeãného odpadu.
Oleje rovnûÏ mÛÏete odevzdat ve sbûrnách zpûtného odbûru, coÏ mohou b˘t ãerpací stanice ãi autoservisy.
A Ïe se vyjet˘ olej nedá recyklovat?
Ale kdeÏe! Recyklace olejÛ probíhá nûkolika sloÏit˘mi chemick˘mi metodami - tak
napﬁíklad destilací ãi rafinací.
Tyto metody si ale samozﬁejmû v garáÏi
jen tak nevyzkou‰íte - ostatnû to ani nedoporuãujeme.
Jestli vám mÛÏeme dát pﬁátelskou radu,
jen takhle mezi náma „olejovkama“, tak se
rozhodnû nikdy nezkou‰ejte vyjetého oleje
zbavit na vlastní pûst. Vystavili byste se tak
pokutû aÏ 10 milionÛ korun. Mastn˘, co?
M˘tus o tom, Ïe olej nelze tﬁídit, jsme tedy
vyvrátili - nebo spí‰e vymazali? Zamyslete
se nad tím pﬁi dal‰ím smaÏáku. Tﬁiìte odpad
- má to smysl.

JAK¯ JE TEDY SPRÁVN¯
POSTUP PRO T¤ÍDùNÍ
POTRAVINÁ¤SK¯CH OLEJÒ?
Vychladl˘ olej vylijte z pánve do vhodné
nádoby, napﬁ. do PET láhve. Po naplnûní
nádoby ji vhodte do pﬁísluné nádoby k tomuto uãelu urãené.
Rozhodnû nikdy neházejte takto naplnûné
PET láhve do Ïlut˘ch kontejnerÛ na tﬁídûní
plastÛ! To je kardinální chyba, kterou mÛÏete znehodnotit obsah celého kontejneru
a po‰lapat tak úsilí ostatních lidí, kteﬁí do
kontejneru vytﬁídili odpad z plastu správnû!
Pokud jste nejen snaÏivûj‰í, ale i na oleji
smaÏivûj‰í typ ãlovûka, urãitû mÛÏete vyuÏít
také kanystry a naplnit je po smaÏení nûkolikrát.
T¤ÍDùNÍ MOTOROV¯CH OLEJÒ JAK TO JE?
Tak pozor! U motorového oleje to není jen
tak. I jeden jedin˘ omylem vylit˘ kanystr
s vyjet˘m olejem, a na‰e Ïivotní prostﬁedí
doslova zapláãe.
On se vÛbec - poté, co Ïivotnost oleje
skonãí - klade ãím dál vût‰í dÛraz na jejich
vytﬁídûní, pﬁíp. recyklaci ãi správnou likvidaci. Jak nakládat s vyjet˘m a jin˘mi prÛmyslov˘mi oleji je dáno zákonem o odpadech
ã. 185/2001 Sb., kter˘ pﬁesnû definuje, jak
s olejov˘m odpadem nakládat.
Zákon o odpadech v˘robcÛm a dovozcÛm

Obce v âeské republice mají od roku
2020 povinnost zajistit kontejnery pro
sbûr kuchyÀsk˘ch olejÛ a tukÛ. PÛvodní
zámûr poãítal se zavedením jiÏ v roce
2019, nicménû obce dostaly vût‰í prostor pro pﬁípravu a pﬁípadné vyuÏití dotaãních programÛ.
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